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APRESENTAÇÃO

Os organizadores

    A inserção de mulheres nos quadros das instituições de 
segurança pública no Estado do Ceará traz uma nova perspectiva 
vista de uma ótica mais sensível e detalhista no que se refere 
as atribulações institucionais em defesa da sociedade de modo 
geral.

A  policial  feminina vem se destacando pelo 
profissionalismo  em suas atividades, atribuindo assim a 
necessidade de ampliar o conhecimento na área em que atua 
através de estudos direcionados com o propósito de obter uma 
melhor compreensão no cumprimento institucional.

O reconhecimento do desempenho feminino marca 
um novo capítulo na história cearense, no mês de agosto 
de 2019 um grupo de policiais pesquisadoras laçam duas 
coletâneas de artigos científicos na XIII Bienal Internacional do 
Livro do Ceará. As contribuições cientificas trazem um olhar 
diferenciado sobre a violência urbana, ciências jurídica e sociais. 
Os trabalhos acadêmicos  publicados são frutos de experiências 
empíricas adquirida no dia á dias no exercício da profissão e no 
conhecimento cientifico adquirido nos cursos de graduação e 
pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), bem como no aporte 



teórico e prático estudados na Academia Estadual de Segurança 
Pública do Ceará (AESP) durante os cursos de formação e/ou 
habilitação. 

Recomendamos a leitura dos livros produzidos pelas 
policiais femininas do Estado do Ceará publicados pela Editora 
Via Dourada na Série Segurança pública, direito e justiça 
brasileira.

Boa leitura!
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CAPÍTULO 1

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS POLICIAIS 
MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ:  

VIOLAÇÕES E GARANTIAS 

Liana Maria Gonçalves Rodrigues1 
  

 “Quem diz que homem não chora? Homem tem o direito 
de chorar. Homem tem o direito de fragilizar-se. Homem 
tem o direito de sentir-se triste, também tem o direito de 

ir às compras, de ter vaidades, de olhar-se no espelho e 
enxergar através da janela dos olhos a alma de um 

ser maravilhoso, o homembondoso, o homem 
carinhoso, o homemdestemido. O ser maior 
da criação de Deus, o qual lhe empenhou o 

papel de ser forte, de ser capaz. Capaz de 
sorrir, capaz de amar, capaz até de chorar, 

sem deixar ou perder, a capacidade
 de ser Homem!”

(Rutt Felippe) 
 

 

Resumo: A relevância da pesquisa sobre o tema “Dos 
direitos fundamentais dos policiais militares do Estado do 
Ceará: violações e garantias” está em analisar se os direitos e 
prerrogativas previstos no Estatuto dos Militares Estaduais do 
Ceará – Lei 13729 de 11 de janeiro de 2006 estão de acordo 
com a Constituição Federal de 1988, se de 2006 até a presente 
data os direitos e prerrogativas dos policiais militares do 
Estado do Ceará já foram mais violados ou garantidos. O que 
se objetiva com este trabalho, em sentido amplo, é propor uma 
1  
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análise acerca dos direitos fundamentais, sua definição, suas 
principais características e “gerações” ou dimensões, traçando 
uma reflexão crítica em torno dos direitos e prerrogativas 
dos policiais militares do Estado do Ceará, fazendo também 
um comparativo com a Lei 6.880, de 9 de dezembro de 1980 
(Estatuto dos Militares), que, certamente, auxiliará o leitor 
no entendimento dos assuntos seguintes. Em sentido estrito, 
pretende-se avaliar se os vários acontecimentos, isto é, as 
várias ações, no sentido de garantir os direitos dos policiais 
militares estaduais, nestes últimos 10 anos, mais avançaram 
ou retrocederam. Finalmente, depois de verificado os direitos 
e prerrogativas dos policiais militares do Ceará, o presente 
trabalho investiga se o Estatuto não seria apenas mais uma lei 
sem força. 

Palavras-chaves: Direitos Fundamentais. Direitos e 
Prerrogativas. Policial Militar Estadual. Estatuto dos Militares 
Estaduais do Ceará. 
  

1. INTRODUÇÃO 
 

A análise histórica dos direitos fundamentais embasa o 
estudo sobre os direitos fundamentais dos policiais militares do 
Ceará, considerando que é de suma importância conhecermos 
os nossos direitos, e saber o momento certo de reivindicarmos 
por eles. 

Neste sentido, são apresentadas as “gerações” de direitos, 
as quais se desenvolveram de acordo com a necessidade da 
população, pois de acordo com diversos doutrinadores estas 
dimensões de direitos são a garantia para a efetivação dos vários 
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direitos almejados pela sociedade. 
 Estas dimensões de direitos só foram assim tratadas 

a partir da Revolução Francesa, que trazia como lema 
revolucionário os três direitos principais: liberdade, igualdade 
e fraternidade. 

 Em relação aos direitos fundamentais dos policiais 
militares do Ceará, o que se sabe é que são por diversas vezes 
violados, nem sempre o que está previsto na Constituição 
brasileira, na Lei 6.880/80 ou no Estatuto dos Militares do 
Ceará é obedecido ou garantido. 

 Houve uma grande evolução nos últimos anos no que 
tange a questão de direitos e garantias dos cidadãos, inclusive 
para os policiais militares, mas muito ainda precisa ser feito, a 
fim de que se possam concretizar os Princípios da Igualdade, da 
Dignidade da Pessoa Humana e da Cidadania. 

 O fator crucial que impulsionou o desenvolvimento 
desta monografia foi a busca pelo conhecimento acerca dos 
direitos fundamentais dos policiais militares do Ceará, haja 
vista as várias situações que envolvem estes profissionais e os 
seus direitos como cidadãos, analisando a parte histórica da 
Polícia Militar no Brasil e no Ceará, e buscando entender a 
aplicabilidade de cada legislação pátria no dia a dia do policial 
militar. 

 A justificativa para este trabalho baseia-se, principalmente, 
na questão da violação dos direitos fundamentais dos policiais 
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militares do Ceará, bem como na questão das garantias destes 
mesmos direitos tanto em relação à Carta Magna, quanto à Lei 
6.880/80 que trata dos militares federais, quanto do Estatuto 
dos Militares do Ceará. Portanto, deveria haver mais cautela 
por parte do Estado no momento de tolher certos direitos, no 
momento de tomar decisões que põem em risco não apenas 
os profissionais, mas também a Instituição Militar. E ao serem 
violados direitos fundamentais, viola-se também fundamentos 
garantidos na Constituição, tais como a dignidade da pessoa 
humana e a cidadania das demais pessoas, quando se deixa de 
atender aos anseios de uma determinada classe. 

 Como objetivo geral, analisa-se, de forma objetiva, a 
origem, o conceito, as classificações dos direitos fundamentais, 
bem como se analisa a história da Polícia Militar no Brasil 
e no Ceará, numa tentativa de resgate histórico e para 
compreendermos o que é um policial militar. Os objetivos 
específicos são: observar de que forma estão dispostos 
os direitos fundamentais dos policiais militares no nosso 
ordenamento jurídico, se diante das várias situações cotidianas, 
esses direitos estão sendo respeitados ou mais violados. Além 
disso, busca-se avaliar se o Estado através da extinção de 
entidades voltadas a servir à Polícia Militar do Ceará, ao passar 
anos para promover os policiais militares, demorar bastante 
para realizar concurso público, não estaria provocando ainda 
mais violações, aumentando cada vez mais as discussões em 
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torno do militarismo, assim apresentam-se várias situações no 
sentido de que se apresente a real situação da Polícia Militar no 
Estado do Ceará. 

 Quanto aos aspectos metodológicos, no que diz respeito à 
tipologia da pesquisa, as hipóteses foram investigadas por meio 
de pesquisa bibliográfica e documental. Quanto à utilização 
dos resultados, a pesquisa é pura, tendo por finalidade ampliar 
o espectro de conhecimento do pesquisador para uma nova 
adoção de posição. Segundo a abordagem, é qualitativa, na 
medida em que se aprofunda na compreensão doutrinária e 
jurisprudencial do tema em estudo. Quanto aos objetivos, a 
pesquisa é descritiva, pois busca descrever, explicar, classificar, 
esclarecer e interpretar o fenômeno observado, e exploratória, 
já que objetiva aprimorar as ideias por meio de informações 
sobre o tema em foco. 

 O desenvolvimento desta pesquisa encontra-se disposto 
em três capítulos, juntamente com a conclusão. 

 No primeiro capítulo, analisa-se o conceito de direitos 
fundamentais, demonstrando as transcrições de vários autores 
e por fim apresentando um conceito próprio. Em seguida, 
faz-se um estudo acerca das dimensões ou “gerações” desses 
direitos, sabendo-se que, atualmente, alguns estudiosos do 
Direito já apresentam a sétima geração de direitos. Por último, 
são explanadas as características desses direitos fundamentais 

 O segundo capítulo trata da história da Polícia Militar no 
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Brasil e no Ceará, apresenta-se a forma como se instalou a Polícia 
no Brasil a partir da vinda das Forças Armadas de Portugal a 
fim de garantir a segurança das pessoas que aqui chegavam, 
bem como das terras que eram exploradas, consequentemente, 
a Polícia Militar no Ceará foi criada através de uma Resolução 
Provincial, obviamente, para realizar o policiamento ostensivo 
e preventivo e ser uma força reserva e auxílio do Exército, haja 
vista a participação em guerras, combates e revoluções.   

O último capítulo desenvolve uma análise sobre os 
direitos fundamentais dos policiais militares, explanando esses 
direitos à luz da Constituição Federal de 1988, dita a Constituição 
Cidadã; apresentando também os direitos previstos na Lei 
6.880/80, que é o Estatuto do Militares federais, das Forças 
Armadas, e o qual embasa o Estatuto dos Militares estaduais. 
Neste capítulo também, traz-se à baila jurisprudências sobre 
o assunto dos direitos fundamentais dos policiais militares do 
Ceará, realizando-se uma breve análise sobre o fato. 

Na conclusão, estão descritos os principais entendimentos 
encontrados ao término do trabalho monográfico, haja vista 
que, embora os Estatutos dos Militares e a Constituição 
apresentem uma série de direitos, o que se percebe é a constante 
violação destes, que em alguns momentos estes direitos até são 
garantidos, o até mesmo são publicadas leis a fim de reparar 
as violações praticadas. Mas o que se constata com a realização 
deste trabalho monográfico é a necessidade constante de se 
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garantir que os direitos dos policias militares previstos nas leis 
sejam, de fato, efetivados. 

2. DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Neste capítulo buscar-se-á analisar os Direitos 
Fundamentais, vislumbrando-se o seu conceito, as “gerações” 
ou dimensões desses direitos, bem como as principais 
características que os definem. 

Faz-se necessária esta breve explanação, haja vista o 
vasto acervo bibliográfico em torno deste assunto, sabendo-se 
que ainda é também um tema em constante desenvolvimento, 
principalmente, porque os direitos fundamentais estão em 
constante evolução.    

Além disso, é de suma importância para o leitor a 
compreensão da base desta pesquisa, pois sem entender o que 
são, como se classificam e como se caracterizam os direitos 
fundamentais, não se poderia desenvolver tal estudo. 
 

2.1. Conceito 
 

 Inicia-se o estudo acerca dos Direitos Fundamentais 
através do seu conceito, e para isso destacam-se conceitos 
trazidos por alguns doutrinadores que, embora não tenham 
cessado suas pesquisas em torno dos Direitos Fundamentais, 
são bastante conhecidos por suas relevantes obras a respeito 
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de tal assunto. 
O autor da obra “Curso de Direitos Fundamentais”, 

George Marmelstein, destaca que os direitos fundamentais “são 
os valores básicos para uma vida digna em sociedade.” (2009, 
p.18). Contudo, este não é o conceito completo para direitos 
fundamentais, sendo apenas uma definição básica e concisa do 
que seriam esses direitos. 

 Ainda no conceito deste autor os direitos fundamentais 
possuem o conteúdo ético (aspecto material) e normativo 
(aspecto formal), sabendo-se que, “juridicamente, somente 
são direitos fundamentais aqueles valores que o povo (leia-
se: o poder constituinte) formalmente reconheceu como 
merecedores de uma proteção normativa especial, ainda que 
implicitamente.” (MARMELSTEIN, 2009, p. 19). 

 Dessa forma, percebe-se que não é todo e qualquer 
direito que pode ser considerado fundamental, até porque como 
explica Marmelstein (2009, p.20), “somente o serão aqueles 
que merecem proteção normativa especial.” 

Acrescenta-se ainda “que, sob o aspecto jurídico-
normativo, somente podem ser considerados como direitos 
fundamentais aqueles valores que foram incorporados ao 
ordenamento  constitucional  de determinado  p a í s . ” 
(MARMELSTEIN, 2009, p.20). Logo, conclui-se que a fonte 
primária dos direitos fundamentais é a Constituição Federal, 
e não a lei, que neste caso poderá disciplinar, garantir a 
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concretização dos direitos fundamentais. 
Sendo assim, apresenta-se o conceito completo trazido 

por Marmelstein que assim diz (2009, p. 20): 
 

[…] os direitos fundamentais são normas jurídicas, 
intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa 
humana e de limitação do poder, positivadas no plano 
constitucional de determinado Estado Democrático 
de Direito, que, por sua importância axiológica, fun-
damentam e legitimam todo o ordenamento jurídico. 

 

 Como assevera George Marmelstein, são elementos 
componentes desse conceito “norma jurídica, dignidade da 
pessoa humana, limitação de poder, Constituição e democracia.” 
(2009, p.22) 

 Todavia, nem sempre os direitos fundamentais que 
se encontram elencados nos artigos 5º a 17 da Constituição 
Federal de 1988 têm qualquer relação com estes elementos, mas 
por estarem previstos no Título II – Dos Direitos e Garantias 
Fundamentais, mantêm-se como direitos fundamentais. 

Assim apresenta-se também o conceito trazido por Willis 
Santiago Guerra Filho, quando na apresentação da obra “Dos 
Direitos Humanos aos Direitos Fundamentais”, que assim diz: 
 

“Os direitos fundamentais são o que se há de con-
siderar como mais importante hoje em dia porque 
o Direito de um Estado Democrático deve ser cons-
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tituído (e desconstituído) tendo como parâmetro o 
aperfeiçoamento de sua realização.” (1997, p.9) 2 

   

  Em seguida tem-se o conceito de direitos fundamentais 
apresentado por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, na obra 
“Teoria Geral dos Direitos Fundamentais” os quais definiram 
esses direitos como sendo “direitos públicossubjetivos de pessoas 
(físicas ou jurídicas), contidos em dispositivos constitucionais 
e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro 
do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder 
estatal em face da liberdade individual.” 

 Destarte, após a definição trazida por alguns doutrinadores, 
apresenta-se um conceito próprio de direitos fundamentais, 
senão veja-se: Os direitos fundamentais são as normas jurídicas 
mais importantes previstas, expressa e implicitamente, na Lei 
Maior de um Estado Democrático de Direito, normas estas que 
têm como finalidade garantir a dignidade da pessoa humana e 
limitar o poder do Estado. 
 

2.2. “Gerações” ou dimensões dos Direitos 
Fundamentais 

Inicialmente, faz-se necessário explanar a utilização dos 

2 PEREIRA, Ana Cláudia Távora... [et al]; coord. Willis Santiago Guerra Filho. Dos Direitos Humanos aos Direitos 
Fundamentais. Como escreveu Norberto Bobbio, em sua obra “A Era dos Direitos” já é enorme a doutrina 
produzida nos últimos dois séculos sobre os direitos fundamentais do homem; agora é o momento de realizá-
los. Essa realização, contudo, não é tarefa simples, nas condições da sociedade atual, com sua complexidade 
infinitamente superior àquela das sociedades de há dois séculos – ou mesmo, daquela do começo desse século, 
que agora se finda. 1997, p.9. 
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termos geração e dimensão, pois é sabido que “a expressão 
geração de direitos tem sofrido várias críticas da doutrina 
nacional e estrangeira, pois o uso do termo geração pode dar a 
falsa impressão da substituição gradativa de geração por outra, 
o que é um erro.” 3 

 A utilização desse termo geração faz com que se 
interprete que a primeira geração de direitos seria substituída 
pela segunda, e que a segunda seria substituída pela terceira e 
assim sucessivamente, contudo isso não pode ocorrer, haja vista 
que uma geração depende, intrinsecamente, uma da outra. 

 Neste sentido é que a doutrina recente passou a 
utilizar o termo dimensões ao invés do antigo e inadequado 
termo gerações, afastando a ideia de sucessão que antes era 
transmitida.4 

Nesta mesma obra, o autor Marmelstein apresenta um 
subtítulo chamado As “gerações” dos direitos, onde se destaca 
que (2009, p.39): 
 

A concepção normativa dos direitos fundamentais 
surge junto com a consolidação das vigas-mestras 
do Estado democrático de direito, exatamente quan-
do foram criados mecanismos jurídicos que possi-
bilitassem a participação popular na tomada das 
decisões políticas, bem como foram desenvolvidos 
instrumentos para o controle e a limitação do poder 

3  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.5657. 
4  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.57. Entre 
outros: GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 
1999, p.26; SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
1998, ´p.47; BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p.524-525.   
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estatal. 
 
 Dessa maneira, nota-se que os direitos fundamentais 

surgem e se desenvolvem de acordo com a evolução da 
sociedade, haja vista que esses direitos fundamentais existem 
a fim de garantir a concretização dos valores que neles estão 
embutidos. 

Apresenta-se, nesta mesma obra acima citada, 
interessante teoria, mais conhecida por “Teoria das gerações 
dos direitos” desenvolvida por Karel Vasak, jurista tcheco, 
naturalizado francês.5 Sabe-se que a teoria expunha o seguinte 
(MARMELSTEIN, 2009, p.40): 

 
A primeira geração dos direitos seria a dos direitos 
civis e políticos, fundamentados na liberdade (liber-
té), que tiveram origem com as revoluções burgue-
sas; 
A segunda geração, por sua vez, seria a dos direitos 
econômicos, sociais e culturais, baseados na igual-
dade (égalité), impulsionada pela Revolução Indus-
trial e pelos problemas sociais por ela causados; 
Por fim, a última geração seria a dos direitos de soli-
dariedade, em especial o direito ao desenvolvimen-
to, à paz e ao meio ambiente, coroando a tríade com 
a fraternidade (fraternité), que ganhou força após a 
Segunda Guerra Mundial, especialmente, após a De-

5  Curiosamente, essa teoria surgiu por acaso. Por volta do ano de 1979, Vasak havia sido convidado para 
proferir a aula inaugural no curso do instituto Internacional dos Direitos do Homem, em Estraburgo. Sem mui-
to tempo para preparar uma exposição, ele lembrou a bandeira francesa, cujas cores simbolizam a liberdade, a 
igualdade e a fraternidade. Com base nisso, e sem maiores pretensões, desenvolveu a referida teoria, buscando, 
metaforicamente, demonstrar a evolução dos direitos fundamentais. Quem narrou essa história foi o professor 
Antônio Augusto Cançado Trindade, que um dos mais respeitados juristas brasileiros no exterior, sendo membro 
da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sediada em San José, na Costa Rica. 
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claração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. 
 

 Em relação à primeira dimensão (utilização do termo 
correto) de direitos, pode-se dizer que estas estão relacionadas às 
revoluções liberais que, incansavelmente, buscavam mudanças 
em vários setores da vida, tais como nos setores econômico, 
religioso, político e jurídico, dentre outros. 

 Fora durante os séculos XVII e XVIII que estas revoluções 
liberais e burguesas ocorreram, proporcionando assim 
mudanças significativas na política mundial. E fora “a partir 
delas que o Estado absoluto cedeu lugar ao Estado Democrático 
de direito.” 6 

 Assim, surgiram os direitos de liberdade, os quais foram, 
arduamente, conquistados, bem como reconhecidos pelo 
constitucionalismo moderno, surgindo, juntamente, com estes 
direitos, os chamados direitos civis e políticos que buscaram, 
primordialmente, a regulamentação do exercício democrático 
do poder. 

 Após a conquista desses direitos de liberdade, busca-se 
então a concretização dos direitos à igualdade, já garantidos nas 
diversas declarações de direitos elaboradas naquele período, 
pois o que havia naquele momento eram apenas garantias 
não efetivadas, ditas “da boca pra fora” 7, o que fez com que 
a população, revoltada com as atuais condições de trabalho 
6  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.44. 
7  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.45. LENZA, 
Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, p. 740. 
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revolucionasse mais uma vez. 
Dessa vez a Revolução seria Industrial, ocorrida já no 

século XIX, sabendo-se que as atuais condições de trabalho 
eram desumanas, degradantes e humilhantes, o que fazia com 
que a população lutasse e reivindicasse por um salário mínimo 
digno, pela limitação da jornada de trabalho, por um descanso 
regular, e também pela extinção da exploração do trabalho 
infantil, dentre outras situações. 

 Daí surgem os direitos fundamentais de segunda dimensão 
que buscam garantir os chamados direitos econômicos, sociais 
e culturais, que “correspondem aos direitos de igualdade.”7 

 Ainda em relação a estes direitos, George Marmelstein 
(2009, p. 49) acrescenta que: 

são aqueles direitos ligados às necessidades básicas 
dos indivíduos, independentemente de sua qualida-
de de trabalhador, como alimentação, saúde, mo-
radia, educação, assistência social, etc. O reconhe-
cimento desses direitos parte da ideia de que, sem 
as condições básicas de vida, a liberdade é uma fór-
mula vazia. Afinal liberdade não é só ausência de 
constrangimentos externos à ação do agente, mas 
também a possibilidade real de agir, de fazer esco-
lhas e de viver de acordo com elas. 8 

 Desse modo, evidenciam-se esses direitos fundamentais 
de segunda dimensão nos seguintes documentos: na Constituição 

8  SARMENNTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de direito constitucional. São Paulo: Lumen Juris, 2006, 
p. 146. 
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do México, 1917, fruto da Revolução Mexicana de 1910, na 
Constituição de Weimar, de 1919 (Alemanha), no Tratado de 
Versalhes, 1919, (OIT), e aqui no Brasil, na Constituição de 1934, 
e de forma mais abrangente na de 1946.9 

 Após a fixação desses direitos sociais que surgiram já no 
século XX, a partir da 1ª Grande Guerra Mundial, desenvolvem-
se agora os direitos fundamentais de Terceira dimensão, “fruto 
do sentimento de solidariedade mundial que brotou como 
reação aos abusos praticados durante o regime nazista.” 10 

 Assim, consideram-se direitos fundamentais de terceira 
“geração”, o direito ao desenvolvimento, o direito à paz, o 
direito ao meio ambiente, o direito de propriedade sobre o 
patrimônio comum da humanidade e o direito de comunicação, 
constituindo-se assim os direitos de fraternidade. Contudo, 
afirma Norberto Bobbio, em sua obra “A Era dos Direitos”, que 
estes direitos “constituem uma categoria, para dizer a verdade, 
ainda excessivamente heterogênea e vaga, o que nos impede de 
compreender do que efetivamente se trata.11O mais importante 
deles é o reivindicado pelos movimentos ecológicos: o direito 
de viver num ambiente não poluído.” 12 

 Enquanto isso, no Brasil, a Constituição Federal de 1988, 
traz em seu bojo capítulo específico sobre a proteção ao meio 

9  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.49 51. 
10  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.52. 
11  Na nota 9 da parte introdutória da obra citada (p.11), Norberto Bobbio elenca preciosa literatura sobre 
os  direitos humanos de terceira geração, enquanto “novos direitos”. 12 BOBBIO, Norberto. A Era dos direitos. Rio 
de Janeiro: Elsevier, 2004, p.5. 
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ambiente.12 “Certamente, a positivação desse direito sofreu 
influência da Declaração de Estocolmo, aprovada no âmbito das 
Nações Unidas em 1972, cujo texto contempla expressamente o 
direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental 
de toda a humanidade.” 13 

 Na sequência do desenvolvimento dos direitos 
fundamentais, surgem os direitos fundamentais de quarta 
dimensão, “referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da 
pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio 
genético de cada indivíduo.” (BOBBIO, 2004, p. 5-6).14 

Dentro, ainda, desse mesmo contexto cita-se o 
doutrinador Paulo Bonavides, que em sua obra Curso de Direito 
Constitucional, defende que “o direito à democracia (direta), o 
direito à informação e o direito ao pluralismo” 15comporiam a 
quarta geração dos direitos fundamentais, que “compendiam o 
futuro da cidadania e o porvir da liberdade de todos os povos. 
Tão somente com eles será legítima e possível a globalização 
política.” 16 

Mesmo após todas estas dimensões de direitos 
fundamentais, é de suma importância salientar que estes 

12  Art. 225 da CF/88 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
13  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.53. 
14  Nota retirada da obra “A Era dos Direitos”: Sobre esse tema, já existe uma literatura significativa, parti-
cularmente anglo-saxônica, da qual dá notícia Bartha Maria Knoppers, “l’integrità del patrimônio genético:diritto 
soggettivo o diritto dell’umanità?”, in Politica dei diritto, XXXI, nº 2, junho de 1990, pp.341-361.   
15  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 571.   
16  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 
2010, p. 572.   
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direitos costumam se reinventar, haja vista que, atualmente, já 
se fala em “direitos de quinta, sexta e até sétima gerações, que 
vão surgindo com a globalização, com os avanços tecnológicos 
(cibernética) e com as descobertas da genética (bioética).” 17 

 Em se tratando de direitos fundamentais de quinta 
geração, tem-se o estudo apresentado por Paulo Bonavides 
que “em palestra realizada no dia 14/11/2006, no IX Congresso 
Ibero-Americano de Direito Constitucional, realizado na cidade 
de Curitiba/PR, o grande mestre Paulo Bonavides classificou 
a paz, axioma da democracia participativa, como um direito 
fundamental de 5ª geração.” 18 

 Portanto, esta e as demais dimensões de direitos 
buscam, constantemente, definir quais devem ser os direitos 
fundamentais a serem garantidos pelo Estado, isto é a serem 
protegidos pelo Estado Democrático de Direito. 
 

2.3. Características dos Direitos Fundamentais 

 Embora sejam apresentadas as características trazidas 
por alguns doutrinadores, nem sempre estas estão completas 
em uma determinada obra, pois há aquele estudioso que 
cita determinada característica que outro não cita. Portanto, 
busca-se neste momento apresentar os principais requisitos 
que caracterizam os direitos fundamentais, apresentando a 
17  MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.55. 
18  Nota 15. CAMARGO, Marcelo Novelino. Direito Constitucional para Concursos. Rio de Janeiro: Forense, 
2007, p. 157. 
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característica, bem como o autor que a exibiu. 
 Destarte, iniciar-se-á revelação destes caracteres a partir 

da obra “Direito Constitucional Esquematizado”, na qual Pedro 
Lenza lembra breve caracterização feita por David Araujo e 
Serrano Nunes Júnior19, onde os direitos fundamentais têm as 
seguintes características: 

Historicidade: possuem caráter histórico, nascendo 
com o Cristianismo, passando pelas diversas revo-
luções e chegando aos dias atuais; Universalidade: 
destinam-se, de modo indiscriminado, a todos os 
seres humanos. 
Limitabilidade: os direitos fundamentais não são 
absolutos (relatividade), havendo, muitas vezes, 
no caso concreto, confronto, conflito de interesses. 
A solução ou vem discriminada na própria Consti-
tuição (ex.: direito de propriedade versus desapro-
priação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no 
caso concreto, decidir qual direito deverá prevalecer, 
levando em consideração a regra da máxima obser-
vãncia dos direitos fundamentais envolvidos, conju-
gando-a com a sua mínima restrição; Concorrência: 
podem ser exercidos cumulativamente; Irrenuncia-
bilidade: o que pode ocorrer é o seu não exercício, 
mas nunca a sua renunciabilidade. 
 

José Afonso da Silva ainda aponta as outras características:20

 
Inalienabilidade: como são conferidos a todos, são 
indisponíveis; não se pode aliená-los por não te-

19  ARAUJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 10. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 67-71. 
20  SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo, 17. ed., São Paulo: Malheiros, p. 185. 
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rem conteúdo econômico-patrimonial; - impres-
critibilidade: “... prescrição é um instituto jurídico 
que somente atinge, coarctando, a exigibilidade dos 
direitos de caráter patrimonial, não a exigibilidade 
dos direitos personalíssimos, ainda que não indivi-
dualistas, como é o caso. Se são sempre exercíveis 
e exercidos, não há intercorrência temporal de não 
exercício que fundamente a perda da exigibilidade 
pela prescrição. 

 

Traz-se, ainda, os caracteres explanados por Flávia 
Martins André da Silva, em artigo publicado no site jurídico 
DireitoNet: 21 

Inviolabilidade: os direitos de outrem não podem 
ser desrespeitados por nenhuma autoridade ou lei 
infraconstitucional, sob pena de responsabilização 
civil, penal ou administrativa;  
Efetividade: o Poder Público deve atuar para garan-
tir a efetivação dos Direitos e Garantias Fundamen-
tais, usando quando necessário meios coercitivos;  
Interdependência: não pode se chocar com os Di-
reitos Fundamentais, as previsões constitucionais e 
infraconstitucionais, devendo se relacionarem para 
atingir seus objetivos;  
Complementaridade: os Direitos Fundamentais de-
vem ser interpretados de forma conjunta, com o ob-
jetivo de sua realização absoluta. 
 

Conclui-se, portanto, que os direitos fundamentais 
estão, devidamente, caracterizados, que cada uma destas 

21  SILVA, Flávia Martins André da. Direitos Fundamentais. Pub em: 16 mai. 2006. Acesso em: 15 jan. 2011 
http://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/2627/Direitos-Fundamentais. 
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características ou outras quaisquer que venham a surgir, 
certamente, não deixarão de garantir o pleno e devido exercício 
desses direitos. 

3. DOS POLICIAIS MILITARES 

Após a análise em torno dos Direitos Fundamentais, 
realizar-se-á um estudo a respeito dos policiais militares, haja 
vista a necessidade de se entender como surgiu a Polícia Militar 
no Brasil, bem como no Estado do Ceará, faz-se necessário, 
da mesma forma, explanar quais as atribuições das Polícias 
Militares no nosso ordenamento jurídico. 

 Em seguida serão apresentados alguns direitos 
fundamentais dos militares previstos na Constituição Federal 
de 1988, bem como situações de violação e garantia desses 
direitos, tudo isso a fim de que se possa fazer um contraponto 
no capítulo seguinte com os direitos previstos no Estatuto dos 
Militares do Ceará (EMECE). 
  3.1. História da Polícia Militar no Brasil 

Em obra do Major PM João Xavier de Holanda, é citado 
trecho do livro de autoria do Coronel PM Hélio Moro Mariante, 
o qual faz considerações históricas sobre a gênesis das Polícias 
Militares no Brasil, senão vejamos22: 
22  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.25. A obra citada pelo autor é de MARIANTE, Hélio Moro. Crônica da Brigada Militar: 
Editora Imprensa Oficial, Rio Grande do Sul, 1972. 
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Infalivelmente, o pesquisador ou historiador deve 
orientar suas buscas na gênesis das Forças Armadas 
do País, pois que era por intermédio destas, princi-
palmente nos elementos de suas 2ª e 3ª linhas, que 
se requisitava o pessoal para determinadas missões 
policiais, em virtude da inexistência, então, de ór-
gãos encarregados, especificamente, do serviço de 
policiamento. 

Logo, percebe-se que a existência da Polícia Militar no 
Brasil está, intrinsecamente, relacionada a existência das Forças 
Armadas no país, o que faz com que também nos recordemos 
do “descobrimento” do Brasil em meados de 1500, “quando o 
fidalgo português Tomé de Souza aportou no Brasil, em 1549, 
como governador e capitão-general da nova terra, com ele 
chegaram as primeiras instituições oficiais para a direção da 
nova colônia.” (HOLANDA, 1987, p. 25) 

Acrescenta ainda o autor que com Tomé de Souza “veio, 
também, o Regimento D’ El Rei, onde vamos encontrar talvez, 
o embrião da Força Amada Brasileira.”23 “E até a chegada de D. 
João VI ao Brasil, em 1808, a organização geral da Colônia era 
nitidamente militar.” (HOLANDA, 1987, p. 25) 

Neste diapasão, o que vemos acontecer é a implantação 
de uma instituição que já existia em Portugal e acabou sendo 
instalada nas terras brasileiras, com o escopo de garantir a 

23  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.25. A obra citada pelo autor é de VASCONCELOS de, Genserico. História Militar do Brasil: 
Ed. Bib. Mil., 1941, p. 32. 
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segurança daqueles que aqui aportavam, bem como para 
garantir a propriedade das terras que estavam sendo exploradas. 

“Natural e lógico que os portugueses transplantassem 
para os seus novos domínios os usos e costumes da metrópole, 
bem como a organização das suas instituições.” (HOLANDA, 
1987, p. 26) 

O referido autor afirma-nos que24: 

Quando da descoberta e colonização do Brasil, suas 
forças armadas eram constituídas de tropas de li-
nhas e ordenanças e, a partir de 1570 das milícias. 
Para que bem se possa interpretar os textos dos re-
latos antigos, no que se refere às forças armadas, é 
bom que se defina o que representa o verbete linha. 

 

Segundo o cel. J. B. Magalhães, em seu livro “A evolução 
militar do Brasil, Ed. Bib. Do Exército,1954, pág. 215. 

A primeira linha compreendia as forças permanen-
tes, até a República, conhecida como “tropas de li-
nha”; constituía-se com a três armas, infantaria, ca-
valaria e artilharia. 
A segunda linha, só compreendendo infantaria e ca-
valaria, correspondia aos antigos auxiliares. 
Formava-se uma terceira linha, com a antiga orga-
nização dos ordenanças, compreendendo unidades 
de infantaria e de cavalaria e algumas de caráter 
muito especial como companhias de chacareiros e 

24  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26. A obra citada pelo autor é de MAGALHÃES, J. B. em seu livro “A evolução militar do 
Brasil, Ed. Bib. Do Exército, pág. 215.  
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forasteiros, a que pertenciam todos os não-alistados 
nas outras mencionadas linhas. As duas últimas for-
mavam as milícias. 

 O que se percebe do texto transcrito é que a existência e 
organização da Polícia Militar no Brasil, há muito já se baseava 
nestes conceitos de linhas, ordenanças e milícias, sabendo-se 
ainda que as “milícias compreendiam as forças de 1ª, 2ª e 3ª 
linhas até a data de 7 de agosto de 1796.”25 

O Major Holanda (1987) acrescenta em sua obra que26: 
   

No início do século XVI mantinha-se a formação das 
Milícias Pagas e dos Terços (alguns autores definem 
Terço como a reunião de 4 Cias de Ordenanças e ou-
tros (a maioria), como a terça parte de um regimen-
to. Cada terço dispunha de dez companhias de cem 
homens cada uma. Essas tropas eram comandadas 
por um mestre-de-campo (atual coronel) e tinham 
a missão de manter a ordem interna das capitanias. 
O primeiro terço criado no Brasil, em 22 de junho 
de 1625, foi sediado na Bahia para guarnição da ci-
dade, com um efetivo de mil homens e foi comanda-
do pelo sargento-mor Pedro Côrrea da Gama. É esta 
considerada a primeira tropa permanente brasileira. 
[...] 
Havia, ainda, o chamado terço auxiliar, espécie de 
tropa de 2ª linha, com a incumbência de “guarnecer 
as praças, atender as fronteiras ou acudir povoações 

25  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26. A obra citada pelo autor é de MAGALHÃES, J. B. em seu livro “A evolução militar do 
Brasil, Ed. Bib. Do Exército, pág. 196.  
26  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26.  
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vizinhas.”27 

Portanto, a missão que hoje a Polícia Militar exerce e está 
prevista na Constituição Federal de 1988, no seu capítulo III, 
no artigo 144, V, §5º, muito se parece com o objetivo antes 
exercido pelo terço auxiliar. 

CAPÍTULO III 
DA SEGURANÇA PÚBLICA 
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, di-
reito e responsabilidade de todos, é exercida para 
a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes 
órgãos: 
V - polícias militares e corpos de bombeiros milita-
res. 
§ 5º Às polícias militares cabem a polícia ostensiva 
e a preservação da ordem pública; aos corpos de 
bombeiros militares, além das atribuições definidas 
em lei, incumbe a execução de atividades de defesa 
civil. 

 

     É sabido que o trabalho policial dá-se de forma 
preventiva e repressiva, contudo apresenta-nos Holanda (1987) 
que “antes de 1828, não existindo instituição alguma destinada 
exclusivamente ao serviço de policiamento, podese, facilmente, 
chegar à conclusão da inexistência de um serviço de polícia 

27  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26 apud BARROSO, Gustavo, in História Militar do Brasil. 
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preventiva. Restava o repressivo.”28 
Adverte-nos, ainda, o referido autor que “muito comum 

era a requisição de homens das tropas de 1ª linha para a captura 
dos foragidos e condenados à revelia ou para a escolta dos 
condenados pela Justiça, bem como para a captura dos escravos 
foragidos.”29 

Atualmente, a Polícia Militar no Brasil continua a capturar 
os foragidos da Justiça, cumprindo os mandados de prisão 
que são expedidos diariamente e fazendo também a escolta e 
custódia dos presos, embora em alguns Estados esta questão 
da escolta e da custódia já não seja mais exercida por policiais 
militares. 

O surgimento da Polícia Militar, como é vista hoje em 
dia, deu-se a partir da necessidade de se separar as atividades 
exercidas pelo Exército e a criação de uma instituição que 
pudesse fazer as atividades próprias de polícia.30 “Só após a 
chegada da família real ao Brasil, o problema policial começou 
a tomar formas, visando a seu solucionamento, com a criação 
de unidades encarregadas especificamente do serviço de 

28  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. For-
taleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1987, p.28.  
29  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. For-
taleza: Imprensa Oficial do Ceará, 1987, p.28.  
30  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.28. Nota: O problema policial criava um ambiente de intranquilidade para o próprio go-
verno, tanto que o Ministro da Guerra, em 1852, diz em determinada altura de seu relatório: “O exército não pode-
rá atingir aquela perfeição que é desejável, enquanto for ele na sua quase totalidade obrigado a serviço de polícia. 
Rocha Pombo, examinando essa situação, assim se refere: “Completando aquela ordem de coisas, decorrentes do 
próprio mundo oficial, vinham as condições do país, onde não havia polícia, e, portanto, onde nem segurança de 
vida se tinha.” (História do Brasil, pág. 159) Os governos preocupavam-se muito com esse problema, buscando 
criar instituições para tal fim. 
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policiamento.” (HOLANDA, 1987, p.29). 
“Uma das inovações que a transferência da Corte trouxe 

foi a criação, por Alvará de 10 de maio de 1808, da INTENDÊNCIA 
GERAL DE POLÍCIA DA CORTE 31 e, logo a seguir, a GUARDA 
REAL DE POLÍCIA, que concorreram para desobrigar o Exército, 
em parte, da função policial na capital do País.” (HOLANDA, 
1987, p.29). Com essa desobrigação por parte do Exército, 
acabaram sendo organizados “nos outros pontos da Nação (...) 
o Corpo de Caçadores a Pé, as Legiões de São Paulo, Bahia, Ceará 
e Piauí, datando da estada de D. João VI no Brasil a criação de 
pedestres, dragões, pretos, pardos, polícias e milícias na Bahia, 
Rio Grande do Sul, Ceará, Goiás, Mariana e Ouro Preto.”32  

 Após a criação desses Caçadores a Pé, das legiões e outras 
instituições de policiamento, surgem as guardas municipais 
que tinham por missão “manter a ordem pública e auxiliar a 
Justiça.” “Aparecem, assim, pela primeira vez em letra de forma, 
atribuições puramente policiais delegadas a uma instituição 
armada com âmbito em todo o País.” (HOLANDA, 1987, p.30). 
Entende-se por instituição armada as milícias existentes 
naquela época. 

“Os permanentes, como ficaram conhecidos os 
integrantes dessa milícia, tiveram intensa atuação em todas as 
províncias brasileiras e se constituíram na origem imediata de 
31  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26. A obra citada pelo autor é de PEIXOTO, Afrânio. História do Brasil, Cia. Ed. Nac. 2 ed. 
1944, p. 267.  
32  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26. A obra citada pelo autor é de BARROSO, Gustavo. História Militar do Brasil. p.30. 
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várias Polícias Militares.” Logo após a criação dessas guardas 
municipais, criou-se a Guarda Nacional, em 1831, por Decreto 
de 18 de agosto daquele ano, determinando a extinção dos 
Corpos de Milícias e Ordenanças. “O artigo 1º assim dispunha: 
(HOLANDA, 1987, p.30). 

A Guarda Nacional é instituída para defender a Cons-
tituição, a Liberdade, Independência e Integridade do 
Império; para manter a obediência às leis, conservar 
ou restabelecer a ordem e a tranquilidade pública, e 
para auxiliar o Exército de Linha na Defesa das Praças, 
Fronteiras e Costas. 

Portanto, o que se vê é a criação de uma instituição 
paralela ao Exército que possa auxiliá-lo em momentos 
necessários. E este é o escopo do Poder Constituinte quando 
traz na Constituição Federal de 1988, no artigo 144, 

§ 6º, que “as polícias militares e corpos de bombeiros 
militares, forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-
se, juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.” 

Desde a chegada de D. João VI ao Brasil os governos se 
interessavam pela solução de tão premente problema, qual seja, 
o Exército fazendo o papel de Polícia. Entretanto, a população 
ainda se valia muito do Exército, tanto que um historiador, 
analisando a situação naquele momento, comenta: 

Outro problema que dizia respeito ao Exército, o da 
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ordem pública, vinha sendo, sistematicamente, des-
virtuado, pondo-o em constante atrito com o povo. 
A ordem pública ficou a cargo da Guarda Militar de 
Polícia do Rio de Janeiro, composta de três compa-
nhias de infantaria e uma de cavalaria. Libertava-se, 
assim, o Exército da função policial, incompatível 
com suas atribuições.33 

   
A pesquisa sobre a história da Polícia Militar no Brasil 

torna-se um pouco difícil por conta da escassez de recursos 
bibliográficos nesta área e como o próprio Major Holanda diz: 
(HOLANDA, 1987, p. 30). 

Pela rápida explanação feita, depreende-se serem 
um tanTo nebulosas as origens mediatas das Polí-
cias Militares, sendo difícil precisar-se, em muitas 
delas, as veras fontes donde provieram, atendo-se o 
historiador (pesquisador) a hipóteses e suposições. 
Deve-se, sem dúvida, esta dificuldade à falta de do-
cumentação e de uniformidade nas informações, à 
perda de arquivos e, sobretudo, às confusões de cer-
tos documentos dos primeiros tempos. 

Conclui-se, portanto, que a existência da Polícia Militar 
no Brasil se deu a partir da necessidade de distribuição de 
atribuições do Exército a uma outra instituição que pudesse 
realizar atividades policialescas, tais como: escolta de presos, 
prisões de infratores da lei, o policiamento preventivo e ostensivo 

33  HOLANDA de, João Xavier. Polícia Militar do Ceará: origem, memória e projeção. Fortaleza: Imprensa 
Oficial do Ceará, 1987, p.26. A obra citada pelo autor é de LORETO, Aliatar. História Militar do Brasil. Ed. Bib. Mil. 
p.42. 
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a fim de garantir a segurança das pessoas e do patrimônio e por 
que não dizer, ainda, que esta instituição auxiliaria o Exército 
quando fosse necessário? 

3.2. História da Polícia Militar no Ceará 

O Major PM João Xavier de Holanda traz em sua obra que 
(1987, p.35): 

A Corporação foi criada pela Resolução Provincial 
n. 13, de 24 de maio de 1835, com o nome de For-
ça Policial, quando era Presidente (Governador) 
da Província do Ceará o Padre Senador José Marti-
niano de Alencar. O Ato Adicional, de 12 de agosto 
de 1834, suprimiu o Conselho de Estado, criou as 
Assembléias Legislativas dando a estas o direito de 
“Fixar sob informação do Presidente da Província à 
Força Policial respectiva” (art.11, §2º). Em obediên-
cia a este dispositivo constitucional, o Presidente da 
Província, o notável estadista Padre José Martiniano 
de Alencar, criou, pela referida Lei, a Força Policial 
da Província […]. 

  Em pesquisa na rede mundial de computadores, ao 
site Wikipédia, cita-se como embrião da Polícia Militar a Força 
Pública do Ceará, sabendo-se que “com a Constituição de 1946, 
a partir de 04 de janeiro de 1947, recebeu à (sic) denominação 
que tem até os dias atuais.” Vale ressaltar ainda que “a Polícia 
Militar do Ceará teve participação na Guerra do Paraguai, 
Sedição de Juazeiro, Combate ao Cangaço, Revoluções de 
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1930, 1932 e Caldeirão e de 1964.” Segue histórico dos prédios 
da Corporação Militar alencarina no Anexo 1 deste trabalho 
monográfico. 
   
 

São denominações da Polícia Militar do Ceará ao longo 
desses 181 anos as seguintes: 

*Força Policial – 24 de maio de 1835; 

Corpo de Segurança Pública – 31 de dezembro de 
1889; Batalhão de Segurança – 1 de março de 1892; 
Batalhão de Segurança – 12 de março de 1899; 
Batalhão Militar – 12 de março de 1913; Regimento 
Militar do Estado – 28 de dezembro de 1914; Força 
Pública Militar – 5 de dezembro de 1921; 
*Regimento Policial – 28 de outubro de 1924; 
Força Pública do Estado – 4 de novembro de 1929; 
Corpo de Segurança Pública – 15 de abril de 1932; 
Força Pública do Ceará – 28 de dezembro de 1934; 
*Polícia Militar do Ceará – 24 de dezembro de 1937; 
Força Policial do Ceará – 16 de dezembro de 1939; 
Polícia Militar do Estado do Ceará – 4 de janeiro de 
1947. 

4. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS POLICIAIS 
MILITARES DO ESTADO DO CEARÁ – VIOLAÇÕES E 
GARANTIAS 

 No presente capítulo, pretende-se explanar quais são os 
direitos fundamentais dos policiais militares do Estado do Ceará. 
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Primeiramente, analisar-se-á os direitos fundamentais que 
estão relacionados aos policiais militares à luz da Constituição 
Federal de 1988. 

  Em seguida, serão apresentados os direitos dos policiais 
militares estaduais, com base na Lei 6.880 de 09 de dezembro 
de 1980, Estatuto dos Militares Federais, haja vista que esta lei 
é que norteia a existência do Estatuto dos Militares Estaduais 
do Ceará. 

 Após esta análise, apresentar-se-ão os direitos previstos 
no artigo 52 do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei 
13.729 de 11 de janeiro de 2006), mostrando o que nos últimos 
dez anos houve de violações e garantias para estes policiais no 
Estado do Ceará. 

4.1.  Direitos fundamentais dos policiais 
militares à luz da Constituição Federal de 1988 

 Os direitos fundamentais dos policiais militares 
encontram-se previstos no artigo 5º da Carta Magna, assim 
como os direitos fundamentais dos demais cidadãos. Não se 
pode olvidar do fato de que os policiais militares também têm 
direitos garantidos, que merecem ser tratados como seres 
humanos dignos, e ao mesmo tempo em que garantem a 
segurança da população, precisam também de segurança para 
exercerem o seu mister. 
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 O presente capítulo visa apresentar os principais direitos 
fundamentais dos policiais militares ao longo desses dez anos 
de Estatuto dos Militares do Ceará em relação à Constituição 
Federal de 1988. E em virtude de serem muitos direitos elencados 
no artigo 5º, foram escolhidos apenas aqueles direitos que têm 
mais evidência a fim de se mostrar como esses direitos têm sido 
tratados no nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos de que 
forma eles foram garantidos ou violados quanto à atividade 
policial militar no Estado do Ceará. 

TÍTULO II 
DOS  DIREITOS  E  GARANTIAS  FUNDA-
MENTAIS 
CAPÍTULO I 
DOS  DIREITOS  E  DEVERES  I N D I V I -
DUAIS  E  COLETIVOS                      
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:                                      
 I - homens e mulheres são iguais em direitos e obri-
gações, nos termos desta Constituição; 

Por uma questão de igualdade, prevista no seio da 
Constituição Federal do Brasil, faz-se necessário manter o 
tratamento igualitário entre aqueles que querem fazer parte 
das instituições militares, contudo é sabido que ainda hoje, em 
pleno século XXI, a mulher é discriminada desde o seu ingresso 
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nas Corporações Militares, quando são apenas ofertadas uma 
porcentagem mínima de vagas para elas, em detrimento das 
vagas ofertadas aos homens. Sabendose que “as mulheres são 
cerca de 10% do contingente das PMs”. (SOUZA, 2016) Após 
aprovadas em todos os testes (aptidão física, intelectual e 
psicológica), ainda assim o número de mulheres que optam por 
fazer parte das polícias, ditas especializadas é mínimo. 

Sem contar a existência de um preconceito descabido, 
onde muitas pessoas não confiam no trabalho da policial 
feminina, ou ainda quando muitas policiais acabam realizando 
a atividade-meio ao invés de realizarem a atividade fim. Isso 
acontece por dois motivos: escolha da policial feminina ou até 
mesmo por imposição dos comandantes.   

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado 
o anonimato;   

Em artigo intitulado Liberdade de expressão dos 
policiais e bombeiros militares, publicado na rede mundial de 
computadores, o autor Júlio César Lopes da Silva, afirma que: 
(SILVA, 2011.)34 
34  SILVA, Júlio César Lopes da. Liberdade de expressão dos policiais e  bombeiros militares. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, XIV, n. 84, jan 2011. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_
link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8797 >. Acesso em: 19 nov 2016. A livre manifestação do pensamento foi 
uma conquista difícil em progressão histórica na qual se destaca, dentre muitos, que os principais acontecimen-
tos que sucederam até o pleno reconhecimento desse direito: Declaração dos Direitos do Bom povo de Virgínia 
(1776),a Revolução Francesa e a Declaração dos Direitos do Homem (1789), a Declaração Universal dos Direitos 
do Homem (1948), Constituição da República Federativa do Brasil (1988) e o reconhecimento pela Corte Consti-
tucional Brasileira, Supremo Tribunal Federal, de que a liberdade de expressão é livre nos termos da constituição, 
sendo portanto inconstitucional a sua regulamentação por lei. (2009) Sessão Plenária do STF de 30 de abril de 
2009, na qual declarou que a Lei de Imprensa (Lei nº 5250/67) é incompatível com a atual Constituição Federal 
de 1988 - “Nada mais nocivo e perigoso do que a pretensão do Estado de regular a liberdade de expressão e pen-
samento”, disse o ministro Celso de Mello. 
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Todos - militares e civis - têm direito à liberdade de 
pensamento e de expressão, podendo buscar, rece-
ber e difundir informações e idéias, verbalmente ou 
por escrito, artística ou cientificamente por qualquer 
processo ou meio que deseje, não podendo o Esta-
do ou instituições proibir ou cercear esse direito sob 
o pretexto de “segurança nacional” ou  “hierarquia 
e disciplina”, visto que a liberdade de expressão é 
fundamento de um Estado Democrático de Direito, 
inclusive, tutelada constitucionalmente nos termos 
dos incisos IV, IX, XIII, LXXII do art. 5º. 
Nestes termos, o artigo 166 do Código Penal Militar, 
bem como as normas dispostas nos Regulamentos 
Militares que restrinjam ou cause embaraços à livre 
manifestação do pensamento são normas atentató-
rias aos fundamentos do Regime Democrático e da 
Republica Federativa do Brasil e, por isso, deve ser 
expurgada para sempre do nosso sistema jurídico. 
Considerar como crime a liberdade de expressão 
dos militares é tornálos parte de uma subclasse de 
cidadãos, já que não lhe são garantidos a plenitude 
dos direitos fundamentas, principalmente ao que 
concerne à livre manifestação do pensamento que é 
um direito inerente à espécie humana, deixando-o à 
escala de mero animal. 
É livre a manifestação do pensamento, a expressão 
da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, a criação, a informação, sob qualquer 
forma, processo ou veículo, não podendo nenhuma 
lei restringir tais direitos, sendo, portanto, vedada 
toda e qualquer censura de natureza política, 
ideológica e artística, assim como, veda-se a aplicação 
de qualquer sanção não disposta na Carta Magna 
Brasileira, pois é límpida essa garantia no inciso IV 
do artigo 5º o qual expõe que “é livre a manifes-
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tação do pensamento, sendo vedado o anonimato”, 
não havendo, em hipótese alguma, a possibilidade 
de cogitar que tal direito seja vedado ao militar, pois 
retiraria deste a dignidade da pessoa humana, bem 
como roubaria da sociedade o direito ao acesso à 
informação plena, impondo ao país um período de 
Exceção oculta. 

A respeito deste inciso o que se pode afirmar é que não 
há mais por que se aplicar o art. 166 do Código Penal Militar, 
haja vista que o direito à liberdade de expressão faz parte do rol 
de direitos fundamentais abrangentes aos militares também. 
Percebe-se isso a partir do momento em que não há nenhuma 
ressalva quanto a este direito, o que garante a plena efetivação 
deste a todos os militares, desde que não se utilize do anonimato 
para manifestar seu pensamento. 

 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença; 

Em relação a este inciso da Constituição Federal do 
Brasil, pode-se citar o caso do policial militar cearense35, Darlan 
Menezes Abrantes, autor da obra Militarismo: um sistema 
35  ROMÃO, Rosana. Policial cearense é expulso por distribuir livro em que questiona militarização. Dispo-
nível em: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/ceara/policial-cearensee-expulso-por-distribuir-livro-em-
-que-questiona-militarizacao/ Acesso em 19 nov. 2016. Conforme publicação na página 106 do Diário Oficial do 
Estado do Ceará de 17 de janeiro de 2014, a Polícia Militar instalou inquérito que culminou na instauração da ação 
penal pela prática de crime tipificado do art. 166 do Código Penal Militar (CPM). (Publicar o militar ou asseme-
lhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à 
disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo: Pena – detenção, de dois meses a um ano, se o fato não 
constitui crime mais grave). A expulsão foi baseada no artigo 24 da lei 13.407/03. Além disso, a PM afirma que 
Darlan invadiu a Academia e desrespeitou os oficiais. O policial distribuiu os livros nas portas da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Uece e da Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp-CE). Porém, segundo 
Darlan, a 
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arcaico de segurança pública. Na ocasião, o militar foi expulso 
da Corporação por publicar um livro, no qual questionava o 
militarismo. O caso teve repercussão nacional e gerou muita 
discussão sobre o assunto, o que faz com que também se 
questione e discuta se o caso realmente é ou não de expulsão. 

Em reportagem publicada no site R7 de Notícias, o 
autor da notícia, Thiago de Araújo, expõe o fato ocorrido com 
mais detalhes, contando sobre a expulsão do policial militar e 
os motivos da publicação da obra. O titulo da reportagem é 
Expulso por defender desmilitarização, PM desabafa: “Temos 
a mesma segurança da Ditadura”. Araújo (2013) mostra que 
mesmo tendo sido expulso, o policial ainda pretende retornar 
aos quadros da Corporação. 

Embora demitido, Abrantes ainda está recorrendo 
da decisão, na tentativa de retomar o seu posto den-
tro da Polícia Militar cearense. Apesar das críticas 
feitas por ele em seu livro, ele diz que dois motivos 
o fazem ainda querer voltar ao antigo emprego: a 
questão financeira e a vocação, a qual, segundo ele, 
vai além do militarismo. Nem que seja para seguir 
em trabalhos administrativos, como vinha fazendo, 
estando longe do que gosta, que é estar nas ruas. 

 Dessa forma, o que se percebe é que o militar sentiu que 
o seu direito à liberdade de expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença fora violado, haja vista que este era o seu 
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pensamento a respeito do militarismo, bem como de muitos 
outros policiais militares que também expuseram suas opiniões 
na obra. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição. (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 2015) 
Distribuição dos livros foi feita do lado de fora da 
Aesp, e não dentro, conforme defendido pela Polícia. 
“O que aconteceu foi que os policiais que recebiam 
os livros entraram na Academia com os exemplares 
e mostravam aos colegas”, explica o autor. Durante a 
investigação, o presidente do Conselho de Disciplina 
da PM, Ricardo Catarina, deu parecer favorável ape-
nas à punição de Darlan. Mas quando a investigação 
chegou à Controladoria, resultou na expulsão. Dar-
lan entrou para a PM em 1995, mas pouco tempo 
depois desistiu da atuação. Na época, já ouvia poli-
ciais comentando sobre a necessidade de desmilita-
rizar a Polícia. Após cursar Filosofia, o ex-policial fez 
um concurso para voltar à corporação. Apesar de já 
conhecer como funciona o sistema, Darlan retornou 
à Polícia por questões financeiras. 

 Em relação a este artigo, vale ressaltar que no decorrer dos 
anos algumas das instituições que representavam e fortificavam 
a Corporação Militar no Estado do Ceará, deixaram de existir 
ou de servir aos policiais militares, no que tange a questão da 
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educação e o trabalho, como é o caso da Academia de Polícia 
Militar General Edgar Facó36 (APMGEF), unidade de educação 
profissional de nível superior, responsável pela formação e 
aperfeiçoamento dos Oficiais da Polícia Militar do Estado do 
Ceará. 

 Em reportagem datada de 04 de fevereiro de 2004, o 
jornal alencarino Diário do Nordeste divulgava o nome do novo 
comandante da APMGEF, o Coronel PM Marcos Antônio Costa 
Carneiro e na ocasião o jornal destacou a Academia como um 
centro de referência nacional.37 

A Academia de Polícia Militar General Edgard Facó 
tornou-se referência nacional na realização de cur-
sos preparatórios de oficiais das Polícias Militares de 
vários Estados. Atualmente, a entidade ministra o 
Curso Superior de Polícia Militar e o Curso de Ins-
trutores de Educação Física, com alunos-oficiais de 
Estados como Pará, Maranhão, Tocantins, Pernam-
buco, Alagoas, Roraima e Ceará. 
“A academia representa o futuro de nossa corpora-
ção. É nesta casa que nosso oficialato é preparado 

36  BRASIL. Site de pesquisas Wikipédia. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_de_
Pol%C3%ADcia_Militar_General_Edgard_Fac%C3% B3 Acesso em: 20 nov. de 2016. O Capitão do Exército Bra-
sileiro - comissionado a Coronel e Comandante da Polícia Militar - Edgard Facó redigiu e editou o Decreto Nº 
1.251, de 08 de abril de 1929, criando a Escola de Formação Profissional da Força Pública, que objetivava fornecer 
instrução literária e técni-co-profissional aos Aspirantes a Oficial da PM.[2] Em 05 de fevereiro de 1953, foi home-
nageado o criador da Escola, passando a denominar-se Grupamento Escola General Edgard Facó. 
A Lei Nº 9.560 de 14 de dezembro de 1971 transformou o Grupamento Escolar em Academia. Em 1977 A Academia 
de Polícia Militar General Edgard Facó pas-sou a Curso Superior pelo Decreto Nº 12.355, de 24 de maio de 1977. 
Desde 1993, mediante Convênio, a Universidade Federal do ceará é a responsá-vel pelo Vestibular de Ingresso 
na Academia Edgard Facó. Pelo Decreto Nº 23.966, de 29 de dezembro de 1995, os formados pela Acade-mia de 
Polícia Militar general Edgard Facó, ao concluírem o Curso de Formação de Oficiais, passaram a receber o título 
de “Bacharel em Segurança Pública”.
37  CEARÁ. Diário do Nordeste. Academia Edgard Facó tem novo comandante. Disponível em: http://
diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/policia/academia-edgard-faco-tem-novocomandante-1.360365. 
Acesso em 20 nov. de 2016. 
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para assumir seu posto. Para nós, sempre que aqui 
estamos, é motivo de alegria. A academia é o pólo 
de irradiação de conhecimentos”, explicou o coronel 
Justino. 

 

A  APMGEF foi extinta pela Lei 14.629 de 26 de fevereiro 
de 2010, quando da criação da Academia Estadual de Segurança 
Pública do Ceará (AESP) que unificou as atividades de ensino 
das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública 
e Defesa Social do Estado, tais como Pólícia Civil, Polícia Militar, 
Corpo de Bombeiros Militar e Perícia Forense. 

 A Polícia Militar do Ceará muito perdeu ao deixar de ter 
uma academia de polícia militar própria, haja vista que além da 
referência para outros Estados como antes era considerada; a 
unificação das outras instituições na atual academia só faz com 
que se perca cada vez mais a essência de um curso militar, bem 
como o acervo cultural que o Estado também perdeu.    

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
XXIII - adicional de remuneração para as atividades 
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 

 

 Além da APMGEF, foi extinto também o Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), passando 
todos os cursos de formação e aperfeiçoamento tanto de praças 
quanto de oficiais a se realizarem na Academia Estadual de 
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Segurança Pública do Ceará (AESP). Segue histórico das duas 
instituições no Anexo 1 da monografia. 

É sabido que o policial militar do Ceará, bem como de 
outros Estados da Nação não recebem auxílio periculosidade, 
sabendo-se que a atividade policial é deveras uma atividade 
de altíssimo risco, que expõe o profissional a situações onde a 
sua vida está em jogo e que os outros trabalhadores recebem, 
enquanto os agentes de segurança pública são tratados com 
distinção neste aspecto.

O adicional de periculosidade é um valor devido ao 
empregado exposto a atividades periculosas, na for-
ma da regulamentação aprovada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego. 
São consideradas atividades ou operações perigo-
sas, aquelas que, por sua natureza ou métodos de 
trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de 
exposição permanente do trabalhador a: 
Inflamáveis, explosivos ou energia elétrica; 
Roubos ou outras espécies de violência física nas ati-
vidades profissionais de segurança pessoal ou patri-
monial. 
São periculosas as atividades ou operações, onde a 
natureza ou os seus métodos de trabalhos configure 
um contato com substâncias inflamáveis ou explosi-
vos, substâncias radioativas, ou radiação ionizante, 
ou energia elétrica, em condição de risco acentuado. 
Atividades descritas, conforme anexos da NR 1638. 

38  BRASIL, Disponível em: http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/Nr16-anexo3.htm. Acesso 
em: 20 nov. de 2016. NORMA REGULAMENTADORA 16 -  ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS ANEXO 3 - 
ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERI-GOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 
FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL Inclusão dada pela   
Portaria MTE 1.885/2013) 
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Portanto, nota-se que mais uma vez o policial militar tem 
um direito seu violado, e muitas vezes pouco ou nada se faz. 
Contudo, ainda este ano a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania aprovou proposta de emenda à Constituição (PEC 
58/2015) do senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) que 
concede adicional de periculosidade para os servidores policiais. 

O benefício seria pago aos servidores da Polícia Fe-
deral, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Fer-
roviária Federal, das Polícias Civis e Militares e dos 
Corpos de Bombeiro que exercem atividades perigo-
sas, de risco à integridade física e psicológica. Cássio 
argumenta que, sem o pagamento desse adicional, 
policiais que enfrentam ameaça à própria vida em 
seu trabalho continuarão a receber a mesma remu-
neração que servidores da carreira em funções ad-
ministrativas. 
Na avaliação do relator, a concessão do adicional de 
periculosidade aos servidores policiais “é tema de 
absoluta justiça”. 

Ainda em relação ao Projeto de Emenda à Constituição, 
fora apresentada uma emenda à redação da PEC, abrangendo 
todos os profissionais de Segurança Pública.39 
1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissio-nais de segurança pessoal ou 
patrimonial a roubos ou outras espécies de vio-lência física são consideradas perigosas. 
2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a 
uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segu-
rança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devi-damente registradas e autorizadas 
pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem 
a atividade de segurança patrimonial ou pes-soal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviá-
rias, aeroportuá-rias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.
39  BRASIL. Senado Federal. PEC do adicional de periculosidade para policiais vai à Plenário. Disponível 
em: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2016/03/30/pec-do-adicional-de-periculosidadepara-poli-
ciais-vai-a-plenario. Acesso em: 20 nov de 2016. 
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Emenda de redação apresentada pelo relator am-
pliou a possibilidade de pagamento desse adicional 
de periculosidade para todos os servidores integran-
tes dos órgãos de segurança pública listados pela 
Constituição federal, sejam eles da esfera civil ou 
militar. A alteração retirou a expressão “servidores 
policiais” do texto da PEC 58/2015, o que limitava o 
alcance do benefício. 

    

Destarte, o policial militar, bem como outros agentes 
de segurança pública têm sido preteridos no que tange o 
recebimento deste auxílio periculosidade. 

4.2. Direitos fundamentais dos policiais 
militares à luz da Lei 6.880 de 9 de dezembro 
de 1980 

TÍTULO III 
Dos Direitos e das Prerrogativas dos Militares 
CAPÍTULO I 
Dos Direitos 
SEÇÃO I 
Enumeração 
Art. 50. São direitos dos militares:         
IV - nas condições ou nas limitações impostas na 
legislação e regulamentação específicas: 
d) a assistência médico-hospitalar para si e seus de-
pendentes, assim entendida como o conjunto de ati-
vidades relacionadas com a prevenção, conservação 
ou recuperação da saúde, abrangendo serviços pro-
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fissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, 
bem como o fornecimento, a aplicação de meios e 
os cuidados e demais atos médicos e paramédicos 
necessários;41 
   
41 § 2° São considerados dependentes do militar: 
- a esposa; 
- o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido 
ou interdito; 
- a filha solteira, desde que não receba remuneração; 
- o filho estudante, menor de 24 (vinte e quatro) 
anos, desde que não receba remuneração; 
- a mãe viúva, desde que não receba remuneração; 
- o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mes-
mas condições dos itens II, III e IV;      VII - a viúva 
do militar, enquanto permanecer neste estado, e os 
demais dependentes mencionados nos itens II, III, 
IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a 
responsabilidade da viúva; 
VIII - a ex-esposa com direito à pensão alimentícia 
estabelecida por sentença transitada em julgado, 
enquanto não contrair novo matrimônio. 
§ 3º São, ainda, considerados dependentes do militar, 
desde que vivam sob sua dependência econômica, sob 
o mesmo teto, e quando expressamente declarados 
na organização militar competente: 
a filha, a enteada e a tutelada, nas condições de vi-
úvas, separadas judicialmente ou divorciadas, desde 
que não recebam remuneração; 
a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva 
ou solteira, bem como separadas judicialmente 
ou divorciadas, desde que, em qualquer dessas 
situações, não recebam remuneração; 
os avós e os pais, quando inválidos ou interditos, e 
respectivos cônjuges, estes desde que não recebam 
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remuneração; 
o pai maior de 60 (sessenta) anos e seu respectivo 
cônjuge, desde que ambos não recebam remunera-
ção; 
o irmão, o cunhado e o sobrinho, quando menores 
ou inválidos ou interditos, sem outro arrimo; 
a irmã, a cunhada e a sobrinha, solteiras, viúvas, 
separadas judicialmente ou divorciadas, desde que 
não recebam remuneração;         g) o neto, órfão, 
menor inválido ou interdito; 
a pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob 
a sua exclusiva dependência econômica, comprova-
da mediante justificação judicial; 
a companheira, desde que viva em sua companhia 
há mais de 5 (cinco) anos, comprovada por justifi-
cação judicial; e      

                                                                                                                    

Em relação a este artigo, vale ressaltar que no decorrer 
dos anos algumas das instituições que representavam e 
fortificavam a Corporação Militar no Estado do Ceará, deixaram 
de existir ou de servir aos policiais militares, como é o caso 
do Hospital Geral da Polícia Militar José Martiniano de Alencar 
(HGPMJMA), que deixou de ser administrado pela Secretaria 
de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e passou a ser 
administrado pela Secretaria de Saúde e a atender pelo SUS 
(Sistema Único de Saúde) o que fez com que se reduzisse 
bastante a possibilidade de atendimento aos policiais, haja vista 
que agora o atendimento é para toda a população que necessita. 

Na página oficial do Governo do Estado do Ceará, o então 
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diretor do 
HGPMJMA, Coronel Clínio Alves de Souza, em 2011, 

afirmou que40: 

[...] a incorporação do Hospital à rede Sesa será po-
sitiva tanto para os militares, como para os pacien-
tes atendidos através do SUS. “Fazer segurança é o 
foco das atenções da secretaria que antes o Hospital 
da Polícia Militar pertencia. Já na Secretaria da Saú-
de oferecer saúde a todos é a sua própria missão. 
Com isso o Hospital passa a funcionar com o mes-
mo perfil de referência assistencial dos j) o menor 
que esteja sob sua guarda, sustento e responsabili-
dade, mediante autorização judicial. 

 
Diante da declaração do diretor do Hospital Geral da Polícia 

Militar41, atualmente, Hospital e Maternidade José Martiniano 
40   CEARÁ, Governo do Estado do. Hospital da Polícia Militar é incorporado à Secretaria da Saúde do Esta-
do. Disponível em: http://www.ceara.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/3511hospital-da-policia-militar-e-incor-
porado-a-rede-da-secretaria-da-saude-do-estado. Acesso em 20 nov. 2016. O Hospital Geral da Polícia Militar José 
Martiniano de Alencar saiu da estrutura da Segurança de Se-gurança Pública (SSPDS) e passou a integrar a rede 
de hospitais da Secretara da Saúde do Estado (Sesa). A incorporação foi publicada no Diário Oficial do Estado no 
último dia 1º de junho. Desde o início do funcionamento, em 1º de abril de 1939, o unidade de saúde pertencia a 
SSPDS atendendo além de polici-ais militares, seus familiares. Há 20 anos passou a atender pacientes do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Com 71 leitos, o Hospital vinha funcionando parcialmente nos setores de ambulatório, 
laboratório e centro de imagem e internação, somen-te de pacientes com cirurgias agendadas através da Secre-
taria de Saúde de Fortaleza. Para o diretor Coronel Clínio Alves de Souza, a incorporação do Hospital à rede Sesa 
será positiva tanto para os militares, como para os pacientes atendidos através do SUS. “Fazer segurança é o foco 
das atenções da secretaria que antes o Hospital da Polícia Militar pertencia. Já na Secretaria da Saúde oferecer 
saúde a todos é a sua própria missão. Com isso o Hospital passa a funcionar com o mesmo perfil de referência 
assistencial dos outros oito hospitais que integram a rede estadual de saúde”, destaca o Coronel Clínio Alves de 
Souza. Segundo o secretário da saúde do Estado, Arruda Bastos, até o final do próxi-mo mês de julho o Hospital 
da Polícia Militar vai funcionar com a capacidade total. “O Governo do Estado está comprometido em modernizar 
esse equipa-mento, ampliando e melhorando o atendimento tanto nas condições físicas co-mo de pessoal”, declara 
Arruda Bastos. O Hospital da Polícia Militar José Martiniano de Alencar fica na Rua Princesa Isabel, 1526, no Cen-
tro de Fortaleza. Na estrutura da Secretaria da Saúde do Estado, ele se soma ao Hospital Geral de Fortaleza (HGF), 
Hospital de Messeja-na Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital Ge-ral César 
Cals, Hospital Mental de Messejana, Hospital São José, Hospital Wal-demar Alcântara e o novo Hospital Regional 
do Cariri, que começou a funcionar no último dia 23 de maio. Outros oito hospitais que integram a rede estadual 
de saúde”, destaca o Coronel Clínio Alves de Souza.
41  CEARÁ, Governo do Estado do. O HMJMA. Disponível em: http://www.hmjma.ce.gov.br/index.php/o-
hmja/2013-11-08-19-15-02O.  Acesso em: 20 nov 2016. Hospital da Polícia Militar, atual Hospital e Maternidade 
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de Alencar, percebe-se que a intenção do Governo do Estado até 
que era boa, mas o que muitos policiais reclamam é do fato de 
não terem mais um hospital de referência e que atenda às suas 
necessidades. A solução para o caso seria a construção de mais 
hospitais a fim de atender ao público geral, e não transferir a 
administração para outra secretaria e deixar que os policiais 
recorram a outros hospitais públicos ou até mesmo particulares 
para serem atendidos. 

Art. 50. São direitos dos militares:         
IV - nas condições ou nas limitações impostas na 
legislação e regulamentação específicas: m) a pro-
moção; 
   

 No caso desta alínea, trata-se da promoção dos policiais 
militares, sabendo-se que no Estado do Ceará há mais de 10 
anos não havia promoção. 

Esse quadro de violação de um direito garantido em lei 
José Martiniano de Alencar (HJMA) foi criado pelo Decreto nº 527, de 01 de abril de 1939, com o nome de Hospital 
Central da Polícia Militar do Ceará, sendo Governador do Estado do Ceará o Dr. Francisco de Menezes Pimentel 
(1937-1945) e Comandante Geral o Coronel Djalma Byman (1935-1939). A partir de 13/09/1993, o HPM/CE pas-
sou a atender no Sistema Único de Saúde (SUS) na gestão básica e ação especializada, em convênio realizado com 
a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESACE). Essa ação levou o HPM/CE a uma classificação de hospital 
de média complexidade com capacidade instalada de 72 leitos. Em 1999 foi realizada uma celebração de convênio 
03/99 entre a Prefeitura Municipal de Fortaleza e o hospital. E em 2004 o HPM/CE foi habilitado e regulamentado 
pelo Ministério da Saúde, que consolidou a parceria em quatro projetos e ganho de espaço na esfera Federal. Já 
em 2011, o Decreto 30.554 de 30 de maio, em seu artigo 8º inclui o HPM na estrutura organizacional da SESA-CE, 
com a denominação de Hospital Geral da Polícia Militar José Martiniano de Alencar (HGPMJMA). Em agosto do 
mesmo ano, a tradicional Maternidade Nossa Senhora de Fátima, foi reinaugurada após reforma e está em pleno 
funcionamento com 20 leitos. Atualmente passa por uma reforma que implicará em uma estrutura mais moder-
na, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde (Rede Cegonha). Desde então, a instituição vem passando 
por várias alterações no seu modelo de gestão com foco de atuação em obstetrícia e neonatologia, clínica médica 
e clínica cirúrgica, tendo como objetivo uma maior desenvoltura junto à rede hospitalar, trazendo assim, um 
considerável avanço na qualidade do atendimento. O Governo do Estado do Ceará, atento a importância desse 
tradicional hospital, investe, por meio da Secretaria da Saúde do Estado, para a realização de importantes obras de 
ampliação de suas instalações e modernização de seus equipamentos. Atualmente, o Hospital José Martiniano de 
Alencar é uma unidade de retaguarda e tem projetos em andamento para ser regularizado como hospital terciário. 
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só foi revertido após a  aprovação, publicação e efetivação da 
Lei de Promoções, Lei 17.797 de 27 de maio de 2015, que dispõe 
sobre as promoções dos militares estaduais.4442 

 Neste diapasão, vale ressaltar os artigos 1º e 3º da Lei 
17.797/15, os quais trazem em seu bojo em que consiste a Lei 
de Promoções, bem como as modalidades de promoções, isto 
é de que forma o policial militar pode ser promovido, sob que 
condições, respectivamente. Senão vejamos: 

DAS DIRETRIZES E DEFINIÇÕES 
Art.1º A promoção, direito do militar estadual, 
consiste na elevação na carreira, tendo por objeti-
vo o estímulo ao constante aprimoramento fun-
cional com resultado no alcance dos graus hie-
rárquicos superiores nas corporações militares. 
 

CAPÍTULO II 
DAS PROMOÇÕES 
Seção I 
Das Modalidades 
Art.3º As promoções ocorrerão nas seguintes mo-
dalidades: 
I - antiguidade; 
II - merecimento; 

42     CEARÁ, Governo do Estado do. Promoção de 61 militares marca os 181 anos da Polícia Militar do Cea-
rá. Disponível em: http://www.sspds.ce.gov.br/noticiaDetalhada.do?tipoPortal=1&codNoticia=6268&titulo=Re-
portag ens&action=detail Acesso em 21 nov. 2016. Lei das Promoções Assinada pelo governador Camilo Santana 
em 22 de abril de 2015, a Lei das Promoções foi aprovada por unanimidade pelos deputados e sancionada no dia 
25 de maio do ano passado, durante a solenidade de comemoração dos 180 anos da Polícia Militar do Ceará. A 
medida institui um fluxo regular e automático na carreira dos oficiais e praças estaduais. A principal novidade do 
projeto é a extinção do limitador de vagas para ascen-são. Ou seja, quem cumpriu o interstício (tempo mínimo de 
permanência no pos-to para ser promovido) pode concorrer ao benefício. Toda a tropa está apta a ser promovida. 
A lei permitiu a promoção na carreira de 8.891 profissionais no ano passado.
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III - post mortem; 
IV- bravura; 
V - requerida.
 

 Portanto, o que se percebe é que o objetivo da promoção é 
o estímulo ao constante aprimoramento funcional, além de um 
direito, é uma forma de reconhecer o trabalho executado por 
tantos anos por aquele profissional, é, de fato, uma ascensão na 
carreira policial. 

 O que se espera com o advento da Lei de Promoções é 
que se obedeça o interstício estabelecido pela lei e que todos 
sejam promovidos no tempo certo e para que não haja mais 
prejuízos, como houve no passado. 

   
4.3. Direitos fundamentais dos policiais 
militares à luz do Estatuto dos Militares – Lei 
13.729 de 11 de janeiro de 2009   

Este último tópico trata dos direitos previstos no Estatuto 
dos Militares do Ceará, sabendo-se que este Estatuto, em muito 
se baseia no Estatuto dos Militares federais, Lei 6.880/80. 

TÍTULO III 
DOS DIREITOS E DAS PRERROGATIVAS DOS MI-
LITARES 
ESTADUAIS 
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CAPÍTULO ÚNICO 
DOS DIREITOS DIREITOS DOS MILITARES 
Art.52. São direitos dos militares estaduais: 
V - percepção de remuneração; 

 Uma das maiores reclamações dos policiais militares diz 
respeito ao salário percebido, haja vista que comparado a outros 
Estados brasileiros do Nordeste, o Estado do Ceará ainda está 
com o salário defasado em termos de pagamento, sabendo-se 
que, principalmente, em relação ao oficialato da Polícia Militar 
do Ceará, essa defasagem ainda é bem maior. 

 Quanto a essa questão existem estudos para a melhoria 
da remuneração dos policiais, a chamada Média do Nordeste 
que consiste no somatório das remunerações pagas aos policiais 
nos outros Estados do Nordeste, dividindo esse valor pela 
quantidade de Estados existentes no Nordeste43. 

Esse estudo e tentativa de equiparação só existem com o 
único objetivo de equilibrar o pagamento dos policiais militares 
em relação aos outros Estados, e para minimizar os disparates 
existentes na Corporação, principalmente, no que tange as duas 

43  45 CEARÁ. Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará - 
ASSOF-CE.  Proposta salarial. Média Salarial do Nordeste. Disponível em: http://www.assof.org/p/proposta-sala-
rial.html Aces-so em: 23 nov. 2016 COMO FOI CALCULADA A MÉDIA? O CEARÁ ENTRA OU NÃO NO CÁLCULO? 
Algumas pessoas argumentam que o Ceará entra no cálcu-lo da média do nordeste, afinal o Ceará não pode deixar 
de integrar o nordeste. Apesar de parecer verídica, tal assertiva, matematicamente falando é completa-mente 
equivocada.  Uma vez que a proposta a ser cumprida foi a de nivelar a remuneração dos militares estaduais cea-
renses à média do nordeste (Salário CE = Média NE), tal assertiva só se torna possível se o atual salário do Ceará 
não integrar o cálculo, pois, caso contrário, a remuneração cearense já estará defasada em relação à média do 
nordeste desde sua implementação (Salário CE jamais seria de fato igual a Média NE.  Assim sendo, a única  forma 
possível da nova remuneração dos policias e bombeiros militares cearen-ses ser a mesma da média do nordeste 
é realizar o cálculo da média aritmética das remunerações dos outros oito estados nordestinos e atribuir o valor 
da mé-dia ao salário Cearense. Assim sendo, o salário cearense será de fato a média do nordeste até nos centavos. 
Desta feita, não resta dúvida de que a remuneração cearense fica impossibilitada de integrar o cálculo caso se 
almeje igualá-la à média remuneratória nordestina.
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carreiras: de Praças e Oficiais. Segue tabela proposta da Média 
do Nordeste. (Anexo 2) 

VI - constituição de pensão de acordo com a legislação 
vigente; 

 Em relação à pensão o que sempre se vê é a demora 
no pagamento ou o valor do pagamento desatualizado, fazendo 
com que os beneficiados recorram à Justiça para garantir este 
direito previsto em Lei. 

De acordo com o verbete nº 23 do Tribunal de Justiça do 
Ceará: 

Os proventos do inativo e as pensões por morte de-
vem corresponder à totalidade do que perceberia o 
militar, se estivesse em atividade ou se vivo fosse, 
estendendo-se aos inativos e aos pensionistas quais-
quer benefícios ou vantagens posteriormente con-
cedidos aos militares ativos, ainda que não sejam de 
caráter geral. 

 No caso abaixo, a pensionista estava sendo lesada pelo 
Estado do Ceará, uma vez que o valor recebido pela beneficiada 
era menor que o valor devido. 

Vejamos o caso: 

TJ-CE - Apelação APL 01834476320118060001 CE 
0183447-
63.2011.8.06.0001 (TJ-CE) 
Data de publicação: 09/11/2016 
Ementa: da ação com arrimo do art. 1013, §4º do 
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CPC. 4. Sendo a questão meritória tão somente de 
direito e, pelo que consta nos autos, estando a de-
manda em condições de julgamento, aplicar-se-á a 
teoria da causa madura. 5. O apelo é no sentido de 
que o Estado do Ceará atualize o benefício de pen-
são por morte percebida pela apelante, a fim de que 
este passe a ter o mesmo valor da remuneração dos 
servidores da ativa, uma vez que a CF/88 determina 
que ambos tenham paridade e integralidade entre 
si. 6. A matéria já foi disciplinada por esta Egrégia 
Corte no verbete nº 23: Os proventos do inativo e as 
pensões por morte devem corresponder à totalidade 
do que perceberia o militar, se estivesse em ativi-
dade ou se vivo fosse, estendendo-se aos inativos e 
aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens 
posteriormente concedidos aos militares ativos, ain-
da que não sejam de caráter geral”. 7. Nos autos resta 
demonstrado o que adiante se segue: i) os proventos 
do Sr. JOSÉ CORREIA SALES sempre foram pagos a 
menor, neles não se incluindo os adicionais da ati-
va e as gratificações de risco de vida e desempenho, 
conforme demonstrado em fl.12 na qual consta o 
ato de  aposentadoria publicado no Diário Oficial do 
Estado em 19/11/2003 com proventos no valor de 
R$ 1.876,31 (mil oitocentos e setenta e seis reais e 
trinta e um centavos); ii) que após o falecimento do 
servidor aposentado, a apelante requereu o benefi-
cio previdenciário (fl.13) por meio do requerimento 
administrativo - proc nº 04126476-2 – junto à Po-
licia Militar do Ceará; iii) o beneficio previdenciário 
manteve-se em valor menor como demonstrado no 
documento de fl.14, no qual se vê o valor bruto de R$ 
2.678,00 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais) 
a título de pensão, datado de 03/10/2011, enquanto 
o valor da remuneração do segurado, se vivo fos-
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se e estivesse em atividade seria R$ 6.520,29 (seis 
mil quinhentos e vinte reais e vinte e nove centavos) 
como consta em oficio da Policia Militar do Ceará 
(fl.15), datado de 27... 
XVI - assistência médico-hospitalar, através do Hos-
pital da Polícia 
Militar;                                                                                            
XXIX - assistência psico-social pelo Hospital da Po-
lícia Militar; 

 Quanto ao fato de não existir mais o Hospital da Polícia 
Militar como já fora dito anteriormente, o que se sabe é que os 
policiais militares cearenses têm ainda assistência de um plano 
de saúde, o chamado ISSEC – Instituto de Saúde dos Servidores 
do Estado do Ceará que é uma autarquia vinculada à Secretaria 
do Planejamento e Gestão - SEPLAG que tem por finalidade 
oferecer serviços de saúde, através de Rede Credenciada, aos 
servidores públicos do Estado do Ceará. 

Embora exista o plano de saúde, muitos policiais 
reclamam da precariedade no atendimento, pois em relação 
às consultas eletivas os servidores públicos estaduais e seus 
dependentes têm direito a 12 consultas durante os 365 dias 
sendo 01(uma) consulta médica eletiva a cada 30 dias em 
especialidades diferentes.  

Destarte, o que se percebe após a conclusão deste 
trabalho monográfico é que, de fato, muitos direitos existem, 
estão previstos nas mais diversas leis, contudo há uma 
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constante violação desses direitos, o que acaba fragilizando os 
profissionais da área de Segurança Pública e deixando-os cada 
vez mais desmotivados para prestar um bom serviço. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de se realizar o presente estudo surgiu 
a partir da discussão dos direitos fundamentais dos cidadãos 
brasileiros previstos na Constituição Federal de 1988 e a série 
de direitos que não abrange os militares estaduais pelo simples 
fato de serem profissionais de segurança pública distinto dos 
demais, o que faz com que sejam tratados de forma distinta já 
na Lei Maior do país. 

É sabido que há a previsão constitucional do direito à 
igualdade, mas o que se percebe é a constante violação deste 
direito na sociedade, embora em alguns momentos este direito 
também se concretize. 

Isto acontece por conta da diferença existente entre aqueles 
que são militares e os profissionais ditos civis. O militarismo em 
si traz muitas distinções àqueles que se submetem a tal sistema, 
tais como: a ausência injustificada ao serviço que é considerado 
crime militar; o militar não pode publicar tudo o que pensa sem 
antes consultar seus superiores hierárquicos; o militar não tem 
direito a auxílio periculosidade, embora seja de conhecimento 
de todos que a atividade policial é de altíssimo risco; o reduzido 
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quadro de mulheres que ingressam na Corporação, enfim, 
todos estes e outros exemplos de distinções fazem com que haja 
constante violação dos direitos dos policiais militares.     

Enfim, estes são apenas alguns casos em que a Constituição 
brasileira deixa a desejar no que tange os direitos dos militares, 
e o que acaba por se perpetuar na Lei Federal e na Lei Estadual. 

Já dizia Rui Barbosa em Oração aos Moços que “Tratar 
com desigualdade a iguais, ou a desiguais com igualdade, seria 
desigualdade flagrante, e não igualdade real”. Talvez seja por 
isso que o país viva uma crise que já não é apenas constitucional, 
mas política, jurídica, econômica, financeira, social, enfim uma 
crise que assola a própria identidade do brasileiro, que não 
confia mais em seus representantes, que a todo custo faz justiça 
com as próprias mãos, por não mais confiar no Judiciário, que 
encontra dificuldades no exercício da profissão, que se sente 
esquecido e ultrajado em seus direitos quanto cidadão, haja 
vista que uma vez militar, não se deixa de ser cidadão. 

Sendo assim, a visualização dos acontecimentos diários 
e a leitura das informações que são propagadas, diariamente, 
instigaram uma maior investigação e desenvolvimento deste 
trabalho que teve o escopo de verificar se os direitos previstos 
na Constituição Federal, na Lei 6.880/80 e na Lei 13.729/06 
eram, de fato, respeitados ou violados. 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 elenca em seu art. 5º os inúmeros direitos e garantias 
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fundamentais dos cidadãos, além de nos apresentar em outros 
artigos também os direitos dos militares, o que faz com que 
busquemos investigar o porquê de tais distinções. 

Embora exista a garantia ao direito fundamental à 
igualdade, diariamente, se percebe a violação a este direito, além 
da violação ao direito à saúde, o direito à educação, o direito ao 
lazer, o direito ao descanso remunerado semanal, o direito à 
liberdade de expressão, e vários outros direitos. 

Dessa maneira, buscou-se mostrar no desenvolvimento 
deste trabalho monográfico, o estudo acerca dos direitos 
fundamentais dos policiais militares do Estado do Ceará, a 
partir das situações as quais passam cotidianamente, sabendo-
se que, constantemente têm direitos violados, bem como as 
várias situações em que também têm seus direitos garantidos, 
haja vista a publicação de leis estaduais e federais que buscam 
garantir estes direitos, apresentou-se também casos concretos 
a fim de facilitar a visualização das garantias e violações 
dos direitos fundamentais, realizando a leitura de leis e 
jurisprudências pátria. 

 Portanto, conclui-se que embora muitos direitos já 
tenham sido garantidos através da Carta Magna de 1988, da 
Lei 6.880/80 e do Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará 
vários são os casos de violação dos direitos fundamentais 
destes policiais militares, seja quanto ao ingresso de mulheres 
na Corporação; seja quanto ao acesso à educação, saúde e lazer; 
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seja quanto ao pagamento de auxílios pagos aos trabalhadores 
celetistas e a estes não.     
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CAPÍTULO 2

COMO SE GUARDA OS GUARDIÕES NO BRASIL? A 
GARANTIA DO DIREITO À VIDA AOS MILITARES E 
A LEI Nº 13.142/2015 FRENTE AO PARADOXO DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Susi Castro Silva1 

 
Resumo: O crescente emprego das Forças Armadas em missões 
para a contenção de civis e estabilidade interna reascendeu 
discussões sobre as relações civis-militares no âmbito dessas 
missões, tais como o controle do uso da força, os riscos do 
combate a “inimigos internos”, e o retorno das Forças Armadas 
à esfera decisória do Estado. Mas escassas são as discussões 
sobre o contexto historicamente árduo vivenciado pelos 
militares no Brasil, desde o recrutamento ao cotidiano inóspito, 
e o abandono da categoria em relação às políticas públicas, 
bem como a própria falta de equipamentos e capacitação 
operacionais.  Nesse contexto é que, apesar das grandes 
realizações proporcionadas pela“luta pelos direitos humanos”, 
evidencia-se a sua precariedade enquanto prática paradoxal, 
quando se aplica a alguns indivíduos, mas não a outros, com 
base em ressalvas ideológicas com respaldo em relativismos 
jurídicos, exsurgindo uma diferenciação entre humanismo e 
humanitarismo. Demonstrou-se nesse trabalho, alcançando o 
objetivo pretendido, como a Lei nº 13.142/2015, que alterou o 
Código Penal brasileiro e a Lei de Crimes Hediondos, tipificando 
1 Mestranda e Bacharel em Direito pela UFC. Especialista em Direito Público pela Faculdade Damásio. Especialista 
em História Militar pela UNISUL. Serviu no 1°/7° Grupo de Aviação Patrulha da Força Aérea Brasileira. Advoga-
da. Membro da Comissão de Direito Militar da OAB-CE. Membro da Associação Brasileira de Estudos de Defesa 
(ABEDef). 
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o homicídio funcional, é exemplo de atuação humanitarista, 
empreendida por uma ação estatal imediatista e biopolítica, não 
interessada em alterar o status quo das complexas estruturas e 
relações de poder. Para isso, foi traçado um panorama histórico 
a respeito do “sacrifício da própria vida” pelos militares no 
Brasil, discutido o paradoxo dos direitos humanos no século 
XXI, e analisado o “direito à vida” assegurado aos militares 
brasileiros através da Lei nº 13.142/2015.   
Palavras-chave: direito à vida; direitos humanos; militarismo; 
humanitarismo; legislação penal brasileira.  

 

1. INTRODUÇÃO 
 

No início do século XXI, a América Latina amarga 
dois grandes antagonismos envolvendo o militarismo. 
O primeiro é que, enquanto as grandes potências estão 
investindo em tecnologia e estratégias militares, numa nova 
corrida tecnológico-armamentista, os latino-americanos têm 
experimentado um agravamento de instabilidade interna, com 
altas taxas de violência, tendo que empregarem seus exércitos 
em atividades de segurança pública, desgastando os soldados 
operacionalmente e perante os civis.2 O segundo antagonismo é 
que, apesar de as nações latino-americanas terem um histórico 
de pronta ratificação de Tratados e demais documentos 
internacionais sobre direitos humanos, são frequentes as 
denúncias internacionais sobre graves violações de tais direitos 

2 MEDEIROS FILHO, O. Entre a cooperação e a dissuasão: políticas de defesa e as percepções militares na América 
do Sul. 240 f. Tese (Doutorado em Ciência Política). Faculdades de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Univer-
sidade de São Paulo, 2010. 
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em seus territórios. 
Esses antagonismos se interceptam ao ponto de, no 

âmbito da intensa utilização de forças armadas para a contenção 
de revoltas civis, manifestações populares, repressão e 
prevenção ao narcotráfico, proteção de fronteiras contra crimes 
transnacionais, e controle de áreas penitenciárias, várias serem 
as queixas de civis contra a truculência da força militar estatal, 
ao mesmo tempo em que se verifica o crescimento do número 
de óbitos de militares no contexto de segurança pública.3 Na 
América Latina e Caribe, as forças armadas realizaram entre 
2012 e 2013, 488 mil operações de segurança interna, chegando 
ao ponto de, em 2014, 94% das Forças Armadas da região terem 
realizado esse tipo de atividade.4 

Em consequência, várias discussões ascenderam sobre 
as relações civis-militares no âmbito dessas missões, tais como 
o controle do uso da força, os riscos do combate a “inimigos 
internos”, o retorno das Forças Armadas à esfera decisória do 
Estado, debates estes marcados pelo ranço da memória das 
ditaduras militares5, e pela invocação de teses humanitaristas.  

Escassas são as vozes que se levantam para discutir o 
contexto árduo historicamente vivenciado pelos militares, no 
recrutamento, no cotidiano de mobilizações e atribuições na 
caserna, no abandono em relação às políticas públicas, e na 
3A título de exemplo, no Rio de Janeiro, no período de 2000 a 2004, 4.518 policiais foram mortos ou feridos, sendo 
que o número de policiais mortos em serviço em 2004 foi 2,5 vezes maior que em 2000.  (SOUZA e MINAYO, 
2005, p. 924-925). 
4 SUCCI JUNIOR, David. Missões Militares, Técnica e Política: o emprego das Forças Armadas em Segurança Pú-
blica. BJIR, Marília, v. 6, n. 2, p. 413-436, maio/ago, 2017. p. 416. 5 Ibid, p. 430. 6 Cf. nota 50. 
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própria falta de equipamentos para sobreviverem às missões 
operacionais, bem como outras situações que lhes infligem 
marcas sociológicas e psicológicas. 

O Centro de Relações Civil-Militares6, em Monterey, 
Califórnia, por sua vez, funciona como um observatório das 
relações civis-militares em nível global, e enfatiza a necessidade 
de equilíbrio entre o controle civil democrático e a qualificação 
das forças armadas para combater com eficácia os agressores 
internos e externos. Uma de suas publicações, a obra “Who 
Guards the Guardians and How: democratic civilmilitary 
relations” (2006), contém ensaios sobre observações empíricas 
realizadas em várias regiões, inclusive na América Latina, por 
colaboradores associados ao Centro. Os referidos ensaios não 
abordam diretamente as situações e problemáticas brasileiras, 
mas o projeto como um todo configura-se como um importante 
marco científico sobre a temática, e nos inspira a ir além, 
propondo explicita e diretamente a garantia de direitos aos 
militares, como o próprio fundamento nas relações civis-
militares que pretendemos que sejam humanas e democráticas.

Nesse contexto é que, apesar das grandes realizações 
proporcionadas através da “luta pelos direitos humanos”, 
evidencia-se a sua precariedade quando é empregada como arma 
ideológica a serviço do Estado. Tornou-se evidente no século XXI 
a diferenciação entre humanismo e humanitarismo. No âmbito 
do humanismo, verifica-se uma perspectiva assecuratória de 
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direitos humanos a todos os homens indistintamente, sem 
quaisquer ressalvas ideológicas ou jurídicas que comportem 
relativismos ou gradações na observância desses direitos. 
O humanitarismo, entretanto, ocorreria quando a classe 
“dominante”, preocupada em manter o status quo, estaria 
a “preservar a situação de que são beneficiários e que lhes 
possibilita a manutenção de sua falsa generosidade [...].”5  

Guiando-nos, principalmente, pelos trabalhos do 
Professor Costas Douzinas6, que nos desafia a refletir sobre 
a garantia dos direitos humanos e sobre os paradoxos do 
humanitarismo, discutimos, no âmbito desse trabalho, o caso 
brasileiro que, no atual contexto militarista de segurança 
interna, estabeleceu recentes mudanças legislativas a respeito 
das relações civis-militares. O principal objetivo é demonstrar 
como a Lei nº 13.142/2015, que alterou o Código Penal brasileiro 
e a Lei de Crimes Hediondos, tipificando o homicídio funcional, 
é exemplo de atuação humanitarista, empreendida por uma 
ação estatal imediatista e biopolítica, que não está interessada 
em alterar o status quo das complexas estruturas e relações 
de poder. Almeja-se estimular uma visão crítica e consciente 
do paradoxo humanitarista marcante no século XXI, pautada 
em uma percepção humanista e realista a respeito dos direitos 
humanos no âmbito das relações civis-militares. 

A presente pesquisa é do tipo descritiva, com abordagem 
5 FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 47. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. p. 69. 
6 Costas Douzinas é Professor de Direito e Diretor do Instituto de Humanidades Birkbeck, na Universidade de 
Londres, conforme birkbeck (2018) 
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qualitativa, na qual se emprega o método dedutivo. Quanto às 
técnicas empregadas, a pesquisa é bibliográfica e documental, 
pois invoca a doutrina sobre o tema constante em livros, artigos, 
teses e dissertações, para interpretar e analisar originalmente 
a Lei nº 13.142/2015, bem como dados estatísticos correlatos. 

 

2. O HISTÓRICO SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA 
PELOS MILITARES NO BRASIL
 

Identificamos o início de um comando militarizado no 
Brasil, a partir da chegada de Martim Afonso de Sousa em 1532 
na capitania de São Vicente, por ele fundada. Sob as ordens 
de D. João III, Martim vinha comandando uma Armada para 
estabelecer uma feitoria, dar início à colonização, com o fim 
primeiro de assegurar a posse lusitana, protegendo-a de invasões 
estrangeiras. Para isso, recebeu amplos poderes políticos, 
militares, e jurisdicionais, podendo inclusive sentenciar com 
pena de morte natural (enforcamento).7  

Inóspito e sofrido foram o estabelecimento inicial e 
a “militarização” da costa, motivo pelo qual afirmamos que, 
desde a colonização, as atribuições armadas desempenhadas 
na “terra do brasil”8 são marcadas pela penúria, resiliência e 
luta diária pela própria sobrevivência. 

A organização militar na colônia, e o prelúdio do serviço 
7 Conforme a carta de amplos poderes conferidos por D. João III à Martim Afonso de Sousa. Cf. VARNHAGEM, F. 
A. Diário da navegação de Pero Lopes de Sousa: de 1530 a 1532. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geogra-
phico e Ethnographico do Brasil, tomo 24, 1º. sem., 1861. p. 7479. 
8 Modo pelo qual D. João III se refere ao Brasil na carta supracitada. Cf. nota 8. 
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militar, têm como primeiros e principais documentos: um 
“Termo”, promulgado em 9 de setembro de 1542 na Câmara 
de São Vicente, que organizava uma milícia composta entre 
colonos e índios para a defesa do território; o “Regulamento 
de El Rei” de 1548, estabelecido por Tomé de Souza na colônia 
para determinar a posse de armas pelos colonos e donos de 
engenho; o Regimento dos Capitães Mores de 1570, também 
com o objetivo de defesa territorial; e, em 1574, a Provisão 
sobre as Ordenanças, que declarou obrigatório o serviço militar 
pelos cidadãos maiores de quatorze anos e menores de sessenta 
anos9. 

A partir de 1580, com o início da União Ibérica, 
intensificou-se o desbravamento da América através das 
explorações e dominações de nativos, empreendidas pelas 
Entradas e Bandeiras. Na medida em que foram estabelecendo 
limites e marcos na colônia, foram construindo fortes e fortins 
e lá deixando sentinelas para guardá-los. Várias foram as lutas 
contra estrangeiros invasores e saqueadores entre o século 
XVI e XVII. Mas é apenas a partir da Batalha dos Guararapes 
em 1648, guerra empreendida por brancos, índios, negros 
e mulatos, “unidos” pelo “interesse comum” de expulsar os 
holandeses do litoral da colônia, que a historiografia tradicional 
marca o surgimento do Exército Nacional10.  
9 SERVIÇO Militar: pleno exercício da cidadania. Revista Verde-Oliva, Brasília: Centro de Comunicação Social do 
Exército (CCOMSEx), ano XLIII, n. 234, 2016. p. 9. 
10 MANCUSO, A. P. Entre terra e mar: história e política na narrativa oficial das forças armadas brasileiras os 
casos do exército e da marinha. 273 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais. Centro de Educação e Ciências Humanas. São Carlos: Universidade Federal do São Carlos, 2007. 
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É marcante a violência com que nos séculos XVI e XVII 
se empreendia o recrutamento militar para o exército. “A certa 
hora, prendiam-se todos os homens que se encontravam na 
cidade. Depois, entre eles, as autoridades escolhiam os que 
deveriam assentar praça.”11 Tal “apreensão de homens” era feita 
no âmbito das diligências noturnas, através de uma incipiente 
atividade policial que surgia na colônia.    

O primeiro corpo policial que atuou em território brasileiro 
foi a Guarda Escocesa, trazida em 1555 por Villegaignon, quando 
este tentou fundar a “França Antártica” em terras brasileiras. 
Já eram intensas as atividades de corsários na costa, mas a 
investida do chefe militar Nicolas Durand de Villegagnon, foi 
a primeira no intuito de estabelecer no Brasil uma colônia 
francesa, um sonho que durou de 1555 até 1560, no lugar onde 
nasceu a cidade de Rio de Janeiro.12  

Com o apoio dos temíveis guerreiros índios Tamoios, 
Villegaignon resistiu o quanto pôde aos ataques dos portugueses, 
que a essa altura já estavam bem estabelecidos na vizinha São 
Vicente. Em 1558, o almirante foi à França em busca de reforços, 
mas lá fora convocado para integrar o exército católico na 
guerra contra os protestantes, e não retornou ao Brasil. No ano 
seguinte, quem chegou ao Rio de Janeiro foi o novo governador 
geral do Brasil, Mem de Sá, partindo da Bahia e agrupando-se 
p. 58-60. 
11 BARROSO, G. História Militar do Brasil. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército, 2000. p. 27. 
12 ELMALAN, S. Villegagnon ou a utopia tropical. História,  Franca, v. 27, n. 1, p. 247-281, 2008. Disponível 
em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010190742008000100013&lng=en&nrm=iso>. 
Acesso em: 17 de maio de 2018.  
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com outros galeões portugueses, para combater os franceses 
no Rio de Janeiro. Mas, somente em 1567 conseguem expulsá-
los completamente, ao final da guerra da Confederação 
dos Tamoios. Nesta, os índios estavam organizados entre 
tupinambás, goitacazes e aimorés, e resistiram por anos ao lado 
dos franceses residuais.13 

Nesse mesmo ano em que foram expulsos franceses e 
índios, Mem de Sá criou na referida feitoria o Conselho de 
Vereança. Este editou as primeiras normas referentes à atividade 
policial, estabelecendo severas penas para, por exemplo, o delito 
de “vício de jogo”, e determinando a realização de diligências 
noturnas.14 Novas atribuições foram sendo dadas ao corpo 
policial até que, em 1626, um novo modelo de organização foi 
empreendido, nos moldes dos quadrilheiros que existiam em 
Lisboa.  

Enquanto isso, os holandeses desde 1621 tentavam fundar 
a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Primeiramente, 
tentaram se estabelecer na Bahia, mas foi em Pernambuco, sob 
o governo de Maurício de Nassau, que conseguiram permanecer 
por vinte e quatro anos. Nesse período, as tropas nacionais 
empreenderam várias batalhas, entretanto,  

 

os nossos soldados mais pelejavam movidos por seu 
natural valor, que do perfeito e necessário conheci-

13 Ibid, p. 253-254. 
14 MINAYO, M. C. de S. (coord.) Missão prevenir e proteger: condições de vida, trabalho e saúde dos policiais 
militares do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008. p. 42. 
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mento das regras militares científicas porque parece 
que além de que naquele tempo ainda se ignorava 
grande parte delas, não tínhamos Regimento que 
prescrevesse o método certo que se havia de seguir, 
nem tampouco a forma por que os soldados haviam 
de ser pagos do seu soldo, como bem deixa entender 
do Alvará de 23 de agosto de 1653 etc. (VARNHA-
GEN, 1928, p. 31). 

 

Após a expulsão dos holandeses, processa-se uma 
reorganização das tropas nacionais na década de 1650, no intuito 
de economizar gastos, mantendo um exército de aparências, 
voltando a uma estrutura miliciana.15 Com o passar do tempo, 
e após várias intempéries, tanto as tropas milicianas caíram 
em descrédito, tanto quanto eram mal remunerados eram 
indisciplinados, assim como desandava o exército lusitano em 
Portugal. 

Para resolver a situação policial na colônia, o representante 
do rei de Portugal, marquês de Lavradio, criou e regulamentou 
o Corpo dos Guardas Vigilantes em 1760, tão alarmado que 
estava com a criminalidade no Rio de Janeiro.16 Em Portugal, 
foi contratado em 1762 o príncipe e general alemão Conde de 
SchaumburgLippe, para modernizar, disciplinar e diretamente 
comandar o exército português. Nessa época, o recrutamento 
15 MAGALHÃES, J. B. A evolução militar do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exérci-
to, 1998. p. 144. 
16 MAGALHÃES, 1998, loc. cit. 
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de soldados em Portugal, e de modo semelhante no Brasil,  
 

fazia-se periodicamente por meio de ingratas levas, 
nas quais apenas era colhida a gente humilde, pobre 
e desprotegida, que via-se escaparem-se facilmente 
pelas malhas os fidalgos, os ricos e inúmeros privi-
legiados. Depois, esses soldados, mal vestidos, mal-
-alimentados e mal pagos, eram forçados a perma-
necer nas fileiras durante anos e anos, uma dezena 
deles e por que procuravam libertar-se de tão duro 
serviço, desertanto sempre e sempre etc. (MAGA-
LHÃES, 1998, p. 75). 

 

Tão dramática era a situação que, na década de 1780, o 
Governador do Rio 

Grande indagava ao Vice-Rei Luís de Vasconcelos: “como 
os soldados destas tropas não poderão sofrer o inverno (que 
agora entra aqui e é rigoroso) pela nudez em que V. Exa. deve 
considerar uma tropa a quem se devem anos de soldo e que 
vai para sete anos se lhe deu o último fardamento [...].”17 Além 
disso, assim como ocorria na Europa, o sistema disciplinar e a 
organização da justiça no Brasil sujeitavam os soldados a severas 
penalidades, castigos corporais, suplícios, que os aproximavam 
da condição de escravos.18 

Coube, portanto, ao Conde de Lippe disciplinar a 

17 Ibid., p. 209. 
18 Ibid., p. 212 
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tropa e controlar a deserção desses soldados e, para isso, 
realizou reformas através de: 22 Regimentos; Regulamentos 
de infantaria em 1763, que continham 29 Artigos de Guerra 
com severas cláusulas penais, e os Regulamentos de cavalaria 
em 1764.19 Os Artigos de Guerra foram a lei penal militar e ao 
mesmo tempo regulamento disciplinar vigente em Portugal, e 
empregados no Brasil entre os séculos XVIII e XVIX.  

No trecho denominado “Advertencia” foi estipulado que 
os Artigos de Guerra deveriam ser lidos em todos os dias de 
pagamento, devendo os soldados serem lembrados dos “castigos 
Divinos, e humanos, com que são punidos os perjuros”. Era óbvio 
o intuito de causar pavor, aos moldes do que descreve Michel 
Foucault sobre os suplícios, com o propósito de fazer com que 
a vítima se sentisse torturada também por ser exposta como 
espetáculo aos olhos do público, sentindo vergonha e medo de 
ficar marcada na memória das pessoas, viva ou morta.20 

Dentre as sanções previstas nos Artigos de Guerra, 
destacamos a pena de morte tradicional (por enforcamento), 
e a morte por fuzilamento (“arcabuzamento” - através de tiros 
de arcabuz). O enforcamento era a pena aplicável aos casos 
graves, tais como o motim (Artigo XV), a traição e o homicídio 
(Artigo VIII) e a fuga do combate (Artigo IV). Entretanto, 
aplicava-se a pena de morte por arcabuzamento para os casos 

19 Ibid., p. 94. 
20 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. 20. ed. Tradução de Raquel Ra-
malhete.  Petrópolis: Vozes, 1999. cap. 2. 
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que fossem gravíssimos, tais como: oposição violenta à ordem 
de superior (Artigo I), ataque ou ferimento à sentinela (Artigo 
VI); dormir ou embebedar-se, em tempo de guerra, no posto de 
sentinela ou abandoná-lo (Artigo XII).21 Se o objetivo punitivo 
fosse apenas empreender a eliminação (morte) do indivíduo 
infrator, a distinção entre a morte por enforcamento e aquela 
por arcabuzamento não faria qualquer sentido. Mas o estrondo, 
a violência contra o corpo, o jorro de sangue, decorrentes do 
fuzilamento por arcabuz visavam atingir o público, causar-lhes 
trauma, para que não seguissem o exemplo do apenado. 

Também era prevista a pena de “carrinho perpétuo”, 
que era a prisão e o trabalho perpétuos com grilhões nos pés22, 
aplicável aos casos de: um soldado ferir ou matar a traição o seu 
“camarada” (Artigo VIII); ou, um soldado ferir-se ou tornar-se 
propositalmente incapaz para o serviço militar (Artigo XXV). 
A condenação à realização de “trabalhos nas Fortificações” 
era aplicada nos casos de: recusa por palavras ou discursos 
à obediência à ordem superior (Artigo I); falar mal do seu 
superior (Artigo XVI); dormir ou embebedar-se, em tempo de 
paz, no posto de sentinela ou abandoná-lo (Artigo XII). Para 
este crime, também se aplicava concomitantemente a pena de 
cinquenta pancadas de espada de prancha, assim como no caso 
de o soldado “faltar a entrar de guarda”, ou fosse à Parada tão 
21LIPPE, Schaumbourg. Regulamento Para o Exercício e Disciplina Dos Regimentos de Infan-
taria dos Exercitos de Sua Magestade Fidelissima, 1793. 
22PINHEIRO. J. G. O Conde de Lippe e seus artigos de guerra. Revista do Superior Tribunal 
Militar, v. 4, n. 4, Brasília, 1978. p. 68. 
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bêbado, que não pudesse montar (Artigo XI).23 
Além do suplício das penas, estas deveriam ser aplicadas 

o mais rápido possível, para que se mantivesse a disciplina na 
tropa, assim como desde a época dos romanos se entendia como 
imprescindível no âmbito da justiça a ser feita sobre o militar.24 
O extremo dessa rapidez encontra-se explícito no Artigo V dos 
Artigos de 

Guerra, que determinava que, se no momento do combate, 
alguém gritasse “O inimigo nos tem cercado” ou “quem puder 
escapar-se, escape-se” ou “qualquer palavra semelhante, que 
possa intimidar as Tropas”, no mesmo instante o oficial mais 
próximo que o ouvisse deveria matá-lo25! 

Foi essa cruel lei penal militar e regulamento disciplinar 
que vigeu no Brasil por mais de um século, até que em 1891 
entrasse em vigor o Código Penal da Armada. Apesar de, 
juridicamente, a Constituição de 1824 abolir as torturas, 
os açoites e outras penas cruéis, e a Lei nº 2556 de 1874 e o 
Decreto nº 3 de 1889 abolirem os castigos corporais aplicados 
contra os militares do Exército e da Armada, respectivamente, 
na prática, continuavam sendo aplicados, principalmente 
contra os militares de baixa patente. Na Marinha, o castigo 
corporal, inclusive por faltas leves, permaneceu até duas 
décadas após a Proclamação da República, e poderia chegar a 
23 LIPPE, op. cit. 
24 LOBO, Hélio. Sabres e togas: a autonomia judicante militar. Rio de Janeiro: Typ. Bernard 
Freres, 1906. p. 41-42; MAGALHÃES, 1998, p. 218. 
25 LIPPE, op. cit. 
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até 250 (duzentos e cinquenta) chibatadas, conforme a “Justiça 
do Comandante”26. O castigo corporal somente foi oficialmente 
abolido pela Marinha após o grande motim naval que ocorreu 
em 1910, e ficou conhecido como a Revolta da Chibata. 

Foi nesse contexto, entre os séculos XVIII e XIX, que 
tomou forma a Polícia Militar, inspirada nas corporações 
europeias, com o fim de empreender “segurança pública” como 
um serviço prestado pelo Estado, sobretudo para o firmamento 
da autoridade estatal. Mas, até a chegada da Coroa Portuguesa 
ao Brasil, toda vez que os administradores se encontrassem 
diante de graves conflitos nas cidades, eram as unidades do 
exército que eram chamadas para intervir com a truculência 
e a brutalidade habituais, ao estilo de como eram tratados no 
contexto da formação e vivência militar.  

Em 1801, foi criada por D. João VI a Guarda Real de 
Polícia de Lisboa (instituição policial militarizada), em um 
contexto de se buscar conter (preventiva e politicamente) a alta 
criminalidade em Portugal, de forma diferenciada do que fazia 
(repressivamente) o exército, uma vez que, àquela época, já se 
reclamava pelos direitos do homem e do cidadão.  

O recrutamento para o Exército era considerado, de modo 
geral, um castigo.27 Tanto que as leis de recrutamento de 10 de 
julho de 1822, de 29 de agosto de 1837, de 6 de abril de 1841, 
de 27 de junho de 1848, de 18 de agosto e de 14 de setembro de 
26 Julgamento sumário realizado pelo próprio comandante da unidade militar. 
27 MAGALHÃES, 1998, p. 256. 
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1852 isentavam de servir na 1ª linha do Exército regular, dentre 
outros, os artífices e pescadores de bom comportamento e os 
estudantes com bom aproveitamento, além do fato de que os 
parentes influentes conseguiam isentar os seus moços.28 Para 
a Marinha, era costume recrutar à força índios, capturando os 
desprevenidos que iam às cidades, o que permaneceu ocorrendo 
até a lei de 24 de novembro de 1847.29 

Ao chegar ao Brasil, pelo alvará de 10 de maio de 1808, 
D. João VI instituiu 

o cargo de “intendente geral de Polícia da Corte” e, em 
13 de maio de 1809, criou a Divisão Militar da Guarda Real 
de Polícia no Rio de Janeiro, organizada à semelhança do 
Exército, e como equivalente à Guarda Real de Polícia que havia 
permanecido em Portugal. Seu objetivo era precaver-se de 
espiões e agitadores franceses, através da obtenção de informes 
sobre o comportamento do povo30, ou seja, era dispor de um 
aparato político e preventivo, mas também liberar o exército 
das obrigações de polícia.31 E assim, foram sendo criados corpos 
policiais nas províncias: em 1811, em Minas Gerais; em 1818, 
no Pará; em 1820, no Maranhão; e, em 1825, na Bahia e em 
Pernambuco. 

Nessa época, o recrutamento para o exército,  
 

28 Ibid, p. 272. 
29 Ibid. 
30 MINAYO, 2008, p. 43. 
31 MAGALHÃES, op. cit., p. 237. 
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era feito de três maneiras: o recruta à força, que ser-
via 16 anos; o voluntário, que servia 8; e o semes-
treitro, filho de lavrador ou do ricaço, que servia seis 
meses no primeiro ano de praça e três [meses] nos 
sete anos seguintes. Os milicianos, terminando seu 
tempo de serviço, deveriam conservar o uniforme 
e o armamento reiúnos por tempo igual ao que ti-
vessem passado nas fileiras, estando prontos para 
qualquer chamado. (BARROSO, 2000, p. 32). 
 

Em 1831, após a abdicação de D. Pedro I, o regente Diogo 
Antônio Feijó empreendeu grandes reformas no Exército e no 
corpo de polícia. Quanto ao primeiro, Feijó extinguiu as milícias 
e as ordenanças, substituindo-as pela Guarda Nacional, criada 
em 18 de agosto de 1831.32 Quanto à polícia, extinguiu a Guarda 
Real que havia se rebelado, e a substituiu por uma organização 
paramilitar e civil denominada Guarda Municipal, que seria 
composta por cidadãos voluntários não profissionalizados, não 
remunerados (!) e recrutados entre cidadãos de posse.33 Mas, 
o modelo de polícia voluntária e não remunerada fracassou, 
e Feijó resolveu estabelecer o Corpo de Guardas Municipais 
Permanentes, como uma corporação profissional, selecionada 
dentre voluntários, bem remunerada, militarizada, a quem os 
cidadãos pudessem confiar a sua segurança.36  
32 BARROSO, 2000. p. 50. 
33 MINAYO, 2008, p. 
43. 36 Idem, op. cit., p. 
43-44. 
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Diferentemente do Exército, que estava subordinado ao 
Ministro da Guerra, a corporação policial foi subordinada ao 
Ministro da Justiça. Além disso, o corpo policial não estaria 
mais sujeito aos castigos corporais aos quais eram submetidos 
os soldados do Exército, em plena vigência dos Artigos de 
Guerra.34 Inclusive, como punição, o policial indisciplinado 
poderia ser transferido para o Exército, que pagava bem menos 
e castigava mais. 35 

Entretanto, apesar das promessas de tratamento digno 
aos policiais, estes eram muitas vezes vítimas de recrutamento 
forçado, provenientes justamente da camada social que deveriam 
fiscalizar, qual seria a dos pobres, bêbados e devedores, com 
os quais muitas vezes se solidarizavam.36 Fez-se necessário 
profissionalizar o militar, para torná-lo um agente estatal, 
cumpridor de ordens independentemente de suas emoções, e 
terminantemente proibido de ponderá-las. 

A “formação” militar, conforme descreve Foucault, fabrica 
“corpos dóceis”, tomando indivíduos ao mesmo tempo objetos 
e instrumentos, submissos a uma vigilância hierárquica, e esta 
pronta para aplicar um mecanismo penal disciplinar.37 

Além disso, o processo de “enfardamento” busca formar 
uma “mentalidade”, um 

34 Idem, p. 45. 
35 BRETAS, M. L. A polícia carioca no Império. Estudos Históricos, v.12, n. 22. p. 219-234, 
1998. p. 224. 
36 Ibid., p. 3. 
37 FOUCAULT, 1999, cap. 1.  
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“espírito”, que faz do indivíduo um “membro” do “corpo” 
militar.38 

Entretanto, alto era o índice de deserção, bem como o 
de reincidência de deserção, para a qual as penas iam sendo 
agravadas progressivamente42. Além disso, tão inóspitos eram 
os encargos, que poucos militares conseguiam progredir na 
carreira e ascender ao oficialato. O envelhecimento precoce e 
as deploráveis condições de saúde afligiam àqueles que não 
haviam desertado ou apelado para serem desincorporados. Os 
mutilados, os acometidos de nefrite crônica, sífilis, bronquite 
crônica, reumatismo, tuberculose pulmonar, elefantíase, dentre 
outros mazelados, permaneciam em serviço ativo nos quadros 
militares. Somente após a lei de 28 de setembro de 1853 foi 
estabelecida a possibilidade de “reforma”.39  

A crescente mobilização pelos civis por direitos humanos 
e de cidadania, potencializada após o período ditatorial no 
Brasil, no qual os adestrados “corpos” militares, agentes do 
aparato estatal, cumpriram violentas “missões”, culminou com a 
promulgação da Constituição de 1988. Esta proibiu a cominação 
de penas cruéis, garantiu, dentre outros, os princípios da ampla 
defesa e contraditório, do devido processo legal, e da dignidade 
da pessoa humana.  

Contudo, a CF/88 explicitamente vedou aos militares 

38 HALPERN, E. E.; LEITE, L. M. C. O “uniforme” e o “copo”: entrecruzamentos (des) necessários. Revista Antro-
política, n. 36, p. 179-209, Niterói, 1. sem., 2014. p. 183. 42 Ibid., p. 228. 
39 BRETAS, op. cit, p. 224-226. 
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direitos, tais como sindicalização, greve, e filiação partidária. 
Nitidamente a Assembleia Constituinte de 1988 buscou afastar 
os militares da política, e controlar o poder militar sob o 
manto das teorias democráticas constitucionalistas. Todo o 
“corpo” militar foi culpado pelo golpe político empreendido 
pela cúpula militar, ao ponto de lhe ser restringido o exercício 
de determinados direitos, que o impede, por exemplo, de 
reivindicar reajuste de remunerações e melhoria nas condições 
de trabalho.  

O sistema disciplinar militar foi ficando cada vez mais 
especializado e concentrado no âmbito da discricionariedade 
dos superiores hierárquicos. Especificamente quanto ao 
regime disciplinar militar, a CF/88 negou o cabimento de 
habeas corpus no caso de punições disciplinares (Artigo 142, 
§ 2º), e todo o aparato disciplinar (investigação, processo e 
punição) é regido por Regulamentos e Estatutos. O processo 
administrativo disciplinar dos militares das Forças Auxiliares 
(Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) é regulado 
no âmbito estadual, através dos respectivos Regulamentos 
Disciplinares estaduais e do Distrito Federal. Quanto às Forças 
Armadas, é regulado pelo Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) 
e pelos Regulamentos Disciplinares de cada Força Armada: 
Exército (Decreto 4.346/02), Marinha (Decreto 88.545/83) e 
Aeronáutica (Decreto 76.322/75).  

Caso a transgressão seja de natureza leve ou média, será 
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apurada mediante sindicância militar. Contudo, para apurar 
transgressão disciplinar de natureza grave, inclusive avaliando 
a capacidade do transgressor de permanecer no meio militar, 
realiza-se a apuração e o julgamento, conforme o processo 
disciplinar estabelecido pelo Conselho de Disciplina, estatuído 
pelo Decreto 71.500/72 (se o militar for praça), ou pelo Conselho 
de Justificação, regido pela Lei 5.836/72 (se o militar for oficial).  

O serviço militar é obrigatório para os indivíduos do 
sexo masculino, por força constitucional (Artigo 143), período 
no qual o indivíduo é considerado conscrito. Mas, após esse 
período, a permanência nos quadros militares é voluntária. 
Inclusive, o concurso público militar é bastante disputado para 
o oficialato, que proporciona melhores soldos e condições de 
trabalho, e posição de autoridade. Sobram às classes menos 
privilegiadas as vagas para o amplo quadro das praças, e assim 
vai sendo mantido o histórico do “corpo” militar de baixa 
instrução, mal remunerado, submisso à cúpula superior que 
domina os instrumentos disciplinares. 

A diferença do “valor” atribuído no Brasil aos oficiais em 
relação às praças é diariamente estampada na caserna, onde 
os sanitários, os alojamentos, os refeitórios, e mesmo o tipo 
de louça (prato, copo ou talher) é de melhor qualidade para os 
primeiros (os cabeças), marcando bem qual o valor conferido ao 
“corpo”, que é objeto, instrumento, submisso a uma vigilância 
hierárquica, autorizada a decidir, para o bem da disciplina, 
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deixar o “corpo” na chuva, mal alimentá-lo, constrangê-lo a 
realizar exercícios físicos dolorosos, etc. 

Importante ressaltar que a submissão do “corpo” ao 
serviço militar é solenemente declarada pelo indivíduo, através 
de juramento, pelo qual ele promete fidelidade e dedicação 
exclusiva à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem 
ser preservadas ainda que seja preciso o sacrifício da própria 
vida40. 

3. O PARADOXO DOS DIREITOS HUMANOS E “COMO 
SE GUARDA OS GUARDIÕES” NO BRASIL 

 

Na década de 1930, foi formalizada a interação entre 
segurança pública, segurança interna e Forças Armadas, pois a 
Constituição Federal de 1934, em seu artigo 167, definiu a Polícia 
Militar como força reserva do Exército. Em 1968, no âmbito da 
40 No âmbito das Forças Armadas, são feitos os seguintes juramentos:  Incorporando-me (à Marinha do Brasil; 
ao Exército Brasileiro; ou à Força Aérea Brasileira), prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades 
a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas, e com 
bondade os subordinados, e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja Honra, Integridade, e Instituições, 
defenderei com o sacrifício da própria vida”. (Compromisso dos Recrutas, artigo 171, V, do Decreto nº 88.513, de 13 
de julho de 1983).  “Dispensado da prestação do Serviço Militar inicial, por força de disposições legais e consciente 
dos deveres que a Constituição impõe a todos os brasileiros, para com a defesa nacional, prometo estar sempre 
pronto a cumprir com as minhas obrigações militares, inclusive a de atender a convocações de emergência e, na 
esfera das minhas atribuições, a dedicar-me inteiramente aos interesses da Pátria, cuja honra, integridade e ins-
tituições defenderei, com o sacrifício da própria vida”. (Compromisso dos Reservistas, artigo 217, do Decreto nº 
57.654, de 20 de janeiro de 1966).  “Perante a Bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres 
de oficial (da Marinha do Brasil; do Exército Brasileiro; ou da Força Aérea Brasileira) e dedicar-me inteiramente 
ao serviço da Pátria”. (Compromisso dos Oficiais promovidos ao Primeiro Posto, e por ocasião da Declaração de 
Guardas-Marinha e Aspirantes-a-Oficial, artigo 175, do Decreto nº 88.513, de 13 de julho de 1983). No âmbito 
das Forças Auxiliares, são os Estatutos estaduais que estabelecem o texto do juramento a ser realizado por seus 
militares. A título de exemplo, transcrevemos: “Ao ingressar na Polícia Militar do Ceará, prometo regular a minha 
conduta pelos preceitos da moral, cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado e 
dedicar-me inteiramente ao serviço policial-militar, à polícia ostensiva, à preservação da ordem pública e à segu-
rança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida”. (Compromisso de honra da praça Policial Militar do 
Estado do Ceará, artigo 49, I, da Lei nº 13.729, de 11 de janeiro de 2006). 
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ditadura militar, o Ato Complementar nº 40 enfatizou que os 
corpos de polícia militar estaduais e os bombeiros militares, 
além de responsáveis pela segurança pública, eram forças 
auxiliares reserva do Exército, de forma que foram empregados 
nos serviços de informação e contra informação repressores 
45, fragilizando as relações civis-militares, pelo aprofundando 
do sentimento de repulsa, desconfiança e revolta por parte dos 
civis. 

No período democrático após a CF/88, o alastramento da 
criminalidade e da corrupção por todo o aparato estatal, inclusive 
em corporações militares, tornou-se de conhecimento público, 
tanto pelo aumento da liberdade de atuação investigativa e 
punitiva do próprio Estado, como pelo avanço tecnológico que 
viabilizou as denúncias e a publicização dos ilícitos. Também 
o aparato midiático e cinematográfico expôs, dramatizou 
e denunciou a parte violenta das relações civis-militares, 
enfatizando o sofrimento pelo civil (criminoso ou não), através 
de filmes de ficção, documentários e híbridos, tais como, Cidade 
de Deus (2002), Carandiru (2003), Tropa de Elite (2007), e 
Tropa de Elite 2: o inimigo agora é outro (2010). 

Assim, historicamente, ambas as categorias militares 
(estaduais e federais) figuram no imaginário coletivo como 
truculentas, e o senso comum não consegue distinguir “o uso 
da violência (um impulso arbitrário, ilegal, ilegítimo e amador) 
do recurso à força (um ato discricionário, legal, legítimo e 
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profissional). O ônus dessa indistinção é imenso tanto para 
Polícia Militar quanto para a sociedade.”46 Contra as Forças 
Armadas, por sua vez, conserva-se a imagem de ditadores, 
potenciais usurpadores do poder político, prontos para a 
qualquer momento aplicarem um golpe contra as instituições 
democráticas.  

De toda forma, a categoria militar retroalimenta essa 
imagem de truculência, seja através dos episódios de abordagens 
desastrosas contra os civis, seja através dos  próprios símbolos e 
hinos violentos que cultuam em seus esquadrões, para imporem 
medo e respeito, muitas vezes pelo temor de perder a própria 
vida ou as de seus familiares. Além disso, “Não podemos nos 
esquecer de que, se a, truculência como cultura‟ está na raiz 
da hostilidade que a sociedade brasileira manifesta para com a 
Polícia, a violência policial tem uma relação dialética com o que 
dela espera a sociedade autoritária e discriminadora.”41 

 A violência policial no Brasil, inclusive, tem sido objeto 
de denúncias internacionais42, mas poucas são as pesquisas a 
respeito do conteúdo (algumas vezes mortal) do treinamento 

41MANAYO, 2008, p. 161-162.  
42 Cf. HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2018: events of 2017. New York, 2017. Disponível em: <https://
www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/201801world_report_web.pdf>. Acesso em: 17 de 
maio de 2018; HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2017: events of 2016. New York, 2016. Disponível em: 
< https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017web.pdf>. Acesso em: 17 maio de 
2018;  HUMAN RIGHTS WATCH REPORT. “O bom policial tem 
medo”: os custos da violência policial no Rio de Janeiro, 2016. Disponível em: < https://www.hrw.org/pt/re-
port/2016/07/07/291589>. Acesso em: 17 de maio de 2018; HUMAN RIGHTS WATCH REPORT. Força letal: vio-
lência policial e segurança pública no Rio de Janeiro e em São Paulo. Disponível em: <https://www.hrw.org/
pt/report/2009/12/08/256012>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 49 Cf. FREITAS, N. C. J. de A. Os direitos dos 
militares e os casos de mortes e acidentes em treinamentos do Exército. Correio Braziliense, 2017. Disponível 
em: < http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/os-direitos-de-militares-e-os-casos-de-mortes-e-aciden-
tesem-treinamentos-do-exercito/>. Acesso em: 17 de maio de 2018.  
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militar, ou sobre a cotidiana violência corporal e psicológica 
sofrida pelo militar no país43. Além disso, no âmbito da Suprema 
Corte brasileira já se declarou que “Ninguém é obrigado a 
ingressar no serviço público, em especial nas carreiras policiais, 
ninguém é obrigado a exercer [...] um verdadeiro sacerdócio.”44

Essa concepção de que o militar deve exercer um 
“sacerdócio”, sacrificando a própria vida em prol da sociedade, 
não podendo reivindicar melhoria salarial e das condições 
de trabalho, é um claro paradoxo do que se pretende a 
respeito de direitos humanos. Afinal, ignoram-se os direitos 
humanos básicos do servidor público militar, mantendo-o mal 
remunerado, mal instruído, mal equipado, ordenando-o que 
enfrente de “peito aberto” o crime organizado, e ainda se exige 
que tal enfrentamento seja “humanizado”.  

Há esforços científicos, entretanto, para modificar essa 
perspectiva sobre o militar. O Centro de Relações Civil-Militares 
(CCMR, sigla em inglês) em Monterey, Califórnia, por exemplo, 
funciona como um observatório para a melhoria das relações 
civis-militares em nível global, e enfatiza a necessidade de 
43Cf. FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV). Resultados Preliminares da Pesquisa da Expectativa de Vida do Po-
licial Rodoviário Federal, do Policial Federal e do Policial Civil do Distrito Federal. Brasília, 2017. Disponível em:< 
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/DOC_PARTICIPANTE_EVT_4081_1491484507011_K-ComissaoPermanen-
te-CDH-20170406EXT012_parte7675_RESULTADO_1491484507011.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018; LIMA, 
R. S.; BUENO, S.; SANTOS, T. Opinião dos policiais brasileiros sobre reformas e modernização da segurança públi-
ca. Centro de Pesquisa Jurídica Aplicada (CPJA), Escola de Direito FGV. São Paulo, 2014. Disponível em: < http://
www.forumseguranca.org.br/storage/publicacoes/FBSP_Opiniao_policiais_brasileiros_reformas%2 0_segu-
ranca_publica_2014.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018; SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 
(SENASP). Relatório final: Concursos Nacionais de Pesquisas Aplicadas em Justiça Criminal e Segurança Pública. 
Abril, 2006. Disponível em: < http://www.dhnet.org.br/dados/relatorios/r_mndh/r_mndh_senasp_final.pdf>. 
Acesso em: 17 de maio de 2018.  
44 Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo nº 654432/GO. Relator: Minis-
tro Ricardo Lewandowski. Goiás, 20 fevereiro 2013. Disponível em: < https://stf.jusbrasil.com.br/jurispruden-
cia/23062043/recurso-extraordinario-com-agravo-are-654432-gostf >. Acesso em: 17 de maio 2018.  
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equilíbrio entre o controle civil democrático e a qualificação 
das forças armadas para combater com eficácia os agressores 
internos e externos. O CCMR possui Programas Regionais 
específicos para a: África; Ásia-Pacífico; Europa; América-
Latina; Oriente Médio e Ásia Central; e Desenvolvimento de 
Líderes e Educação para a Paz Sustentada (LDESP).45  

O Programa CCMR para a América Latina reúne forças 
militares e civis em torno dos seguintes tópicos: i. Militar, 
sociedade civil e governança democrática; ii. Alcançar o controle 
democrático das forças armadas; iii. Formular estratégias de 
segurança nacional; iv. Definir papéis e missões para forças de 
segurança; v. Relações com o Poder Legislativo; vi. Reforma 
da inteligência em uma democracia; vii Estruturas conjuntas 
e educação conjunta; viii. Comunicações estratégicas; e ix. 
Mulheres nas forças armadas.46 

Como resultado das pesquisas realizadas47, na obra “Who 
Guards the Guardians and How: democratic civil-military 
relations” (2006), foram reunidos ensaios de colaboradores 
associados ao Centro, que relatam descobertas empíricas a 
partir do exame de várias situações e instituições no mundo, 
45 O CCMR é uma organização do Departamento de Defesa (DoD, sigla em inglês) dos Estados Unidos, estabe-
lecido em 1994 na Escola de Pós-Graduação em Estudos Internacionais (SIGS, sigla em inglês), que é um dos 
Departamentos da Escola de Pós-Graduação Naval (NPS, sigla em inglês), tendo como missão também o apoio à 
reforma da defesa e ao fortalecimento institucional, melhorando as operações de manutenção da paz e o combate 
ao terrorismo. Cf. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL (NPS). Center for Civil-Military Relations: about us. Monte-
rey, 2018. Disponível em: < https://my.nps.edu/web/ccmr>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
46 NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL (NPS). Center for Civil-Military Relations - Brochure. 
Monterey, 2016. Disponível em: < file:///E:/CCMR%20Brochure.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
47 Resultam dos trabalhos do CCMR as seguintes obras: “The Routledge Handbook of Civil–Military Relations” 
(2013); Fighting Back: what governments can do about terrorism” (2011); e “Who Guards the Guardians and 
How: democratic civil-military relations” (2006). 
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tais como ministérios de defesa, comitês de defesa legislativos 
e orçamentos militares. Os ensaios buscam demonstrar que 
soldados e estadistas precisam alcançar uma compreensão 
mais profunda uns dos outros, bem como estarem motivados a 
interagirem de maneira mutuamente benéfica. Profissionalismo 
militar, papéis e missões militares claramente definidas, 
legislação e supervisão adequadas sobre políticas e orçamentos 
de defesa, são pautas reivindicadas na referida obra. Entretanto, 
nós vamos além. Incluímos nessa lista a imprescindibilidade 
de se garantir direitos humanos aos militares, como próprio 
fundamento nas relações civis-militares que pretendemos 
serem humanas e democráticas. Essa garantia, que deveria 
ser óbvia, encontra-se relativizada aos militares no contexto 
humanitarista, consequentemente paradoxal, dos direitos 
humanos no século XXI, situação que passamos a esclarecer 
doravante. 

O pensamento jusnaturalista racional e o contratualismo 
embasaram o desenvolvimento histórico dos direitos humanos 
no âmbito do Estado de Direito, sob o contexto de soberania 
popular. Pelo jusnaturalismo racionalista, em razão da natureza 
humana que teria os seres humanos, existiriam alguns direitos 
naturais que lhes deveriam ser reconhecidos e legalizados pelo 
Estado. Para os contratualistas, por sua vez, as normas deveriam 
ser consensualmente estabelecidas pela vontade popular, e não 
impostas pelo Estado. Da convergência entre ambas, emergiu a 
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noção de universalização dos direitos humanos como uma das 
principais pautas jurídicas na modernidade.48   

Sófocles, na peça Antígona, já havia refletido sobre a 
existência de direitos tão elementares à humanidade (vivo ou 
morto, pessoa de bem ou criminosa, homem ou mulher) que, 
mesmo não estivessem previstos nas leis da cidade, e mesmo se 
fossem contrários a elas, ainda assim deveriam ser preservados, 
tal como o direito à sepultura que Antígona (uma mulher) 
reivindicava para o seu irmão (um criminoso), e o direito de 
realizar os rituais fúnebres, para que ela não fosse castigada 
perante os deuses.49  

No preâmbulo da Declaração de Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, registrou-se a preocupação de preservar 
os direitos naturais do homem considerados sagrados, 
imprescritíveis e inalienáveis, pois a ignorância, o esquecimento 
ou o desprezo dos direitos do homem seriam as causas dos 
males públicos e da corrupção dos Governos.50 Mas, nela não 
se faz expresso o direito à vida. Já a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas de 1948 
reconheceu que a dignidade, como inerente a todos os membros 
da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis, seria 
o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.51  
48 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La universalid de los derechos humanos y el Estado constitucional. Colombia: 
Universidad Externado de Colombia, 2002. p. 23-34. 
49 SÓFOCLES. Édipo Rei – Antígona. São Paulo: Martin Claret Editora, 2007. 
50 FRANÇA. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Versalhes, 1789. Disponível em:< https://br.amba-
france.org/A-Declaracao-dos-Direitos-do-Homem-e-do-Cidadao>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
51 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Paris, 1948. Dispo-
nível em: < http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>. Acesso em: 17 de maio e 2018. 
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A defesa explícita ao direito à vida, por sua vez, veio 
com os trabalhos de Thomas Hobbes (Leviatã), John Locke (O 
segundo tratado sobre o governo civil), JeanJacques Rousseau (O 
contrato social) e Immanuel Kant (Fundamentação da metafísica 
dos costumes), que aprofundaram a ideia de humanidade, 
alcançando com o último a noção de dignidade humana, o 
que impôs reflexos nas normas fundamentais estatais.52 A 
Constituição brasileira de 1988, por exemplo, insere-se nesse 
contexto de universalização e constitucionalização do direito à 
vida e resguardo da dignidade humana. 

Os direitos humanos, portanto, surgem fundamentados 
na existência de uma essência universal ao homem, numa 
pretensão de comunidade universal que partilharia os mesmos 
anseios. E tudo o que não se encaixe nos parâmetros desse 
universalismo é tido como anormal, de forma que a diversidade 
de nações e respectivas diversidades de interesses individuais 
devem ser ajustadas ao padrão universal ao qual se reconhece 
o direito de ter direitos. 

Assim, a noção liberalista de humanidade opera de 
forma excludente, pois subordina o exercício de direitos ao 
cumprimento de deveres. A “humanidade” moderna que 
é declarada como inerente ao homem não produz efeitos 
automáticos, pois é pendente de reconhecimento pelo Estado. 
Este é quem vai dizer quem são os sujeitos de direitos, quem 
52 RECKZIEGEL, J.; CONINCK, B. C. D. B. A afirmação histórica da proteção da vida humana. Revista do Direito, 
Santa Cruz do Sul, v. 2, n. 46, p. 34-62, maio 2015. Disponível em: < https://online.unisc.br/seer/index.php/
direito/article/view/5960>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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detém cidadania, quem existe para a nação.53  
O homem detentor dos direitos humanos é, portanto, uma 

abstração, pois seus direitos, embora declarados inalienáveis, 
dependem do aparato estatal. E esses direitos serão tão mais 
vilipendiados ou banalizados, quanto menos interesse ou 
capacidade o Estado tiver de intervir para assegurá-los. E daí 
exsurge a noção do Estado garantidor de direitos humanos 
em oposição ao Estado violador, e daí a “necessidade” 
de o primeiro intervir no segundo, sob o fundamento da 
necessidade de se assegurar os direitos que se declara serem 
universais. E várias desumanidades têm sido cometidas sob a 
bandeira humanitarista, de forma que “nas mãos dos governos 
ocidentais”, os direitos humanos “se tornaram a versão mais 
recente da missão civilizadora.”54 

E foi assim que os direitos humanos passaram a 
“depender” da comunidade internacional, que por sua vez atua 
conforme a vontade de seus players55. E dessa forma o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos coloca em tensão o conceito 
tradicional de soberania, ao mesmo tempo em que Estados 
defendem suas soberanias como ferramentas no resguardo dos 
direitos humanos em seu território. 
53 DOUZINAS, Costas. The end of Human Rights: critical legal thought at the turn of the cen-
tury. Oxford: Hart Publishing, 2000. p. 232-235. 
54 DOUZINAS, Costas. The ‘end’ of human rights. The Guardian [online]. Disponível em: < 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2008/dec/10/humanrights-unitednations>. 
Acesso em: 17 de maio de 2018. 
55 “Player” é como se chama um agente internacional que, por deter grandes recursos finan-
ceiros, detém consequentemente grande poder  de persuadir, ou mesmo de impor, os seus 
interesses aos demais agentes no cenário internacional. 
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Tais paradoxos humanitaristas deste século somam-
se ao fato de que não se pode negar as benesses da evolução 
universal no reconhecimento de direitos fundamentais ao 
homem, nem os esforços ativistas que arrancam do aparato 
estatal a concretização de tais direitos, nem a existência de 
uma comunidade internacional mobilizada em protegê-los. 
Porém, não se pode negar que vários Estados declaram direitos 
e assumem responsabilidades internacionais pro forma, 
ou por interesses que passam longe do humanismo, e que 
muitas empresas embandeiram ativismos de fachada, e que a 
comunidade internacional faz vistas grossas para violações de 
direitos humanos cometidas pelos players. 

Outro paradoxo é que na medida em que os indivíduos 
vão conquistando direitos, vão se inserindo cada vez mais na 
ordem positivista estatal, dando mais poderes de decisão ao 
Estado, do qual justamente desejariam liberar-se.56 Os direitos 
humanos são os maiores aliados do positivismo jurídico, e até 
é importante a positivação de tais direitos, mas a sofisticação 
dos instrumentos de sua promoção e defesa demanda 
conhecimento jurídico e jurisprudencial, que são de difícil 
acesso por determinados setores da população.64 

Assim, os direitos humanos têm servido como 

56 PAES, L. da C. A Política dos Direitos Humanos: entre paradoxos e perspectivas. 135 f. 
Dissertação (Mestrado em Direito) - Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro. Departamento de Direito. Rio de eiro, 2011. p. 33. 
Disponível em: < https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/Busca_etds.php?strSecao=resulta-
do&nrSeq=19325@1>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 64 Ibid., p. 23-26. 
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ferramentas para a operação biopolítica57 do poder, ou 
seja, como instrumentos de manutenção de uma ordem 
excludente. Quanto mais direitos surgem, mais os indivíduos 
ficam sob o controle estatal, ao mesmo tempo em que tais 
direitos representam um modo de resistência. Tal biopolítica 
é evidente nas violentas “guerra contra o terror”, políticas 
contra imigrantes, intervenções humanitárias, nas normas que 
autorizam Guantánamo, na Guerra de Kosovo, etc.58  

Outro aspecto do paradoxo dos direitos humanos no 
século XXI é que as vítimas da violação desses direitos são 
retratadas como sendo os civis, com fome, dor, sem abrigo, que 
não possuem nenhuma pretensão política, religiosa, econômica, 
social, etc., que desejam tão somente o suprimento de suas 
necessidades básicas. São as vítimas de agentes “demonizados” 
pela opinião ocidental, tais como Saddam Hussein, Bin Laden 
e os seus respectivos exércitos.59 Então, a garantia de direitos 
humanos, que deveria ser óbvia a todos os seres humanos, 
esbarra em gradações de direitos, em preconceitos, em 
caricaturizações, em teorias de relativização de direitos, e na 
própria biopolítica. E assim, os direitos humanos não alcançam 
os profissionais militares (nem em serviço, nem quando estão 
a paisana), pois estes não são as vítimas estereotipadas pelo 
57 “Biopolítica” é o termo utilizado por Foucault para designar a nova forma de poder, que é o justificado racio-
nalmente para a regulação do corpo do indivíduo, que antes era alvo da relação de poder, mas agora é também 
instrumento. Cf. FOUCALT, Michel. O nascimento da biopolítica. Tradução de Eduardo Brandão. São Paulo: Mar-
tins Fontes, 2008. 
58 DOUZINAS, Costas. Human Rights and Empire: the political philosophy of cosmopolitanism, New York, NY: 
Routledge-Cavendish, 2007. p. 120-130. 
59 Ibid., p. 69-72. 
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estado, pelo contrário, são vistos como agentes de opressão 
geneticamente violentos, como voluntários de um sacerdócio 
suicida.  

Não se trata de deixar de defender os direitos humanos das 
vítimas caricaturizadas ou romantizadas, mas sim de defender 
que tais direitos sejam aplicáveis a todos os indivíduos, e de 
alertar para que a garantia de tais direitos não seja usurpada 
pelas conveniências do poder, nem que sejam empregados como 
instrumentos ideológicos, nem como parte de uma estrutura 
biopolítica, tal como se verifica no século XXI. 

 

4. O DIREITO À VIDA AOS MILITARES E A LEI Nº 
13.142/2015  

 

Entre meados de 2014 e início de 2015, várias pesquisas e 
relatórios foram divulgados por órgãos estatais, pelos veículos 
de comunicação, e pela comunidade acadêmica, a respeito da 
vitimização policial.60 Pelo mundo, também se reivindicava 
direitos para os agentes de segurança pública, de modo geral.61 
Em outubro de 2014, por exemplo, centenas de policiais se 

60 Cf. FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2014. 
São Paulo, 2014. Disponível em: < https://www.mpma.mp.br/arquivos/CAOPCEAP/8o_anuario_brasileiro_de_
seguranca_publica.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018; MELLO, C. M. de A.; NUMMER, F. V. Policial Militar: 
uma profissão de risco. Trabalho apresentado na 29ª Reunião Brasileira de Antropologia. Natal, agosto de 2014.; 
GUIMARÃES, L. A. M.; MAYER, V. M.; BUENO, H. P. V.; MINARI, M. R. T.; MARTINS, L. F. Síndrome de burnout e 
qualidade de vida de policiais militares e civis. Revista Sul Americana de Psicologia, v2, n1, jan/jun, 2014. Dispo-
nível em: < file:///C:/Users/Usuario/Downloads/32-1-163-1-1020140731.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
61  Cf. OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND HUMAN RIGHTS (OSCE). Civil and Political 
Rights of Armed Forces Personnel. Report of the Fourth Meeting in the ODIHR Human Rights: discussion series 
for representatives of the Forum for Security Co-operation. Vienna, 2014. Disponível em: < https://www.osce.
org/odihr/135696?download=true>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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mobilizaram em frente à sede da presidência da Argélia, para 
exigirem, dentre outras pautas, o aumento salarial.62  

No Brasil, em fevereiro de 2015, policiais civis, militares, 
federais, e bombeiros, provenientes de vários estados, realizaram 
um ato de protesto em frente ao Congresso Nacional, onde 
fincaram cruzes, simbolizando centenas de policias mortos em 
2014 no país. O grupo e o então diretor da Associação Nacional 
dos Praças, Policiais e Bombeiros e Militares (Aspra), entregaram 
um documento à Câmara dos Deputados propondo alterações 
legislativas, para endurecer as penalidades.63 

Também no início de 2015, encerrava-se a operação de 
Garantia da Lei da Ordem (GLO) no Complexo de Favelas da 
Maré no Rio de Janeiro, empreendida pelas Forças Armadas 
brasileiras, no período de 5 de abril de 2014 até 30 de junho 
de 2015. Vários foram os confrontos e trocas de tiros de fuzis, 
tendo sido contabilizada a baixa de um militar do Exército, 
baleado na cabeça quando realizava um patrulhamento na Vila 
dos Pinheiros, o que foi motivo de nota de pesar emitida pela 
então Presidente da República, Dilma Rousseff. As dificuldades 
enfrentadas pelas tropas militares foram divulgadas em balanços 
emitidos pelo Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

62 CORREIO BRAZILIENSE. Policiais protestam em frente à sede da presidência em Ghardaia, 
na Argélia. 2014. Disponível em: <  https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/mun-
do/2014/10/15/interna_mundo,452634/policiaisprotestam-em-frente-a-sede-da-presidencia-
-em-ghardaia-na-argelia.shtml>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
63 GLOBO. COM. Policiais protestam contra morte de agentes em frente ao Congresso. 2015. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/02/policiais-protestam-contra-mortede-agentes-em-frente-
-ao-congresso.html>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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(ECMFA)64, e também noticiadas pela imprensa e presenciadas 
diariamente pelos mais de cem mil habitantes na Maré. 

Em meio ao contexto de inquietação sobre a situação 
de vitimização do militar no Brasil, e diante das indagações 
de familiares a respeito de “onde estaria o pessoal de direitos 
humanos?” para lutar pelos direitos dos militares, os deputados 
Leonardo Picciani (PMDB/RJ) e Carlos Sampaio (PSDB/SP) 
apresentaram, em 19 de março de 2015, o Projeto de Lei nº 846 
que, inicialmente, pretendia agravar a pena de 1/3 até metade, 
no caso de homicídio (consumado ou tentado) contra os agentes 
de segurança pública listados no artigo 144 da CF/88.  

A problemática apresentada no referido projeto foi o 
aumento do número de ações criminosas empregando fuzis, 
metralhadoras e explosivos, ou realizando emboscadas para, 
por exemplo, subtrair valores de caixas eletrônicos, roubar 
empresas, terminais de cargas e outros estabelecimentos 
comerciais. Assim, tendo em vista os meios mais gravosos 
utilizados contra as forças do Estado, justificar-se-ia a referida 
reforma da legislação penal, para se “tentar prevenir ou 
diminuir a prática do crime contra profissionais que atuam 
no front no combate à criminalidade.”65 Também, conforme 
o referido Projeto, pretendeu-se que o elemento do tipo penal 

64 BRASIL. Ministério da Defesa. Ocupação das Forças Armadas no Complexo da Maré acaba hoje. Brasília, 2015. 
Disponível em:< https://www.defesa.gov.br/noticias/16137-ocupacao-das-forcas-armadasno-complexo-da-
-mare-acaba-hoje>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
65 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 846/2015. Acrescenta parágrafo ao artigo 121 do  Decreto-lei 
nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal). p. 1-2. Disponível em: < http://www.camara.gov.br/pro-
posicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=1049380>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 74 BRASIL, 2015, p. 2. 
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não ficasse vinculado à prova de o agente de segurança pública 
estar no exercício de sua função, ou em razão dela, para que 
fosse sinalizado aos criminosos que o “Estado Democrático de 

Direito tutela essas combativas autoridades e agentes  de  
segurança pública.”74 

O PL 846/2015 foi apensado ao PL 3131/2008, que 
pretendia alterar os artigos 61, 121, 129 e 147 do Código Penal, 
e o art. 2º da Lei nº 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 
“para prever como qualificadora e circunstância que agrava a 
pena a hipótese de a vítima ou de o autor ser agente do Estado, 
no exercício de cargo ou função pública ou em decorrência da 
mesma.”6667 Os referidos PLs passaram a tramitar em regime de 
urgência68, e em menos de quatro meses foram reformulados 
e transformados na Lei Ordinária nº 13.142, de 6 de julho de 
2015. 

A referida Lei nº 13.142 de 2015, alterou o artigo 121, § 
2º, do Código Penal (CP), nele acrescentando o inciso VII, como 
mais uma circunstância qualificadora do crime de homicídio, 
qual seria o homicídio funcional, nos seguintes termos: 

 
Art. 121. Matar alguém:  

66 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 3131/2008. Altera os arts. 61, 121, 129 e 147 do Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 1940  (Código Penal), e o art. 2º da Lei nº 8.072.
67 (Lei dos crimes hediondos, para prever como qualificadora e circunstância que agrava a pena a hipótese de a 
vítima ou de o autor ser agente do Estado, no exercício de cargo ou função pública ou em decorrência da mesma. 
Disponível em: < http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=388449>. Aces-
so em: 17 de maio de 2018. 
68 Cf. BRASIL. Câmara dos Deputados. Regimento Interno, estabelecido pela Resolução n. 17, 
de 1989. art. 155. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/internet/legislacao/regimen-
to_interno/RIpdf/RegInterno.pdf>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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Pena - reclusão, de seis a vinte anos. § 2° Se o homi-
cídio é cometido: [...] 
VII – contra autoridade ou agente descrito nos arts. 
142 [Forças Armadas] e 144 [agentes dos órgãos de 
segurança pública] da Constituição Federal, inte-
grantes do sistema prisional e da Força Nacional de 
Segurança Pública, no exercício da função ou em de-
corrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro 
ou parente consanguíneo até terceiro grau, em ra-
zão dessa condição. 
Pena - reclusão, de doze a trinta anos. 

  

A Lei nº 13.142/2015 também alterou o artigo 129 do CP, 
nele acrescentando o § 12, pelo qual se majorou a pena da lesão 
corporal, fosse leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, de 
um a dois terços, no caso de ser praticada contra autoridade 
ou agente descrito nos artigos 142 [Forças Armadas] e 144 
[agentes dos órgãos de segurança pública], integrantes do 
sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, 
no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu 
cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro 
grau, em razão dessa condição. 

A Lei nº 13.142/2015 também alterou a Lei nº 8.072/1990 
(Lei de Crimes Hediondos), alterando o ser artigo 1º, onde 
consta o rol taxativo de crimes hediondos, para: modificar o 
inciso I, tornando hediondo o homicídio funcional (Art. 121, § 
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2º, VII do CP); acrescentar o inciso I-A, tornando hediondo o 
crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima (Art. 129, 
§ 2°, do CP) e lesão corporal seguida de morte (Art. 129, § 3°, 
do CP), quando praticadas contra os agentes públicos listados 
no Art. 129, § 12°, do CP. 

Na prática, em relação aos agentes de segurança pública, 
as supracitadas alterações legais não empreenderam uma 
mudança na perspectiva jurídica, tendo em vista que, pelas 
qualificadoras que já existiam no artigo 121, § 2º do CP, já se 
podia enquadrar o homicídio contra o agente de segurança 
pública na hipótese de motivo torpe (inciso I), ou pelo emprego 
de meio insidioso cruel (inciso III), por exemplo. Além disso, 
o homicídio qualificado já constava no artigo 1º, I, da Lei de 
Crimes Hediondos.  

Por outro lado, a previsão normativa que considera vítimas 
dos novos tipos penais o “cônjuge, companheiro ou parente 
consanguíneo até terceiro grau” dos agentes de segurança 
pública, em razão de tal condição, contém nítida invocação 
a algum nível de conforto psicológico para os envolvidos. 
Eventuais efeitos práticos de tal norma, contudo, demandarão 
tempo até que possam ser avaliados.  

Mesmo porque, os mapas, atlas e monitores sobre a 
violência no Brasil têm contabilizado as mortes violentas, de 
modo geral, limitando-se a traçar os perfis das vítimas por faixa 
etária, sexo e cor. Não há divulgação sobre o número de vítimas 
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de homicídio ou de lesão corporal em decorrência de serem 
parentes consanguíneos de agentes de segurança pública. A 
partir da Lei nº 13.142/2015, pela atuação do Poder Judiciário, 
no processamento e julgamento em torno desses tipos penais 
específicos, esses dados poderão ser melhor contabilizados e 
resgatados para análise.  

A esparsa contabilidade acerca de mortes ou lesões 
corporais sofridas pelos agentes de segurança vinha sendo 
realizada de forma particularizada pelas Secretarias de 
Segurança Pública, e pelas associações das classes de policiais 
civis, federais, militares, agentes penitenciários e bombeiros 
militares. No intuito de integrar essas fontes de dados, e de 
realizar cooperação técnica na área da atividade policial e da 
gestão da segurança pública no Brasil, em março de 2006, 
com o apoio da Fundação Ford, da Open Society Foundation e 
da Fundação Tinker, entre outras instituições, constituiu-se o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)69. A Fundação 
pretende atuar não apenas em períodos de crise, mas em 
caráter contínuo, com o fim de melhorar a situação da polícia e 
sua relação com os cidadãos. Fruto dessa atuação é o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pública, que compila e analisa os dados 
estatísticos coletados, a fim de fomentar a transparência e o 

69 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) é uma organização sem fins lucrativos que articula e coopera 
tecnicamente para a segurança pública no Brasil. Como mecanismo de fomento à transparência, o FBSP publica 
periodicamente o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Para a discussão sobre políticas públicas, promove o 
Encontro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e publica a Revista Brasileira de Segurança Pública. Cf. FÓ-
RUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (FBSP). Apresentação. São Paulo, 2018. Disponível em: < http://
www.forumseguranca.org.br/perfil/historia/>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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controle na área. 
Pelos dados da FBSP, de 2012 a 2016, e os dados 

preliminares sobre 2017 obtidos pelo Monitor da Violência do 
portal de notícias G170, que inclusive ressalta a dificuldade de 
obtenção de dados, constata-se a alta taxa de mortalidade de 
policiais civis e militares no Brasil, conforme o gráfico a seguir:  

 
Gráfico 1 – Número de policiais civis e militares mortos 

em confronto, em serviço, ou fora dele. 
Pública (2012-2016), e nos dados parciais divulgados pelo G1 (2017). 

O Gráfico 1 não contém dados sobre todos os agentes de 
segurança. Mas, demonstra uma média de mais de 400 mortes 
de policiais civis e militares por ano, e um pico no número 
de mortes ocorrendo no ano seguinte ao estabelecimento da 
Lei nº 13.142/2015, o que é suficiente para concluirmos que a 
referida Lei não assegura de fato o direito à vida aos policiais. 
70 GLOBO.COM. PMs mortos no RJ, 2017. Disponível em: <http://especiais.g1.globo.com/rio-dejaneiro/2017/
pms-mortos-no-rj/>. Acesso em: 17 de maio de 2018. 
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O imediatismo de sua publicação, como pronta resposta no 
contexto de reivindicações de direitos aos militares, bem como 
o seu conteúdo, figuram como exemplo prático de atuação 
biopolítica e humanitarista, paradoxal em relação aos direitos 
humanos.  

Primeiramente, porque a ação estatal prometida como 
assecuratória de direitos nada mais é que repressora. Reforça-
se o poder do Estado sobre o indivíduo ao qual este se submete 
para obter direitos. Mas a ação do Estado, que nesse caso seria 
a dura punição do agressor, somente irá se concretizar quando 
o direito “assegurado” já foi irreversivelmente violado. 

Em segundo, porque se promete “assegurar” o próprio 
direito à vida através da mera aprovação de texto de lei. 
Concomitantemente, ou mesmo posterior à referida Lei, o 
Estado não adotou medidas ou políticas públicas que pudesse 
empreender de fato alguma proteção à vida do militar. Não 
investiu em tecnologia para os equipamentos de trabalho, não 
supriu a deficiência dos quadros de pessoal, não melhorou as 
remunerações, enfim, não atuou para modificar o status quo 
da situação dos agentes de segurança pública no Brasil, mais 
dramaticamente a dos militares.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Tendo em vista a demanda histórica pelo reconhecimento 
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de direitos humanos aos militares no Brasil, pretendeu-se 
analisar a contemporânea ação estatal brasileira em torno da 
garantia do direito à vida aos agentes de segurança estatais, 
empreendida através da Lei nº 13.142/2015. A partir da análise 
literal, histórica e teológica da referida Lei, bem como com base 
em dados estatísticos, verificou-se que se tratou de medida 
imediatista e de biopolítica que, não estando interessada em 
alterar o status quo das complexas estruturas e relações de poder, 
não empreendeu mudanças significativas no ordenamento 
jurídico brasileiro, e nem no status quo de vitimização desses 
agentes de segurança pública e forças armadas.  

Consequentemente, verificou-se que a referida Lei é 
exemplo de atuação midiática, mantenedora de uma ordem 
excludente, uma vez que promete assegurar direitos, mas 
através de ações que serão posteriores à própria violação de 
tais direitos, conservando, portanto, a situação problemática. 
Afinal, ignorar os direitos humanos básicos do servidor público 
de segurança, mantendo-o mal remunerado, mal instruído, 
mal equipado, é uma condição que historicamente beneficia o 
Estado, que sempre teve em sua posse um “corpo” amordaçado 
e embrutecido para ser lançado como arma quando convém, 
e para ser o culpado pelas próprias missões que é obrigado a 
cumprir.  

Além disso, a concepção de que o militar deveria exercer 
um “sacerdócio”, sacrificando a própria vida em prol da sociedade 
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é um claro paradoxo do que se pretende a respeito dos direitos 
humanos, e coaduna-se com o Estado do tipo autoritário, 
não com o Estado que se pretende democrático e garantidor 
de direitos humanos. Neste, os agentes de segurança pública 
e os militares das forças armadas deveriam ser juridicamente 
“guardados”, sem relativismos e sem preconceitos.  

De fato, as relações civis-militares devem ser repensadas, 
e partindo do pressuposto de garantia de direitos humanos 
também aos militares, como próprio fundamento dessas 
relações que pretendemos que sejam humanas e democráticas. 
Isso é possível a partir da tomada de consciência a respeito dos 
paradoxos humanitaristas marcantes no século XXI, e, claro, 
a partir do interesse de revertê-los para que se adote uma 
atuação humanista e, portanto, universal a respeito dos direitos 
humanos, indo além das positivações de direitos e deveres, 
buscando efetivá-los e concretizá-los sem dissimulações. 
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CAPÍTULO 3

AS DIFERENÇAS ENTRE OS DIREITOS SOCIAIS 
DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE NA CLT E NA 

LEGISLAÇÃO MILITAR ESTADUAL (LEI Nº 13.729, 
DE 11/01/2006 – ESTATUTO DOS MILITARES 

ESTADUAIS DO CEARÁ E PORTARIA 
Nº812/2017-GS)

Caroline Albuquerque Lopes

Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até 
aqui. Percorri milhas e milhas 

antes de dormir, eu não cochilei, os 
mais belos montes escalei. 
Nas noites escuras de frio 

chorei.

(Cidade Negra)

Resumo: O presente trabalho tem por finalidade realizar 
comparações entre a CLT e a Legislação Militar Estadual, 
com o propósito de analisar em que pontos, um se destaca do 
outro, dentro do contexto da realidade social em que vivemos, 
levando em consideração que a Constituição Federal inclui a 
maternidade dentre os direitos sociais, garantindo à mulher o 
exercicio de sua função biológica. E que houve uma evolução dos 
direitos conferidos à proteção à mulher, visando a concorrência 
igualitária no mercado de trabalho em posição semelhante aos 
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homens, resguardadas as peculiaridades que o sexo feminino 
possui, por sua estrutura física e a maternidade, com enfoque 
sobre as regras que visam garantir a proteção à gestante, o 
direito à licença maternidade dentre outros. Tendo em vista a 
entrada das mulheres em profissões que antes eram exercidas 
somente por homens, escolhendo o ambito militar estadual 
para tal comparação, por ser parte e vivenciar essa atmosfera.

Palavras-chave: Direitos Maternos, Proteção à Gestante, 
Maternidade, Policial Feminina.

1. INTRODUÇÃO 

 Em seu art 6º, a Constituição Federal de 1988 
classifica a proteção à maternidade como um direito social:

Art. 6º – São direitos sociais a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. 

 E em seu artigo 7º, incisos XVIII e XX, oferece 
garantia e proteção à trabalhadora grávida, além de incentivar 
à inserção da mulher no mercado de trabalho:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
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de sua condição social:
[…]
XVIII–licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;
[…]
XX–proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos, nos ter-
mos da lei; (BRASIL,2016, p.19)

Hoje vemos cada vez maior o número de mulheres no 
mercado de trabalho, assumindo diferentes funções, nos mais 
váriados setores, A Constituição Federal inclui a maternidade 
dentre os Direitos Sociais, garantindo à mulher o exercício 
de sua função biológica. A lei ordinária garante a assistência 
previdenciária, sempre com o objetivo de assegurar o direito à 
vida e à dignidade.

Houve uma evolução dos direitos conferidos a proteção 
à mulher no histórico das constituições brasileiras, visando a 
concorrência igualitária no mercado de trabalho em posição 
semelhante aos homens, resguardadas as peculiaridades que o 
sexo feminino possui, por sua estrutura física e a maternidade, 
com enfoque sobre as regras que visam garantir a proteção 
à gestante, o direito a licença-maternidade e além daqueles 
assegurados ao ser demitida com ou sem justa causa e os 
reflexos destes direitos no atual mercado de trabalho.

A história da participação feminina na Polícia Militar 
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do Ceará começou em 1994, quando foi criada a Companhia 
de Polícia Feminina no Ceará. Há pouco mais de 20 anos 
presentes em uma instituição sécular, originalmente masculina, 
as mulheres vêm a cada dia mostrando sua capacidade e 
conquistando espaço dentro da instituição, concorrendo de 
igual para igual com os masculinos.

A gravidez representa para a mulher sentimentos de 
realização por ter se tornado verdadeiramente uma mulher, 
uma vez que a sociedade tende a valorizar, estimular e cobrar 
muito a fertilidade e a maternidade. Desta forma, a fertilidade 
se associa intimamente à auto-estima de uma mulher, quando 
esta tem a certeza de uma gravidez, ela obtém a prova para 
si e para a sociedade de sua feminilidade (ZIMMERMANN e 
Colaboradores in EIZERIK, 2001). 

Mesmo com essa ascendência da mulher no mercado 
de trabalho e sua permanência nesse cenário, as tarefas 
historicamente conhecidas como sendo preferencialmente das 
mulheres, não foram eximidas do seu cotidiano, elas seguem, 
assumindo portanto uma dupla responsabilidade, e dupla as 
vezes tripla jornada de trabalho, quando englobamos os serviços 
domésticos e os estudos.

O presente trabalho tem como objetivo principal comparar 
a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT e a legislação policial 
militar do estado do Ceará, com o propósito de verificar as 
semelhanças e analisar as diferenças entre ambas, buscando 
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identificar em que pontos, uma se destaca da outra, dentro do 
contexto da realidade social em que vivemos.

Um dos pontos importantes retratados neste artigo é a 
criação da Portaria Nº 812, de 21 de julho de 2017, que amplia 
os direitos sociais de proteção à maternidade no âmbito das 
profissionais da segurança pública na condição de gestante e 
lactante do estado do Ceará, haja vista a lacuna à cerca desses 
direitos na Legislação existente, tornando mais humano e digno 
o tratamento para com as mulheres nesse período tão delicado 
de suas vidas, no cenário da segurança pública estadual.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. A inserção da mulher/mãe no mercado de trabalho

Durante muito tempo, as mulheres tiveram como 
principal atribuição, o cuidado com a casa, o esposo e os filhos. 

Segundo A. NARCIZO, Et al., (2017, apud BESSA, 2007) 
desde que o homem começou a produzir seu alimento, nas 
sociedades agrícolas já existia a divisão sexual do trabalho 
marcada, desde sempre, pela capacidade reprodutora da mulher. 
Essa função de reprodutora da espécie favoreceu a subordinação 
da mulher ao homem, pois ela era responsável pela criação dos 
filhos e pelas obrigações de casa, além de ajudar no trabalho do 
campo. “Historicamente, foi reservado ao homem a função de 
prover a família e gerar vida pública e à mulher reservou-se o 
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espaço doméstico” (ALVES; GUIMARAES, 2009, p.40). 
A participação da mulher no mercado de trabalho teve 

início com a I e II Guerras Mundiais conforme PROBST cita:
 

A participação da mulher no mercado de tra-
balho teve início com as I e II Guerras Mun-
diais. Os homens iam para as batalhas e as 
mulheres assumiam os negócios da família, 
consequentemente a posição de seus maridos 
no mercado. Quando a guerra acabou, muitos 
homens haviam morrido, e os que sobrevive-
ram, ficaram impossibilitados de trabalhar, 
pois tinham sido mutilados. Dessa forma, 
houve a necessidade de as mulheres deixarem 
suas casas e filhos para fazer o trabalho que 
antes era realizado pelos homens. (PROBST, 
2003, p.1) 

Com o passar dos anos, a chegada da Era Moderna e do 
sistema Capitalista, as mulheres passaram a conquistar um 
espaço cada vez maior no mercado de trabalho, com leis que 
passaram a resguardar e fortalecer os direitos das mulheres, 
a exemplo da Constituição Federal de 1988 que, em seu artigo 
5°, inciso I, estabelece que homens e mulheres são iguais em 
direitos e obrigações: 

Art 5º – Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
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aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liber-
dade, à igualdade, à segurança e à propriedade

 E em seu artigo 7º, incisos XVIII e XX, oferece 
garantia e proteção à trabalhadora grávida, além de incentivar 
à inserção da mulher no mercado de trabalho:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos 
e rurais, além de outros que visem à melhoria 
de sua condição social:
[…]
XVIII–licença à gestante, sem prejuízo do em-
prego e do salário, com a duração de cento e 
vinte dias;
[…]
XX–proteção do mercado de trabalho da mu-
lher, mediante incentivos específicos, nos ter-
mos da lei; (BRASIL,2016, p.19)

 Já a Lei Ordinária, a Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT) tem em seu bojo, uma seção exclusiva para a proteção do 
trabalho da mulher e outra para a proteção à maternidade, a 
exemplo do Art. 373-A e incisos:

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais 
destinadas a corrigir as distorções que afetam 
o acesso da mulher ao mercado de trabalho e 
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certas especificidades estabelecidas nos acor-
dos trabalhistas, é vedado: 
I – publicar ou fazer publicar anúncio de em-
prego no qual haja referência ao sexo à idade, 
à cor ou situação familiar, salvo quando a na-
tureza da atividade a ser exercida, pública e 
notoriamente, assim o exigir; 
II – recusar emprego, promoção ou motivar a 
dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, 
cor, situação familiar ou estado de gravidez, 
salvo quando a natureza da atividade seja no-
tória e publicamente incompatível; 
III – considerar o sexo, a idade, a cor ou si-
tuação familiar como variável determinante 
para fins de remuneração, formação profissio-
nal e oportunidades de ascensão profissional;  
(BRASIL,2017, p.63)

Para Grant (2001), “a sociedade contemporânea está 
inevitavelmente marcada por uma ascensão da mulher no 
mercado de trabalho e na vida intelectual”

Segundo A. NARCIZO, Et al., (2017, apud ANDRADE e 
NASCIMENTO,2009) “A entrada de mulheres em profissões que 
antes eram exercidas somente por homens, foi uma conquista 
das mulheres modernas, que tiveram que sair dos seus lares, 
deixarem suas famílias por questão de sobrevivência.” E 
mesmo diante de notórias conquistas, as mulheres ainda 
enfrentam barreiras na sua inserção ao mercado de trabalho, 
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principalmente quando se tratam de profissões consideradas 
“masculinas”, como por exemplo a profissão policial militar, 
abordada no presente trabalho, nesses ramos originalmente 
masculinos, a função biológica de ser mãe acaba por ser uma 
fraqueza apontada em desfavor das profissionais femininas. 

2.2. Os direitos maternos na CLT e no Estatuto da PMCE

Como já falado anteriormente, a Consolidação das 
Leis Trabalhistas (CLT) assegura vários direitos às mulheres 
trabalhadoras, dentre elas as que exercem sua função biológica 
de ser mãe. Além do Capítulo III que trata da Proteção do Trabalho 
da Mulher, regulando assim a duração, condições do trabalho e 
a discriminação contra a mulher, como podemos observar em 
seu Art. 372. onde diz que “Os preceitos que regulam o trabalho 
masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, naquilo em 
que não colidirem com a proteção especial instituída por este 
Capítulo.”

A Lei Ordinária, separa uma seção para tratar 
exclusivamente da Proteção à Maternidade. Em seu art. 391, 
dispõe que a trabalhadora não poderá ser despedida por justa 
causa, em virtude de gravidez ou matrimônio e que nenhuma 
restrição será permitida, em razão de casamento ou gravidez, 
por meio de contratos coletivos ou individuais de trabalho. 
O pedido de demissão da gestante deve ser homologado pelo 
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sindicato da categoria, ou, se não houver, perante autoridade 
local competente do Ministerio do Trabalho ou da Justiça do 
Trabalho, nos termos do art. 500 da mesma lei.

Já o art. 391-A, trata da estabilidade da gestante que é 
assegurada até os 05 meses após o parto, aplicando-se também 
à adotante.

Art. 391-A. A confirmação do estado de gravi-
dez advindo no curso do contrato de trabalho, 
ainda que durante o prazo do aviso prévio tra-
balhado ou indenizado, garante à empregada 
gestante a estabilidade provisória prevista na 
alínea “b” do inciso II do art.10 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste ar-
tigo aplica-se ao empregado adotante ao qual 
tenha sido concedida guarda provisória para 
fins de adoção.  (BRASIL,2017, p.65)

O art. 392, da CLT reitera o que diz a constituição federal, 
quando trata da licença maternidade, gerando uma proteção à 
gestação em seus momentos de maior necessidade, que são, o 
período imediatamente anterior ao parto, quando a gestante, 
mesmo tendo uma gestação saudável, já passa a sofrer diversas 
restrições [como, por exemplo, proibição de dirigir]; parto e 
pós-parto [quando a gestante necessita de tempo para a sua 
própria recuperação e para cuidados intensivos que o recém-
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nascido exige], e dando garantias à empregada gestante durante 
o pré parto, parto e pós parto, garantias essas, sem as quais,  se 
tornaria inviável sua estadia no mercado de trabalho, durante 
tal período.

Art. 392. A empregada gestante tem direito 
à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 
[...]
§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois 
do parto, poderão ser aumentados de 2 (duas) 
semanas cada um, mediante atestado médico. 
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher 
terá direito aos 120 (cento e vinte) dias previs-
tos neste artigo. 
§ 4o É garantido à empregada, durante a gra-
videz, sem prejuízo do salário e demais direi-
tos: 
I – transferência de função, quando as condi-
ções de saúde o exigirem, assegurada a reto-
mada da função anteriormente exercida, logo 
após o retorno ao trabalho; 
II – dispensa do horário de trabalho pelo tem-
po necessário para a realização de, no mínimo, 
seis consultas médicas e demais exames com-
plementares. (BRASIL,2017, p.65)

A Lei 11.770/2008 ainda criou a possibilidade de ampliar a 
licença maternidade  para a funcionária/mãe, por mais sessenta 
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dias, desde que a empresa em que trabalhe seja cadastrada  no 
Programa Empresa Cidadã, e que o pedido de prorrogação seja 
solicitado pela própria funcionária até o final do primeiro mês 
pós-parto. 

Já em seu art. 393, a CLT garante à mulher durante sua 
licença maternidade o recebimento integral de seu salário, 
inclusive no caso ser variável, sendo feito um cálculo médio dos 
últimos seis meses de trabalho, além de vantagens adquiridas 
no decorrer do afastamento através de normas coletivas da 
categoria ou de outra regra legal, sendo-lhe ainda facultado 
retornar à função que exercia antes do afastamento.

O art. 394 possibilita a ruptura de qualquer cláusula 
contratual por parte da empregada gestante, caso seja prejudicial 
à sua gestação, comprovada por atestado médico, sendo esse 
vínculo extinto por demissão da funcionária sem justa causa, 
que ficará dispensada do aviso prévio.

O art. 394-A, que teve seu texto alterado pela Reforma 
Trabalhista, Lei 13.467/17, e trata do trabalho da empregada 
gestante e lactante em ambientes insalubres. O parágrafo 
segundo do artigo traz a única hipótese de exceção à regra 
mencionada no caput, e com relação à empregada lactante, o 
parágrafo terceiro afirma que ela será afastada de atividades e 
operações insalubres em qualquer grau, mediante atestado de 
saúde que recomende o afastamento durante a lactação.
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Art. 394-A. A empregada gestante será afasta-
da, enquanto durar a gestação, de quaisquer 
atividades, operações ou locais insalubres e 
exercerá suas atividades em local salubre, ex-
cluído, nesse caso, o pagamento de adicional 
de insalubridade.
§ 2o O exercício de atividades e operações in-
salubres em grau médio ou mínimo, pela ges-
tante, somente será permitido quando ela, vo-
luntariamente, apresentar atestado de saúde, 
emitido por médico de sua confiança, do siste-
ma privado ou público de saúde, que autorize 
a sua permanência no exercício de suas ativi-
dades. 
§ 3o A empregada lactante será afastada de ati-
vidades e operações consideradas insalubres 
em qualquer grau quando apresentar atestado 
de saúde emitido por médico de sua confiança, 
do sistema privado ou público de saúde, que 
recomende o afastamento durante a lactação. 
(BRASIL,2017, p.66)

O art. 395 trata do aborto espontâneo (não criminoso), 
assegurando à mulher duas semanas de repouso, além de 
assegurar o retorno à função exercida anteriormente, desde 
que comprove por meio de atestado médico oficial.

Já em seu art. 396 a CLT assegura à empregada lactante 
até os 06 (seis) meses de idade do filho, dois descansos 
especiais durante a jornada de trabalho, de meia hora cada, 
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para a amamentação. Em seu parágrafo único, garante ainda 
que, quando a saúde do filho exigir, esse período poderá ser 
prorrogado, a criterio da autoridadde competente.

Os artigos que se seguem, finalizando essa seção da CLT, 
tratam da educação e guarda dos filhos das empregadas/mães 
dando alternativas destinadas a essas profissionais.

Art. 397. O SESI, o SESC, a LBA, e outras en-
tidades públicas destinadas à assistência à in-
fância manterão ou subvencionarão, de acordo 
com suas possibilidades financeiras, escolas 
maternais e jardins de infância, distribuídos 
nas zonas de maior densidade de trabalhado-
res, destinados especialmente aos filhos das 
mulheres empregadas. 
Art. 399. O Ministro do Trabalho e Previdên-
cia Social conferirá diploma de benemerência 
aos empregadores que se distinguirem pela 
organização e manutenção de creches e de 
instituições de proteção aos menores em ida-
de pré-escolar, desde que tais serviços se reco-
mendem por sua generosidade e pela eficiên-
cia das respectivas instalações. 
Art. 400. Os locais destinados à guarda dos fi-
lhos das operárias, durante o período da ama-
mentação, deverão possuir, no mínimo, um 
berçário, uma saleta de amamentação, uma 
cozinha dietética e uma instalação sanitária. 
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(BRASIL,2017, p.66)

O que ainda é ratificado pelo Art. 389, parágrafo 1ª, que 
diz:

Art. 389. Toda empresa é obrigada: 
[ … ]
1º Os estabelecimentos em que trabalharem 
pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 
16 (dezesseis) anos de idade, terão local apro-
priado onde seja permitido às empregadas guar-
dar sob vigilância e assistência os seus filhos no 
período da amamentação. (BRASIL,2017, p.64)

Já no que se refere ao âmbito policial militar estadual, 
o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, que regula a 
situação, direitos, prerrogativas, deveres e obrigações dos 
militares estaduais, trata da Proteção do Trabalho da Mulher 
apenas no que diz respeito à Licença Maternidade, deixando 
muito a desejar quanto a garantia constitucional de proteção à 
maternidade.

Em seu art. 62, §1º, inciso I fala que a licença à gestante é 
de 120 (cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 60 (sessenta) 
dias, mediante requerimento, sem prejuízo de sua remuneração, 
podendo ser aplicado também à adotante ou guardiã desde que 
apresente o respectivo termo judicial. 
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Art.62. Licença é a autorização para o afasta-
mento total do serviço, em caráter temporá-
rio, concedida ao militar estadual, obedecidas 
as disposições legais e regulamentares. 
§1º. A licença pode ser: I – à gestante, por 120 
(cento e vinte) dias, prorrogáveis por mais 
60 (sessenta) dias, nos termos dos §§8º e 
9º; (Redação dada pela Lei Complementar nº 
159/2016)
[...]
§6º. A licença-maternidade só será concedida 
à adotante ou guardiã mediante apresentação 
do respectivo termo judicial.
[...]

No parágrafo § 10º do mesmo artigo, diz que a militar 
estadual que sofrer aborto espontâneo (não criminoso), 
comprovado por atestado médico terá direito à licença 
maternidade remunerada de duas semanas.

E por fim, o art. 52, em seu inciso XVII, trata da educação 
dos dependentes de militares estaduais do serviço ativo, 
oferecendo tratamento especial através dos colégios da Polícia 
Militar e do Corpo de Bombeiros.

2.3. A criação da Portaria nº 812/2017 como forma de 
sanar a lacuna existente no Estatuto da PMCE

Diante da lacuna na lei estadual no que se refere 
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aos direitos sociais de proteção à maternidade, bem como 
visando a necessidade de regulamentação das atividades das 
profissionais da segurança pública, na condição de gestante e 
lactante, o atual Secretário de Segurança Pública e Defesa Social 
do Estado do Ceará, criou por meio de uma comissão formada 
por mulheres profissionais da segurança pública, dentre elas 
policiais militares, a Portaria Nº 812/2017 – GS, que normatiza 
o regime de trabalho da profissional da segurança pública, 
dentre as quais está a policial militar gestante ou lactante, a 
portaria tem força de lei e será aplicada até a criação de lei 
específica que regule o assunto.

O item 2 da portaria, assegura à Policial Militar, bem como 
à Bombeira Militar, gestante e lactante com filho de até um ano 
de idade, ser afastada das escalas de policiamento ostensivo 
ordinário, em qualquer de suas modalidades, além de não poder 
concorrer também à escalas extraordinárias, de plantões e de 
sobreavisos policiais. No âmbito da Policia Civil, afastar-se da 
escala de operação policial, da atividade operacional externa, 
da custódia e da condução de presos, das escalas de sobreavisos 
e optar pela não participação de escala de plantão. No âmbito 
da Perícia Forense, afastar-se das atividades no necrotério, 
nos laboratórios que envolvam riscos biológicos e/ou riscos 
químicos, das perícias externas e das escalas de sobreaviso.

O item 3 diz que: “Não serão obrigados a se afastar de 
sua sede de lotação em viagem a serviço que exija pernoite, a 
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profissional da segurança pública gestante ou com filho de até 
dois anos de idade, e o profissional da segurança pública, nos 
sessenta dias subsequentes ao nascimento de filho.” (CEARÁ, 
2017, p.93). 

Já o item 4, garante que tanto à profissional da segurança 
pública [policial militar] gestante, quanto o profissional 
militar estadual [masculino] para acompanhar a esposa ou 
companheira, ficam dispensados de compensar as horas não 
trabalhas em razão de consultas médicas e de exames pré-
natal, desde que comuniquem à chefia imediata e apresentem 
posterior atestado médico ou de acompanhante.

No 5º item dessa portaria: “Ficam assegurados às lactantes 
com filhos de até 01 (um) ano de idade, 02 (dois) intervalos 
intrajornadas de 30 (trinta) minutos para amamentação ou a 
redução de 01 (uma) hora na jornada diária.” (CEARÁ, 2017, 
p.93).

E por fim, o 8º item da referida portaria diz que, os casos 
omissos serão solucionados pela legislação brasileira vigente.

2.4. Um breve comparativo entre a proteção dos 
direitos maternos na CLT e na Legislação Militar 
Estadual vigente

Fazendo uma análise do que foi apresentado até aqui, 
podemos observar com clareza, que a Consolidação das Leis 
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Trabalhistas é bem mais complexa e detalhada no que se refere 
aos direitos sociais de proteção à maternidade do que a Lei 
nº 13.729, de 11/01/2006 ‟ Estatuto dos Militares Estaduais do 
Ceará, já a Portaria Nº 812/2017 ‟ GS, veio para complementar 
e sanar algumas lacunas existentes na lei estadual.

A Lei Ordinária aborda várias situações, dessa etapa da 
vida feminina, enquanto que a Legislação Estadual se limita, 
abordando apenas à licença maternidade. Em seu capítulo III, 
a CLT trata da proteção do trabalho da mulher, possuindo uma 
seção exclusiva, com 09 (nove) artigos, que garantem a proteção 
à maternidade no pré-parto, parto e pós-parto. O Estatuto dos 
Militares Estaduais do Ceará, trata do assunto apenas em um 
artigo, que aborda a licença maternidade, mantendo silêncio 
em relação a outras situações do estado de gravidez e lactação 
da profissional de segurança.

A CLT garante à empregada gestante, estabilidade 
do emprego até os 05 meses após o parto, o que não se faz 
necessário à policial militar, tendo em vista que se trata de um 
cargo público que possui estabilidade.

A CLT garante à empregada gestante, licença maternidade 
de 120 (cento e vinte) dias que poderá ocorrer a partir do 28º dia 
antes do parto, ou em decorrência deste, mediante apresentação 
de atestado médico, garantindo a empregada durante a gravidez, 
a mudança de função quando as condições de saúde exigirem, 
e dispensa do trabalho para a realização de consultas e exames. 
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Nesse ponto o Estatuto se destaca, pois garante à policial militar 
os mesmos 120 (cento e vinte) dias, que serão concedidos, a 
partir do 8º mês de gestação mediante inspeção médica, e 
já inclui na letra da lei a possibilidade de prorrogar por mais 
60 (sessenta dias) a licença, mediante requerimento da pfem 
interessada até o final do terceiro mês pós-parto, o que na CLT 
se dá por meio de uma lei complementar, e que só dá direito a 
essa prorrogação, se a empresa em que a empregada trabalha 
participar do programa empresa cidadã, ou seja, não abrange 
todas as trabalhadoras grávidas da iniciativa privada. Ambas 
as leis estendem à adotante a licença maternidade, mediante 
apresentação do termo judicial.

A Lei Ordinária possui um artigo tratando da situação 
em que a gestante ou lactante trabalhe em ambiente insalubre, 
garantindo a elas afastamento desses locais enquanto durar o 
estado de gravidez ou lactação. O Estatuto não se manifesta 
sobre esse assunto, porém a Portaria Nº 812/2017 ‟ GS já traz 
essa preocupação a tona, entendendo que a Administração deve 
resguardar as profissionais da segurança pública na situação 
de gestantes e lactantes das atividades que apresentem risco 
majorado decorrente da natureza da profissão, de ambientes e 
atividades isalubres, da exposição de riscos biológicos e quimicos 
ou de circunstancias de privação de sono e descanso, afastando-
as do serviço operacional em qualquer de suas modalidades até 
que seu filho complete 01 (um) ano de vida.
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Ambas as leis tratam do Aborto expontaneo (não 
criminoso), comprovado mediante atestado médico, e garantem 
à profissional um afastamento de duas semanas, sem prejuizo 
na sua remuneração, equivalente a licença maternidade.

A CLT assegura à empregada lactante até os 06 (seis) 
meses de idade do filho, dois descansos especiais durante a 
jornada de trabalho, de meia hora cada, para a amamentação, 
deixando a lei em aberto, à possibilidade de trocar esses dois 
intervalos pela redução em uma hora na jornada diária, dando 
a possibilidade ainda de prorrogar esse periodo, quando assim 
exigir a saude do filho, a critério da autoridade competente. 
O Estatuto militar novamente se cala, e nada diz acerca dessa 
situação, entretanto a Portaria Nº 812/2017, trata do assunto, 
assegurando às lactantes com filhos de até 01 (um) ano de 
idade, dois intervalos intrajornadas de trinta minutos para 
amamentação e já deixa explicita a opção de redução de 01 (uma) 
hora na jornada diária, se destacando assim da lei ordinária.

Por fim, a CLT em seus ultimos artigos destinados à 
proteção da maternidade oferece opções de convenios, para 
a educação e guarda dos filhos das trabalhadoras, oferecendo 
ainda incentivos às empresas que possuem creches para os 
filhos das funcionárias, existindo ainda empresas que oferecem 
auxilio creche/babá para as funcionárias com criança até 05 
(cinco) anos de idade, como forma de suprir a exigencia feita 
através do texto legal. O Estatuto Militar também possui um 
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artigo tratando da educação dos filhos de militares, através dos 
colegios da polícia militar e do corpo de bombeiros, porém não 
tem nada tratando do aprendizado e guarda durante a primeira 
infancia, o que deixa as crianças até 05 (cinco) anos filhos de 
militares dasamparadas nesse quesito. 

Um item que merece destaque na Portaria Nº 812/2017, 
é o que desobriga as militares gestantes ou com filho de até 
02 (dois) anos de idade a se afastarem de sua sede de lotação 
em viagem a serviço que exija pernoite, e que se estende aos 
pais militares nos sessenta dias subsequentes ao nascimento 
de filho.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A utilização metodológica deste trabalho está pautada em 
conhecimento empírico, pesquisas bibliográficas e documental. 

O conhecimento empírico parte da vivência no próprio 
campo, o conhecimento real dos dados apontados, por vivenciar 
diariamente as dificuldades enfrentadas como policial militar 
feminina que sou, principalmente quando resolvi me tornar 
mãe, bem como a observação e análise de dados obtidos por meio 
de entrevistas com mulheres tanto da iniciativa privada como 
servidoras públicas estaduais da área da segurança pública. É um 
modelo de pesquisa que tem como objetivo principal comparar 
a legislação trabalhista e a legislação policial militar do estado 
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do Ceará, com o propósito de verificar as semelhanças e analisar 
as diferenças entre ambas, identificando em quais pontos uma 
se destaca da outra dentro do contexto social atual. Tem uma 
métologia comparativa e descritiva, fazendo um paralelo entre 
os direitos e a realidade vivida pelas profissionais/mães, visando 
estigar a realização de uma reflexão acerca do tema para que a 
administração pública veja o quão importante é a proteção dos 
direitos maternos como forma de valorização da profissional 
de segurança e como foram de humanização do funcionalismo 
publico, além de apontar soluções para minimizar os possíveis 
problemas que possam surgir sobre o tema aqui abordado. 

Por se tratar de um tema especifico, onde não existem 
autores que falem sobre o caso, a pesquisa bibliográfica tem 
como base a análise de artigos virtuais relacionados ao assunto, 
bem como coleta de dados já realizada por outros autores, já 
na parte jurídica a Constituição Federal, a Consolidação das 
Leis Trabalhistas, a Lei nº 13.729, de 11/01/2006 ‟ Estatuto dos 
Policiais Militares do Estado do Ceará e a Portaria nº 812/2018 
‟ GS serviram como base para a pesquisa.

A pesquisa documental, por sua vez possui subsídio em 
informações de dados que não receberam nenhum tratamento 
científico, sejam relatórios, planilhas, reportagens de jornais, 
entre outros.

O método utilizado para o presente trabalho foi o 
comparativo. As pesquisas que se utilizam da abordagem 
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comparativa visam realizar comparações com o propósito 
de verificar semelhanças e explicar diferenças entre os fatos 
analisados.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Conhecendo a realidade do serviço policial militar no 
que concerne à maternidade bem como à garantia de sua 
proteção, e fazendo uma relação direta entre a Consolidação 
das Leis Trabalhistas e a Lei nº 13.729, de 11/01/2006 ‟ Estatuto 
dos Policiais Militares do Estado do Ceará com relação aos 
direitos sociais de proteção à maternidade, pode ser percebida 
a deficiência da legislação estadual no que diz respeito ao tema. 
O Estatuto Militar Estadual, possui apenas um artigo resumido 
que trata do assunto supramencionado.

Contudo, a publicação recente da Portaria nº 812/2018 
‟ GS, de iniciativa do atual Secretário de Segurança e Defesa 
Social do estado do Ceará, Delegado André Santos Costa, que 
contou com a participação de 12 (doze) membros, 03 (três) 
policiais militares, 02 (duas) bombeiras militares, 03 (três) 
peritas forense, 03 (três) policiais civís e 01 (uma) profissional 
da iniciativa privada, todas mulheres, demonstra a preocupação 
da Administração Pública Estadual em resguardar os direitos 
das profissionais da segurança pública, quais sejam, policiais 
femininas militares, bombeiras, peritas e policiais civis na prática 
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do serviço, no acompanhamento da gestação, por parte dos 
pais e em relação a insalubridade. Essa portaria visa preencher 
as lacunas existentes na lei estadual e trazer para o ambiente 
militar, a humanização e garantia dos direitos de proteção à 
maternidade assegurados por nossa carta magna. Garantindo 
à Policial feminina gestante e lactante o acompanhamento 
através do pré-natal, acompanhamento do esposo, afastamento 
de escalas operacionais, escalas extras, viagens, preservação da 
amamentação através da mudança na escala, dentre outros 

A portaria que entrou em vigor na data de 21 de julho 
de 2017, se anexa ao Estatuto, como uma solução paliativa, até 
que seja criada uma lei específica para tratar do assunto, porém 
até agora não existe nenhum projeto para tal transformação, o 
que gera grande insegurança acerca do futuro no que se refere 
a situação de gestante e lactante das profissionais de segurança 
pública.

E mesmo existindo a norma escrita, no dia a dia, sua 
aplicação ainda é muito precária nos quartéis da corporação, 
tendo em vista o ambiente machista que ainda é predominante, 
bem como o desconhecimento da norma por parte dos 
comandantes. Casos de Policiais femininas grávidas tirando 
serviços operacionais, ou em escalas extras não são raros; 
Os descansos de 30 (trinta) minutos ou redução de 01 (uma) 
hora na jornada diária destinados às lactantes, pouco são 
respeitados, até mesmo por receio de serem perseguidas ou de 
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serem afamadas de ‟enrolonas‟, muitas profissionais abrem mão 
desse direito. Por se tratar de uma normativa recente, ainda 
existe muita resistência por parte dos comandantes, isso se 
dá também por se tratar de um universo altamente machista, 
em que as mulheres vêm ganhando espaço, como falamos 
anteriormente.

Vale ressaltar que o Comando da Corporação está aberto 
a apoiar as policiais militares gestantes ou lactantes que tenham 
seus direitos suprimidos, tratando diretamente dos casos em 
que isso ocorra.

Analisando as duas normas jurídicas pode-se aferir que 
mesmo estando por demais incompleta, a norma estadual 
acrescida da portaria em vigor, tende a alcançar o objetivo 
de proteção à maternidade, dentro da esfera militar estadual. 
Entretanto carece de uma atenção maior no que diz respeito à 
proteção da primeira infância dos filhos das profissionais de 
segurança. Podendo-se utilizar a CLT como norte para adequar 
as normas estaduais ao contexto da realidade social em que 
vivemos.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É notória a entrada das mulheres modernas em profissões 
que antes eram exercidas somente por homens, essas mulheres 
vêm conquistando um espaço cada vez maior, e com isso se faz 
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necessário que as normas de direito se adaptem e acompanhem 
tal mudança no cenário profissional.

A Maternidade na contemporaneidade compõe-se de 
grandes polêmicas e posições contrastantes, embora a atualidade 
seja mais flexível quanto ao papel social do homem e da mulher, 
misturando-se muitas vezes o que se espera de um e do outro, as 
diferenças existem e podem ser observadas tanto socialmente 
quanto em nível de estrutura e funcionamento biológico, a 
citar o caso da gestação. A possibilidade de gerar um outro ser 
semelhante a si proporciona para a mulher sentimentos de 
força, poder, posse e o controle sobre a vida e a morte de um ser 
cuja existência depende estreitamente dela. A mulher grávida 
tende a se sentir poderosa, capaz e realizada, “sentindo-se com 
o rei na barriga”, uma vez que tende a receber mais atenção 
e respeito da família e da sociedade. “A gravidez representa 
para a maioria das mulheres, uma questão fundamental, que 
dá significado e equilíbrio a suas vidas” (ZIMMERMANN e 
Colaboradores In EIZERIK, 2001)

Um dos pontos importantes retratados neste artigo é a 
criação da Portaria Nº 812, de 21 de julho de 2017, que amplia 
os direitos sociais de proteção à maternidade no âmbito das 
profissionais da segurança pública na condição de gestante e 
lactante do estado do Ceará, haja vista a lacuna à cerca desses 
direitos na Legislação estadual existente.

Mesmo demonstrando interesse e preocupação no 
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assunto, se faz necessário que a Administração Pública dê ainda 
um pouco mais de atenção ao que diz respeito a humanização 
de tais direitos. Levando em consideração que a mulher adiou 
por muitas vezes projetos pessoais, como por exemplo, a 
maternidade, ou reduziu o número de filhos, para que pudesse 
conciliar o papel de mãe e trabalhadora. Diante disso se faz 
necessário que o Estado, por sua vez, venha a intervir, através 
da adoção de ações afirmativas para viabilizar a inserção da 
mulher no mercado de trabalho de forma que ela se sinta segura 
em exercer também a sua função biológica originaria, de gerar 
outro ser.
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CAPÍTULO 4

TRANSFOBIA NO MERCADO DE TRABALHO 
FORMAL: UMA ANÁLISE SOCIAL E JURÍDICA

Rosângela Brito Alves 

1. INTRODUÇÃO 

O tema da ideologia de gênero está em pauta nas atuais 
relações jurídicas e sociais. O presente trabalho tem como 
objeto pesquisar as dificuldades enfrentadas por travestis e 
transexuais no mercado de trabalho formal, notadamente em 
decorrência da discriminação e preconceito sofridos, por suas 
condições performativas não dominantes de nossos modelos 
paradigmáticos de gênero. Tendo em vista que o padrão de 
identidade estabelecido é o homem-heterossexual-masculino e 
a mulher-heterossexual-feminina, a construção de identidade 
diversa dessa lógica binária, é vista como desvio de conduta. 

A rejeição ideológica, cultural e social às travestis 
e transexuais é muito forte na cultura brasileira gerando 
comportamentos dos mais diversos de violência, suicídios, 
perseguições, assassinatos, práticas e comportamentos 
homofóbicas e transfóbicas, e consequentemente ocorrendo um 
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total desrespeito aos princípios constitucionais que garantem a 
todos os cidadãos o direito à dignidade humana. 

Podemos conceituar a transfobia como a aversão, 
discriminação em face das pessoas travestis e transexuais. É 
um método desigual ou desmerecido dado a uma pessoa ou 
grupo baseado em preconceitos e exclusão e, por consequência, 
gerando ódio. Cabe apontar, ainda, que a transfobia não se 
consuma apenas na violência psíquica, mas, principalmente, 
pela violência física que, por vezes, acaba por ceifar-lhes a vida. 

Como cidadãos de direitos, ao enfrentarem o binômio 
sobrevivência e trabalho, por certo são prejudicados pelas 
condições inerentes às suas características e práticas identitárias. 
Nesse sentido, estabelecemos como problema de pesquisa 
a seguinte pergunta: quais condições jurídicas garantem a 
proteção de direitos contra travestis e transexuais decorrentes 
de discriminação e preconceito no mercado de trabalho formal? 

Para respondê-la, elaboramos uma pesquisa bibliográfica 
de caráter qualitativo que busca compreender como os discursos, 
ideologias, práticas e representações sociais constitui negações 
de direitos a estes cidadãos e cidadãs, e quais são os desafios 
jurídicos para combater a descriminação, legitimar garantias 
de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, notadamente 
nas relações laborais sobre as quais o direto do trabalho incide 
suas contribuições normativas. 

Portanto, assim estabelecemos os seguintes objetivos: 
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analisar a inclusão de transexuais, travestis no mercado de 
trabalho formal. Especificamente, discutir sobre as dificuldades 
sofridas pelas pessoas transexuais e seus direitos violados; 
elaborar uma reflexão crítica sobre o igualitarismo em nosso 
contexto que ampliem as dimensões da cidadania, o direito a 
ter direitos e à própria existência viva da dignidade humana. 

Dessa forma destacamos a relevância do tema 
considerando o alcance teórico, acadêmico e o benefício social 
que poderá favorecer as pessoas diretamente envolvidas pelas 
discriminações homofóbicas e transfóbicas, e o devido respeito 
constitucional a elas a ser valorado num cenário tão adverso e 
ideologicamente preocupante de amplos setores da sociedade 
brasileira. 

O artigo está organizado do seguinte modo: para além 
desta introdução nosso referencial teórico aborda as seguintes 
questões sobre as distinções de sexo, gênero e identidade; 
transfobia e seus efeitos. No item 3 apresentamos o percurso 
metodológico. No item 4 dedicamos às análises e discussões 
dos dados de pesquisa. E, finalmente nas considerações 
finais, arrematamos nossas breves reflexões críticas no solo 
epistemológico que sustenta o objeto de investigação no âmbito 
do direito. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1. Sexo, gênero e identidade 

Na sociedade atual, há grandes discussões acerca da 
liberdade e identidade sexual, e para abordarmos o tema 
proposto se faz necessário refletir sobre o que é ser homem 
e ser mulher numa sociedade atrelada a uma norma social 
relacionada ao heterossexualismo: o heteronormativo ou sexo 
binário. 

Na década de 1960 se iniciaram diversos estudos em 
relação ao gênero e a sexualidade, e na década seguinte os 
estudos se expandiram por meio das teorias feministas que 
investigavam os meios de subordinação da mulher, o que 
viabilizou as discussões pluralistas a respeito das conexões 
entre sexo, gênero e identidade. (BUTLER, 2003) 

Sexo está relacionado a uma definição biológica, 
implantada a partir do órgão genital de nascença de cada 
indivíduo e sua performance social. De acordo com binarismo de 
gênero, o qual influência de forma preponderante a sociedade, 
e diz respeito às características biológicas, só existem dois sexos 
os quais se classificam como masculino o que nasce com pênis, 
e feminino, aquele que nasce com vagina, estabelecendo, para 
isto, uma divisão entre os papéis sexuais. A diferença entre o 
masculino e o feminino, segundo a genitália de cada um, percebe 
teoricamente ausência de imutabilidade e inquestionabilidade. 

Bento (2012, p. 51), no entanto, defende sua visão ao 
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afirmar: 

Por heteronormatividade entende-se a capacidade 
da heterossexualidade apresentar-se como norma, 
a lei que regula e determina a impossibilidade de 
vida fora dos seus marcos. É um lugar que designa a 
base de integibilidade cultural através da qual se na-
turaliza corpos/gêneros/desejos e definirá o mode-
lo hegemônico de integilibidade de gênero, no qual 
supõe que para o corpo ter coerência e sentido deve 
haver um sexo estável expresso mediante o gênero 
estável (masculino expressa homem, feminino ex-
pressa mulher). 

A problemática relacionada à sexualidade humana é 
permanente ao longo da história da sociedade, contudo, não 
é, em suma, natural e biológico. Para Michel Foucault, na obra 
História da Sexualidade I - A Vontade de Saber tece a seguinte 
definição ampla e complexa: 

A sexualidade é o nome que se pode dar a um dis-
positivo histórico: não à realidade subterrânea que 
se apreende com dificuldade, mas à grande rede da 
superfície em que a estimulação dos corpos, a in-
tensificação dos prazeres, a incitação ao discurso, a 
formação dos conhecimentos, o reforço dos contro-
les e das resistências, encadeiam-se uns aos outros, 
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segundo algumas grandes estratégias de saber e de 
poder (FOUCAULT, 2011, p. 116-117). 

O gênero é construção (BUTLER, 2003, p. 21), e não deve 
ser interpretado, exclusivamente, ao masculino e feminino, por 
ser um entendimento complexo e construído culturalmente. 
Se os gêneros são significados culturais assumidos pelo corpo 
sexuado, não se pode dizer que ele decorra de um sexo desta ou 
daquela maneira (BUTLER, 2003, p. 24). 

A categoria de gênero converte-se num instrumento 
para se compreender as relações sociais, o qual diz respeito 
ao experimento interno individual construído socialmente, 
influenciado pelos costumes e comportamentos de uma 
sociedade, condizendo ou não ao sexo heteronormativo, 
incluindo, o sentimento particular pelo corpo e o modo de 
vertir-se e falar. 

Em relação à identidade de gênero, se refere a processos 
individualizados frente à diferença, diferindo-se do que é 
imposto através do sistema binário, uma vez que a pessoa se 
identifica, seja com o gênero masculino, feminino, com ambos 
ou havendo uma variação entre eles e o gênero. 

Nesse diapasão, entende-se que a identidade de gênero 
faz parte do meio social em que vivemos o que não se pode 
afirmar, contudo, que o mundo jurídico seja democrático e 
que acolha e tutele a todos, visto que a sexualidade diversa do 
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sistema binário é marcada por inúmeros desafios, violando, por 
sua vez, a dignidade humana, Brasil (1988), princípio basilar 
da Lei Maior. No entanto, estabelecer limites e/ou não conceder 
direitos embasados por dogmas e valores é não discernir o 
avanço social e disseminar o preconceito. 

Dentre as variadas formas de identidade de gênero, iremos 
nos ater à travestilidade e transexualidade. Apesar de serem 
tratados como sinônimos ou até equivalentes, o que na verdade 
dentro da sua complexidade tem diferenças importantes para 
nosso estudo. 

Travestis e transexuais são indivíduos que confrontam 
as concepções de comportamentos de gêneros, abandonado os 
padrões impostos pelo binarismo sexual nos modos também 
impostos. São indivíduos que, na sua forma particular de estar 
e/ou de agir, ultrapassam as fronteiras de gênero esperadas/
construídas culturalmente para um e para outro sexo”, na 
proporção em que constroem a sua identidade de gênero em 
dissonância com o sexo biológico (JÚNIOR, 2011, p. 98) 

Segundo Foucault (1998) a problemática envolvendo 
a sexualidade e a identidade de gênero é algo evidenciado 
ao longo da história. Diante disso, é importante frisar sobre 
o comportamento daqueles que divergiam sobre o natural 
existente desde então, quais sejam, gays, lésbicas, bissexuais, 
transexuais, travestis e transgêneros – LGBTT. 
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2.2.  A ruptura do binarismo de gênero 

O ser humano possui peculiaridades físicas, sociais, 
culturais, dentre outras, que o igualam e o diferenciam dos 
demais, sendo notório que não há impedimento de coexistir 
diferenças na essência humana. Nesse diapasão, a Constituição 
Federal do Brasil estabelece como princípio norteador a dignidade 
da pessoa humana, proibindo veementemente qualquer tipo 
de discriminação motivada por raça, gênero, sexo, religião ou 
origem, estabelecendo por seus objetivos a construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do bem 
de todos sem preconceitos, conforme preceitua o art. 1º, III e 
3º, I e IV da referida Lei Maior. (BRASIL, 2018) 

Conforme exposto por Ramos (2018, p. 904) apesar do 
direito fundamental à liberdade sexual não está expresso na 
atual Constituição Federal do Brasil, tal direito é extraído da 
previsão do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual 
é inerente à pessoa humana, onde consiste ao respeito, por 
parte do Estado e de terceiros, da preferência sexual e afetiva de 
cada um, não podendo dela ser gerada nenhuma consequência 
negativa ou restrição de direitos. 

De igual modo, consta o direito da autodeterminação, da 
igualdade, do pluralismo, da intimidade, da não discriminação 
e do postulado constitucional também implícito que consagra o 
direito à busca da felicidade, os quais configuram, numa estrita 
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dimensão que privilegia o sentido de inclusão decorrente da 
própria Constituição Federal. (BRASIL, 1988) 

Nesse esteio, merece destaque a Declaração de Direitos do 
Estado da Virgínia, de 16 de junho de 1796, a qual preceitua em 
seu artigo 1º que “todos os homens nascem igualmente livres 
e independentes, têm direitos certos, essenciais e naturais dos 
quais não podem, pôr nenhum contrato, privar nem despojar 
sua posteridade: tais são o direito de gozar a vida e a liberdade 
com os meios de adquirir e possuir propriedades, de procurar 
obter a felicidade e a segurança” (UNIESP, 2018). 

Coaduna o Ministro Ayres Britto, relator da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 4.277 e Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental nº 132, proferindo o seguinte 
entendimento: 

(...) O princípio constitucional da busca da felicida-
de, que decorre, por implicitude, do núcleo de que se 
irradia o postulado da dignidade da pessoa humana, 
assume papel de extremo relevo no processo de afir-
mação, gozo e expansão dos direitos fundamentais, 
qualificando-se, em função de sua própria teleolo-
gia, como fator de neutralização de práticas ou de 
omissões lesivas cuja ocorrência possa comprome-
ter, afetar ou, até mesmo, esterilizar direitos e fran-
quias individuais. Assiste, por isso mesmo, a todos, 
sem qualquer exclusão, o direito à busca da felici-
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dade, verdadeiro postulado constitucional implícito, 
que se qualifica como expressão de uma ideia-força 
que deriva do princípio da essencial dignidade da 
pessoa humana. (BRASIL, 2018) 

Para garantir a efetividade do princípio da busca da 
felicidade, pessoas com padrões de orientação e comportamento 
sexual não dominantes devem ser recepcionadas pelo direito 
não como um reajuste normativo, mas sim em respeito às suas 
diversidades. 

  2.2.1. Transexuais 

São àquelas que reconhecem estar em desconexão 
psíquica com o sexo designado em sua gestação e nascimento, 
isto é, ocorre uma desagregação entre o seu sexo biológico e 
sua identidade de gênero, e deste modo, busca harmonizar 
identidade, sexo e corpo, por meio das roupas do sexo oposto 
por força natural, busca o tratamento hormonal; cirurgias de 
redesignação sexual; tratamentos psicológicos e psiquiátricos, 
como também a alteração do nome até então o qual o identifica, 
a fim de apenas afigurar-se ao sexo que acredita pertencer. 

A transexualidade é uma experiência identitária 
caracterizada pelo conflito com as normas de gênero (BENTO, 
2012, p.18). 
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A experiência transexual destaca os gestos que dão 
visibilidade e estabilidade aos gêneros e estabele-
ce negociações interpretadas, na prática, sobre o 
masculino e feminino. Ao mesmo tempo quebra a 
causalidade entre sexo/gênero/desejo e desnuda os 
limites de um sistema binário assentado no corpo-
-sexuado (o corpo-homem e o corpo-mulher) (BEN-
TO, 2012, p. 21) 

No modo geral é algo evidenciado desde a pouca 
idade, tendo em vista que são indivíduos que sofrem com a 
desarmonia do sexo psíquico-emocional com o sexo biológico 
e a anatomia do seu nascimento. Segundo Varella (2018) em 
66% dos transexuais, a incongruência se instala já na infância; 
nos demais, ela se desenvolve na adolescência e na vida adulta. 

Quanto à cirurgia de transgenitalização, destaca-se 
como uma grande vontade da pessoa transexual, e tem como 
finalidade a combinação do indivíduo à sua identidade de 
gênero e adaptá-lo ao sexo psicológico e à sociedade, visto que 
àquele ao se enxergar em um corpo o qual não corresponde ao 
seu psíquico, há a necessidade exasperada de extirpar o órgão 
genital de nascença. Importante salientar que, somente em 
2008, por meio da Portaria nº 457, do Ministério da Saúde, 
o Sistema Único de Saúde passou a realizar as cirurgias de 
transgenitalização (BRASIL, 2018). 
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Em relação a isto, o Supremo Tribunal Federal reconheceu, 
no dia 01 de março de 2018, através do Recurso Extraordinário 
nº 761, à luz do princípio da dignidade humana e o direito à 
autodeterminação, a possibilidade de alteração de gênero no 
assento de registro civil de transexual, sem a realização de 
procedimento cirúrgico. 

2.2.2 Travestis 

Segundo Leite JR. (2011) o termo travesti, como identidade 
de gênero, passou a ser utilizada no Brasil a partir da década de 
1980, embora tenha sido vista em meados da década de 1940 
como uma atuação artística – transformista. Diferentemente da 
pessoa transexual, a travesti não apresenta essa desagregação 
entre o sexo biológico e sua identidade de gênero, ainda que este 
se reconheça mais no sexo oposto, ou seja, não sente repulsa 
pelo sexo de nascença, não deseja fazer cirurgia de adequação, 
visto que sente prazer com o seu órgão sexual, porém vivencia 
papéis do gênero o qual se identifica através da forma de ser, 
agir, vestir-se e comportar-se. 

2.2.3 A recepção do transexualismo e do 
travestimo pela medicina 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2018), 
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o transexualismo e o travestivismo são recepcionados pela 
Classificação Internacional de Doenças através do CID F.64 como 
patológicos, no qual os conceitua na categoria “Transtornos de 
identidade sexual”, como uma disforia de gênero, visto que ao 
se exteriorizar para o mundo com uma identidade divergente 
com a qual pertencem, acabam por insurgir o padrão imposto 
e, por consequência, gerando inúmeros problemas e conflitos 
pela luta constantemente travada em razão do reconhecimento 
da sua identidade de gênero e pelo seu direito de ser como se 
apresentam. 

F 64.0 - Transexualimo: Trata-se de um desejo de viver 
e ser aceito enquanto pessoa do sexo oposto. Este desejo se 
acompanha em geral de um sentimento de mal estar ou de 
inadaptação por referência ao seu próprio sexo anatômico e 
do desejo de submeter-se a uma intervenção cirúrgica ou a um 
tratamento hormonal a fim de tornar seu corpo tão conforme 
quanto possível ao sexo desejado. 

F 64.1 – Travestismo bivalente: Este termo designa o 
fato de usar vestimentas do sexo oposto durante uma parte de 
sua existência, de modo a satisfazer a experiência temporária 
de pertencer ao sexo oposto, mas sem desejo de alteração 
sexual mais permanente ou de uma transformação cirúrgica; a 
mudança de vestimenta não se acompanha de excitação sexual. 
CID 10 (BRASIL, 2018) 

Implica salientar que a patologização voltada às 
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transexuais e travestis, todavia, não é, exclusivamente, oriunda 
das ciências médicas e das ciências psi, mas, inclusive, pelo 
senso comum reproduzidos no ambiente familiar, escolar, 
estatal, comunitário e laboral, dentre tantos outros, os quais 
são fartamente responsáveis pelo desprezo à diversidade de 
experiências vivenciadas e de respostas para as conflagrações 
existentes para o nexo de causalidade entre o corpo, identidade 
de gênero e sexualidade, bem como pela reprodução do 
fenômeno da transfobia, tema abordado mais adiante. 

2.3. Transfobia e seus efeitos 

É mister o conhecimento e não raro, a resistência e a 
rigidez tratada pela sociedade em relação aos não heterossexuais. 
Diante disso, aqueles que não se encaixam ao binarismo de 
gênero, restam predestinados à exclusão e sofrimento nas 
diversas ordens sociais. De acordo com a Organização das 
Nações Unidas ONU (2018) - Promoção dos Direitos Humanos 
de Pessoas LGBT no Mundo do Trabalho – Projeto Construindo a 
Igualdade de Oportunidade no mundo do trabalho: Combatendo 
a Homo- Lesbo-Transfobia: 

Transfobia é a aversão, discriminação e violência 
praticada contra as travestis e transexuais devido a 
sua identidade de gênero. Ela se manifesta sob a for-
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ma de opiniões negativas, de exclusão, de negação 
do acesso às políticas públicas, de agressões verbais 
e físicas, ou mesmo de assassinato. Manifesta-se 
também muitas vezes de forma indireta com a preo-
cupação excessiva em garantir que as pessoas sigam 
os papéis sociais associados ao seu sexo biológico. 
(ONU, 2015, p. 26) 
A marginalização de transexuais e travestis os coloca compul-

soriamente a uma situação de violência e indignidade detestável 

para os padrões de humanização do século XXI. Entre o período 

de 2008 a 2016, no Brasil 938 pessoas trans foram assassinadas, 

conforme dados apresentados pela Rede Trans Brasil e publicado 

em março de 2017 pela organização não governamental Trans-

gender Europe (TGEU) (ONU, 2018) 

O Brasil responde por mais de um terço do total de 
homicídios contra a população transexual em todo o mundo. 
Outro fator alarmante é que a expectativa de vida das pessoas 
trans no Brasil aproxima-se aos 35 anos de idade, isto é, 
metade da expectativa de vida de um brasileiro entendido como 
heterossexual (ONU, 2018). 

Os altos números em questão refletem claramente a 
ausência de uma legislação específica que coíba crimes de ódio 
contra pessoas LGBT no país. Segundo a Secretaria da Justiça 
e da Defesa da Cidadania - Coordenação de Políticas para a 
Diversidade Sexual (2017-2018) uma pessoa é assassinada no 
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Brasil a cada 27 horas em decorrência de sua identidade de 
gênero e orientação sexual, e o Brasil ocupa o primeiro lugar 
no ranking mundial de nações que mais matam travestis, 
transexuais e pessoas transgêneros. 

Em combate à discriminação e a intolerância a todos os 
povos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (2018, p. 
5) defende valores universais reconhecidos e consagrados, e 
declara que todos possuem direitos, identificando-lhes com a 
inerente dignidade, devendo ser acatada e defendida por todas 
as nações. Como resultado dessa asserção, a identificação das 
diferenças, qualquer que seja a sua natureza, passou a conceber 
o pressuposto essencial para o exercício de cada pessoa. 

Artigo I - Todos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns aos ou-
tros com espírito de fraternidade. 
Artigo II - Todo ser humano tem capacidade para 
gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja 
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política 
ou de outra natureza, origem nacional ou social, ri-
queza, nascimento, ou qualquer outra condição.
 

Nessa mesma linha, em relação à orientação sexual e 
identidade de gênero especificamente sobre a importância de 
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interpretar e pôr em prática o direito à igualdade e combate 
à discriminação por orientação sexual, o tema foi objeto de 
interesse de estudiosos dos direitos humanos, oportunidade em 
que foram criados os Princípios Yogyakarta sobre a aplicação 
da legislação internacional de direitos humanos em relação à 
orientação sexual e identidade de gênero (2006). 

[...] violações de direitos humanos que atingem pes-
soas por causa de sua orientação sexual ou identi-
dade de gênero, real ou percebida, constituem um 
padrão global e consolidado, que causa sérias pre-
ocupações. O rol dessas violações inclui execuções 
extra-judiciais, tortura e maus-tratos, agressões se-
xuais e estupro, invasão de privacidade, detenção 
arbitrária, negação de oportunidades de emprego 
e educação e sérias discriminações em relação ao 
gozo de outros direitos humanos. Estas violações 
são com frequência agravadas por outras formas 
de violência, ódio, discriminação e exclusão, como 
aquelas baseadas na raça, idade, religião, deficiência 
ou status econômico, social ou de outro tipo. 

Contudo, apesar de fazer parte do seu contexto social 
envolvendo diferentes realidades, a objeção de aceitar e 
entender a pessoa trans não é diferente do convivido no núcleo 
educacional. Segundo a Secretaria de Educação da Associação 
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Brasileira de Gays, Bissexuais e Transexuais (ABLGBT, 2016), 
73% dos estudantes que não se declaram heterossexuais no 
Brasil já foram agredidos verbalmente na escola. 

Apesar dos debates, movimentos sociais e seu 
fortalecimento na sociedade brasileira a exemplo da Passeata 
Gay no Brasil, há ainda algumas questões a serem superadas as 
quais não podem deixar de serem apontadas que problematizam 
consideravelmente a história de vida de travestis e transexuais, 
notadamente aos mais pobres e miseráveis sobre os quais recai 
com maior peso e violência preconceitos que em muitos casos os 
impedem de alcançar superações de suas situações de exclusão 
social. 

3. METODOLOGIA 

Do ponto de vista da natureza das pesquisas, trata-se de 
uma investigação bibliográfica de conteúdos jurídicos. Do ponto 
de vista da forma de abordagem do problema é caracterizado 
como metodologia qualitativa, pois ocorre a interpretação 
de dados que não podem ser traduzidos em números. A 
interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são 
básicas no processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso 
de métodos e técnicas estáticas. 

Do ponto de vista de seus objetivos, conforme aponta 
Gil (1991) trata-se de pesquisa exploratória: objetiva a maior 
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familiaridade com o problema, tornando-o explicito, ou à 
construção de hipóteses. Além disso, envolve levantamento 
bibliográfico; com o problema pesquisado e analisa exemplos 
que estimulem a compreensão do fenômeno. 

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, segundo 
Gil (1991), é caracterizada como pesquisa bibliográfica elaborada 
a partir de material já publicado constituído principalmente 
de livros, artigos de periódicos e, atualmente, material 
disponibilizado na internet. Inclui, ainda, a pesquisa jurídica, 
como: leis, tratados, repertórios de jurisprudências; sentenças, 
dentre outros. 

4 . ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1.  Transexuais e travestis no mercado de 
trabalho 

A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 6º o 
direito ao trabalho (BRASIL, 1988) uma das principais formas 
de inclusão social e de afirmação das pessoas dotadas de 
direitos ante a sociedade, visto que é por meio do trabalho que 
o indivíduo adquire seu papel na sociedade capitalista atual. 

No entanto, o que se observa são travestis e transexuais 
construindo suas vidas na contramão das normas que não os 
comporta. Trata-se, na verdade, de um cenário de sofrimento 
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social, no qual são incluídos habitualmente nas posições 
subterrâneas e destinadas a viverem à margem da sociedade, 
ferindo sua dignidade humana, o seu direito à vida, à liberdade, 
o trabalho, à saúde dentre outros. 

Cumpre esclarecer que, no mundo do trabalho o estigma 
e a discriminação em face das transexuais e travestis são ainda 
mais evidentes, refletindo a exclusão de tais pessoas e colocando-
as como única opção a prostituição e o mercado informal. A 
invisibilidade, a intolerância e o preconceito vivido por travestis 
e transexuais são reafirmados e concretizados todos os dias e 
em todos os lugares nos mais diversos âmbitos sociais. 

Nas relações de trabalho, alberga a condição de não 
discriminação a Lei nº 9.029/95, modificada em 20 de junho 
de 2010 pela Lei nº 12.288, a qual aponta acerca da despedida 
imotivada que disfarça situações discriminatórias (BRASIL, 
1968): 

Art. 4o O rompimento da relação de trabalho por 
ato discriminatório, nos moldes desta Lei, além do 
direito à reparação pelo dano moral, faculta ao em-
pregado optar entre: 
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo 
o período de afastamento, mediante pagamento das 
remunerações devidas, corrigidas monetariamente 
e acrescidas de juros legais; (Redação dada pela Lei 
nº 13.146, de 2015) (Vigência); 
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II - a percepção, em dobro, da remuneração do pe-
ríodo de afastamento, corrigida monetariamente e 
acrescida dos juros legais. 

Não obstante, os Princípios de Yogykarta nº12 abarcam o 
direito ao trabalho digno com condições justas e favoráveis, sem 
a discriminação por motivo de orientação sexual ou identidade 
de gênero e com isto deverá (2007, p. 20). 

a) Tomar todas as medidas legislativas, administra-
tivas e outras medidas necessárias para eliminar e 
proibir a discriminação com base na orientação se-
xual e identidade de gênero no emprego público e 
privado, inclusive em relação à educação profissio-
nal, recrutamento, promoção, demissão, condições 
de emprego e remuneração; 
b) Eliminar qualquer discriminação por motivo de 
orientação sexual ou identidade de gênero para as-
segurar emprego e oportunidades de desenvolvi-
mento iguais em todas as áreas do serviço público, 
incluindo todos os níveis de serviço governamental 
e de emprego em funções públicas, também incluin-
do o serviço na polícia e nas forças militares, forne-
cendo treinamento e programas de conscientização 
adequados para combater atitudes discriminatórias. 

Nessa mesma linha, a legislação internacional também 
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contém fundamentos jurídicos consolidados que vedam a 
discriminação, dentre elas, a Convenção 111 - Discriminação 
em Matéria de Emprego e Ocupação, foi aprovada na 42ª 
reunião de Conferência Internacional do Trabalho, realizada na 
Genebra - Suíça, em 1958. Tal Convenção entrou em vigor no 
plano internacional em 15 de junho de 1960. 

a) toda distinção, exclusão ou preferência fundada 
na raça, cor, sexo, religião, opinião política, ascen-
dência nacional ou origem social, que tenha por 
efeito destruir ou alterar a igualdade de oportuni-
dade ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão; 
b) qualquer outra distinção, exclusão ou preferência 
que tenha por efeito destruir ou alterar a igualda-
de de oportunidades ou tratamento em matéria de 
emprego ou profissão que poderá ser especificada 
pelo Membro interessado depois de consultadas as 
organizações representativas de empregadores e 
trabalhadores, quando estas existam, e outros orga-
nismos adequados. 

Nesse diapasão, é pertinente destacarmos a consonância e 
a convergência das decisões dos tribunais superiores brasileiros 
e seu pensamento jurídico no atendimento às lides trabalhistas 
de transexuais e travestis. A seguir destacamos alguns julgados 
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pertinentes em relação à Transfobia no Mercado de Trabalho. 

4.2. Decisão dos tribunais 
 4.2.1. Relatos 

4.2.1.1 CASO 1: 

Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região TRT-
15 - Recurso Ordinário: RECORD 36151 SP 036151/2010 

A discriminação é a negação do princípio da igualdade, 
eis que discriminar é fazer distinção. Em matéria trabalhista, 
discriminação, segundo a Convenção 111 da OIT, é toda 
distinção, exclusão ou preferência que tenha por fim alterar 
a igualdade de oportunidade ou tratamento em matéria 
de emprego ou profissão. Em nosso ordenamento jurídico 
(JUSBRASIL, 2018). 

DANO MORAL. TRABALHADOR QUE ASSUME SUA 
TRANSEXUALIDADE. DISCRIMINAÇÃO VELADA. 
TRABALHADOR MANTIDO EM OCIOSIDADE. AS-
SÉDIO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO 
DEVIDA. A discriminação é a negação do princípio 
da igualdade, eis que discriminar é fazer distinção. 
Em matéria trabalhista, discriminação, segundo a 
Convenção 111 da OIT, é toda distinção, exclusão ou 
preferência que tenha por fim alterar a igualdade 
de oportunidade ou tratamento em matéria de em-
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prego ou profissão. Em nosso ordenamento jurídico 
(TRT-15 - RO: 36151 SP 036151/2010, Relator: LORI-
VAL FERREIRA DOS SANTOS, Data de Publicação: 
02/07/2010) 

No Recurso Ordinário nº 036151/2010 em comento, restou 
comprovado o assédio moral embutida numa discriminação 
velada em face do trabalhador. Tal discriminação se torna ainda 
mais difícil de ser comprovada, uma vez que não se caracteriza 
por comportamentos visíveis a todos. De modo geral, a 
discriminação velada é formada por atitudes intimidatórias que 
menosprezam e penalizam o trabalhador, sem uma explicação 
convincente.

4.2.1.2 CASO 2: 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região TRT-
2 - RECURSO ORDINÁRIO: RO 25070920115020 SP 
00025070920115020311 A28 

De acordo com o Juízo no referido recurso, para efeito 
de cumprimento do contrato da relação trabalhista, apontou 
que é absolutamente irrelevante a orientação sexual adotada 
pelo empregado. A relação trabalhista em comento apresentava 
carga de discriminação por parte da chefia, o qual se dirigia 
ao reclamante com palavras depreciativas como “gay”, “veado”, 
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“bicha”, etc, como também o chamava a atenção e o advertia 
em tom pejorativo, além de outras expressões depreciativas e 
homofóbicas, constituindo inequívoco atentado à dignidade do 
trabalhador, com alto grau de ofensividade e execração moral, 
mormente porque proferidas diante dos colegas. (JUSBRASIL, 
2018). 

MCDONALD’S. JORNADA MÓVEL VARIÁVEL. ILE-
GALIDADE. [...] 2. HOMOFOBIA. DISCRIMINAÇÃO. 
RESCISÃO INDIRETA E INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL. [...] Independentemente da opção sexual 
do autor, que só a ele diz respeito posto que adstrita 
à esfera da sua liberdade, privacidade ou intimida-
de, a prática revela retrógrada e repugnante forma 
de discriminação, qual seja, o preconceito quanto 
à orientação sexual do ser humano. A histeria ho-
mofóbica e a hipocrisia explicam o incipiente está-
gio de conquistas na esfera legislativa e a demora 
na efetivação de um dos fundamentos da República 
Federativa do Brasil: a dignidade do ser humano, in-
dependentemente da forma como cada um expresse 
a sua sexualidade. O Judiciário tem se posicionado 
de forma vanguardista contra o conservadorismo 
e a ortodoxia, ao assegurar igualdade substantiva 
ao segmento perseguido e hostilizado que assume 
orientação sexual diversa do “padrão modelar”, ga-
rantindo o direito à convivência, à formação da fa-
mília e à união civil homoafetiva, cumprindo a pro-
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messa constitucional de igualdade e de organização 
da sociedade com vistas à felicidade. [...] (TRT-2 
– RO: 25070920115020311 A328, Relator: RICAR-
DO ARTHUR COSTA E TRIGUEIROS, Data de Julga-
mento: 01/10/2013) 

O relator Ricardo Arthur Costa e Trigueiros pontuou ainda 
que a discriminação é uma das diversas práticas atentatórias à 
integridade moral e física dos trabalhadores, seja por motivo de 
raça, credo, origem e sexo. No caso em discussão percebeu-se, 
claramente, que diante das humilhações impetradas em face 
do trabalhador, ocorreu um atentado a direitos constitucionais 
como à intimidade e à vida privada, conforme prescrito no 
art. 5º, X, da Carta Magna, bem como malferiu o empregador 
suprimindo-lhe o direito à igualdade, art. 5º, caput, e a 
dignidade humana, art. 1º, III, CF, práticas estas intoleráveis 
numa sociedade que se alça a um novo patamar civilizatório.

4.2.1.3 CASO 3: 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO 
TRT – 15 – Recurso Ordinário: RO 68826 SP 066826/2010 

Segundo Yussef Said Cahali, dano moral é “tudo aquilo que 
molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente 
os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 
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reconhecidos pela sociedade em que está integrado” (“Dano 
Moral”, 2ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 20). Ou seja, o 
dano moral, para ser configurado, deve ocasionar lesão na esfera 
personalíssima do titular, violando sua intimidade, vida privada, 
honra e imagem - bens jurídicos tutelados constitucionalmente 
e cuja violação implica indenização compensatória ao ofendido 
(art. 5º, incisos V e X, CF) (JUSBRASIL, 2018). 

No ano de 2014, numa audiência de instrução realizada 
na Justiça do Trabalho da 4ª Vara de São Leopoldo, no 
Estado do Rio Grande do Sul, apontou um caso no qual a 
reclamante com identidade de gênero transexual foi privada 
pela empregadora de usar o banheiro feminino, como também 
pelo uso de maquiagem de acordo com a sua identidade social. 
Na audiência de instrução, o juízo monocrático identificou que 
o comportamento característico feminino era adotado pela 
reclamante, culminando no reconhecimento dos danos morais e 
a condenação da reclamada na quantia de R$10.000,00(dez mil 
reais) em favor da reclamante. Na decisão do referido Recurso 
Ordinário, os preceitos jurídicos utilizados, aliados a novos 
fundamentos, evidenciaram que o ordenamento jurídico pátrio 
encontra-se apto a desemparar as práticas discriminatórias. 

Danos morais. Indenização devida. Identidade de 
gênero diferente da designada ao nascimento. Recla-
mante que se afirma transexual e que se apresenta, 
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em audiência, em vestimenta feminina. Liberdade 
de identificação sexual que é garantia constitucional 
do indivíduo. Desrespeito que implica afrontao ano 
de aos princípios da dignidade da pessoa humana 
(art. 1º, inciso III), da vedação à discriminação (art. 
3º, inciso IV), da igualdade e da liberdade (art. 5º, 
caput), na linha, ainda, de decisão do STF. Proibição 
do uso do banheiro feminino e da utilização de ma-
quiagem que constitui desrespeito à diversidade e à 
orientação sexual, em virtude da condição de tran-
sexual. Atitude ilícita que causou lesões de extrapa-
trimonial, que devem ser reparadas. Arbitramento 
em R$ 10.000,00. 
(Exmo. Juiz Jarbas Marcelo Reinicke. Processo n. 
0021034-12.2013.5.04.0334 - Ação Trabalhista - 
Rito Ordinário. 4ª Vara do Trabalho de São Leopol-
do. Julgamento em 25-03-2014) 

Dessa forma, nota-se que, embora o ordenamento jurídico 
brasileiro esteja discutindo de acordo com os parâmetros 
internacionais e nacionais em respeito à dignidade do ser 
humano, a sociedade como um sistema cultural complexo está 
permeada de “teias de significados”, segundo Geetz (1989) 
contraditórios e negadores de direito no âmbito das relações 
sociais, tais como visões de mundo e ideologias. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A evolução da sociedade é marcada por diversidade no seio 
social, causando, por consequência, diferentes comportamentos, 
partindo desde a curiosidade pelo desconhecido e, não 
ocorrendo a sua aceitação, segue-se o a linha do preconceito, da 
intolerância registrada em todos os âmbitos da vida humana. 

Travestis e transexuais acabam enfrentando verdadeiras 
batalhas sociais e jurídicas para verem seus direitos efetivados, 
uma vez que são vistos com preconceitos e numa classe inferior 
imposta coercitivamente pela sociedade. Cerceados dos seus 
direitos constitucionais básicos, travestis e transexuais, quando 
conseguem ser inseridos no mercado do trabalho, enfrentam uma 
série de preconceitos atingindo-os de forma contundente a sua 
dignidade. Nesse sentido, os tribunais brasileiros demonstram 
total acolhimento às lides trabalhistas sobre as quais os danos 
morais e demais tipos de práticas ilegais perpetradas em face da 
condição inerente às suas características perfomativas sexuais 
e identitárias que não se ajustam aos modelos heterossexuais 
dominantes da cultura brasileira. 

A transfobia, bem como outras formas de preconceito, é 
uma condição de posicionar a pessoa transgêneros na condição 
de inferioridade, de anormalidade, assentada no domínio da 
lógica cisgênero como norma. 

Apesar de o objeto em debate não ser algo recente, e já 
ter ocorrido avanços em relação ao combate à discriminação, a 
intolerância e ao preconceito em face das pessoas transgêneros, 
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tais mazelas estão fortemente arraigadas na sociedade 
contemporânea que tristemente insistem em taxar pessoas. 

Diante disso, a grande importância em ocorrer uma 
conscientização social em relação à comunidade LGBT, em 
especial as pessoas transexuais e travestis, dignas de respeito e 
sujeitos de direitos como os demais indivíduos. 

Destarte, conclui-se ser de extrema relevância que o 
Direito acompanhe o desenvolvimento da sociedade para, 
inclusive, em relação aos fenômenos sexuais, superarem 
determinados paradigmas outrora impostos, ocorrendo, como 
resposta, o exercício da aplicabilidade dos direitos fundamentais, 
embasados nos princípios constitucionais que legitimamente 
assegurem a concretização de um Estado Democrático de 
direitos, garantindo o direito de identidade de gênero. 
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CAPÍTULO 5

GESTAÇÃO POR TRÁS DAS GRADES: UM ESTUDO 
SOBRE MATERNIDADE E INSTITUIÇÃO PENAL A 

PARTIR DA ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS 

 

Rebeca Feitosa Bezerra1

Resumo: Os atuais debates acerca da questão carcerária no 
Brasil levantam o relevante ponto que envolve a efetividade 
dos direitos garantidos às mulheres em situação de privação de 
liberdade, provocando uma reflexão quase automática acerca das 
prerrogativas do gênero numa situação de cunho tão peculiar. 
Dentro desse contexto surge o especial quesito que diz respeito 
às mulheres gestantes encarceradas dentro de uma instituição 
rigidamente normatizada, ocultas da sociedade, distantes dos 
familiares, numa condição de intensa sensibilidade. O presente 
artigo ganha forma a partir das demandas apresentadas, 
desenvolvendo um discurso sobre gênero e experiências de 
gestação no contexto da instituição penal. Na ambiência do 
Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura Costa, 
a pesquisa realizada em território cearense pretende ampliar 
os estudos dentro da temática sob exame, provocar reflexões 
acerca das angústias que permeiam as rotinas das gestantes 
prisioneiras, cuja prole é deixada desde muito cedo para viver 
na ausência de sua genitora, além de trazer à baila a condição 
das mulheres que conduzem sua descendência no ventre 
1 Estudante do Curso de Especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública da Universidade 
Federal do Ceará. Graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza. E-mail: rebecafbezerra@hotmail.com.  
Professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade 
Federal do Ceará e Professor do Curso de Especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública.  
Doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará. E-mail: cristianspaiva@gmail.com. barras de ferro do 
sistema carcerário, numa experiência interpelada a partir do olhar dos Direitos Humanos. 
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sem o direito de participar de seu desenvolvimento, a falta de 
perspectivas em razão do futuro dos infantes recém chegados 
ao terreno do prélio da humanidade e já possessores de tão 
fatal destino. A relação entre maternidade e instituição penal 
discutida ao longo das páginas que seguem, revela as condições 
em que se desenvolvem as gestações detrás das 

Palavras-chave: Gestação. Maternidade. Cárcere. Instituição 
Penal. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O avanço da criminalidade e a precariedade do sistema 
carcerário em todo o país constituem atualmente objeto de 
diversos estudos e debates. 

Em torno das discussões que envolvem a temática 
carcerária, irrompe questão dotada de especificidade singular, 
qual seja a situação das mulheres internas às prisões superlotadas, 
especialmente as gestantes, cujos destinos atravessam percalços 
tortuosos, enfrentando desde a dificuldade de acesso aos 
recursos necessários para a garantia de uma gestação saudável, 
até a falta de perspectivas em relação ao futuro dos bebês 
vindouros. 

No Brasil, entre os anos 2000 e 2014, a população 
carcerária feminina cresceu 567%, enquanto a média para o 
crescimento masculino no mesmo período foi de 200% 2. Em 
2 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias relativas a Mulheres – Departamento Penitenciário Na-
cional - Ministério da Justiça, Brasil. 
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números absolutos, o Brasil tinha em 2014 a quinta maior 
população de mulheres encarceradas do mundo (37.380 
mulheres presas), ficando atrás apenas dos Estados Unidos 
(205.400), da China (103.766), da Rússia (53.304) e da 
Tailândia (44.751). No Estado do Ceará, a Secretaria da Justiça 
e da Cidadania (SEJUS), realizou levantamento durante este 
ano de 2017 e constatou número recorde para a população 
carcerária feminina: 1.197 detentas. Em relação ao ano de 2013, 
o acréscimo na quantidade de mulheres encarceradas foi de 
56%. Conforme o Conselho Penitenciário do Estado do Ceará 
– COPEN, essa alta no número de mulheres presas resultou 
numa proporção atual de 100 mulheres asseguradas para cada 
agente penitenciária nas unidades prisionais. Em novembro de 
2017 o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Moura 
Costa – IPF, contava com 917 mulheres encarceradas, 27 (vinte 
e sete) destas gestantes. 

Em todo o Ceará, o empoderamento das facções criminosas 
experimentado nos últimos anos constitui fator determinante 
para o crescimento vertiginoso da população carcerária 
feminina. Segundo o Presidente do COPEN, a substituição de 
um homem preso pela sua companheira é uma opção comum e 
viável, visto que eles não se importam com questões de gênero 
e, dentro das organizações, a mulher funcional é alçada a uma 
posição de destaque.  

A insuficiência de estruturas penitenciárias femininas 
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ressalta como outra razão que torna a condição da mulher 
presa sensivelmente complexa, especialmente em relação às 
mulheres gestantes, visto que o sistema carcerário certamente 
não teve muitos de seus aspectos projetados para o atendimento 
específico desta demanda. 

Para todo o Estado existem 25 unidades prisionais mistas, 
que acolhem tanto homens quanto mulheres em situação de 
privação de liberdade, todos estes com espaço deveras restrito 
para o acolhimento feminino, acarretando volumosa massa 
carcerária para o IPF, localizado na região metropolitana de 
Fortaleza.  

Para solucionar a contenda relativa às audiências 
realizadas no interior do Estado e que exigiam a presença 
das mulheres encarceradas nas proximidades da capital, foi 
inaugurada em 2016 uma unidade prisional exclusivamente 
feminina na cidade de Juazeiro do Norte, desafogando parte da 
vultuosa demanda do IPF, inclusive com espaço para acolhimento 
e acompanhamento médico das prisioneiras gestantes, além de 
um espaço creche-maternidade. A SEJUS conta ainda com a 
entrega de um anexo ao IPF que acrescentará 502 novas vagas 
para mulheres detentas. A nova estrutura, com inauguração 
prevista para outubro de 2017, até o mês de novembro ainda 
não havia sido entregue. 

Outro revés na ambiência dos cárceres femininos diz 
respeito ao efetivo rofissional capacitado aos cuidados da saúde 
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que, segundo as impressões registradas em entrevistas, é 
cristalinamente insuficiente. Esta situação permeia a realidade 
carcerária em todo o país, e acarreta para as gestantes confinadas 
a falta de acesso a recursos que permitam a realização de exames 
pré natal, além do comprometimento de aspectos psicossociais 
responsáveis pela manutenção da saúde da mulher gestante e 
que influenciam diretamente no crescimento da criança. 

Diante do contexto sócio-carcerário, portanto, este 
artigo pretende abordar a gestação que se desenvolve por 
trás das grades do cárcere, através do ventre de mulheres que 
se encontram ocultas da sociedade, trancadas em ambiente 
hostil e normativo, distantes de suportes de caráter familiar. 
A pesquisa tem foco no território cearense, com trabalho de 
campo especificamente alusivo ao Instituto Penal Feminino 
Desembargadora Auri Moura Costa. 

A orientação metodológica segue caráter subjetivo, 
bibliográfico, documental e empírico, concretizando-se por 
método qualitativo, com análise de textos, interpretações e 
realização de entrevistas aplicadas em profundidade, com foco 
amplo. 

Foram entrevistadas 9 mulheres, das quais 7 gestantes, 
em diferentes períodos da gravidez, e 2 lactantes, todas no 
período compreendido entre outubro e novembro de 2017. 
Reflexões acerca da valorização da família, do cumprimento 
da legislação, da adequação dos estabelecimentos prisionais 
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ao cuidado com as mulheres gestantes, da consideração do 
papel social da figura materna e das muitas especificidades que 
envolvem a gestação por trás das grades do cárcere constituem 
o objeto das interlocuções. 

Também compõem o quadro das pessoas entrevistadas 
parte da equipe dos profissionais dedicados aos cuidados da 
saúde no local, responsáveis por agregar à pesquisa impressões 
que permeiam o cotidiano e a perspectiva desses trabalhadores 
em relação ao meio em que desenvolvem seu mister. 

Ressalta-se a curiosa e extraordinária diversidade que 
existe entre as prisioneiras que convivem nas dependências do 
IPF, fato que levou parte da Diretoria entrevistada a afirmar que 
“a regra do PPP (preta, puta e pobre) não se aplica por aqui.”.  

O perfil sócio demográfico das entrevistadas, com análise 
da idade, da cor da pele auto referida e da escolaridade, além 
de considerar o local onde residiam antes do encarceramento, 
embora de difícil caracterização, consta dos registros da 
pesquisa, com o escopo relacionar a situação de cárcere às 
condições do local originário daquelas mulheres. 

O conteúdo das entrevistas foi registrado com a garantia 
do anonimato de todas as pessoas entrevistadas, preservando-
lhes o direito à intimidade, de forma que a identificação de cada 
gestante (ou lactante) se revela ao longo da pesquisa através de 
pseudônimos.  

A escassez de políticas públicas voltadas para a solução 
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da contingência que se apresenta, aliada à insuficiência de 
recursos para investimentos nesse sentido, além de experiência 
particular através de vivências em segurança pública, conduziu 
a escolha pelo tema que caracteriza o objeto deste estudo, com 
vistas ao alcance de uma melhor compreensão sobre a temática 
que envolve as mulheres gestantes em situação de cárcere. 

 

 

2. A MATERNIDADE 
 

“Fui presa com quatro meses de gravidez, porque 
tava roubando pessoas num ônibus. Tava usando 

uma faca. A barriga não 
tava nem aparecendo.”  

(Celina, 28 anos, 32 semanas de gestação). 
 

Cypel (2011) esclarece que são múltiplas as formas e 
sentidos de uma gravidez, pois as experiências são singulares 
– conforme se pode depreender da narrativa supra transcrita, 
embora seja possível encontrar semelhanças na forma das 
gestantes se expressarem e interagirem devido à referência 
que possuem do grupo social ao qual pertencem, É certo, 
conforme a lição de Silva (2008), que a grávida pode chorar 
com mais facilidade, tem tendências a acessos de ansiedade, 
muda rapidamente de sentimentos (como por exemplo, desde 
o perdão à raiva) e faz uma apreciação do seu estado corporal 
exaustiva. 
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Essa volubilidade sentimental característica do período 
gestacionalpotencializa-se entre as confinadas no sistema 
carcerário, em virtude do ambiente normatizador, da escassez 
de visitas e da falta de suportes de caráter familiar, que 
acarretam intenso estresse e contribuem para uma manifesta 
desestabilização emocional, caracterizada por sentimentos 
de medo, insegurança e ansiedade: “Eu nem imagino ganhar 
enquanto eu tiver aqui. Acho que vai morrer todo mundo, vai 
morrer eu e  vai morrer criança.” (Joana, 36 anos, 20 semanas 
de gestação). 

Estatisticamente os homens reclusos costumam receber 
mais visitas de suas companheiras, mães e filhas (KRUNO, 
2014), que as mulheres em situação de restrição de liberdade, 
fato que reafirma a noção de que a mulher desempenha o 
papel social de cuidadora, e que provoca a fragilização das 
relações familiares para as mulheres reclusas. Sentimentos 
acentuados de solidão e saudade dos familiares são constantes, 
especialmente em relação aos filhos que ficaram sob a guarda 
de outros parentes, além de um profundo sentimento culpa: 
“Eu mesma destruí a minha própria vida.” (Celina, 28 anos, 32 
semanas de gestação). 

Em consonância com os fundamentos de Direitos 
Humanos, a Lei de Execuções Penais3 determina que a mulher 
seja recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua 

3 Lei N° 7.210, de 11 de julho de 1984. 
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condição pessoal. À contrário senso da determinação normativa, 
entretanto, é flagrantemente evidente entre as gestantes 
reclusas a angústia decorrente da sensação de gestação dentro 
de uma estrutura carcerária. Conviver com a gravidez dentro 
da instituição penal é um fator alarmante. 

 

Eu vou embora antes de ganhar! (Roberta, 18 anos, 
32 semanas de gestação).  
 Tudo o que eu mais quero é sair daqui antes de 
ter essa criança. Eu tenho bom comportamento, sou 
primária e o advogado já fez o pedido da tornozelei-
ra (Dalva, 28 anos, 20 semanas de gestação). 

 

A dúvida é também pesar constante entre as gestantes 
internas ao cárcere. O medo que envolve a capacidade de 
ser uma boa mãe acarreta uma ansiedade diferenciada para 
essas mulheres. Aragão (2007), considerando o contexto da 
maternidade e todas essas contingências de profunda densidade 
psicológica, caracterizadas por dúvidas, medos e angústias, 
explana em suas lições: “Toda criação de um outro humano 
envolve a violência do encontro com o outro e envolve o risco 
de jogar-se numa empreitada para a qual não se tem garantia, 
apesar de todos os progressos da medicina e da ciência atual” 
(p. 22).  

Outro fator que provoca tensão entre as infratoras 
gestantes é o processo físico do parto. Não apenas o parto em 
si, mas a forma como este ocorrerá, se haverá tempo para o 
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deslocamento até um hospital de referência ou se acontecerá 
ali, na ambiência da instituição penal.  

Parte da equipe encarregada da custódia das mulheres 
internas ao IPF declarou que este momento é capaz de 
provocar ansiedade inclusive entre as agentes prisionais e os 
profissionais dedicados aos cuidados da saúde, que limitamse a 
solicitar veículo para a condução da parturiente até a unidade 
hospitalar. 

Todas as entrevistadas apresentaram indiscutível medo 
do apego ao rebento, o que segundo MARIN, traduz-se no medo 
do apego a uma pessoa a qual elas sabem que permanecerão 
em sua companhia por pouco tempo e acreditam que, evitando 
o vínculo, será possível evitar um sofrimento futuro para si e 
para o bebê. 
 

O filho pode ficar aqui até um ano e meio. Mas às 
vezes a gente mesmo coloca pra fora, pra ficar com 
a família, pra não ter que sofrer com a separação. 
(Roberta, 18 anos, 32 semanas de gestação).  
Eu preferia que, quando eu tivesse, a minha irmã 
fosse buscar ele logo na maternidade, porque senão 
ele vai mamar, vai criar vínculo e vai ficar difícil co-
locar pra fora. (Glória, 31 anos, 16 semanas de ges-
tação). 

 

A fissura no vínculo afetivo entre a detenta e a sua 
criança acarreta para a mulher sentimentos de receio, tristeza 
e amargura, por acreditar que está perdendo o amor de seu 
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filho. Acontece da mesma forma em relação aos filhos que estão 
fora da prisão, aos quais as mulheres se referem com certo 
distanciamento – porém, sem esconder a saudade e certo vazio 
indício de solidão, explicando que estão sob os cuidados dos 
pais, das avós ou recolhidos em abrigos institucionais: 

“Quando eu fui presa, meu filho estava com a madrinha 
dele. Agora ele está com a minha mãe, que é muito idosa e não 
tem condições.” (Lourdes, 27 anos, 28 semanas de gestação). 

Segundo Maldonado (2000), o momento da gravidez 
acarreta importantes mudanças na vida da mulher, que passa 
a ser mãe, ao invés de filha, revivendo experiências anteriores. 
Em consonância com o seu entendimento, Lopes (2004) afirma 
que, embora exista uma pessoa de confiança da mãe para 
cuidar de seus filhos, elas apresentam certo medo em perder 
o lugar mais genuíno que já experimentaram: o poder de ser 
mãe: “Meus outros quatro filhos ficaram com a minha mãe. 
Mas quando eu sair, quero voltar a ser mãe.” (Celina, 28 anos, 
32 semanas de gestação). 

Analisando aspectos psicológicos relacionados à 
maternidade, Aragão (2010) salienta que enquanto o bebê 
cresce no ventre da mulher, seu próprio psiquismo passa por 
transformações, somente aos poucos abrindo espaço [dentro 
do psiquismo] para o bebê, o que pode ser marcado por 
alternâncias de momentos de aceitação e rejeição. 

No contexto carcerário esse processo ocorre de uma 
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forma ainda mais complexa, em virtude das tantas angústias e 
receios que permeiam a psique das detentas, conforme a lição 
de Motta (1984 apud DILDA, 2004), ao afirmar que a posição 
materna e a aceitação são variáveis, dependendo da ótica que a 
grávida tem sobre o fato: “Eu não queria esse filho. Eu ia tirar. 
Eu tinha muito medo. Aí depois fui aceitando mais.” (Roberta, 
18 anos, 32 semanas de gestação). 

Para as mulheres que já deram à luz, abordar a perspectiva 
de futuro para os seus rebentos conduziu ao momento da 
entrevista em que mais se revelou o abalo de sua situação 
emocional, além de sua fragilidade, melancolia, tristeza e 
ansiedade. Houve, inclusive, momentos de choro quando, ao 
observar a desenvoltura da criança de 4 meses para descer do 
bebê conforto4, a mãe pontuou “ela não vai ser danada que nem 
a mãe não!” (Emília, 25 anos). 

O contexto do encarceramento para as mulheres 
gestantes, portanto, caracterizado pela reclusão, pelo reduzido 
[ou mesmo ausente] suporte de caráter familiar e pela forte 
normatização, intensifica a condição de vulnerabilidade 
intrínseca ao cotidiano gestacional, provocando situações que 
influenciam diretamente tanto nos aspectos biológicos, como 
nos aspectos psicossociais relacionados ao desenvolvimento do 
bebê. 

 

4  Equipamento que auxilia no transporte de uma criança pequena, tanto a pé quanto dentro de veículos. 
Para o transporte de crianças até 4 anos de idade dentro de carros, este equipamento é obrigatório. 
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3. O CÁRCERE 
 

As narrativas das mães enclausuradas permitem esboçar 
uma compreensão do cárcere à luz dos Direitos Humanos, 
perpassando necessariamente por determinações constantes 
da Constituição Federal, que assegura integridade física e moral 
às pessoas presas, além de trazer disposições específicas que 
tocam às gestantes, como a garantia de permanência com seus 
filhos, durante o período correspondente ao aleitamento. 

A Lei de Execuções Penais, alinhada às disposições 
constitucionais e seguindo a agenda de Direitos Humanos, 
assegura direitos especificamente direcionados às pessoas 
encarceradas, além de trazer inovações legislativas no que diz 
respeito a questões de gênero, à gestação e ao desenvolvimento 
das crianças que nascem nas dependências do ambiente 
carcerário. Consta de suas disposições, por exemplo, a 
determinação de que todas as unidades prisionais no país sejam 
dotadas de berçário, para que as mulheres condenadas tenham 
a oportunidade de cuidar do desenvolvimento de seus filhos até 
que completem, no mínimo, 6 meses de idade. 

Além dos documentos legislativos pátrios, diversas regras 
internacionais fomentam garantias de Direitos Humanos às 
mulheres encarceradas, sendo o Brasil signatário de variados 
Tratados Internacionais nesse sentido, a exemplo das Regras 
de Bankok, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas 



202 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

para o tratamento adequado das mulheres infratoras. 
Nenhuma dessas normas, entretanto, é suficiente para 

afastar o fenômeno da superlotação que padece sobre as 
instituições penais de todo o país. A insuficiência das estruturas 
penitenciárias é questão que se impõe em todos os Estados, 
mesmo quando se trata da população carcerária feminina. 

No Ceará, de acordo com recente levantamento realizado 
pela SEJUS, a malha carcerária que acolhe o contingente 
feminino, especificamente na ambiência do IPF, encontra-se 
atualmente com um contingente 122% superior ao contingente 
para o qual foi estruturado. 

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE), 
enquanto no primeiro semestre de 2016 foram presas 457 
mulheres, em igual período de 2017 o número saltou para 
850. A estrutura carcerária estadual não vem conseguindo 
acompanhar a escalada das mulheres no universo do crime, e o 
cenário que apresenta o cárcere feminino superlotado abrange 
também as mulheres infratoras na qualidade de gestantes. 

O prédio que abriga o IPF possui algumas grades na cor 
rósea, revelando uma ação em celebração ao dia internacional 
da mulher e que deixou suas marcas pela estrutura física do 
local. Seguindo pelos corredores é possível vislumbrar uma ala 
denominada Escola, onde as prisioneiras realizam atividades 
de cunho estudantil e aproveitam o benefício da remissão de 
pena. Vislumbram-se ainda salas destinadas à assistência social 
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e enfermaria, consultórios médicos, cozinha, padaria e espaços 
para o desenvolvimento de atividades de artesanato e costura. 

 

 Figura 1 – Fachada do IPF, em Aquiraz/CE 

 
          Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 2 – Edifício que abriga as alas comuns no IPF 

 
          Fonte: Arquivo pessoal. 

 



204 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

Na estrutura do IPF existem 8 alas que abrigam 
diversas celas para o acolhimento das mulheres em situação 
de restrição de liberdade, sendo que as gestantes, todas, 
permanecem concentradas em três cárceres específicos, numa 
ala determinada, que é conhecidas entre as próprias detentas 
como “a ala das irmãs”, pois as encarceradas que partilham da 
religião evangélica também permanecem confinadas no local. 

No momento em que a gestante conta 8 meses de 
gravidez, ela é conduzida a uma ala especial dentro da estrutura 
do IPF: a Creche. Além das gestantes que atravessam os últimos 
momentos da gravidez, a Creche acolhe também as mulheres 
que enfrentam uma gravidez de risco [independente do período 
da gestação] e ainda as mulheres que já deram à luz, bem como 
os seus filhos. 

 

Figura 3 – Edifício que abriga a Creche, no IPF 

 
          Fonte: Arquivo pessoal. 
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A Creche funciona como um anexo ao prédio que abriga 
as alas comuns no IPF. Trata-se de uma construção semelhante 
a uma casa e que, considerando a pintura nas paredes, alusiva 
a temas infantis, torna-se semelhante a um ambiente escolar. 
Internamente, os cárceres transformam-se em cômodos que 
comportam camas, berços e carrinhos para bebê, e cujas portas 
acham-se gradeadas, da mesma forma que as grades das celas 
nas alas comuns. Um pátio no átrio da estrutura comporta 
alguns brinquedos e berços portáteis, tudo oriundo de doações.  

Na estrutura da Creche existe ainda uma cozinha, 
onde as próprias prisioneiras preparam a comida umas das 
outras, e também as refeições das crianças, tudo de acordo 
com a orientação de uma nutricionista. A cada semana as 
prisioneiras que possuem filhos recebem o kit do neném, com 
a alimentação na quantidade necessária até o recebimento do 
próximo kit. Também a cada semana o médico está presente 
para consultas na Creche, num consultório preparado numa 
sala dentro da estrutura do local. A sala mais aclamada entre as 
reclusas, entretanto, é a sala de amamentação5, em virtude do 
funcionamento de um aparelho de ar condicionado.  

Diferentemente das alas comuns, que permitem às 
prisioneiras andar pela estrutura do presídio durante 4 horas 
todos os dias, a Creche permite que as gestantes e lactantes 
percorram a sua estrutura entre as 06:00h e as 16:00h. Todas 

5 Sala preparada para que as lactantes encarceradas realizam a amamentação das crianças. 
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as entrevistadas no local afirmaram preferir a Creche às 
alas comuns, devido aos procedimentos de vistoria6 que são 
constantes nas dependências destas últimas.  

A Creche também se distingue das alas comuns em 
relação ao trabalho executado pelas prisioneiras. Cumprindo 
determinações constantes da Lei de Execuções Penais, segundo 
as quais a pessoa condenada que cumpre pena no regime fechado 
ou semi aberto poderá remir parte do tempo de execução da pena 
por trabalho ou por estudo, as gestantes e lactantes confinadas 
à Creche realizam trabalhos de limpeza e cozinha, aproveitando 
apenas o benefício da remissão, enquanto nas alas comuns as 
mulheres podem trabalhar em atividades diversas, além da 
limpeza e cozinha, como artesanato e costura, aproveitando 
também, além do benefício da remissão, um pagamento em 
dinheiro que é recebido por familiares. 

Dados divulgados pela Defensoria Pública Geral do Estado 
do Ceará informam que 75% das mulheres encarceradas no IPF 
estão em prisão provisória, ou seja, são mantidas em cárcere 
sem que ainda tenham sido julgadas. Considerando que apenas 
as prisioneiras que possuem pena a cumprir determinada 
por sentença são permitidas a executar atividades laborais, 
constata-se que apenas 25% das prisioneiras executam essas 
atividades, um percentual deveras aquém do ideal para a 
realidade carcerária. 
6 Procedimentos de segurança realizados pelas agentes penitenciárias diariamente, quando do 
trancamento dos cárceres, para a verificação da existência de algum objeto proibido no local.  
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As visitas para as ocupantes da Creche seguem a mesma 
dinâmica das visitas destinadas às confinadas às alas comuns, 
operando-se sempre aos fins de semana. 

Nas alas comuns, as prisioneiras se queixam de 
muitos problemas, da alimentação até a falta de acesso e 
conhecimento acerca do andamento do processo criminal em 
que estão envolvidas. Uma das entrevistadas narrou que já 
estava encarcerada pela segunda vez e que, na primeira vez, 
sua estadia no presídio ultrapassou em 11 meses o período da 
pena determinada em sentença, caracterizando o pouco acesso 
que possui às questões jurídicas. Muito embora a Defensoria 
Pública confira assistência semanal às mulheres encarceradas 
na ambiência do IPF e a SEJUS providencie dois advogados 
para comparecer ao local diariamente, a frequência das visitas 
para esclarecimentos jurídicos parece insuficiente aos olhos 
das assistidas: “A senhora não pode dar uma forcinha pra gente 
naquele fórum não?... Aqui a gente não tem acesso a nada, a 
gente tá praticamente morta...” (Joana, 36 anos, 20 semanas de 
gestação). 

Relativamente aos aspectos pertinentes à saúde, a equipe 
médica informou haver 14 profissionais trabalhando em favor 
das mulheres encarceradas, inclusive das gestantes, entre 
médicos (inclusive ginecologista e obstetra), fisioterapeutas, 
dentistas, enfermeiras e auxiliares. A equipe queixou-se da 
escassez de efetivo e também de insumos, circunstâncias 
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nitidamente insuficientes. 
Muito embora a permanência de pelo menos um 

profissional da saúde nas dependências da instituição seja 
obrigatória, o atendimento ao momento do parto é ainda uma 
situação constrangedora, tanto para as detentas, quanto para 
a equipe profissional, desprovida de estrutura e materiais: 
“Não temos bola de cristal para saber quando será o momento 
exato do parto. Assim que a mulher começa a sentir dores, já 
chamamos uma ambulância.” (membro da equipe dedicada aos 
cuidados da saúde na ambiência do IPF). 

As internas ao IPF, no momento do parto, são conduzidas 
por ambulâncias ou mesmo por veículos da frota da SEJUS 
(conhecidos como escolta) até um hospital de referência, 
retornando quando recebem alta médica, na companhia do 
recém nascido.  

Na Creche, as crianças podem permanecer na companhia 
de suas genitoras até os 18 meses completos, prazo deveras mais 
elástico que o mínimo de 6 meses estabelecido pela legislação 
de execuções penais e recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde, em virtude dos benefícios do aleitamento, o que 
proporciona melhor desenvolvimento infantil, tanto em relação 
aos aspectos físicos quanto em relação aos aspectos psicológicos. 

Ponderando os quesitos relativos ao encarceramento 
feminino, portanto, constata-se que a promoção e a garantia 
dos Direitos Humanos em relação à população carcerária 
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se faz mais acentuadamente delicada dentro das instituições 
prisionais. A garantia de uma estrutura que proporcione uma 
permanência saudável para as infratoras gestantes e para os 
seus bebês perpassa pela superlotação do cárcere e pela escassez 
de recursos de toda ordem, evidenciando a vulnerabilidade 
dessas mulheres e colocando em cheque a postura profissional 
daqueles que são responsáveis por seus cuidados e sua custódia. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Diante das situações e dos dados colhidos e analisados, 
é possível estabelecer um perfil para a criminalidade feminina 
que, apesar de diverso, consegue ser determinado através de 
fundamentos em critérios objetivos. 

Conforme o Ministério da Justiça, 50% das mulheres 
encarceradas no Brasil possuem entre 18 e 29 anos, enquanto 
68% são negras. Entre as infratoras reclusas ao IPF verifica-
se uma intensa diversidade. Em meio às gestantes e lactantes 
entrevistadas, uma declarou-se branca, uma ainda declarou-se 
negra, enquanto todas as demais declararam-se pardas. A idade 
das entrevistadas variou entre 18 e 36 anos. Muitas concluíram 
o ensino fundamental ou o iniciaram, mas não alcançaram a 
sua conclusão. Outras ainda concluíram os estudos referentes 
ao ensino médio. Porém, uma característica ressaltou comum 
a todas as entrevistadas: a procedência de distritos periféricos. 
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Bom Jardim, Pirambu, Rosalina, Ancuri e Pajuçara 
figuram entre os bairros de origem das entrevistadas, todos ricos 
em assentamentos precários, com altas estatísticas criminais 
e escassez de direitos básicos como saneamento, saúde e 
educação, além de configurarem locais de intensa segregação e 
desigualdades sócio-espaciais, tudo coadunando com a lição do 
Professor de Direito da Universidade Federal do Ceará, Gustavo 
César Machado Cabral, quando afirma que “o perfil da mulher 
encarcerada é delimitado por questões socioeconômicas”, em 

Reportagem do Diário do Nordeste de 14 de agosto de 
2017. 

Atualmente a droga assume um papel preponderante na 
escalada de encarceramento da mulher. Parte da Diretoria do 
IPF informou em entrevista acreditar que aproximadamente 
80% dos encarceramentos femininos estão relacionados ao 
tráfico. Esse fato termina por acarretar a destruição das famílias, 
perpetuando o ciclo de violência e prisão, uma vez que os filhos 
da detenta permanecerão sob os cuidados de parentes ou 
mesmo abandonados ou recolhidos em abrigos institucionais. 

Falar em maternidade através das grades do cárcere 
remete a um preconceito que carrega a noção de que as pessoas 
encarceradas merecem toda a sorte de sofrimentos e castigos 
em virtude do cometimento de um delito criminal. A prisão não 
é, de fato, um local agradável ou cômodo, porém, no momento 
em que a sociedade e o Estado encaram a prisão meramente 



Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: Volume 4

Rebeca Feitosa Bezerra | 211

como uma forma de impor castigo, ignoram o fato de que as 
pessoas encarceradas, após certo tempo, retornarão ao convívio 
do lar.  

A garantia da cidadania, relacionada a um amplo rol de 
direitos que proporcionam a dignidade humana, é medida que 
se impõe também às mulheres infratoras, na medida em que 
devem ser reconhecidas como sujeitos de direitos, e de forma 
que o cumprimento de uma pena restritiva de liberdade não 
possua o condão de vulnerar valores garantidos pelos princípios 
de Direitos Humanos. 

Contrapondo-se aos discursos normativos sobre gravidez 
e população carcerária, que trazem embutidos diversas formas 
de preconceito, qual agradável não foi a surpresa de encontrar, 
na Creche do Instituto Penal Feminino, bebês saudáveis, 
risonhos, com desenvolvimento psicomotor amadurecido e 
sinais visíveis de autonomia. 

Diante desse contexto, o desafio maior das estruturas 
carcerárias reside na necessidade de proporcionar, mesmo 
dentro de um ambiente hostil, um meio capaz de assegurar 
o desenvolvimento físico, emocional, social e psicológico 
das crianças que partilham da realidade carcerária e que, 
inevitavelmente, sofrerão as conseqüências da privação de 
liberdade de suas genitoras. É necessário dedicar atenção 
especial aos específicos problemas enfrentados por essas 
mulheres, tais como a gestação em si e o cuidado com os filhos. 
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É preciso compreender que elas representam um segmento da 
sociedade em geral, em condição, situação e comportamentos 
de risco diversos, de vulnerabilidade manifesta. 

Torna-se fundamental o investimento na construção 
de instituições penais que, em sua estrutura, sejam capazes 
de satisfazer as necessidades básicas das mulheres reclusas, 
especialmente as gestantes, respeitando os direitos que lhes 
são assegurados, ainda que em meio a muitas angústias e 
mecanismos de defesa. Transpondo para o plano factual aquilo 
que preconizam os princípios e os valores de Direitos Humanos, 
não se pode permitir que a mulher condenada pela prática de 
ilícitos criminais seja novamente castigada através da violação 
de seus direitos, especialmente as gestantes, pois o feto é o 
principal prejudicado pela punição imposta às mães. 

A superlotação é fator que também reflete na ineficácia 
do sistema penitenciário. Intrínseca às rotinas das instituições 
penais no país, mesmo nas instituições femininas, contrapõe-se 
à ideia do cárcere ressocializador e compromete a recuperação 
das infratoras. O Estado vive atualmente o dilema de procurar 
extinguir da sociedade os criminosos, sem investir numa 
política de justiça prisional e sem garantir os direitos que lhes 
estão assegurados pela legislação. 

Em decorrência de todas essas circunstâncias, constata-se 
que o sistema carcerário ainda apresenta falhas relacionadas à 
implementação de uma política de justiça criminal, terminando 
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por reforçar o estigma sobre as mulheres encarceradas ao 
restringir direitos básicos e instigar um sentimento de revolta, 
quase sempre revertido na recorrência ao crime, considerando a 
impressão de parte da Diretoria do IPF registrada em entrevista, 
de que aproximadamente 70% das internas voltam para novo 
período de reclusão, em virtude do cometimento de novo delito. 

O resultado dessa prática ao longo dos anos permite a 
evidente constatação de que a prisão não é medida capaz de 
reduzir os alarmantes índices de criminalidade. O cenário que 
atravessamos na atualidade, em reverso, revela penitenciárias 
superlotas e criminalidade fora de controle do outro lado dos 
muros das prisões. 

Em relação aos cuidados com o bem estar das gestantes 
reclusas, verifica-se ainda um déficit nas ações prestadas pelo 
Estado, uma vez que é manifesta a existência de uma política 
de saúde no sistema carcerário, cuja implementação ainda 
carece de avanços no que pertine à suficiência de estruturas, 
profissionais e insumos. 

Consoante  tudo  o  que já foi exposto, portanto, a 
relevância da presente pesquisa surge a partir de fatos que 
divulgam a realidade das mulheres gestantes internas ao cárcere, 
num esforço para diminuir as lacunas na literatura acerca da 
temática, ampliando as discussões relacionadas à efetividade 
dos direitos que lhes são garantidos, à luz dos princípios de 
Direitos Humanos. 
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CAPÍTULO 6

A EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS NA LEI 
MARIA DA PENHA

Emanuelle Eveline Lima de Araújo

Construa o mundo com os tijolos que 
recebe da vida.

(Emanuelle Eveline)

Resumo: O presente trabalho debruça-se sobre a importância 
dos avanços que a Lei Maria da Penha trouxe, nesses onze anos 
de sua vigência, aos procedimentos de acesso à justiça, diante 
à violência de gênero que grande parte da população feminina 
sofre silenciosamente, diariamente em seus lares. Analisando 
a eficácia das Medidas Protetivas como forma paliativa de 
oxigenação no tocante a continuidade e desenvolvimento dos 
inquéritos, nos processos judiciais e garantia de uma proteção 
mais rápida e ativa à vítima a fim de resguardar sua integridade 
física, psicológica e moral de forma a obrigar o acusado a 
cumprir com a determinação descrita na Medida Protetiva de 
Caráter de Urgência. Versando em alguns pontos positivos e 
pontos negativos como motivos que levam a algumas falhas na 
prática da atuação das Medidas Protetivas, destacando alguns 
fatores que tornam a Lei Maria da Penha eficiente, porém suas 
Medidas Protetivas um tanto quanto ineficazes.

Palavras-chave: Lei Maria da Penha. Medidas Protetivas. 
Eficácia.
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1. INTRODUÇÃO 

O tema sobre violência familiar e doméstica é constante 
e incansavelmente debatido pela sua gravidade e forma 
silenciosa. Como age embutida dentro dos lares e não escolhe 
cor, raça, ou classe social acredita-se ser de cunho particular do 
seio familiar. Porém, é um problema recorrente em toda uma 
sociedade tradicionalmente patriarcal, o machismo ainda se vê 
bastante presente, nos tempos de hoje.

A violência familiar e doméstica é configurada como 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial (DINIZ, 2011, p. 23). A Lei nº 11.340, de 
7 de agosto de 2006, conhecida popularmente como Lei Maria 
da Penha, deu um salto significativo em relação à violência 
sofrida pelas mulheres cotidianamente, seja pelo seu cônjuge, 
companheiro, filho ou parente próximo. 

Devido à implantação da Lei Maria da Penha e a criação 
dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(JVDFM), que foi o maior de todos os avanços, houve um aumento 
significativo da demanda de processos relativos aos crimes de 
agressão às mulheres e a busca pela proteção imediata dessas 
vítimas, a fim de resguardar sua integridade física, psicológica 
e moral. Dispõem dentro desta norma alguns artigos com o 
intuito de oxigenar os processos e garantir o andamento sem 
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a possibilidade de interrupções, ou desagradáveis situações em 
que possam por a vítima diante de uma nova agressão. 

Algumas delas são as Medidas Protetivas de Caráter de 
Urgência, dispostas nos artigos 22, 23 e 24, aplicadas após a 
denúncia de agressão feita pela vítima à Delegacia de Polícia, 
tendo a autoridade policial no prazo de 48 horas para remeter 
ao Poder Judiciário que avaliará a necessidade da medida a 
fim de garantir a segurança da vítima e o bom andamento do 
processo. Após o deferimento do Juiz, cabe ao oficial de justiça 
notificar a vítima e o acusado para assim dar início à validação 
da medida protetiva. 

Em regra, é assim que funciona, mas existem 
divergências em relação à eficácia dessas medidas, tais como: 
o lapso temporal desde a solicitação da medida protetiva até o 
momento do conhecimento do acusado, dando assim ao início 
da validação dessas medidas, bem como a falta de manutenção 
e acompanhamento por parte de políticas públicas.

Motivada pela rotina de meu ofício de policial militar, 
voltado à atividade de servir, ajudar, solucionar e, na maioria 
das vezes, intervir com o uso do poder que o Estado me dispõe, 
em problemas do cotidiano da sociedade e que grande parte 
desses problemas são relacionados à violência doméstica, e as 
dificuldades que a lei tem de tornar-se realmente eficaz através 
de suas Medidas Protetivas de Caráter de Urgência é que se fez 
importante o posicionamento deste trabalho no que tange à 
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eficácia dessas medidas. 
Sobre esta crítica farei uma breve explanação sobre o 

conceito de gênero, abrindo uma análise sobre o conceito de 
violência doméstica e um resumo sobre a história do surgimento 
e importância da implantação da Lei Maria da Penha, enfatizando 
suas Medidas Protetivas de Caráter de Urgência dispostas nos 
artigos 22 que tratam-se das obrigações de comportamento 
do agressor e 23 e 24 que tratam da proteção física e garantia 
patrimonial da vítima, respectivamente.

Abordarei tais medidas e suas disposições através do 
ponto de vista de autores, bem como o posicionamento e 
experiências de especialistas renomadas na área através de 
entrevistas concedidas, à medida que se faz uma breve análise e 
destaque de alguns fatores que possibilitam a sua eficácia e/ou 
ineficácia, apontando possíveis soluções para a melhoria dessas 
medidas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A violência doméstica e familiar, segundo Cavalcanti 
(2012, p.53), é a espécie de violência contra a mulher que 
ocorre, predominantemente, no âmbito doméstico e ou 
familiar e quase sempre é cíclica. Desencadeia-se em todas as 
classes sociais e categorias profissionais. Nesse ponto de vista, 
a violência doméstica é um problema grave que aflige milhares 
de mulheres em todo o mundo. 
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Segundo disposto no art. 5° da Lei Maria da Penha 
configura violência doméstica e familiar contra a mulher como 
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. Decorre da desigualdade nas relações de 
poder entre homens e mulheres, bem como da discriminação 
de gênero ainda presente tanto na sociedade como na família.

2.1. Conceito de gênero

Gênero é conceituado como “a forma culturalmente 
elaborada que a diferença sexual toma em cada sociedade e 
que se manifesta nos papéis e status atribuídos a cada sexo”. 
A violência de gênero é “toda aquela praticada por um dos 
sexos como forma de demonstrar superioridade em relação ao 
outro diante do meio social, ou seja, destacando a supremacia 
de um gênero sobre o outro” (OLIVEIRA, 2015, p. 1). Assim, 
a identidade de gênero e papeis socioculturais é bastante 
dinâmica e por si só não explica as desigualdades entre homens 
e mulheres, razão pela qual as diferenças biológicas, culturais 
ou sociais não podem ser motivos ou causas de opressão de um 
ser sobre outro.

A relação de poder e supremacia do homem em 
detrimento a submissão e abdicação da mulher, foram fatores 
que moldaram o entendimento de gênero. Esta violência que 
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ainda persiste em existir dentro dos lares é como se fosse uma 
resistência a todas as mudanças históricas em que as mulheres 
vieram buscando seu espaço igualitário dentro da sociedade.

A Constituição Federal de 1988 e os instrumentos 
internacionais garantiram a igualdade entre homens e mulheres, 
e o ordenamento jurídico brasileiro seguem atualizando-se 
rumo a uma sociedade mais democrática e mais justa a partir 
deste conteúdo.

Diante de toda essa necessidade é que se tornou possível 
a criação de uma legislação e um sistema de garantias voltado à 
proteção da mulher, frente à violência de gênero por ela sofrida. 
Embora a Constituição Brasileira de 1988 já tenha estabelecido 
a igualdade entre os sexos, e as Convenções Internacionais já 
tenham em suas pautas a ênfase ao assunto sobre a questão do 
combate às desigualdades e violência contra a mulher, o que 
reflete na legislação interna da maioria dos países.

2.2. Surgimento da Lei Maria da Penha

Prestes a completar onze anos de vigência no dia 7 de 
agosto de 2017, a Lei Maria da Penha surgiu baseada na luta de 
Maria da Penha Maia Fernandes, cearense, mãe de três filhas, 
biofarmacêutica, que à época era casada com o estrangeiro 
colombiano Marcos Antônio Heredia Viveros, professor 
universitário e agressor de Maria da Penha.

A primeira tentativa de matá-la ocorreu em 1983, quando 
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com um tiro dado nas costas pelo seu esposo, enquanto a mesma 
se encontrava dormindo. O agressor simulou uma situação de 
assalto na residência do casal a fim de despistar a real situação 
dos fatos. Maria da Penha ficou tetraplégica em decorrência do 
tiro. Voltou a conviver com o agressor e depender parcialmente 
da ajuda dele, já que a mesma de encontrara em cadeira de rodas 
e tinha limitações de locomoção ou fazer algumas atividades 
simples do lar. Não satisfeito, alguns meses depois Antônio 
Viveros tentou novamente contra a vida de Maria da Penha. 
Dessa vez a empurrou no banheiro e tentou eletrocutá-la no 
chuveiro.

Maria da Penha denunciou seu esposo em junho do mesmo 
ano, mas a denúncia somente chegou ao Ministério Público 
Estadual mais de um ano depois. Entre julgamentos, recursos, 
anulações de julgamentos, novo julgamento e condenação 
essa batalha judicial se estendeu por dezenove anos, quando 
Antônio Viveros fora condenado a oito anos, cumprindo apenas 
dois anos e posto em liberdade em 2004. 

Com a ajuda de ONGs, do Centro pela Justiça pelo Direito 
Internacional (Cejil) e do Comitê Latino-Americano de Defesa 
dos Direitos da Mulher (Cladem), Maria da Penha conseguiu 
que o seu caso chegasse até a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), essa denúncia de violência doméstica foi a pioneira 
desta modalidade a ser acatada.
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A discussão chegou ao Governo Federal que fora 
condenado pela Organização dos Estados Americanos 
por negligência e omissão, e como forma de punição foi 
recomendado que o país criasse uma lei voltada especificamente 
para os crimes de violência doméstica. Foram formados grupos 
de representantes de vários ministérios a fim de elaborar o 
texto do projeto de lei de forma que se adequasse aos termos 
da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher.

No ano de 2006 foi sancionada a Lei 11.304/2006, 
popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, em 
homenagem à luta incessante por justiça, respeito e dignidade 
da mulher brasileira que Maria da Penha Maia Fernandes 
enfrentou. A lei foi um dos maiores avanços ao combate à 
violência contra a mulher, acabando, logo de cara, com as penas 
pagas com cestas básicas ou multas, e passou a englobar além 
da violência física e sexual, a violência psicológica, a violência 
patrimonial e o assédio moral.

A Lei Maria da Penha se aplica a toda pessoa, independente 
de orientação sexual, que pratique violência contra a mulher no 
ambiente doméstico, no seio da família ou, ainda, praticada por 
alguém que tenha qualquer ligação afetiva com a vítima. 

Então, podem se enquadrar como agressores, por exemplo, 
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esposo(a), companheiro(a), ex-companheiro(a), tios(as), etc., 
contanto que exista uma relação de afeto ou familiar, ou ainda 
que a violência tenha sido praticada no ambiente do lar baseada 
no gênero.

Com o rigor no tratamento com o agressor de mulheres, 
foram criadas as Delegacias especializadas, bem como os 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e, 
com isso, foi afastada a aplicação da Lei dos Juizados Especiais e 
também criada a possibilidade de o juiz determinar, a inclusão 
da mulher em situação de violência doméstica e familiar no 
cadastro de programas assistenciais do governo federal, 
estadual e municipal.

Os crimes com penas administrativas foram abolidos em 
se tratando de violência doméstica e familiar, assim disposto 
no art. 17 da LMP que diz “[...] é vedada a aplicação, nos casos 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de 
cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a 
substituição de pena que implique o pagamento de multa”.

A Lei Maria da Penha prevê, no seu art. 20, a possibilidade 
de prisão preventiva do agressor, em qualquer fase do inquérito 
ou do processo judicial, a ser decretada pelo juiz, de ofício ou 
a requerimento do Ministério Público ou representação da 
autoridade policial. O juiz poderá revogar a prisão preventiva 
se, no curso do processo, verificar a falta e motivo para que 
subsista, bem como decretá-la novamente, se sobrevierem 
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razões que a justifiquem.
Convém lembrar que a Lei Maria da Penha não revogou 

o Código de Processo Penal, que trata a prisão preventiva 
como exceção, de natureza cautelar, que poderá ser decretada 
como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a 
aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do 
crime e indício suficiente de autoria.

Passou a ser questionado, também, se o delito de lesões 
corporais teria deixado de ser considerado de pequeno potencial 
ofensivo, se haveria a necessidade de representação para o 
desencadeamento da ação penal e, principalmente, se é possível 
a vítima renunciar à representação, de modo a combater o 
perverso ciclo da violência, a fim de estancar o sangramento 
da ferida social, possibilitando a prisão em flagrante em crimes 
de menor potencial ofensivo e principalmente estabelecendo 
medidas protetivas de urgência. 

A Lei Maria da Penha tem muita credibilidade exatamente 
por que ela endureceu o tratamento do agressor, fez um 
procedimento mais severo em relação ao agressor, mas também 
ela trouxe instrumentos de proteção à vítima como é o caso 
das Medidas Protetivas de Urgência, como explica a Dra. Ivana 
Coelho Marques Figueiredo, Delegada Titular da Delegacia de 
Defesa da Mulher do Município de Caucaia (entrevista, 2017).
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Como a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher ocorre principalmente no interior do lar onde 
residem autor, vítima e demais integrantes da fa-
mília, em especial crianças, é muito comum que o 
agressor se aproveite deste contexto de convivência 
e dos laços familiares para atemorizar a mulher, im-
pedindo-a de noticiar a violência sofrida às autori-
dades. Este quadro contribui sobremaneira para a 
reiteração e a naturalização da violência, sentindo-
-se a mulher sem meios para interromper esta rela-
ção, aceitando muitas vezes o papel de vítima de vio-
lência doméstica para manter seu lar e seus filhos. 
Assim, é como fórmula imprescindível de amparo 
à vítima durante o processo criminal que atuam as 
medidas protetivas de urgência.

2.3. Medidas Protetivas de Caráter de Urgência

As medidas protetivas são mecanismos de urgência 
aplicados pelo Juiz, em conjunto ou separadamente, que servem 
para a proteção da integridade física da vítima na inibição à 
ação do agressor quando a vítima se encontrar em risco de 
sofrer nova agressão. São de natureza mista, processual penal 
ou processual civil. Tais procedimentos poderão ser cautelares 
(antes do procedimento instaurado).

Geralmente a medida protetiva é concedida antes da 
instauração do inquérito policial, quando a vítima comparece 
à Delegacia da Mulher comunica a existência de um fato 
que seja contravenção penal ou crime e postula a medida. 
Anteriormente, isso se dava com o simples registro da Notitia 
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criminis, quando geralmente a vítima relatava a infração penal 
e, muitas vezes, naquele momento não ofertava representação 
ou pedia a instauração de inquérito nos crimes de ação privada.

Instaurava-se apenas o procedimento da medida protetiva, 
desacompanhada do inquérito policial, até porque tal medida 
requer urgência no seu andamento e que a decisão, favorável ou 
não, deve ser adorada em 48 horas pelo Juiz. A autoridade policial 
encaminha a solicitação ao Juiz no prazo de 48 horas, cabendo 
a este determinar a execução desse mecanismo em um prazo 
também de 48 horas após o recebimento do pedido da vítima ou 
do Ministério Público. Assegurando como disposto no art. 2° da 
LMP (2006), que trata de que toda mulher, independentemente 
de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goze dos direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana e tenha oportunidades e facilidades 
para viver sem violência, com a preservação de sua saúde física 
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

São três artigos dispostos na LMP que tratam 
especificamente das medidas cautelares. O primeiro é o artigo 
22, que fala das obrigações do agressor. 

Ressalta Campos (2011, p.308) que o elenco das medidas 
que obrigam o agressor foi elaborado pelo legislador a partir 
do conhecimento das atitudes comumente empregadas pelo 
autor da violência doméstica e familiar que paralisam a vítima 
ou dificultam em demasia a sua ação diante do cenário que se 
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apresenta nesta forma de violência.
As Medidas Protetivas de Urgência que obrigam o 

agressor estão elencadas no artigo 22 da Lei 11.340/2006:
Art. 22. Constatada a prática de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá 
aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, 
as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras: 

I – suspensão da posse ou restrição do porte de ar-
mas, com comunicação ao órgão competente, nos 
termos da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003; 
II – afastamento do lar, domicílio ou local de convi-
vência com a ofendida; 
III – proibição de determinadas condutas, entre as 
quais: 
a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das 
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância 
entre estes e o agressor; 
b) contato com a ofendida, seus familiares e teste-
munhas por qualquer meio de comunicação; 
c) frequentação de determinados lugares a fim de 
preservar a integridade física e psicológica da ofen-
dida; 
IV – restrição ou suspensão de visitas aos dependen-
tes menores, ouvida a equipe de atendimento multi-
disciplinar ou serviço similar; 
V – prestação de alimentos provisionais ou provisó-
rios.

As medidas dispostas acima, no artigo 22, limitam o 
agressor de várias situações não somente penais, mas também 
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administrativas, que possam facilitar uma nova agressão 
e fortalecem a vítima a dar continuidade ao procedimento 
criminal e também já posiciona a questão de sustendo e amparo 
com relação às necessidades básicas das vítimas, já que em 
grande parte dos casos as mulheres vivem como dependentes 
economicamente de seus agressores.

As Medidas Protetivas de Urgência à ofendida estão 
elencadas no artigo 23 da Lei 11.340/2006:

Art. 23. Poderá o juiz, quando necessário, sem pre-
juízo de outras medidas: 
I – encaminhar à ofendida e seus dependentes a 
programa oficial ou comunitário de proteção ou de 
atendimento; ação parlamentar 26 Lei Maria da Pe-
nha;
II – determinar a recondução da ofendida e a de seus 
dependentes ao respectivo domicílio, após afasta-
mento do agressor; 
III – determinar o afastamento da ofendida do lar, 
sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda 
dos filhos e alimentos; 
IV – determinar a separação de corpos.

As medidas dispostas acima, no artigo 23, tratam da 
proteção da integridade física da vítima e de seus dependentes, 
com a separação de corpos que consiste na saída do agressor 
da residência ou da própria vítima, mas garantindo todos 
os direitos relativos a bens, guarda de filhos ou alimentos e 
acompanhamento psicológico conduzindo a vítima a programas 
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comunitários de apoio.
Tais medidas estão reduzindo o número de agressões 

e mortes. Em 2015 estudos apresentados pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada apontaram que o número de 
mulheres mortas dentro de casa seria 10% maior sem a Lei 
Maria da Penha. (IPEA, 2015). 

Contudo, ainda existe certa ineficácia na atuação dessas 
medidas. Seja por descumprimento do agressor acreditando na 
impunidade, ou pela morosidade da justiça em não tratar essas 
medidas de urgência com a devida urgência, ou pela falta de 
políticas públicas para acompanharem a manutenção dessas 
medidas. Geralmente são extintas por perda da eficácia, e em 
si tratando das medidas como procedimentos cautelares, não 
podem ser eternas. 

Essa preocupação com a duração das medidas cautelares 
nos casos de crimes de ação privada e pública condicionada 
à representação ocorre porque nos Boletins de Ocorrências 
que instruem esses procedimentos, corriqueiramente a vítima 
não deseja a instauração de inquérito policial, mas apenas as 
medidas de proteção. 

“[...] Fica advertida de que terá o prazo de seis meses 
para oferecê-la a contar da data em que soube da autoria do 
crime...” (DINIZ, 2011, p. 16)

As medidas protetivas de que tratam da proteção 
patrimonial estão descritas no artigo 24 da Lei 11.340/2006:
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Art. 24. Para a proteção patrimonial dos bens da so-
ciedade conjugal ou daqueles de propriedade parti-
cular da mulher, o juiz poderá determinar, liminar-
mente, as seguintes medidas, entre outras: 
I – restituição de bens indevidamente subtraídos 
pelo agressor à ofendida; 
II – proibição temporária para a celebração de atos e 
contratos de compra, venda e locação de proprieda-
de em comum, salvo expressa autorização judicial; 
III – suspensão das procurações conferidas pela 
ofendida ao agressor; 
IV – prestação de caução provisória, mediante de-
pósito judicial, por perdas e danos materiais decor-
rentes da prática de violência doméstica e familiar 
contra a ofendida.

O artigo 24 trata de um ponto que não é um risco 
iminente de agressão ou morte da vítima, mas também de 
suma importância. O texto descrito no art. 24 dá à vítima a 
possibilidade de se reestruturar e ter um futuro digno. 

Tais medidas acima citadas são de cunho patrimonial 
da vítima. Servem de garantia de que o agressor não utilize 
do patrimônio construído pelo casal para proveito próprio, 
haja vista que a vítima na maioria das vezes é dependente 
financeiramente do agressor, mas possui todos os direitos que 
a união civil acarreta, como disposto em seu código civil.

Nada impede a adoção de mais de uma medida protetiva 
concomitantemente, desde que essa solução pareça a mais 
adequada ao julgador, conforme disposto no artigo 22, §1° da 



234 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

LMP “[...] As medidas referidas neste artigo não impedem a 
aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre 
que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem”

Nos casos de descumprimento dessas medidas o Poder 
Judiciário pode solicitar o aparato policial, como descrito no art. 
22, §3° da LMP “[...] Para garantir a efetividade das medidas 
protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar, a qualquer 
momento, auxílio da força policial”.

2.4. Medidas protetivas e as dúvidas quanto a 
sua eficácia

São inúmeros os procedimentos de medidas protetivas 
que ingressam no Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher diariamente e, após a concessão da medida, 
são dirigidos ao Ministério Publico para a intimação e algumas 
providências, sendo a maioria por crimes de injúria, ameaça, 
lesão corporal leve, etc., que dependem da vontade da vítima 
para a continuidade. Com a inércia desta, permanecem nas 
prateleiras do JVDFM aumentando as estatísticas, sem nenhum 
resultado prático e eficiente.

Em regra, o atendimento no Juizado de Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher – JVDFM - é feito às vítimas 
que buscam noticiar o descumprimento de medidas protetivas 
por parte dos agressores. Muitas vezes, a comunicação traz 
dados da existência de novos crimes ou contravenções penais 
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contra a vítima, como: ameaças, desobediência às medidas 
protetivas, vias de fato, perturbação da tranquilidade, lesões 
corporais, danos, invasões de domicílio e para o membro do 
Ministério Publico ter uma melhor orientação na sua ação é 
tomado algumas informações da vítima assim como descreve 
Diniz (2011, p. 11).

Deve se questionar a vítima se almeja abrigamento, 
acaso esteja correndo risco de vida, mencionando no 
termo da reclamação a posição da vítima, enquan-
to o MP adota as providências. Há ocasiões em que 
a vítima traz testemunhas, sugerindo-se a colheita 
dos seus depoimentos em termos de declarações e a 
juntada de documentos, CD’s e qualquer outro meio 
de prova dos fatos, se forem apresentados no mo-
mento do atendimento.
 

Há também a prisão em flagrante no caso de 
descumprimento da medida protetiva. A vítima ao se encontrar 
em alguma situação que se enquadre nas orientações 
determinadas pela medida protetiva, tendo ela e o agressor 
já sido cientificados da validação da medida, ela pode acionar 
a viatura policial até o local, e constatado o descumprimento 
o agressor será conduzido à delegacia especializada para 
ser apresentada a autoridade policial para ser feito o devido 
procedimento.
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Existe um entendimento do STJ de que o descum-
primento da medida protetiva não seria penalizado 
com o flagrante, mas os flagrantes desse sentido são 
feitos com base no art. 359 do código penal que tra-
ta do descumprimento de decisões judiciais, como 
explica a Dra. Ivana Coelho Marques Figueiredo, De-
legada Titular da Delegacia da Mulher do Município 
de Caucaia (entrevista, 2017).

 Como a decisão do STJ não e vinculante, a autoridade 
policial tem a possibilidade de usar o seu entendimento e aqui 
a gente faz os flagrantes pelo artigo 359 do código penal que 
é um artigo específico para o descumprimento de decisões 
judiciais. Então, a gente faz sim prisão em flagrante quanto 
ao descumprimento das Medidas Protetivas de Caráter de 
Urgência. 

Vale salientar que a decisão do STJ não é vinculante, 
a autoridade policial tem a possibilidade de usar o seu 
entendimento neste caso.

É imperioso lembrar que nos crimes de ação pública 
incondicionada, as medidas protetivas de natureza penal 
permanecerão até o fim da execução da pena, se forem 
necessárias. Aquelas de natureza estritamente civis devem ter 
um prazo pré-estabelecido de duração para que a ofendida 
ingresse com o processo principal na vara cível ou de família 
competente, como ocorre com os pedidos de alimentos, guarda, 
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visitas de filhos menores, etc....
A solicitação das Medidas Protetivas segue todo um 

procedimento para ter iniciada sua validade, que inicia com a 
denúncia da vítima à autoridade policial até a cientificação de 
ambas as partes (agressor e vítima) feitas pelo oficial de justiça. 
Porém, toda essa burocracia causa um prejuízo na norma [...], 
como explica a Delegada Dra. Ivana Coelho Marques Figueiredo, 
Delegada Titular da Delegacia da Mulher do Município de 
Caucaia (entrevista, 2017).  

É muito grande o volume dessas medidas que chegam 
para serem decididas e também para serem notificadas, o 
oficial de justiça é quem faz esse trabalho de notificar tanto 
vítima como agressor. Como a medida só passa a ter validade 
quando ambos são cientificados dessa decisão às vezes ocorre 
uma demora realmente, por conta de toda essa estrutura. O 
início do prazo de validade da medida pode contribuir para que 
ela não aja com tanta rapidez como é necessário.

Pensando em dar uma oxigenação na norma e garantir 
que as Medidas Protetivas sejam realmente tratadas como de 
caráter de urgência é que tramita no Senado Federal o projeto 
de lei complementar n° 07/2016 oriundo da câmara e de 
autoria do Deputado Sérgio Vidigal que consiste, dentre outras 
propostas, consideradas salutares, como a obrigatoriedade de 
atendimento da vítima, preferencialmente, por servidoras do 
sexo feminino, bem como a previsão de que esse atendimento não 
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sofra nenhuma solução de continuidade, tendo o atendimento 
às vítimas prestado inclusive nos finais de semana, pelas 
delegacias especializadas, a alteração que se pretende incluir 
no art. 12 da LMP, que trata da possibilidade de concessão da 
autoridade policial em conceder a medida protetiva à vítima de 
imediato. Como dispõe em seu art. 2°, § 2º

 Verificada a existência de risco atual ou iminente 
à vida ou integridade física e psicológica da vítima 
ou de seus dependentes, a autoridade policial, pre-
ferencialmente da delegacia de proteção à mulher, 
poderá aplicar provisoriamente, até deliberação ju-
dicial, as medidas protetivas de urgência previstas 
no inciso III do art. 22 e nos incisos I e II do art. 23 
desta Lei, intimando desde logo o ofensor.

Essa proposta vem sendo objeto de crítica por órgãos 
ligados ao setor, quer da sociedade civil, quer do Ministério 
Público, Defensoria Pública e Magistratura, pelo fato de achar que 
a concessão de medidas protetivas é exclusividade do magistrado, 
e passando essa concessão também à responsabilidade policial 
estaria ferindo o princípio da inafastabilidade do Poder 
Judiciário. Esta é uma corrente minoritária que interfere na 
possibilidade de continuidade eficaz do andamento saudável 
das medidas e contra o combate à insuportável morosidade na 
proteção da vítima. 
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O propósito da proposta é garantir a sobrevida da vítima 
em situação iminente de risco de morte, tendo a autoridade 
policial o discernimento de avaliar essa possibilidade de 
conceder a medida protetiva, sendo o juiz comunicado logo em 
seguida, podendo assim deferir ou indeferir a concessão inicial 
do delegado, como explana detalhadamente a Dra. Ivana Coelho 
Marques Figueiredo, Delegada Titular da Delegacia da Mulher 
do Município de Caucaia (entrevista, 2017), o que diz o projeto 
de lei é que a autoridade policial poderia naquele momento 
deferir aquela medida e depois daquela decisão ia ser colocada 
ao crivo do poder judiciário, ela ainda seria submetida ao Juiz 
para confirmar ou não aquela primeira analise que foi feita 
pela autoridade policial. Não seria um processo que retiraria o 
Poder Judiciário da questão, de forma alguma, ela só ia ser uma 
ordem urgente em uma situação de risco de vida para a vítima 
que a autoridade policial iria de pronto poder retirar aquele 
acusado de casa. 

 Os prejuízos da excessiva burocratização do procedimento 
podem ser aferidos na prática. Como relata a Dra. Ivana Coelho 
Marques Figueiredo, Delegada Titular da Delegacia da Mulher 
do Município de Caucaia (entrevista, 2017)

[...] Inclusive já teve um caso aqui em Caucaia, eu 
já expus esse fato, de uma senhora que veio reque-
rer as Medidas Protetivas e durante esse intervalo 
em que ela estava aguardando ele ser notificado das 
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medidas ela foi morta por ele. Foi um caso em que 
nos chocou muito aqui na delegacia [...]. 

Em termos práticos, o que se tem visto é que a mulher 
que sofre violência doméstica não deixa a delegacia já protegida 
por uma medida protetiva, mas com um papel sem qualquer 
efetividade, uma promessa distante de que o agressor será 
afastado algum dia.

Longo lapso temporal sem a assistência devida. Para 
quem está na ultrajante posição de vítima de violência 
doméstica, poucos dias, horas ou até minutos sem a proteção 
são uma eternidade, aumentando de modo insuportável essa 
odiosa vulnerabilidade. “Quando o Estado demora para agir, 
ofende a própria natureza da medida, deixando a ofendida com 
o justo receio de que voltará a ser vitimada e o agressor com 
o caminho livre para dela se aproximar e voltar a delinqüir. ” 
(BRUNO, ARTIGO, 2016)

A experiência amealhada durante o período de quase 
11 anos de vigência da Lei Maria da Penha, é que ensejou a 
apresentação do PLC 07/2016, para dar maior efetividade às 
medidas protetivas de urgência. É indispensável assegurar à 
autoridade policial que, constatada a existência de risco atual ou 
iminente à vida ou integridade física e psicológica da vítima ou 
de seus dependentes, aplique provisoriamente, até deliberação 
judicial, algumas das medidas protetivas de urgência, intimando 
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desde logo o agressor.
Deferida a medida, assim como ocorre com a prisão em 

flagrante, o juiz deve ser comunicado no prazo de 24 horas 
e poderá mantê-la, revogá-la ou ampliá-la. Ou seja, seria 
limitada a eficácia do prazo da responsabilidade da autoridade 
policial. Não tendo qualquer prejuízo ao controle judicial das 
providências tomadas pela polícia e não se pode falar em afronta 
ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente metodologia utilizada para a construção deste 
trabalho trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa, 
explicativa, de revisão bibliográfica, no qual foi realizado um 
estudo minucioso de artigos selecionados na íntegra dos anos 
de 2009 a 2017, bem como a própria Lei Maria da Penha, 
doutrinas voltadas ao estudo das diferenças de gênero e violência 
doméstica e familiar, além da realização de entrevistas com as 
Delegadas Titulares das Delegacias de Defesa da Mulher da 
Cidade de Fortaleza e do Município de Caucaia. As informações 
de dados foram pesquisadas no site do Instituto de Pesquisa e 
Economia Aplicada (IPEA).

4.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS



242 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

Como vimos nas sessões anteriores, a Lei Maria da Penha 
foi um marco muito importante para o amadurecimento da 
sociedade diante das diferenças desiguais de gênero, mesmo 
ainda vivendo em uma sociedade machista e preconceituosa, a 
Lei Maria da Penha está caminhando para uma conscientização 
de que a mulher tem papel fundamental dentro do âmbito 
familiar e precisa ser tratada igualitariamente e com total 
respeito e dignidade.

As medidas protetivas deram a Lei Maria da Penha uma 
forma mais prática de garantir a sua eficiência diante de todo 
o processo desgastante que abala toda uma estrutura familiar 
e que venha a fugir do controle judicial. Essas medidas foram 
avaliadas através de um estudo sobre o comportamento dos 
autores da violência doméstica a fim de conter uma possível 
reincidência e possibilitar o encorajamento da vítima a dar 
continuidade a todo o processo. As medidas protetivas ajudaram 
na diminuição das ocorrências mais gravosas tornando-se 
um ponto fundamental no amparo às vítimas, afastamento 
do agressor e andamento sem interrupções dos processos. 
Contudo, as medidas de caráter de urgência deixam algumas 
brechas em relação a sua eficácia.

Então, para melhor entendermos o que causa as falhas na 
execução das medidas protetivas foi feito um estudo teórico em 
que é levantado o pensamento de alguns autores, mas os mais 
importantes conteúdos adquiridos para análise da problemática 
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deste trabalho e obtenção de resultados de acordo com os 
objetivos traçados foram às respostas dadas pelas especialistas 
que atuam na área à frente das Delegacias de Defesa da Mulher 
da capital e região metropolitana. 

A Doutora Rena Gomes Moura, Delegada titular da 
Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza e a Doutora Ivana 
Coelho Marques Figueiredo, Delegada titular da Delegacia de 
Defesa da Mulher do Município de Caucaia, trabalham em 
combate à violência contra a mulher e cotidianamente enviam 
solicitações de medidas protetivas. Ambas crêem na importância 
das medidas no decorrer de todo o inquérito, processo e até 
mesmo após o fim do processo. Como ressalta Dra. Rena 
Gomes Moura, Delegada Titular da Delegacia de Defesa da 
Mulher de Fortaleza (entrevista, 2016) “[...] Elas garantem a 
integridade da vítima até o julgamento do processo. Muitas 
vezes até o julgamento do processo, até a prisão do agressor, as 
medidas protetivas têm essa função de resguardar as vítimas 
de desdobramentos da violência”.

As profissionais entrevistadas acreditam como uma 
das causas que tornam as medidas protetivas menos eficazes 
a questão da falta de acompanhamento após a concessão da 
medida. A vítima e o agressor são comunicados da existência 
da medida através do oficial de justiça e a torna válida a partir 
deste momento, mas não tem um acompanhamento contínuo 
após a cientificação das partes.
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... “[...] muitas vezes não tem órgãos policiais suficientes 
para acompanhar essas medidas, o cumprimento dessas 
medidas, não tem a imediata repressão de prisão do agressor...” 
(Dra. Rena Gomes Moura. Delegada Titular da Delegacia de 
Defesa da Mulher de Fortaleza. Entrevista, 2016).

Uma outra causa fundamental para a eficácia das 
medidas protetivas e que já é fato dentro da burocratização da 
Administração Pública é a morosidade do judiciário em avaliar 
tais medidas, pelo fato de que a demanda é muito grande e isso 
dificulta na continuidade saudável do processo. 

[...] a autoridade policial tem 48 horas para mandar es-

sas medidas para o Poder Judiciário e lá o juiz que esti-

ver respondendo por violência doméstica também terá 

48 horas para decidir sobre aqueles fatos que a autori-

dade policial enviou pra ele, que na maioria das vezes 

são somente as declarações da vítima, se ele concede ou 

não aquela medida protetiva de urgência pra ela. (Dra. 

Ivana. Entrevista, 2017)

Os prazos geralmente não são cumpridos e sem a medida 
protetiva em mãos a vítima fica exposta a uma nova agressão, a 
polícia não poderá agir preventivamente e a violência retorna a 
bater à porta dessas vítimas.

Existe um projeto de lei que tramita no senado que trará a 
possibilidade de fazer com que a engrenagem judicial funcione 
com mais agilidade em se tratando da eficácia das medidas 
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protetivas. O projeto de lei n° 07/2016 trás em seu corpo, 
além de pontos importantes para a eficiência nas delegacias 
especializadas e maior receptividade às vítimas de violência, 
a concessão da autoridade policial de expedir as medidas 
protetivas ainda com a presença da vítima, assim pulando 
uma parte burocrática um tanto quanto desnecessária. Assim 
a vítima já poderá sair com a medida protetiva em mãos e já 
tendo validação, no caso de o agressor também estar presente 
e for cientificado dessa medida pela autoridade policial. 

 Contudo, essa concessão dada à autoridade policial não 
retira a autonomia do juiz, como explica Dra. Ivana Coelho 
Marques Figueiredo, Delegada Titular da Delegacia da Mulher 
do Município de Caucaia (entrevista, 2017).

[...] O que diz o projeto de lei é que a autoridade po-
licial poderia naquele momento deferir aquela me-
dida e depois daquela decisão ia ser colocada ao cri-
vo do poder judiciário, ela ainda seria submetida ao 
juiz para confirmar ou não aquela primeira análise 
que foi feita pela autoridade policial. Não seria um 
processo que retiraria o Poder Judiciário da questão, 
de forma alguma, ela só ia ser uma ordem urgen-
te em uma situação de risco de vida para a vítima 
que a autoridade policial iria de pronto poder retirar 
aquele acusado de casa. 
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A medida será enviada para o magistrado no mesmo prazo 
em que é enviada a solicitação da medida, podendo o magistrado 
avaliar e ratificar a medida concedida pela autoridade policial 
ou invalidá-la, conforme seu entendimento. Esse projeto ainda 
tramita no senado e aguarda os trâmites finais. 

Será de suma importância a aprovação do projeto de 
lei nº 07/2016 que dará uma qualidade maior e melhor no 
atendimento a vítima de violência doméstica e oxigenará 
bastante a burocratização que tanto interfere na concessão das 
medidas protetivas de caráter de urgência e assim, tornando-as 
mais eficazes. 

5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que a Lei Maria da Penha foi um marco 
histórico dentro da sociedade brasileira e que até pouco tempo 
se tratava como uma sociedade patriarcal. No que se refere à 
proteção e garantias fundamentais da mulher que versam sobre 
o princípio da isonomia, fazendo valer a distinção de gênero e o 
reconhecimento da importância da proteção da mulher.

Nos seus quase 11 anos de vigência, a Lei Maria da 
Penha teve seus avanços gradativos e imprescindíveis para 
manter-se atual, atuante e eficiente, moldando-se dentro das 
necessidades apresentadas de forma harmônica, integrando as 
forças policiais, o judiciário e o Ministério Público.
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As Medidas Protetivas de Urgência vieram para dar 
uma oxigenação no tocante a continuidade e desenvolvimento 
dos inquéritos e nos processos judiciais de forma que afasta o 
agressor de qualquer interrupção em relação aos procedimentos 
e também para dar uma segurança à vítima e com isso uma 
maior sobrevida a esta.

 A manutenção de sua aplicabilidade é que as tornam 
ineficazes, no que diz respeito à ação de continuidade no 
acompanhamento dessas medidas, pela falta de políticas que 
dêem a importância necessária a garantir que se mantenha o 
cumprimento das medidas, ou pela morosidade do judiciário 
em analisar as solicitações das medidas protetivas enviadas 
pelas autoridades policiais. 

Contudo, há possibilidades significativas de avanço nas 
melhorias da eficácia dessas medidas, no que tange a concessão 
da autoridade policial de conceder a medida protetiva logo que 
a vítima se apresentar na delegacia, e de lá já sair com a garantia 
da proteção em mãos. Afastando assim a possibilidade de uma 
nova agressão ou até mesmo da morte da vítima.
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Entrevista com a Delegada titular da Delegacia de 
Defesa da Mulher de Fortaleza, Dra. Rena Gomes 
Moura.

Qual a importância das medidas protetivas?
As medidas protetivas são o instrumento de maior 

proteção às vítimas elas têm uma eficiência muito grande, 
principalmente de proteger a integridade física da vítima. Têm 
o poder de afastar o agressor do lar, elas têm o poder de retirar 
o agressor de casa, de proibir que ele se aproxime da vítima. 
Então, isso faz com que ela realmente possa ter uma sobrevida 
bem maior e a consequência disso é que se ele descumprir, ele 
pode ser preso. Hoje a medida protetiva é fundamental para as 
vítimas de violência.

Quais as relevantes mudanças que houveram após a 
implantação dessas medidas com relação a segurança da 
vítima?

Bem, agora o agressor que descumprir a medida protetiva 
poderá ser preso não somente em flagrante, mas também pode 
ensejar uma prisão preventiva e isso realmente inibe a prática 
do crime.

Qual a importância das medidas para a agilização do 
inquérito e do processo?
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Elas garantem a integridade da vítima até o julgamento 
do processo. Muitas vezes até o julgamento do processo, até a 
prisão do agressor, as medidas protetivas têm essa função de 
resguardar as vítimas de desdobramentos da violência.

As medidas protetivas são realmente eficazes?
Elas são eficazes sim. A partir do monitoramento dessas 

medidas nós percebemos que tem diminuído o numero de 
agressões mais graves. Os agressores quando recebem a 
comunicação das medidas protetivas, eles temem e a violência 
retroage. Claro que vai ter uma vez ou outra que agressor, 
mesmo com o conhecimento da medida protetiva, ele causa um 
mal maior a vítima, mas isso são casos de menor importância, de 
repercussão muito menor que a efetividade das medidas. Nós já 
fizemos esse monitoramento e já constatamos que as medidas 
são mesmo eficazes, porque além das vítimas possuírem total 
credibilidade as medidas servem para barras o desdobramento 
da violência. O que é uma coisa eficaz? É uma coisa que tenha 
efeito para barrar a violência. Hoje, as medidas protetivas 
são eficazes, porque elas têm uma repercussão de barrar o 
desdobramento da violência. O que está acontecendo, que não 
é a ineficácia, mas sim, muitas vezes o não monitoramento 
da eficácia, ou seja, muitas vezes não tem órgãos policiais 
suficientes para acompanhar essas medidas, o cumprimento 
dessas medidas, não tem a imediata repressão de prisão do 
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agressor, mas isso são políticas de órgãos estatais que precisam 
dar maior eficácia ao cumprimento dessas medidas protetivas. 
Não é que elas sejam ineficazes.

Por que mesmo a vítima com a medida protetiva em 
mãos acontece tantas mortes? Onde se encontra a falha?

Muitas vezes a vítima tem uma medida protetiva, só 
que ela retorna o convívio com o agressor. Então, a partir 
do momento que ela retorna o convívio, ela na verdade abre 
mão da medida protetiva, e claro que não podemos deixar de 
dizer que existem casos que mesmo com a medida protetiva 
o agressor vai e mata. Mas são casos específicos e são muito 
menores em relação a  quantidade de agressores que  cumprem 
as medidas protetivas. Hoje as medidas protetivas foram 
o maior instrumento da Lei Maria da Penha para garantir a 
integridade física das mulheres, tanto que foi copiada por vários 
outros dispositivos no direito dentro do ordenamento jurídico 
como as medidas cautelares diferente da prisão. Então, são 
importantes, elas têm muita eficiência na proteção às vítimas. 
Claro que nenhum instrumento jurídico vai dar cem por cento 
de garantia porque essa questão de gravidade do agressor a 
falha está aí, porque a medida protetiva protege a vítima, mas 
ela não desconstrói do agressor essa cultura machista, essa 
cultura de posse, por isso é preciso para dar mais efetividade 
a medida protetiva uma desconstrução dessa cultura também.
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Entrevista com a Delegada Titular da Delegacia de 
Defesa da Mulher do Município de Caucaia, Dra. Ivana 
Coelho Marques Figueiredo

Quais os avanços mais relevantes que a Lei Maria 
da Penha conseguiu alcançar nesses quase 11 anos de sua 
vigência?

A Lei Maria da Penha é uma lei muito inovadora, tanto 
é que ela é uma das melhores leis do mundo em relação ao 
enfrentamento a violência contra a mulher. Eu acredito, pela 
experiência que tenho, eu trabalho com violência doméstica 
desde 2010 e já estive em vários municípios, já respondi como 
titular do município de Sobral, Pacatuba, Fortaleza, atualmente 
Caucaia e outras delegacias não especializadas em violência 
doméstica, mas todas as delegacias fazem atendimento nesse 
sentido, eu vejo que a Lei Maria da Penha tem muita credibilidade 
exatamente por que ela endureceu o tratamento do agressor, 
fez um procedimento mais severo em relação ao agressor, mas 
também ela trouxe instrumentos de proteção à vítima como é 
o caso das Medidas Protetivas de Urgência.

Qual a importância das Medidas Protetivas de caráter 
de Urgência?

As Medidas Protetivas de Urgência são um instrumento 
muito eficaz, muito eficiente em que nele podem ser 
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antecipadas várias questões não somente de natureza penal, 
mas também de natureza administrativa como, por exemplo, 
se o acusado for um policial militar ou uma pessoa que possui 
porte de arma ele pode ter o seu porte de arma restrito por 
um período, também a obrigação de manter-se distante da 
vítima e também nas próprias Medidas Protetivas já pode ficar 
decidido sobre a guarda e os alimentos tanto pra vítima como 
para os filhos. Isso é muito importante! Quando a mulher se vê 
totalmente dependente economicamente, financeiramente do 
companheiro, marido, se ela tiver suas necessidades supridas 
ela vai ser muito mais fortalecida para dar continuidade a um 
procedimento criminal com ele.

Como funciona o processo de solicitação da Medida 
Protetiva?

É feito conforme a Lei Maria da Penha determina. A vítima 
comparece à delegacia, noticia algum fato que se enquadre na 
situação de violência doméstica familiar e a partir disso, nós 
vamos explicar para ela o que são as Medidas Protetivas, que 
são medidas que podem ser requeridas aqui na delegacia, a 
autoridade policial tem 48 horas para mandar essas medidas 
para o Poder Judiciário e lá o juiz que estiver respondendo por 
violência doméstica também terá 48 horas para decidir sobre 
aqueles fatos que a autoridade policial enviou pra ele, que na 
maioria das vezes são somente as declarações da vítima, se ele 
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concede ou não aquela medida protetiva de urgência pra ela.

 Por que mesmo a vítima tendo a Medida Protetiva 
acaba ocorrendo reincidências de agressões ou até mesmo 
a morte das vítimas? Onde se encontra a falha?

A questão da reincidência, eu acredito que não seja uma 
falha das medidas protetivas nem da lei, a gente está inserido 
numa sociedade machista em que envolve diversos fatores da 
violência doméstica. A dependência econônica, a dependência 
emocional, são fatores que ainda pesam muito, o próprio 
machismo ainda é muito presente na nossa sociedade, inserida 
em um contexto muito machista e que aceita muito, trata como 
normal ainda a violência contra a mulher. São inúmeras as 
situações aqui na delegacia em que a mulher vem relatar como, 
por exemplo, que foi lesionada pelo companheiro e durante 
a conversa com ela perguntamos se ela não foi ameaçada, 
ofendida e ela responde que isso acontece todos os dias... Então, 
para ela, aquelas ofensas, aquelas ameaças são normais, não 
são atitudes criminosas e próprio agressor trata essa situação 
como uma situação normal, trata a mulher dele como objeto 
que por ela pertencer a ele, ele pode tratá-la da maneira como 
for conveniente, como se a mulher servisse só como uma mera 
forma de atender as necessidades do homem. 

Também ocorre a questão de que as medidas só passam a 
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ter validade a partir do momento em que tanto a vítima como o 
acusado estão cientificados dessas medidas, e o volume é muito 
grande, nós só temos juizado específico na violência doméstica 
que é em Fortaleza, com uma única Juíza que atende todo o 
Estado do Ceará. Em outros Municípios como aqui em Caucaia, 
por exemplo, o Juiz, Doutor Mário responde pela 3ª Vara 
Criminal e também acumula a função de violência doméstica, 
ele não é um Juiz específico de violência doméstica, ele acumula 
essa função. Então, é muito grande o volume dessas medidas que 
chegam para serem decididas e também para serem notificadas, 
o oficial de justiça é quem faz esse trabalho de notificar tanto 
vítima como agressor. Como a medida só passa a ter validade 
quando ambos são cientificados dessa decisão às vezes ocorre 
uma demora realmente, por conta de toda essa estrutura o 
início do prazo de validade da medida pode contribuir para que 
ela não aja com tanta rapidez como é necessário.

Tramita no senado o projeto de lei nº 07/2016, em que 
um dos seus pontos importantes é a concessão da autoridade 
policial de expedir as Medidas Protetivas. Nesse sentido em que 
ajudaria na eficácia das Medidas?

Eu sou muito a favor. Inclusive já teve um caso aqui 
em Caucaia, eu já expus esse fato, de uma senhora que veio 
requerer as Medidas Protetivas e durante esse intervalo em que 
ela estava aguardando ele ser notificado das medidas ela foi 
morta por ele. o acusado estão cientificados dessas medidas, 
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e o volume é muito grande, nós só temos juizado específico 
na violência doméstica que é em Fortaleza, com uma única 
Juíza que atende todo o Estado do Ceará. Em outros Municípios 
como aqui em Caucaia, por exemplo, o Juiz, Doutor Mário 
responde pela 3ª Vara Criminal e também acumula a função 
de violência doméstica, ele não é um Juiz específico de violência 
doméstica, ele acumula essa função. Então, é muito grande o 
volume dessas medidas que chegam para serem decididas e 
também para serem notificadas, o oficial de justiça é quem faz 
esse trabalho de notificar tanto vítima como agressor. Como a 
medida só passa a ter validade quando ambos são cientificados 
dessa decisão às vezes ocorre uma demora realmente, por conta 
de toda essa estrutura o início do prazo de validade da medida 
pode contribuir para que ela não aja com tanta rapidez como é 
necessário.

Tramita no senado o projeto de lei nº 07/2016, em 
que um dos seus pontos importantes é a concessão da 
autoridade policial de expedir as Medidas Protetivas. Nesse 
sentido em que ajudaria na eficácia das Medidas?

Eu sou muito a favor. Inclusive já teve um caso aqui em 
Caucaia, eu já expus esse fato, de uma senhora que veio requerer 
as Medidas Protetivas e durante esse intervalo em que ela estava 
aguardando ele ser notificado das medidas ela foi morta por 
ele. Foi um caso em que nos chocou muito aqui na delegacia, e 
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o que eu percebo é que essas medidas são realmente medidas 
urgentes e que se por acaso a autoridade policial já pudesse 
naquele momento deferir e cientificar essa medida ao agressor.

Mesmo que a polícia só possa resolver as questões penais 
constantes na medida seria muito importante que as pessoas 
leiam o projeto de lei, por que um dos argumentos contra é de 
que o poder judiciário não estaria decidindo. E não é verdade! 

O que diz o projeto de lei é que a autoridade policial 
poderia naquele momento deferir aquela medida e depois 
daquela decisão ia ser colocada ao crivo do poder judiciário, 
ela ainda seria submetida ao Juiz para confirmar ou não aquela 
primeira analise que foi feita pela autoridade policial. Não 
seria um processo que retiraria o Poder Judiciário da questão, 
de forma alguma, ela só ia ser uma ordem urgente em uma 
situação de risco de vida para a vítima que a autoridade policial 
iria de pronto poder retirar aquele acusado de casa. 

Então, quando aquela situação que está muito inflamada, 
que está de risco e a autoridade policial consegue, através da 
Medida Protetiva, afastar o agressor do lar é sem dúvidas que 
evitaria muitos crimes.

Outra questão importante é a de que o STJ entende que 
o descumprimento de Medidas Protetivas não seria penalizado 
pelo flagrante, não seria caso de prisão em flagrante e delito. 
Como a decisão do STJ não é vinculante, a autoridade policial 
tem a possibilidade de usar o seu entendimento e aqui a gente 



260 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

Emanuelle Eveline Lima de Araújo | 260

faz os flagrantes pelo artigo 359 do código penal que é um artigo 
específico para o descumprimento de decisões judiciais. Então, 
a gente faz sim prisão em flagrante quanto ao descumprimento 
das Medidas Protetivas de Caráter de Urgência. 

Imagine a situação de uma mulher que é vítima de uma 
lesão corporal e que recolhe à delegacia, pede as Medidas 
Protetivas, estas são deferidas, obrigando aquele acusado a se 
afastar, não mais se aproximar da casa, e esse acusado volta 
a casa da vítima, mesmo que ele não ameace e nem pratique 
nenhum crime, mas só a presença dentro de casa já causa um 
temor, a vítima aciona a polícia, ela trás aquela situação toda 
à delegacia e o acusado sai pela mesma porta da vítima sem 
que seja feito nenhum procedimento. Vai tornar totalmente 
letra morta o artigo de que trata as Medidas Protetivas, elas 
vão perder totalmente a razão de ser. Então, por isso que a 
gente continua fazendo as prisões em flagrante em caso de 
descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência. 
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CAPÍTULO 7

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA: A GARANTIA JURÍDICA 
PELO PARTO HUMANIZADO TAMARA RÉGIA 

SABOIA MORAIS

Tamara Régia Saboia Morais

Resumo: Este trabalho de conclusão de curso visa analisar 
a violência obstétrica no ordenamento jurídico brasileiro, 
tendo como escopo indicar os desdobramentos do tratamento 
do ordenamento jurídico brasileiro sobre o tema. Esse tipo 
de violência se dá no processo fisiológico do parto, no qual, 
é transformado em um acontecimento medicalizado e 
institucional, ultrapassando as recomendações científicas 
para o atendimento no pré-natal ou no parto por meio do 
uso abusivo da tecnologia em desrespeito ao funcionamento 
natural do corpo da mulher em trabalho de parto quando este 
é esperado por ela e, possível, segundo as evidências científicas 
a respeito. Ainda que a violência obstétrica seja corriqueira e 
tenha sido já naturalizada pelos profissionais de saúde e por 
suas pacientes, o trabalho observou a razão de tal prática ser 
considerada violenta. Observou-se, ainda, as formas os estados 
brasileiros têm legislado a respeito com o intuito de coibi-la, por 
fim, acerca da importância de o Brasil se posicionar com uma lei 
nacionalmente válida a respeito. A pesquisa do referido trabalho 
é de caráter bibliográfico que se concentrou na leitura, análise 
e interpretação de livros, periódicos, documentos. Pretende-
se abordar os aspectos conceituais da violência obstétrica; as 
práticas consideradas violentas e os indicadores no Brasil dessa 
prática delituosa; enumerar a proteção legal para a mulher. 

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Violência 
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Obstétrica; Parto Humanizado.

1. INTRODUÇÃO
 

O referido trabalho tem como objetivo analisar a violência 
obstétrica no molde brasileiro.  Percebe-se que esse tipo de 
conduta violenta contra a mulher ocorre tanto no período do 
pré-natal, no parto, como também no pós-parto. Observa-se que 
o Brasil é o líder em cirurgias cesarianas praticadas vãmente, 
dados elevados segundo a recomendação da Organização 
Mundial de Saúde- OMS.   

Tendo em vista as numerosas discussões a respeito da 
violência de gênero na sociedade, verificou-se a importância de 
um aprimoramento do tema relativo aos direitos desrespeitados 
da mulher na hora do parto no caso de violência obstétrica e a 
sua relação com o empoderamento e autonomia feminina.

A violência obstétrica pode ser caracterizada quando 
ocorre a falta de atendimento ou empecilhos à assistência 
do pré-natal; quando gera comentários constrangedores em 
relação a cor da pele, situação econômica, religião etc.; ofender, 
humilhar ou xingar a gestante, ou até mesmo negligenciar um 
tratamento de qualidade.

O parto humanizado evento em que a gestante tem 
suas vontades atendidas, de forma a ter o trabalho de parto 
conduzido com respeito e dignidade, levando segurança e 
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conforto no momento crucial fim da gestação e inicio do pós-
parto, onde essa mulher esta vulnerável e cheia de anseios com 
a vida materna, mesmo as que são por necessidade real de ir 
a cirurgia para dar a luz deve se respeitar, tratando assim o 
momento com delicadeza e parcimônia. 

  O presente trabalho divide-se da maneira a seguir: A 
introdução, nosso referencial teórico, que aborda as seguintes 
questões sobre a violência obstétrica, além das principais 
formas de violência obstétrica, direitos essenciais, e dignidade 
humana, à integridade pessoal, à maternidade e a discussão da 
necessidade de legislação  no ordenamento jurídico brasileiro 
de amparo ao parto humanizado. No item 4, apresentamos 
o percurso metodológico, já no item 5, a explanação das 
considerações finais, onde arrematamos nossas rápidas 
considerações críticas que sustentam nosso objetivo no âmbito 
jurídico.

2.  REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Breves considerações sobre violência contra 
a mulher

A violência é considerada um grave problema na ordem 
da saúde pública mundial. Relacionada como um fenômeno de 
natureza social e histórica, atingindo mundialmente governos 
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e populações, tanto no âmbito local, no público ou privado e, na 
medida em que ocorrem variadas atitudes e comportamentos, 
tal conceito mutável vai se transformando conforme o tempo, a 
sociedade, os costumes e a legislação em vigor.

O conceito de violência, em lato sensu, é a manifestado 
de forma física, sexual, psicológica e até patrimonial, seja por 
atos omissivos e /ou comissivos. Concorrente a isto, a violência 
também pode ser entendida pelo uso da força ou do poder, em 
face de si ou de outro indivíduo e, por consequência, resultar 
em lesões a terceiros, autolesão, morte ou danos.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a violência 
é definida como a imposição de um grau significativo de dor e 
sofrimento evitáveis. 

Em se tratando da violência contra a mulher, esta é 
uma das mais vergonhosas dentre todas as demais violações 
de direitos humanos. Ademais, é um dos problemas sociais 
que mais ganhou notoriedade nos últimos anos em todo o 
mundo devido ao seu caráter devastador sobre a saúde e a 
dignidade da mulher. Diversos políticas públicas passaram a ser 
estudadas e definidas pelos mais diversos setores da sociedade, 
destacadamente pelo movimento feminista, iniciando-se, deste 
então, uma luta de todos. 

Neste intervalo, a violência contra a mulher passou a ser 
reconhecida como um problema do Estado, no qual por meio de 
leis especificas, voltadas para a defesa da mulher, determinados 
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acontecimentos passaram a ser previstos e disciplinados em lei.
Em relação a isto, a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 
– Convenção de Belém do Pará foi editada em 1994 pela 
Organização dos Estados Americanos e ratificada pelo Brasil 
no ano seguinte.  Vale ressaltar que a Convenção de Belém do 
Pará foi o primeiro Tratado Internacional a reconhecer como 
um problema a violência contra a mulher e definiu a violência 
contra as mulheres como uma violação dos direitos humanos 
e dos direitos fundamentais, limitando total ou em parte o 
reconhecimento, a utilização e o exercício desses direitos pelas 
mulheres. Sendo assim, a violência obstétrica enquadra-se 
como uma forma de violência contra a mulher.

Não menos importante, destaca-se à elaboração e à 
aprovação da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – de 23 de 
agosto de 2006 que, expressamente em seu art. 6º, reconheceu 
que a violência de gênero constitui uma das formas de violação 
dos direitos humanos e fundamentais das mulheres, no qual 
tal diploma inaugurou uma política integrada para prevenir, 
investigar, sancionar e reparar a violência em face da mulher.

Partindo destas premissas normativas, resta evidente 
que a violência em face da mulher, em especial, a violência 
institucional no cuidado obstétrico, ou, simplesmente, violência 
obstétrica, também deve ser combatida pelo Poder Público, sob 
pena de inadmitida omissão estatal.  
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2.2. Conceito normativo sobre violência 
obstétrica

A formação da definição de violência obstétrica está 
diretamente ligada historicamente ao processo de parto, 
especialmente, após a introdução do parto meio cirúrgico, a 
cirurgia obstétrica na medicina fez com que o parto deixasse 
de ser um acontecimento estritamente natural, tratado antes 
no seio familiar, para se tornar uma prática hospitalizada, de 
praxe pelos profissionais médicos a ser realizada em ambiente 
hospitalar, prática dominada pela medicina e institucionalizada 
nos hospitais.  

O termo violência obstétrica foi empregado inicialmente 
no meio acadêmico pelo Dr. Rogério Pérez D’Gregório, presidente 
da Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia da Venezuela. Embora 
o tema violência obstétrica seja pouco debatido no cenário 
acadêmico, sua vivência é comum. De acordo com a pesquisa 
“Mulheres brasileiras e gênero nos espaços público e privado”, 
divulgada em 2010 pela Fundação Perseu Abramo, uma em 
cada mulheres sofre algum tipo de violência durante o parto. 
Mas, afinal, o que é violência obstétrica?

De uma forma mais abrangente, pode-se conceituar a 
violência obstétrica como qualquer ação ou omissão, culposa 
ou dolosa, perpetrada por profissionais da área da saúde em 
face da mulher, durante as fases pré-natal, parto, puerpério 
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e pós-natal, ou, ainda, em casos de procedimentos abortivos 
autorizados, que, violando o direito à assistência médica da 
mulher, implique em abuso, maus-tratos ou desrespeito à 
autonomia feminina sobre o próprio corpo ou à liberdade de 
escolha acerca do processo reprodutivo que entender adequado.

Para Pulhez (2013, p. 1), a violência obstétrica é aquela 
violência praticada contra a mulher em ambientes hospitalares 
no momento do parto. 

O Ministério da Saúde conceitua a violência obstétrica 
como: 

[...] é aquela que acontece no momento da gesta-
ção, parto, nascimento e/ou pós-parto, inclusive 
no atendimento ao abortamento. Pode ser física, 
psicológica, verbal, simbólica e/ou sexual, além de 
negligência, discriminação e/ou condutas excessi-
vas ou desnecessárias ou desaconselhadas, muitas 
vezes prejudiciais e sem embasamento em evidên-
cias científicas. Essas práticas submetem mulheres 
a normas e rotinas rígidas e muitas vezes desneces-
sárias, que não respeitam os seus corpos e os seus 
ritmos naturais e as impedem de exercer seu prota-
gonismo.

A Organização Mundial de Saúde, no segundo semestre 
de 2014, período em que se pronunciou a respeito da temática, 
e publicou uma declaração acerca da violência obstétrica, 
requerendo políticas e promoção à assistência obstétrica 
humanizada, além da adoção de medidas governamentais no 
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sentido de abolir o desrespeito e abuso contra a mulher no 
período do parto. De acordo com a Organização:

Todas as mulheres têm direito ao mais alto padrão 
de saúde atingível, incluindo o direito a uma assis-
tência digna e respeitosa durante toda a gravidez e o 
parto, assim como o direito de estar livre da violên-
cia e discriminação. Os abusos, os maustratos, a ne-
gligência e o desrespeito durante o parto equivalem 
a uma violação dos direitos humanos fundamentais 
das mulheres, como descrevem as normas e prin-
cípios de direitos humanos adotados internacional-
mente. Em especial, as mulheres grávidas têm o di-
reito de serem iguais em dignidade, de serem livres 
para procurar, receber e dar informações, de não so-
frerem discriminações e de usufruírem do mais alto 
padrão de saúde física e mental, incluindo a saúde 
sexual e reprodutiva. (2014, p. 1-2).

Nessa linha de raciocínio, o abuso praticado por 
determinados profissionais de saúde em diversas ações durante 
o tratamento da mulher em momentos reprodutivos pode ser 
caracterizado como violência obstétrica. 

Nos relatos de Pulhez (2013, p. 2): 

Um dos resultados concretos dessa tentativa de am-
pla divulgação no Brasil desta forma de violência é o 
documentário “Violência Obstétrica – A voz das bra-
sileiras”, produzido por autora de um blog materno. 
O intuito do vídeo foi “dar visibilidade e eliminar de 
uma vez por todas” a práticas recorrentes em hospi-
tais que configurariam situações de violência. Exibi-
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do on-line em postagens coletivas de diversos blogs 
da Internet, em 25 de novembro do mesmo ano, ele 
teve o claro objetivo de associação do termo “violên-
cia obstétrica” ao termo “violência contra a mulher”, 
dado o Dia Internacional da Luta para a Eliminação 
da Violência Contra as Mulheres.

Percebe-se, entretanto que, mesmo com o conhecimento 
ainda em caráter superficial da população, compreende-
se que o parto é uma ocasião em que os cuidados médicos 
desenvolvidos pelos profissionais propiciam a mulher em 
posição de protagonista e as intervenções médicas não devem 
ter o papel predominante. Nesse sentido, Andrade (2014, p. 3) 
afirma: 

O parto é um momento único e inesquecível na 
vida da mulher, quando o cuidado despendido pe-
los profissionais deveria ser singular e pautado no 
protagonismo da mulher, tornando-o mais natural 
e humano possível. Distintamente de outros aconte-
cimentos que necessitam de cuidados hospitalares, 
o processo de parturição é fisiológico, normal, ne-
cessitando, na maioria das vezes, apenas de apoio, 
acolhimento, atenção e humanização.

De uma maneira simples, podemos afirmar que a 
violência obstétrica se evidencia por qualquer intervenção 
institucional indevida, não informada ou abusiva perpetrada 
por profissionais da saúde, durante as fases pré-natal, parto, 
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puerpério e pós-natal, que incida sobre o corpo ou sobre o 
processo reprodutivo da mulher, violando sua autonomia, 
privacidade, informação, liberdade de escolha ou participação 
nas decisões tomadas. 

De acordo com a advogada Maria Carafizi em seu texto 
denominado- Mulher vítima de violência obstétrica deve buscar 
reparação -, a violência obstétrica trata-se de vários tipos de 
situações de submissão física e psicológica que ocorrem desde a 
gestação até o pós parto, incluindo o abortamento e caracteriza-
se pela apropriação do corpo e dos processos reprodutivos da 
mulher pelos profissionais da saúde em razão de tratamento 
desumanizado, abuso de medicamentos, patologização de 
procedimentos naturais que acarretam na perda da autonomia e 
da capacidade decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade 
e que, geralmente, terminam por impactar negativamente e 
seriamente sobre a qualidade de vida das mulheres.

Destarte, temos que a violência obstétrica pode ser 
praticada de diversas formas, sendo que em algumas vezes é feita 
de forma tão sutil ao passo da vítima, esta que geralmente não 
dispõe de conhecimento médico necessário para compreender 
o procedimento a que está sendo submetida, passa a achar que 
algumas manobras são inerentes à metodologia da feitura do 
parto. 

Compreende-se, dessa forma, que a violência obstétrica 
é um extenso campo de intervenções praticados na mulher 
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durante o período de parto. É necessário, dessa forma, elencar 
determinadas práticas que são entendidas como violência 
obstétrica. Como se examina a seguir.  

2.3. Principais formas de violência obstétrica

Como já exposto neste trabalho, distintas são as formas 
em que acontece a violência obstétrica em face da mulher, 
podendo ainda ser praticada por um ato comissivo ou mesmo 
omissivo por parte da equipe médica que atende a gestante 
durante o período gestacional.

É sabido que, a violência obstétrica não é, como frequência, 
entendida como tal, seja em razão de sua camuflagem de 
normalidade, ou mesmo pelo fato de ela estar já banalizada. 

De acordo com a pesquisa coordenada pela Fundação 
Oswaldo Cruz (2012) em parceria com diversas instituições 
científicas do Brasil, que teve como tema Nascer no Brasil: 
Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento, apontou que 
uma em cada quatro brasileiras que deram à luz foi vítima de 
violência obstétrica. Fatores como desrespeito, assédio moral e 
físico, abuso e negligência evidenciados desde o pré-natal até 
durante o parto foram causas para o número significativo da 
violência perpetrada em face da mulher em seu estado pré ou 
pós-gestacional. 

Ainda de acordo com a pesquisa: 
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[...] As mulheres brasileiras e seus bebês de qual-
quer grupo social estão sendo desnecessariamen-
te expostos ao risco de efeitos adversos no parto e 
nascimento. As de mais elevado nível social sofrem 
maior número de intervenções obstétricas, em es-
pecial a operação cesariana, e dão à luz a um grande 
número de bebês com menos de 39 semanas, per-
dendo assim as vantagens advindas da sua situação 
social. As mais pobres, atendidas no setor público, 
estão submetidas a partos extremamente medica-
lizados, dolorosos, e demonstram menor satisfação 
com a atenção recebida. Têm piores indicadores pe-
rinatais e de condições de saúde em geral, indicando 
a baixa efetividade do modelo de atenção obstétri-
ca e neonatal predominante nos serviços públicos e 
privados do país. 

A violência obstétrica elenca-se num amplo conjunto 
de práticas que são danosas à mulher, entre elas: a) violências 
institucionais; b) violências verbais dos profissionais de saúde; c) 
procedimentos desnecessários ou iatrocêntricos; d) despreparo 
profissional.

Para Ciello (2012, p. 51): “o que se considera violência 
institucional compreende a atuação do profissional de saúde 
dentro da instituição de atendimento, atrelando, de certa 
maneira, sua atuação às condições físicas, organizacionais e de 
recursos da mesma”. Ainda segundo Ciello (2012, p. 61):

Caráter institucional: ações ou formas de organiza-
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ção que dificultem, retardem ou impeçam o acesso 
da mulher aos seus direitos constituídos, sejam es-
tes ações ou serviços, de natureza pública ou priva-
da. Exemplos: impedimento do acesso aos serviços 
de atendimento à saúde, impedimento à amamen-
tação, omissão ou violação dos direitos da mulher 
durante seu período de gestação, parto e puerpério, 
falta de fiscalização das agências reguladoras e de-
mais órgãos competentes, protocolos institucionais 
que impeçam ou contrariem as normas vigentes.

Quanto à violência verbal e emocional, o qual viola o direito 
ao respeito e à dignidade, está relacionado ao proferimento 
de expressões ofensivas por parte de profissionais de saúde à 
mulher durante o parto, como por exemplo: “Na hora de fazer 
não gritou! É melhor seu marido não assistir o parto, senão 
ele ficará com nojo de você!”, dentre outras ofensas as quais 
acarretam desrespeito à mulher em situação de parto, como 
também aponta outro tipo de violência, a institucional, que se 
caracteriza pela supressão de direitos.  

A Portaria do Programa de Humanização do Parto e 
Nascimento (GM 569/2000), bem como a Rede Cegonha (Lei 
1.459/2011) determinam que toda mulher gestante, em trabalho 
de parto, em estado puérpera, como também sua família sejam 
recebidas com dignidade nos serviços de saúde, através de um 
ambiente acolhedor e atitudes éticas. (BRASIL, 2018)

Importante destacar ainda, o abuso físico, entendida 
como outro tipo de violência obstétrica, no qual vai de encontro 
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ao direito à integridade corporal da mulher, visto que causam 
mais danos que benefícios à saúde da mulher. Dentre eles, 
destacam-se algumas das intervenções mais utilizadas durante 
a prática obstétrica, mas que não são definidas com clareza 
como prejudiciais à saúde da mulher, segundo a Organização 
Mundial de Saúde.  São eles: 

1. Ocitocina de rotina/sem indicação: é uma 
droga aplicada na mulher para a acelera-
ção dos partos nos hospitais públicos e 
privados, estando associada à cascata de 
intervenções que fazem parte da assistên-
cia. Em tal procedimento, a mulher em 
trabalho de parto passa a ter dores mais 
intensas, aumentando o risco de sofri-
mento fetal, como também de cesariana. 
De acordo com a Cartilha de Direito das 
Mulheres no parto – Conversando com 
profissionais de saúde e do direito: 

2. A pesquisa, nacional Nascer no Brasil, de 
base hospitalar, realizado entre fevereiro 
de 2011 e outubro de 2012, onde foram 
onde foram entrevistadas 23.894 puérpe-
ras, indicou que no total, a ocitocina foi 
utilizada em 40% das mulheres de risco 
obstétrico habitual, naquelas de menor 
nível de escolaridade, sendo ainda menos 
frequente para elas o uso de analgesia. 
Aquelas mais pobres e com menor esco-
laridade são as que mais sofrem com essa 
intervenção dolorosa, sem a possibilidade 
de ter analgesia para alívio da dor. Apenas 
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5,6 % das mulheres de risco habitual tive-
ram seus partos de forma natural. (ZOR-
ZAM, p. 18)

3. Episiotomia: É um corte genital para alar-
gar a vagina durante o trabalho de parto, 
no qual traz diversas complicações à saú-
de da mulher, dentre eles, complicações 
infecciosas e de cicatrização, aumento de 
risco de incontinência e aumento de dor no 
pós-parto, elas parecem não ter o direito 
ao consentimento prévio sobre essa prá-
tica. Estima-se que, atualmente no Brasil, 
53,4% das mulheres que têm seus filhos 
via vaginal passam pelo procedimento, da 
episiotomia, segundo a pesquisa Nascer 
no Brasil. Em relação à episiotomia, Ciello 
afirma (2012, p. 80): 

4. [...] Afeta diversas estruturas do períneo, 
como músculos, vasos sanguíneos e ten-
dões, que são responsáveis pela susten-
tação de alguns órgãos, pela continência 
urinária e fecal e ainda têm ligações im-
portantes com o clitóris. [...] É a única 
cirurgia realizada sem o consentimento 
da paciente e sem que ela seja informada 
sobre sua necessidade, seus riscos, seus 
possíveis benefícios e efeitos diversos”. 

A crença de que o períneo não se estende e volta à sua 
anatomia original é ligada a outras pontos da assistência, 
como parto em posição deitada e orientações dirigidas para 
que a mulher empurre o bebê. Normalmente, a episiotomia é 
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indicada apenas quando há a necessidade de alargar o canal 
vaginal para passagem do bebê durante o parto normal, não 
apontando nenhuma relação com a cesárea vaginal, já que esta 
vai na contramão das orientações para o parto humanizado. 

Tal procedimento, somente é recomendável, quando 
imprescindível, a realização do corte conforme decisão da 
equipe médica atuante no parto, após perceber sua necessidade, 
como também com o consentimento da gestante caso esta se 
encontre em condições de oferecê-lo ou de seu acompanhante, 
em situações excepcionais. Em todos as hipóteses, a episiotomia 
deve sempre ser relatada no prontuário médico da parturiente, 
assim como todas as implicações do parto.

1. A realização de cesarianas sem indicação: 
É evidente que a gestação é um fato fisio-
lógico e natural vivenciado exclusivamen-
te pela mulher, onde dessa gestação surgi-
rá uma vida e o dar à luz a um filho pode 
apresentar-se de duas formas: o parto 
normal ou o parto cesariano. Entretanto, 
cabe salientar que o índice de mulheres 
que optam compulsoriamente por partos 
cesáreos eletivos cresce consideravelmen-
te, pelo fato de serem levadas ainforma-
ções enganosas a respeito do parto nor-
mal por meio de profissionais da saúde. 
Conforme apontado Diniz (2005, p. 231):

2. No parto vaginal a violência da imposi-
ção de rotinas, da posição do parto e das 
interferências obstétricas desnecessárias 
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perturbam e inibem o desencadeamento 
natural dos mecanismos fisiológicos do 
parto, que passa a ser sinônimo de pato-
logia e de intervenção médica, transfor-
mando-se em uma experiência de terror, 
impotência, alienação e dor. Desta forma, 
não surpreende que as mulheres introje-
tem a cesárea como melhor forma de dar 
à luz, sem medo, sem risco e sem dor. (DI-
NIZ, 2005, p.231)

O parto cesáreo está ligado a idealizações culturais 
introjetadas a partir das quais tal parto é uma forma mais 
moderna, menos dolorosa, mais higiênica e, por vezes, uma 
escolha para a gestante que tem um maior poder aquisitivo. O 
índice de mulheres que optam compulsoriamente por partos 
cesáreos eletivos cresce consideravelmente, pelo fato de serem 
levadas a informações enganosas a respeito do parto normal 
por meio de profissionais da saúde. Destaca-se, desta forma, 
a explicação do parto via vaginal, que no geral, é tido como 
algo extremamente doloroso, sofrido e na atual conjuntura um 
desgaste físico desnecessário e facilmente evitável. 

Na Resolução 368 da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar assegura à mulher obter informações sobre as 
taxas da cirurgia e partos normais dos hospitais privados de 
suas seguradoras de saúde, no caso daqueles conveniados. 
Seria, na verdade, uma informação que deveria ser passada às 
mulheres durante o pré-natal. A discussão sobre necessidade 
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de se assegurar informação acerca dos riscos de curto e longo 
prazo envolvidos na cesariana deve acontecer durante o pré-
natal e as mulheres têm o direito de decidir o tipo de parto que 
desejam, após explicados os riscos e benefícios de cada um.

Cercear a mulher gestante de informações imprescindíveis 
para a qualidade do seu parto, podendo decidir livremente é 
violar o seu direito de autodeterminação e de autonomia como 
mulher.

Outro fator alarmante é a discriminação envolvendo 
classe social, identidade étnica, idade ou cor da pele. Entende-
se que quanto menor a escolaridade da mulher em estado 
gravídico, puerpério ou de parto e mais escura a cor da sua pele, 
menor é a atenção dada e a analgesia é dedicada no momento 
do parto. (ZORZAM, p.30)

Ressalta-se que no ambiente hospitalar em que a mulher 
acredita receber um tratamento humanizado, muitas vezes 
fragilizada pelo seu estado, acaba sofrendo violências das mais 
diversas formas, o que prejudica não somente a saúde psíquica, 
como também compromete suas condições para o parto. 
Igualmente, determinadas práticas ferem de forma evidente o 
princípio da dignidade da pessoa humana.  

2.4. Os direitos da mulher esculpidos na 
constituição federal
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Infere-se que, na Constituição Federal de 1988, também 
conhecida como Constituição Cidadã, prescreve um rol de 
direitos que são garantidos ao cidadão e, consequentemente, 
são aplicáveis à mulher, inclusive, nas ocasiões dos cuidados 
obstétricos, são eles: a) direito à saúde; b) direito à dignidade; 
c) direito à integridade, previsto no art. 5º da Constituição 
Federal.

2.4.1. Direito à saúde

A saúde é um direito social constitucionalmente garantido 
pelo Estado brasileiro ao cidadão e encontra-se firmado nos 
artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988. Ademais, 
trata-se de uma prerrogativa jurídica indisponível endossado à 
generalidade das pessoas. O artigo 196 da CFRB dispõe:  

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Es-
tado, garantido mediante políticas sociais e econô-
micas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e re-
cuperação.
   

 Complementa-se a tal preceito, a Lei nº 8.080/90, 
no qual prescreve em seu artigo 2º que “a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.
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À vista disso, compreende-se que o direito à saúde é um 
direito fundamental de cunho social. Conclui-se da leitura do 
artigo 196 que é obrigação do Estado a garantia de um serviço 
de saúde que atenda à população indistintamente. 

Aponta-se, ainda, que a amparo dado pela Constituição 
Federal à saúde do cidadão acompanhou o entendimento 
internacional em que abrange as perspectivas promocional, 
preventiva e curativa. Sendo assim, é dever do Estado garantir 
tanto a informações sobre as doenças, como a remédios e 
tratamentos de saúde.

Para a Organização Mundial de Saúde, a saúde é definida 
como: 

[...] “um estado de completo bem-estar físico, men-
tal e social e não somente ausência de afecções e en-
fermidades”. Direito social, inerente à condição de 
cidadania, que deve ser assegurado sem distinção 
de raça, de religião, ideologia política ou condição 
socioeconômica, a saúde é assim apresentada como 
um valor coletivo, um bem de todos.

Nesse entendimento, é cristalino afirmar que é dever 
do Estado também garantir a saúde e os cuidados obstétricos 
às mulheres, o que engloba também a prevenção da violência 
obstétrica perpetrada por profissionais da saúde pública. Outro 
ponto a ser abordado é o princípio da dignidade tutelado pela 
Constituição e analisada a seguir.   
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2.4.2. Princípio da dignidade

A dignidade da pessoa humana introduzir-se no 
ordenamento jurídico brasileiro como uma norma que engloba 
noções valorativas e principiológicas, tornando-se preceito de 
observação obrigatória, fundamento da República Federativa do 
Brasil cujo valor na norma constitucional deve ser considerada 
superior e legitimadora de toda e qualquer atuação estatal e 
privada, individual ou coletiva.

Nesse entendimento, Schiavi (2011, p. 50), argumenta: 

A proteção da dignidade da pessoa humana envolve 
todos os aspectos da pessoa, seja no seu aspecto ex-
terior – papéis que representa na sociedade e, como 
função profissional, imagem, etc. – como na sua in-
dividualidade, privacidade, intimidade (art. 5º, V e 
X, da CF), assim como o fato de pertencer ao gênero 
humano, seu aspecto físico, sua etnia, bem como a 
proteção do meio ambiente.   

Percebe-se, dessa forma, que o princípio da dignidade da 
pessoa humana é essencial ao gênero humano e compreende 
os aspectos da individualidade, privacidade e intimidade que 
devem ser respeitados.

Alvarenga (2013, p. 99), afirma: 

Os princípios constitucionais, dispostos na Carta 
Magna, constituem o arcabouço da tutela em nível 
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constitucional, como um grande sistema de pro-
teção do direito geral de personalidade. Tendo em 
vista a importância e a extensão do princípio da 
dignidade humana, como princípio matriz, do qual 
irradiam todos os direitos fundamentais do ser hu-
mano, vinculando o poder público como um todo, 
como os particulares, pessoas naturais ou jurídicas 
e sendo o direito da pós-modernidade um direito 
que possui por destinatário final a pessoa humana, 
exercendo uma função social, todo o direito posto 
deve ser lido e interpretado à luz da Constituição, 
em especial, segundo os postulados do princípio da 
dignidade humana.

Assim, demonstra-se que a Constituição Federal indicou 
normas gerais para tutelar o princípio da dignidade ao cidadão. 
Tais normas gerais estão alicerçadas no princípio da dignidade 
da pessoa humana que é abrangente e diz respeito à condição 
inata do ser humano. Ir de encontro ao princípio da dignidade 
significa confrontar o alicerce do sistema normativo brasileiro. 

Podemos, ainda, afirmar que o outro ponto de ligação 
ao princípio da dignidade é autonomia da vontade, sendo 
esta seu elemento ético, como também jurídico. A autonomia 
da vontade está ligada à capacidade de autodeterminação, na 
qual fundamenta-se na capacidade de o indivíduo realizar 
sua escolhas livremente sobre seus valores morais, religiosos, 
ideológicos, dentre outros valores individuais sem que haja 
imposição externas afetando sua autonomia. Para que isto 
ocorra, é essencial que haja o acesso à informação e ao mínimo 
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existencial.  
Ademais, nessa mesma linha de raciocínio, temos o valor 

social também ligado ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, visto que representa o indivíduo em referência ao 
grupo social do qual faz parte e com os quais partilha valores e 
crenças e que, ao mesmo tempo, é delimitado por tais valores 
e crenças compartilhados. Não seria estultice afirmar que a 
necessidade de se observar o valor social com mais cautela, 
pois não ocorrendo o seu devido balanceamento, corre o risco 
de resultar em abusos por parte do Estado e da sociedade como 
um todo como meio de enfraquecer direitos fundamentais 
e defender políticas paternalistas e a sociedade de forma a 
pressionar moralmente o indivíduo, obtendo como resultado 
atitudes tirânicas por parte da maioria.

Nesse diapasão, podemos entender que incorporado ao 
princípio da dignidade da pessoa humana entende-se que a 
dignidade da mulher ante aos cuidados obstétricos também 
devem ser garantidos. 

2.4.2. Direito à integridade pessoal

A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, 
assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre 
Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 
1969, estabelece em seu artigo 5º, 1 e 2, o Direito à integridade 
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pessoal. In verbis:

 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua 
integridade física, psíquica e moral.
  2.  Ninguém deve ser submetido a torturas, nem a 
penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  
Toda pessoa privada da liberdade deve ser tratada 
com o respeito devido à dignidade inerente ao ser 
humano.

Ainda no referido tratado, podemos citar ainda outros 
direitos assegurados a mulher previsto no artigo 7º - Direito 
à liberdade pessoal, 1, no qual prescreve que: Toda pessoa tem 
direito à liberdade e à segurança pessoais. Logo em seguida, no 
artigo 12, o qual se refere ao direito à liberdade de consciência, 
determina que:

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de consci-
ência e de religião.  Esse direito implica a liberdade de 
conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar 
de religião ou de crenças, bem como a liberdade de 
professar e divulgar sua religião ou suas crenças, in-
dividual ou coletivamente, tanto em público como em 
privado.
[...]
 Podemos citar ainda, do tratado em comento o arti-
go 17, do qual trata sobre o direito à proteção da fa-
mília em que presceitua que:  a família é o elemento 
natural e fundamental da sociedade e deve ser prote-
gida pela sociedade e pelo Estado.
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Nesse liame, a Constituição Cidadã, ao determinar que o 
Estado possui o dever de garantir a saúde ao indivíduo, a norma 
maior busca garantir a integridade do cidadão em situação 
cuidados específicos. 

Percebe-se, dessa forma, que constitucionalmente, tais 
garantias por ser uma obrigatoriedade do Estado do repasso 
mínimo para ações e serviços de saúde, validam sempre a ação 
do Estado, em prol da sustentação, integridade e observância 
dos direitos fundamentais. 

Diante disso, podemos entender que a integridade da 
mulher gestante sujeita a serviços de cunho obstétrico também 
está disposto nessas normas gerais de garantia a integridade 
do indivíduo.

  2.4.3. Proteção à maternidade

 Reconhecida como um direito social, a proteção à 
maternidade está prevista na Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 6º e foi inclusa através da Emenda Constitucional nº 
64, de 04 de fevereiro de 2010.  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma desta Constituição.                           
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Ademais, a proteção à maternidade também se encontra 
no artigo 203, I, na norma maior, como um dos objetivos da 
assistência social. 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição 
à seguridade social, e tem por objetivos:
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 
adolescência e à velhice;
[...]

Destarte, a Constituição Cidadã estabeleceu direitos e 
garantias relacionados ao exercício dos direitos reprodutivos, 
sendo estes direito contemplado em diversos ramos do direito 
brasileiro (trabalhista, penal, civil).

3 . A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA X O ORDENAMENTO 
JURÍDICO BRASILEIRO PARA O PARTO HUMANIZADO

No Brasil ainda não há nenhuma lei específica que coíba 
de forma expressa a violência obstétrica em face da mulher em 
qualquer fase, seja estado gravídico, puerperal ou pós-parto. 
Observa-se, entretanto que, o Ministério da Saúde, através 
de algumas portarias, dispões de alguns direitos em prol das 
mulheres e desta forma objetiva inibir tal violência.

Podemos citar, para tanto, a Portaria nº 1.067, de 04 
de julho de 2005, regulamentada pelo Ministério da Saúde, 
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acerca dos direitos pertencentes às mulheres gestantes, na 
qual garante a toda mulher gestante o direito de saber e ter 
assegurado o acesso à maternidade em que será atendida no 
momento do parto; o acompanhamento pré-natal adequado; 
acesso ao atendimento digno e de qualidade no decorrer da 
gestação, parto e puerpério; a acompanhante nas consultas de 
pré e pós-natal; à assistência ao parto e ao puerpério realizada 
de forma humanizada e segura; ao atendimento adequado e 
seguro em situação de intercorrência obstétrica e neonatal  
(BRASIL, 2005): 

Consta também a Portaria 569, de 1º de julho de 2000, 
onde em seu artigo 2º prescreve: 

Art. 2º Estabelecer os seguintes princípios e diretri-
zes para a estruturação do Programa de Humaniza-
ção no Pré-natal e Nascimento:
a - toda gestante tem direito ao acesso a atendimen-
to digno e de qualidade no decorrer da gestação, 
parto e puerpério;
b - toda gestante tem direito ao acompanhamento 
pré-natal adequado de acordo com os princípios ge-
rais e condições estabelecidas no Anexo I desta Por-
taria;
c - toda gestante tem direito de saber e ter assegura-
do o acesso à maternidade em que será atendida no 
momento do parto;
d - toda gestante tem direito à assistência ao parto 
e ao puerpério e que essa seja realizada de forma 
humanizada e segura, de acordo com os princípios 
gerais e condições estabelecidas no Anexo I desta 
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Portaria;
e - todo recém-nascido tem direito à assistência ne-
onatal de forma humanizada e segura;
f - as autoridades sanitárias dos âmbitos federal, es-
tadual e municipal são responsáveis pela garantia 
dos direitos enunciados nos incisos acima;  

Apesar dos conteúdos supracitados, se percebe que tais 
regulamentos ainda são pouco praticados pelos profissionais 
de saúde, como também pelas instituições. 

Em relação ao parto humanizado, inclusive, nos 
estabelecimentos públicos de saúde do Estado, o Estado de 
São Paulo sancionou a Lei nº 15.759, de 25 de março de 2015, 
garantindo o parto humanizado à mulher em trabalho de parto 
nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado de São Paulo. 
Destaca-se na referida norma infraconstitucional, em seu artigo 
3º: (BRASIL), 

Artigo 3º - São princípios do parto humaniza-
do ou da assistência humanizada durante o parto: 
I - a harmonização entre segurança e bem-estar da 
gestante ou parturiente, assim como do nascituro; 
II - a mínima interferência por parte do médico; 
III - a preferência pela utilização dos mé-
todos menos invasivos e mais naturais; 
IV - a oportunidade de escolha dos métodos na-
tais por parte da parturiente, sempre que não im-
plicar risco para sua segurança ou do nascituro; 
V - o fornecimento de informação à gestante ou par-
turiente, assim como ao pai sempre que possível, 
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dos métodos e procedimentos eletivos.

Buscando melhor efetivação dos direitos da mulher, insta 
ressaltar sobre o Projeto de Lei nº 7.633 de 2014, elaborado, pela 
organização Artemis em parceria com o Deputado Federal Jean 
Wyllys, no qual visa reunir em um dispositivo legal os direitos 
das parturientes com o intuito de facilitar a sua identificação e, 
consequentemente, sua efetivação, bem como objetiva garantir 
o cumprimento das disposições já existentes.

Verifica-se, ainda, que o Projeto de Lei visa combater a 
violência obstétrica, entendendo-a como um amplo espectro 
de formas de violação, como: abuso sexual, imprudência, 
negligência, humilhação, ameaças, violência física e verbal, 
intervenções médicas desnecessárias e os diferentes tipos de 
discriminação.

Salienta-se que, o Governo Federal no dia 08 de março de 
2017, apresentou diretrizes de assistência ao parto normal no 
Brasil, reforçando a garantia do parto humanizado à gestante. 

Nesse sentido, entende-se que é dever do Estado também 
garantir a saúde e os cuidados obstétricos às mulheres, o que 
engloba também a prevenção da violência obstétrica praticada 
por profissionais da saúde pública. 

Diante do exposto, apesar de inúmeros esforços das 
organizações internacionais e de ONG’s, de Convenções, 
Portarias a violência obstétrica ainda é uma prática comum no 
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contexto /brasileiro, percebe-se que há uma grande necessidade 
de uma tipificação legal específica, a divulgação do tema em 
questão no cenário acadêmico, como também a instituição de 
políticas públicas para erradicar tal violência que, muitas das 
vezes, se torna silenciosa e aparentemente sem danos à mulher. 

É essencial pontuar que o parto humanizado não é 
somente um parto normal, mas, sobretudo, aquele em que a 
mulher gestante escolhe o tipo procedimento a ser realizado 
durante o parto, evitando, desta forma, sofrimento ou qualquer 
tipo de violência ou constrangimento em face da gestante. Pode-
se afirmar ainda que, além de um processo, o parto humanizado 
tem por base o respeito a fisiologia da mulher, refletindo 
e respeitando os diversos âmbitos culturais, individuais, 
considerando as condições psicológicas e emocionais da 
mulher e de sua família, permitindo-lhe o direito a escolha e o 
acompanhamento do processo sem interferências.

Ademais, ao realizar o parto humanizado outras pontos 
são colocadas em evidência, além de proporcionar mais conforto 
durante uma fase tão importante para a gestante, torna em 
questão os direitos da mulher durante o parto, promovendo a 
denúncia de violências e torturas na sala de parto, produzindo 
maior entendimento e estendendo o debate e até mesmo a 
denúncia de profissionais que tratam esse processo humano de 
forma mecanizada e degradante.

Diante disso, espera-se que a evolução do direito e a 
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mudança de mentalidade da sociedade a esse respeito possam 
modificar esse quadro de violência obstétrica contra a mulher 
que é tão evidente nos dias atuais.

Dessa forma esse percalço do apoio a gestante se arrasta 
por longos debates em rodas culturais por parte de uma parcela 
da população, no intuito de tornar o assunto mais popular e 
de fácil compreensão para os que estão na situação gestacional 
ou mesmo as que tiveram abortos espontâneos e observaram 
alguma violência destacada, para banir essa conduta reprovada 
que tanto trás malefícios às mulheres.

3. METODOLOGIA

O referido artigo utilizou o método de pesquisa 
bibliográfica na composição do referencial teórico, buscando, 
de maneira qualitativa, reunir os principais entendimentos 
doutrinários atuais sobre o assunto em questão..

Tendo como finalidade explicar de que maneira os assuntos 
supracitados estão legislados atualmente no ordenamento 
jurídico brasileiro, usando como base a legislação nacional, 
tratados internacionais, livros e artigos científicos. Fazendo 
um estudo no alicerce  constitucional. Além disso, percebeu-
se a necessidade de analisar as modificações ocorridas nessa 
legislação em relação ao contexto social, afinal as leis são criadas 
por indivíduos em prol da sociedade.
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi observado no referido  trabalho, essa violência 
obstétrica é prática constante no cenário nacional  e muitas 
vezes Sutil  no período gestacional da mulher, do parto ou 
mesmo do abortamento. 

Esse tipo de violência, é difícil de ser entendida 
pelas  mulheres porque ela é silente e institucional. Por isso, 
acaba sendo entendida como comum e não é dada a devida 
importância. Em muitas situações, a violência é disfarçada 
através das dores do trabalho de parto, fazendo com que não se 
perceba tal situação como deveria ser. Num entanto, a violência 
obstétrica é um atentado grave contra a mulher.

Embora existam levantes em prol dessa bandeira para que 
a mulher seja respeitada na sua vontade de parir transformando- 
a peça chave desse evento fisiológico e diretrizes pra que esse 
fenômeno parto esteja em acordo com o parto humanizado, 
levando em conta, a dignidade da mulher como  também suas 
vontades, percebe-se que estar muito além de uma certeza desse 
direito, ainda se arrasta na comunidade social por não ser um 
assunto tão discutido e  passa por muitas vezes despercebidas 
por se tornar corriqueiras as práticas. 

A carta magna, traz escrita em seu texto o direito à 
maternidade, direito que deve ser respeitado pelo Estado, 
mantendo a dignidade no qual a mulher em seu estado vulnerável 
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e magnífico que é, gestar, e está fragilizada e dependente de 
assistência para enfrentar o evento mais precioso e lindo da 
vida de uma mulher, parir, onde seu direito de estar com quem 
se acha segura seja respeitado e que todas as intervenções sejam 
concomitantes com práticas de veras necessárias.

Os diversos procedimentos imprudentes são devastador 
no intimo dessas mulheres vitimas, que acaba desaguando 
no fim ate da relação homem e mulher; nos casos que houve 
episotomia (corte na vagina) deixa marcas alem da cicatriz 
na região do períneo marcam também na autoestima dessa 
mulher, causando dor e incomodo nas relações sexuais; torno  
assim a vida intima do casal dificultosa,

Dessa forma a violência apresentada no trabalho implica 
em situações maléficas no  trabalho de parto , indo de encontro 
com o parto humanizado;ou seja;  tornando-o um momento 
apenas de dor sem o romance do evento, desse modo até a 
posição em que a criança irar nascer não é respeitada a vontade 
da gestante, onde a mesma sinta mais segura , obrigando 
assim a gestante a parir na posição  em que eu for melhor ao 
profissional  de saúde..  

A violência obstétrica deixa na mulher danos irreparáveis 
por negligência dos profissionais da saúde, levando prejuízo para 
uma recente família que se forma, onde a nova mãe permanece 
com um trauma da violência recebida no momento único e 
especial de sua vida, embora esse tema venha sendo conhecido e 
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debatido tendo objetivo primário ampliar direitos das gestantes 
e conhecimento de formas a evitar essas violências.

Muitos casos em que se quer a mulher acha que foi vitima 
dessa violência e sim confunde com o momento do  parto, que 
é bem diferente, a busca do parto humanizado independente 
de tipo de parto normal (vaginal) ou cesariana, deve  ter todo 
o amparo fundamental para o momento ser o mais prazeroso 
possível.

Na conjectura atual ainda há necessidade de uma lei  
especifica que abrange de forma real e direta á todas as mulheres 
que estão nessas condições e uma forma mais dura e eficaz de 
combate a essa violência exercida, um polêmico debate para 
fomentar direitos e segurança jurídicas para proteger a mulher 
de tais violências e difundir o  assunto com propósito de tornar 
mais esclarecido e atentando todas as práticas condenadas.  
.  
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CAPÍTULO 8

A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES EM ATOS 
INFRACIONAIS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU 

GRAVE AMEAÇA EM FORTALEZA

Carla Tatiana Martins de Moraes1

Resumo: A temática de envolvimento dos adolescentes na 
prática de atos infracionais não é um fato novo, mas tem 
experimentado mudanças ao longo dos anos. Os dados utilizados 
neste artigo, foram coletados na Delegacia da Criança e do 
Adolescente, por meio das experiências da autora do artigo em 
três anos de trabalho naquela Delegacia. Os atos infracionais 
focados neste artigo são os cometidos com violência e/ou 
grave ameaça, sendo muitos deles praticados a mando das 
Facções criminosas que tem arregimentado esses jovens a fim 
de possibilitar sua atuação por meio de adolescentes que são 
amparados por normas mais brandas do Estatuto da Criança 
e do Adolescente. Foram analisadas algumas narrativas de 
depoimentos dos adolescentes envolvidos na prática de atos 
infracionais e também dos que estão cumprindo medidas 
socioeducativas. Ademais, uma reflexão acerca da aplicabilidade 
do ECA torna-se necessária, face a ampla participação de jovens 
no cometimento desses delitos. A vulnerabilidade desses jovens 
também foi mencionada e é um dos motivos de envolvimento 
deles nas práticas delitivas, além da ausência ou ineficácia das 
políticas públicas até então implementadas. Faz-se necessária o 

1  Especialista Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública pela Universidade Federal do Ceará. 
Especialista em Direito Penal pela Universidade de Fortaleza. Graduada em Direito pela Universidade Federal do 
Ceará. Docente na Academia de Segurança Pública do Estado do Ceará em Fortaleza. Escrivã de Polícia Civil em 
exercício no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Mail: carla.morais@policiacivil.ce.gov.br  
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reforço dessas políticas públicas a fim de evitar a prática de atos 
infracionais ou sua reincidência, criação de meios de inclusão 
desses jovens no meio social, cultural e familiar.  

Palavras-chave: Atos infracionais. Adolescência. 
Vulnerabilidade. Facções Criminosas. Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  Delegacia da Criança e do Adolescente 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Presente trabalho visa tratar o fenômeno do cometimento 
de atos infracionais análogos a crimes cometidos com violência 
e grave ameaça por jovens entre 12 e 17 anos, em Fortaleza 
em especial no período de agosto a outubro de 2016 e agosto 
e outubro de 2017. Os dados foram obtidos na Delegacia da 
Criança e do Adolescente, que atende com exclusividade atos 
infracionais cometidos por estes, na cidade de Fortaleza.  
Por meio de observação no dia a dia da Delegacia, percebe-
se a movimentação intensa de uma das Delegacia mais 
movimentadas do estado do Ceará, que chegou a realizar em 
2016, 2997 procedimentos, conforme estatísticas colhidas no 
Sistema de Informações Policiais da Policia Civil do Estado do 
Ceará, utilizado em todas as Delegacias do Estado do Ceará.  

O material do presente artigo foi coletado na rotina dos 
plantões dessa Delegacia, visando conhecer a dinâmica do 
cometimento dos atos infracionais e como a participação dos 



302 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

adolescentes têm crescido em atos infracionais cometidos com 
violência e/ou grave ameaça.  

Primeiramente, será levantado no âmbito da Delegacia 
da Criança e do Adolescente os dados quantitativos de atos 
infracionais cometidos por adolescentes entre 12 e 17 anos, no 
ano de 2016 e 2017, entre os meses de agosto e outubro. Em 
seguida, dentro desses dados serão selecionados os casos que 
foram cometidos com violência ou grave ameaça e sua efetiva 
participação em referido crime.  

Outro dado importante, é conhecer as raízes desse 
problema, por que esses jovens cometem esses cri-
mes, como chegaram a tal situação, onde as famílias 
se situam nessa trajetória. Ademais, muitos desses 
adolescentes têm sido arregimentados pelas facções 
criminosas, a fim de realizarem tarefas dentro des-
tas facções, dentre elas inclusive homicídio determi-
nados pelos chefes destas organizações.  
Desta feita, faz-se necessário o levantamento destes 
dados. Outrossim, se fará uma leitura legislativa da 
Lei 8.069 datada de 13 de julho de 1990, o Estatu-
to da Criança e do Adolescente - ECA e sua aplica-
ção diante da evolução da Sociedade. A sensação de 
impunidade face a aplicação das medidas propostas 
pelo ECA e o envolvimento cada vez maior desses 
adolescentes na prática de atos infracionais com 
violência ou grave ameaça.  

 

  

2. CONTEXTO JURÍDICO E SOCIAL DOS 



Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: Volume 4

Carla Tatiana Martins de Moraes | 303

ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI  
 

O envolvimento cada vez mais crescente de adolescentes e 
até mesmo crianças em práticas de violência tem sido destaque 
em noticiários. E esses atos infracionais, por vezes cometidos 
com violência, grave ameaça e até mesmo crueldade, despertam 
a curiosidade sobre a exposição a violência desses jovens. 

Muitos deles têm intenso contato com essa violência, desde 
cedo, e sentem-se privados dos bens básicos que socialmente 
deveriam ter de forma garantida. Outro aspecto desse problema 
é a falta de amparo familiar, alguns adolescentes perderam os 
pais por estarem presos ou mortos. Aqueles que ainda possuem 
familiares vivos, são excluídos do convívio quando começam a 
cometer atos infracionais. Outros passam a residir nas ruas, 
onde formam outras relações e se sentem até melhor do que 
em casa, onde não são agredidos ou violados de outra forma.  

Algumas análises são necessárias, a respeito do Estatuto 
da Criança e do Adolescente. Meios de comunicação, políticos 
e vários seguimentos da Sociedade falam em uma reforma 
dessa lei, face a sensação de impunidade que os adolescentes 
em conflito com a lei sente. Algumas vítimas tem a visão de 
brandura do referido Estatuto e chegam a dizer “é menor, não 
vai dar em nada”. E alguns adolescentes também chegam a 
expressar “sou de menor, amanhã eu saio”. Quando o Estatuto 
trata dos atos infracionais, não há a visão de punição e sim 
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de medidas de caráter educativo, com o objetivo de permitir a 
reeducação do adolescente e sua reinserção, no entanto, o que 
se vê na prática é o encarceramento dos jovens em situação de 
conflito com a lei e as Unidades sem estrutura para oferecer 
esse caráter socioeducativo. 

O conceito de adolescente trazido no Estatuto da Criança 
e do Adolescente - ECA, está disposto no Art. 2º, in verbis: 

 

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta 
Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-
-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 
dezoito e vinte e um anos de idade. 

 

Em seguida, esse mesmo Estatuto traz o conceito de Ato 
Infracional, “Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal.”. 

Esses conceitos são importantes para delimitar as 
práticas que aqui serão relatadas e as diferenças nas medidas 
aplicadas aos adolescentes que cometem crimes com violência 
ou grave ameaça, in verbis, “Art. 122. A medida de internação só 
poderá ser aplicada quando: [...] I - tratar-se de ato infracional 
cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa [...]”. 

As medidas de internação somente são adotadas em 
última hipótese, por exemplo, quando adolescentes cometem 
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atos infracionais com violência ou grave ameaça ou quando são 
reincidentes. Nos casos de cometimento de atos infracionais 
sem violência e/ou grave ameaça ou quando são os adolescentes 
são primários, ou seja, nunca cometeram atos infracionais, 
outras medidas como, Prestação de Serviço a Comunidade, 
Semiliberdade, podem ser impostas pelo Promotor de Justiça 
ou pelo Juiz. O órgão responsável pela articulação das políticas 
e normas regulamentadoras para a proteção e promoção dos 
direitos de adolescentes cumprindo medida socioeducativa é o 
Sistema Nacional de atendimento socioeducativo (SINASE). 

O perfil dos adolescentes que cometem atos infracionais 
foi estudado de forma pormenorizada em nota técnica do 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), dados esses 
colhidos em 2015, traçando o perfil do adolescente em conflito 
com a lei no Brasil. Naquele ano, verificou-se “que mais de 
60% dos adolescentes privados de liberdade eram negros, 51% 
não frequentavam a escola, 49% não trabalhavam quando 
cometeram o delito e 66% viviam em famílias consideradas 
extremamente pobres”. Referidas informações, representam o 
quadro acompanhado na Delegacia da Criança e do Adolescente 
nos 3 anos de exercício naquela Unidade. Todos os dias são 
apresentados a esta Delegacia adolescentes apreendidos em 
sua maioria no cometimento de atos infracionais em situação 
de flagrante ou apreendidos por força de Mandados de Busca 
e Apreensão, sendo em sua maioria negros, de origem pobre e 
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com baixa escolaridade, confirmando os dados colhidos pelo 
IPEA. Um quadro que não é novo e que, provavelmente persiste 
no decorrer dos anos, posto que os índices de violência também 
cresceram, principalmente do qual estes mesmos atores são 
vitimados.  

Segundo Relatório elaborado pelo Comitê Cearense 
pela Prevenção de Homicídios na Adolescência da Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará em 2017, entre janeiro e setembro, 
709 jovens entre 10 e 19 anos foram mortos no Ceará, essa não 
será a temática do presente artigo, mas é algo que deve ser 
pontuado. Posto que, os jovens que são vítimas dessa violência, 
possuem por vezes vulnerabilidades semelhantes àqueles 
que se envolvem em práticas violentas. Como evasão escolar, 
ausência familiar, ausência de projetos sociais que os envolvam, 
precariedade das condições de vida, saúde, segurança, dentre 
outros fatores.  

 

3. PRÁTICAS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOS 
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI: vítimas 
X autores 

 

Após localizar esse jovem em um contexto legal e jurídico, 
cabe aqui uma análise da Violência praticada pelos mesmos, 
trazendo os dados estatísticos dos crimes cometidos com 
violência e/ou grave ameaça em um mesmo trimestre dos anos 
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de 2017 e 2016. Esses dados foram colhidos juntos a Delegacia 
da Criança e do Adolescente, que tem por abrangência fatos 
ocorridos em Fortaleza com a participação ou autoria de 
adolescentes, conforme conceito fornecidos pelo ECA, como 
detalhado anteriormente.  

Foram selecionados dados entre agosto e outubro do 
presente ano e do ano de 2016, com o objetivo de estabelecer no 
universo dos atos infracionais quais delitos mais foram cometidos 
com violência e/ou grave ameaça. Os crimes selecionados 
foram: roubo, latrocínio (roubo seguido de morte), lesão 
corporal, lesão corporal seguida de morte, ameaça, homicídio 
doloso e estupro. A fim de melhor ilustrar o quantitativo de 
atos infracionais cometidos por estes adolescentes, os dados 
foram lançados em uma tabela que demonstra a comparação 
ao total de atos infracionais cometidos e o aumento de um ano 
para outro no mesmo período.  

 

Tabela 1 – Números dos atos infracionais cometidos com violência e grave 
ameaça instaurados na Delegacia da Criança e do Adolescente 

ATOS INFRACIONAIS INSTAURA-
DOS 

ATOS INFRACIONAIS/MESES Agosto/2017 Setembro/2017 Outubro/2017 
Ameaça 8 4 3 
Homicídio doloso 11 9 7 
Lesão corporal dolosa 8 4 4 
Roubo 66 80 62 
Latrocínio 7 7 0 
Estupro 2 0 0 
Total 102 104 76 
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Fonte: Sistema de Informações Policiais do Estado do Ceará – SIP 
*Considera os meses de agosto a outubro de 2017.  

**Foram considerados apenas procedimentos policiais tombados, também 
na modalidade tentada. 

 

Tabela 2 – Números dos atos infracionais com violência e grave ameaça 
instaurados na Delegacia da Criança e do Adolescente   

.
ATOS INFRACIONAIS INSTAURA-
DOS 

ATOS INFRACIONAIS/MESES Agosto/2016 Setembro/2016 Outubro/2016 
Ameaça 7 12 11 
Homicídio doloso 2 4 3 
Lesão corporal dolosa 12 22 14 
Roubo 66 92 84 
Latrocínio 2 0 2 
Estupro 6 6 3 
Total 95 136 117 

Fonte: Sistema de Informações Policiais do Estado do Ceará – SIP

**Foram considerados apenas procedimentos policiais tombados, também 
na modalidade tentada

Os dados nos mostram de forma quantitativa que 
há variação nos números de procedimentos com a 
participação destes jovens no cometimento de de-
litos. Há necessidade de posicionar o fenômeno da 
violência nesse contexto infanto-juvenil, pois, esses 
atores que ainda estão formando seu caráter e que 
requerem um cuidado das famílias e do Estado em 
sua formação, acabam sendo absorvidos por outros 
indivíduos que veem neles alvos fáceis para cooptar 
para a prática de delitos. 

A faixa etária escolhida pelo ECA para classificar 
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adolescentes, foi entre 12 e 18 anos, e por conseguinte faixa 
que pode receber as medidas socioeducativas, conforme já 
citado também. Não é sem razão que foi realizada essa escolha 
de idade, tendo sido utilizado à época de sua edição o critério 
biopsicossocial. Apesar dessa definição tanto no ECA, quanto no 
Código Penal, definindo que o menor de 18 anos é inimputável, 
há uma luta constante para redução da maioridade penal 
e aumento do rigor nas punições dos jovens que cometem 
atos infracionais mais graves. Mas será que essa é a solução 
para evitar a participação desses jovens no mundo do crime? 
A redução faria com que os jovens evitassem cometer atos 
infracionais? Na vivência adquirida em três anos trabalhando 
ouvindo adolescentes em conflito com a lei, em situações em que 
eles foram apreendidos em flagrante e são questionados acerca 
desses delitos, creio que a resposta seja não. Já escutei diversos 
relatos e justificativas para cometimentos e envolvimento em 
práticas de atos infracionais, alguns deles bastante graves, 
como homicídio, latrocínio. A maioria desses relatos, quando 
envolve esse tipo de prática, reproduz uma obediência a alguma 
ordem, quando parte de chefes de facções criminosas, que 
cada vez mais se utilizam de suas ordens para fazerem com 
que esses jovens cometam delitos em prol das facções, seja 
para eliminar inimigos, roubar carros, guardar armas, vender 
drogas, dentre outras. A vingança por algum ato sofrido, medo, 
reação da vítima ou o fato de serem policiais (confronto com 
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alguma autoridade), também faz parte das justificativas dos 
jovens envolvidos no cometimento de atos infracionais como 
homicídio ou latrocínio. 

Em alguns relatos ouvidos nos plantões da Delegacia 
da Criança e do Adolescente, sentimos por vezes, um desdém 
desses jovens que já conhecendo como a Lei menorista é 
aplicada, questionam ao Delegado, durante seu depoimento 
se vão para casa ao final do procedimento ou quando serão 
liberados. Alguns deles, dizem frases como “tem nada não, vou 
para a engorda”, fazendo menção ao período de 45 dias, que 
se trata de internação provisória determinada pelo Ministério 
Público em audiência realizada em no máximo 24 horas após 
o cometimento do ato infracional. O Ministério Público nessas 
audiências tem a possibilidade de determinar o arquivamento 
do processo contra o jovem, oferecer um perdão judicial ou 
determinar internação provisória de 45 dias, a depender do 
caso, avaliando a gravidade do ato cometido, segurança do 
adolescente, manutenção da ordem pública, repercussão 
social e a reincidência do adolescente no cometimento de atos 
infracionais. 

A internação seria a última possibilidade e algo 
rigorosamente avaliado, a fim de evitar prejuízos ao adolescente, 
principalmente aquele que é primário. Assim, isso acaba sendo 
visto pelos próprios adolescentes como uma vulnerabilidade da 
lei, que permite em muitos casos que ele seja responsabilizado 
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em liberdade, diferentemente do imputável que quando preso 
em flagrante tem sua liberdade tolhida até sua prisão ser 
avaliada em audiência de custódia, que pode levar muitos dias 
para ocorrer. Assim, a maioria da população se sente insatisfeita 
com a sistemática criada pelo ECA ao responsabilizar os 
adolescentes.  

Claramente, o ECA foi criado a fim de oferecer uma 
proteção integral às crianças e adolescentes a fim de receberem 
atenção do Estado de forma prioritária, em políticas públicas, 
proteção mais rigorosa contra crimes cometidos contra si, 
enfim, uma série de indicações de como o Estado deveria 
criar um Sistema de proteção desses indivíduos em formação. 
Desde atendimentos a necessidades básicas até a regras acerca 
da adoção, criação de instrumentos como o Conselho Tutelar 
e Delegacias Especializadas, tudo de forma teoricamente 
funcional, mas que infelizmente, encontra impasses políticos e 
orçamentários.  

O ECA possui 28 anos de criação, lamentavelmente, poucas 
medidas foram efetivamente implementadas, vemos ainda 
crianças sofrendo graves violações em seus direitos a moradia, 
saúde, segurança, educação, em escolas de qualidades, família 
e convivência em sociedade. Há méritos a serem mencionados, 
mas alguns pontos devem ser revistos, em especial, as Unidades 
de cumprimento de internação desses adolescentes em conflito 
com a lei e a preservação do caráter pedagógico das medidas. 
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Lamentavelmente, essas Unidades acabam servindo apenas 
para encarceramento dos adolescentes, conforme, relatório do 
ano de 2017 emitido pelo Fórum DCA1, organizado pelo Centro 
de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA).  

Ainda não se sabe se o sentimento de impunidade 
apresentado por alguns jovens reflete no aumento da 
reincidência, mas certamente, que a efetiva aplicação das 
medidas da forma como foram formuladas, proporcionando 
a reeducação desses jovens e reinserção em suas famílias ou 
estudos.

 
4. AUMENTO DA PARTICIPAÇÃO DOS 
ADOLESCENTES EM FACÇÕES CRIMINOSAS, UMA 
NOVA REALIDADE 

 

Outro ponto importante a ser mencionado, seria 
a participação cada vez maior desses jovens em facções 
criminosas, onde estes por vezes recebem “missões” que vão 
desde homicídios de policiais, grandes roubos ou outras tarefas 
indicadas pelos chefes das facções. Após a realização da “Missão”, 
referido adolescente pode ser batizado e tornar-se efetivamente 
membro da facção. No último dia 04/10/2017, uma adolescente 
de 13 anos, foi assassinada sob ordens de uma facção criminosa, 
tendo o envolvimento de três outros adolescentes, armados com 
pistola e revólveres. A jovem foi morta a tiros e facadas, tudo 
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isso foi constatado por meio de áudios no aplicativo Whatsapp 
onde os indivíduos confirmaram a identificação da adolescente 
e o motivo, que seria o fato de ela estar repassando informações 
a facção rival. Essas informações foram divulgadas em matéria 
jornalística do Jornal O Povo do dia 06/10/20172. 

Nesse cotejo, levantam-se questionamentos acerca do 
Poder destas facções e a violência utilizada por estas para 
prevalecerem diante das outras. Na visão de Weber, o Estado 
deveria ter o monopólio da violência, o fazendo por meio 
da dominação, no entanto, o que se vê hoje, segundo Michel 
Wieviorka (1997), citado por César Barreira (2015), na obra 
Segurança e Sociedade, “o monopólio legítimo da violência 
física aparece cada vez mais atomizado.” (p. 24). Exatamente 
a expressão do que vemos hoje com a atuação cada vez mais 
forte de facções criminosas, gangues e eixos criminosos que se 
organizam para se contrapor ao poder Estatal, demostrando 
por vezes ter mais força que Ele. No mês de abril do presente 
ano, as facções implantaram dias de terror na cidade de 
Fortaleza, ordenando ataques a ônibus, delegacias e quarteis 
militares. Muitos desses ataques utilizando adolescentes que 
foram apreendidos com galões de gasolina, antes ou depois de 
cometerem os danos. 

As facções têm se utilizado de forma bastante acentuada da 
Crueldade no cometimento dos homicídios por eles preordenado, 
2  Disponível em: <https://www.opovo.com.br/jornal/cotidiano/2017/10/execucao-de-menina-de-13a-
nos-e-decidida-em-grupo-de-whatsapp.html>. 
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com o objetivo de implantar o medo e se sobrepor pela forma 
mais cruel de cometimento desses crimes. Os indivíduos que 
desafiam as facções rivais, seja desobedecendo ordens ou pelo 
fato de pertencerem a outras facções pagam com a própria vida 
e por vezes de forma cruel, com utilização de esquartejamento 
ou decapitações. Lamentavelmente, tornou-se comum todos 
os dias notícias de decapitações, esquartejamento e execuções 
filmadas e transmitidas via aplicativos de comunicação, que 
acabam tomando repercussões. É exatamente esse o efeito que 
a facção deseja, a espetacularização dos horrores cometidos 
por seus membros, a fim de demonstrar sua força, não só ao 
inimigo, mas ao próprio Estado.  

Quando falamos de Crueldade, não podemos deixar de 
mencionar Prof. César Barreira, que trata da Crueldade em 
seu artigo, “Crueldade: a face inesperada da violência difusa”, 
além de outros autores.  Michel Foucault (1977), em sua obra, 
Vigiar e Punir, traz exemplos de punições teatralizadas, que 
hoje vemos reflexos nas execuções filmadas e divulgadas nas 
redes sociais e na internet. Freud (1974) apud Barreira (2015, 
p. 68) tenta traçar parâmetros para a Crueldade dentro de suas 
teorias, uma delas informa que “não existe sujeito sem uma 
boa dose de agressividade”, trazendo a ideia de que o homem 
seria genuinamente mal, teoria esta bastante questionada, visto 
que hoje temos diversas sociedades com baixíssimos índices 
de criminalidade ou até mesmo nenhum, como na Islândia, 
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Dinamarca e Áustria, segundo relatório de 2017, do Global 
Peace Index, do Instituto de Economia e Paz, pondo em dúvida 
essa ideia da maldade intrínseca humana.  

Hannah Arendt (1906-1975), filósofa judia-alemã, 
também trata das formas de violência e poder, no entanto ela 
traz uma visão diferenciada dos tradicionais filósofos de sua 
época, para ela, “o uso da violência não é uma demonstração 
de força e sim de fragilidade” (BARREIRA; BATISTA, 2011, p. 
32). Na obra Da Violência, Arendt (1970, p. 34) cita “O domínio 
através da violência pura vem à baila quando o poder está 
em vias de ser perdido”, ou seja, quando o Estado sente suas 
estruturas se abalarem pela imposição de um poder paralelo, ele 
se torna policialesco e busca formas truculentas de repressão, 
que em alguns casos podem ser necessárias, da mesma forma 
as facções quando querem demonstrar seu poder ordenam 
ataques. Nesse meio, os adolescentes são ferramentas utilizadas 
pelas facções para realizarem suas atividades, no pressuposto 
de que as punições para esses indivíduos são mais brandas e 
estes se sentem com mais status e poder.  

Muitos desses jovens são excluídos de suas famílias e 
se sentem sem voz e sem formas de se manifestar, não que 
isso justifique tais escolhas, mas se analisarmos os aspectos 
psicológicos do envolvimento desses jovens nesses crimes, 
podemos perceber que por vezes é uma forma de serem ouvidos 
e vistos pela Sociedade. Também ocorre em alguns relatos 
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desses jovens a ausência estatal e familiar desde que nasceram 
e apenas quando são punidos a mão do Estado chega firme 
para puni-los. Assim a violência acaba sendo uma forma de 
expressão desses jovens que se sentem envaidecidos com fichas 
criminais extensas e cometimento de homicídios em nome das 
facções a que pertencem, como forma inclusive de chamarem 
a atenção do Estado. Muitos deles expressam seu orgulho em 
tatuagens com os códigos numéricos das facções.  

Em certa feita, em um dos plantões na Delegacia da 
Criança e do Adolescente, INACIO3, 16 anos, foi apreendido por 
cometimento de tentativa de latrocínio contra um motorista de 
taxi-amigo, em seu depoimento, foi questionado o que faria caso 
se deparasse na rua com componente de uma facção rival, disse, 
que um dos dois não sairia vivo deste encontro. Esse mesmo 
jovem relatou que recebeu ordem da facção a que pertence de 
fazer o roubo de um carro, tendo sido a ele emprestado uma 
arma e ao seu companheiro, também menor uma faca. Durante 
a ação, o motorista do carro, que fazia serviço de taxi-amigo, 
reagiu e estava armado com uma pistola, pois era policial militar. 
O adolescente armado com a faca, desferiu várias facadas no 
motorista. Os adolescentes roubaram a pistola da vítima, mas 
não conseguiram subtrair o carro. Após isso, evadiram-se e 
um deles foi para o interior, escondendo-se por vários dias, 
sendo capturado posteriormente por policiais e apresentado a 

3  Nome fictício do adolescente. 
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Delegacia.  
É lamentável que a vulnerabilidade desses jovens 

esteja sendo utilizada por chefes de facções e traficantes a 
fim de propiciar o crescimento de suas atividades. Muitos dos 
adolescentes apreendidos na DCA por práticas de tráfico de 
drogas, envolvem-se nessa prática por serem viciados em algum 
tipo de drogas e para manterem o vício acabam comercializando 
e ficando nas mãos dos traficantes. A promessa de dinheiro fácil 
também atrai os jovens que acabam cada vez se envolvendo 
mais nas práticas delituosas. Quando são questionados acerca 
de outras opções de vida, dizem4 que lhes falta oportunidades 
no mercado de trabalho e que já abandonaram os estudos há 
algum tempo e que não são mais aceitos nas escolas. Ademais, 
a maioria vem de famílias desestruturadas e humildes, e tem 
dificuldades em aceitar autoridade dos pais ou da escola.  

Assim, estes jovens são alvos fáceis dos traficantes e 
líderes das facções. Eles veem esses jovens como soldados e os 
jovens se sentem amparados pela lei, quando são primários e 
menores, o que facilita para eles a entrada no mundo do crime. 
Eles buscam aceitação e ostentação, coisa que os traficantes 
oferecem ou eles mesmos buscam. Depois do envolvimento 
nessas práticas, mais comprometidos os adolescentes se 
encontram nas facções e fica mais difícil de sair ou até mesmo 
impossível. Depois de batizados, ou seja, praticando um ritual 
4  Informações colhidas pela autora durante narrativas realizadas no âmbito da Delegacia da Criança e do 
Adolescente.  
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de passagem, um grande roubo ou um homicídio mandado 
ou homicídio de um policial, aquele jovem ganhará grande 
“conceito” em meio a facção.  

Os números do envolvimento dos adolescentes em atos 
infracionais de tráfico de drogas também chamam a atenção, 
entre os meses de agosto e outubro do ano de 2017 foram 
lavrados 178 procedimentos de tráfico de drogas.  

Hoje no Ceará, existem no mínimo seis facções 
Criminosas5: Comando 

Vermelho, Guardiões do Estado, Primeiro Comando da 
Capital (PCC), Família do Norte (FDN), Amigos dos Amigos 
(ADA) e Equipe Mentes Criminosas (EMC), dentro destas há 
subdivisões como Amigos de Amigos, dentre outros nomes, 
como gangue dos gafanhotos e V-3, no bairro Vila Velha. Uma das 
facções que mais tem recebido a participação dos adolescentes 
é o GDE, tendo em vista que não cobra mensalidade, como 
ocorre com as demais. Apesar disso, ela mantém o padrão das 
demais em arregimentar adolescentes que recebem ordens para 
praticar roubos, furtos, homicídios e sempre assumir a culpa 
pelos maiores, assim, estarão cumprindo ordens do comando 
do contrário serão mortos.  

A única forma de sair das facções é por meio de pedido 
escrito ao comando com uma boa justificativa que ainda será 
aprovada, não estar com pendências de dívidas ou missões, 
5  Informação colhida no Jornal O Povo do dia 27 de abril de 2017, “Inimigos ainda desconhecidos”, maté-
ria de Claudio Ribeiro e Demitri Tulio. 
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ou quando o indivíduo escolhe a Igreja, seja ela qual for, não 
havendo pendências, o indivíduos pode sair, mas se for pego 
praticando crimes será morto inevitavelmente. Apesar do 
grande Poder que exercem, as facções possuem códigos de 
éticas internos e grande força, poderio armado e número de 
membros, ou seja, a ética mantida por meio do medo e da força 
(WEBER, 1991). Os indivíduos, obedecem pelo temor que tem as 
autoridades dentro das facções e poder das ordens emanadas.  
Segundo Grossi (2010, p. 20), “No caso do crime organizado 
essa autonomia se manifesta, entre outras formas, no poder 
das armas, e é instrumentalizadora da violência física, aberta.”. 

O poder destas facções traz a aceitação a esses jovens 
que em geral vem de famílias humildes, lares desestruturados, 
com históricos de abandono, abusos, violência e não aceitam 
autoridades, muitos deles vagam pelas ruas. A escola já não 
é mais opção para eles, que ou foram expulsos ou evadiram-
se e não pretendem voltar. Existe um esforço do Estado em 
implementar políticas de inclusão desses jovens, no entanto 
elas ainda são insuficientes.  

Nas palavras de Maria Stela Grossi Porto (2010, p. 15), 
lemos “não existe violência, no singular, mas violências, cujas 
raízes são múltiplas e cuja identificação é complexa;”. Assim 
não cabe nesse estudo conceituar violência, fato que já tem sido 
estudado, mas situá-la nesse campo relacionado as práticas 
de delitos por jovens e seu envolvimento com as facções 
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criminosas, fenômeno recente em Fortaleza. Ademais, Grossi 
(2010) também traz o conceito de violência simbólica, como 
dito anteriormente, as violações no sentido da falta de amparo 
familiar, abandonos, violências, abusos, dentre outros. Podemos 
observar em alguns históricos de adolescentes anteriores às 
autuações na Delegacia da Criança e do Adolescente, que por 
vezes eles já foram vítimas de algum crime ou violação.  

O que se pode depreender dos relatos e histórias ouvidas 
nos corredores e salas da Delegacia da Crianças e do Adolescente6 
é a necessidade de afirmação de alguns adolescentes que se 
envolvem nessas facções, fato que tem repercutido também nos 
altos índices de homicídio como mencionado anteriormente.  

Segundo Bruno Paes Manso, jornalista e pesquisador do 
Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, 
em reportagem ao site Paralelo Jornalismo em 16 de maio de 
2017:  

 

Existe uma competição entre o tráfico e as institui-
ções que podem auxiliar na construção da identida-
de dos jovens. “Quando o tráfico de drogas chega, 
ele assume essa esfera de construção de uma iden-
tidade de transição com uma oferta muito atraente. 
Além da grana e eu nem acho que isso é o principal, 
há uma promessa de masculinidade, de virilidade. 
Há um ethos ao consumo, ao status que esse tipo de 
vida proporciona. Alguns enxergam que existe esse 
status”, avalia. Para ele, essa transição entre a casa 
e a rua é a fase mais importante a ser trabalhada e 

6  Arquivo Pessoal. 
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controlada porque é justamente neste ponto que se 
forma a identidade adulta e vizinhança e controles 
informais do entorno são muito importantes nes-
sa construção. “O outro grupo oferece uma vida em 
uma ordem paralela, antissistema, e muitas vezes 
o jovem tem raiva do sistema, então, essa oferta 
de soldado do crime é uma ilusão muito atrativa. É 
uma oferta com a qual a gente está disputando. De 
um lado ele tem uma vida aparentemente heroica 
contra uma facção rival, por exemplo, e de outro, a 
educação, a cultura, o esporte”, explica. 

 

5. O OLHAR DA SOCIEDADE E A RESPONSABILIZA-
ÇÃO DOS JOVENS EM CONFLITO COM A LEI 

 

A resposta da Sociedade a esses jovens envolvidos 
nessas práticas são as piores possíveis, em sites Jornalísticos 
ou redes sociais vemos afirmações de ódio e desejo de morte, 
extermínio a esses indivíduos. Mas será que essa é a solução 
para a redução da participação desses jovens nas facções 
criminosas? Em postagens na internet vemos afirmações 
como: “só a pena de morte resolve. E fim de papo”; “bebezinho 
do inferno. Sementinha do mal. Vala com ele”7, demonstrando 
o desejo de alguns indivíduos em face desses jovens. Barreira 
(2015, p. 75), em seu artigo “Crueldade: a face inesperada da 
violência difusa”, trata sobre Crueldade, segue trecho, “O desejo 
de punição configura uma espécie de linchamento virtual, em 
que se encontram subjacentes ações que passam pela busca de 
7  Comentários postados na página do Jornal O Dia, em matéria jornalística do dia 19 de julho de 2017, 
acerca de latrocínio praticado por adolescente na cidade do Rio de Janeiro.  
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castigo equivalente, a ser efetivado com sofrimento corporal ou 
pena de morte.”.  

Em contrapartida, os adolescentes envolvidos em 
práticas de atos infracionais graves (homicídio, latrocínio e 
roubos) permeiam suas ações com insultos contra as vítimas, 
chamando-as de “vagabundas, arrombados, rapariga”, dentre 
outros adjetivos. Esses insultos ofendem profundamente 
certas vítimas e as fazem sentir-se humilhadas, talvez assim 
facilitando a atitude criminosa, ao trazer a vítima a um patamar 
baixo e imoral. Insultos esses que muitos deles já ouviram em 
abordagens policiais ou no meio familiar, o que é pior. Em outro 
caso presenciado na DCA, autor de homicídio, disse a vítima antes 
de atirar nela “esse tiro aqui é pra você, seu arrombado”, sendo 
confirmado pelo autor do fato que esse ato tem conexão com 
outro homicídio que a vítima teria participado. O adolescente 
fez quatro disparos contra a vítima e seu comparsa, também 
adolescente, fez um disparo quando a vítima já estava no chão.  

A finalidade do ECA com seus princípios da Prioridade 
Absoluta, Proteção Integral, Prevalência do interesse da criança 
e do adolescente era oferecer a criança em sua primeira infância 
as proteções e meios necessários para atingir uma adolescência 
e juventude saudáveis, como adultos capazes. No entanto, 
pouco o Estado fez desde a criação do ECA para proporcionar 
esse desenvolvimento saudável, em especial a algumas crianças 
que nascem em condições tão precárias, sem família ou com 



Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: Volume 4

Carla Tatiana Martins de Moraes | 323

famílias desestruturadas, com pais envolvidos com atividades 
criminosas, presos ou mortos. Essas crianças acabam sendo 
criadas por outros familiares ou vão para abrigos, que apesar 
do esforço das instituições não recebem estrutura adequada a 
fim de acolhê-los. Muitos deles, quando conseguem chegar a 
adolescência acabam entrando na delinquência, esses jovens 
acabam voltando ao Estado por meio de internações. 

Dentro dos Centros Educacionais, que mais uma vez 
não seguem a ótica de reeducação do ECA e reinserção desses 
jovens, acabam por fomentar e piorar a situação. Em visita 
do Centro Educacional Cardeal Dom Aloisio Lorscheider em 
dezembro de 20168, verifica-se que lá ocorre o encarceramento 
dos adolescentes em conflito com a lei. Os internos passam o dia 
presos, com poucas horas para banho de sol e possuem poucas 
ou nenhuma atividade dentro do Centro. Nesse local, havia 
fábricas de roupas e pelúcias onde os adolescentes aprendiam 
um ofício, no entanto em dezembro de 2015, houve uma rebelião 
nesta Unidade e essas fábricas foram destruídas por incêndio 
e não retornaram a unidade. As salas de aulas também foram 
destruídas e ainda não voltaram a funcionar. 

Conforme relatório de monitoramento do Sistema 
Socioeducativo do Ceará do ano de 2017, produzido pelo Fórum 
Permanente das ONGs de Defesa dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes (Fórum DCA Ceará), o qual relata que essa unidade 

8  Dados obtidos a partir de observações realizadas em visita ao Centro em dezembro de 2016.  
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não apresenta atividades extra-dormitório. Esse quadro se repete 
no Centro Educacional Canindezinho e Centro Educacional 
Patativa do Assaré. Os demais Centros educacionais Centro 
Educacional Passaré, Dom Bosco, São Francisco e São Miguel 
oferecem apenas 15 a 30 minutos semanais de atividades fora 
do dormitório, sendo assim os internos passam todo o restante 
do tempo dentro dos dormitórios. Isso geral uma grande tensão 
nos Centros, entre internos e entre internos e Socioeducadores.  

Na rotina da DCA9, quase todos os dias chegam ocorrências 
de dentro dos Centros Educacionais com danos ao patrimônio, 
lesões corporais e até tentativas de homicídio ou homicídios 
consumados. No dia 8 de julho de 2017, aproximadamente 
três internos do Centro Educacional São Francisco agrediram 
um interno e quase o mataram, pois segundo eles, este teria 
“cabuetado” aos educadores que havia celulares dentro da 
unidade. Segundo um dos autores das agressões, havia ordem 
de dentro da unidade para agredir o interno.  

Além destas situações, existem as violações denunciadas 
pelos próprios internos e pelos Educadores, desta feita, há um 
constante conflito dentro desses centros. Os internos denunciam 
agressões por parte dos educadores e os educadores denunciam 
rebeldia, agressões e danos dentro das unidades causados pelos 
internos. Neste ciclo, quase que rotineiramente essas situações 
são apresentadas a Delegacia da Criança e do Adolescente. Os 
9  Dados obtidos a partir da inserção da autora em plantões na Delegacia da Criança e do Adolescente 
entre 2015 a 2017. 
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educadores denunciam as péssimas condições de trabalho e a 
dificuldade em lidar com a rebeldia e agressividade dos jovens. 

E mais recentemente, com a ampla participação de 
adolescentes nas facções criminosas, as Unidades também 
estão sendo divididas pelas facções e recentemente, no dia 13 
de novembro do presente ano, em Fortaleza, uma delas foi 
invadida por 15 indivíduos que executaram quatro internos em 
frente ao Centro de Semiliberdade Martir Francisca, segundo, 
notícia divulgada no Jornal Estadão, dois dos adolescentes 
tiveram as mãos arrancadas10. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No ano de 2016, foram registrados 2997 procedimentos na 
Delegacia da Criança e do Adolescente, somente em Fortaleza, em 
sua maioria em cometimento de atos infracionais em flagrante. 
Muitos adolescentes acabam reincidindo no cometimento dos 
atos infracionais e estes números não refletem o quantitativo 
de adolescentes apreendidos, mas tão somente o número de 
infrações cometidas por adolescente no ano de 2016. Ainda 
assim, é um número alarmante.  

Lamentavelmente, o que se observa nos últimos governos 
no Estado do Ceará é o investimento maciço em policiamento 
ostensivo, segurança pública, que também é um ponto importante 

10  Jornal o Estadão. São Paulo, 13 novembro 2017.   Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noti-
cias/geral,chacina-deixa-quatro-adolescentes-mortosem-centro-socioeducativo-de-fortaleza,70002083105>. 
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para a Sociedade, no entanto, somente investimentos reais 
em Educação, apesar de clichê, trarão resultados efetivos na 
melhoria dos índices de violência e homicídios na adolescência. 
No artigo, Juventude Pobre, Violência e Cidadania (LOPES et al 
2011), trata sobre essa necessidade de políticas públicas voltadas 
aos jovens:  

 

[...] de proposições que se dediquem à elaboração de 
tecnologias sociais, à criação de espaços de partici-
pação democrática e que ampliem a rede de possibi-
lidades desses jovens, na direção de, concretamente, 
envolvê-los numa atenção personalizada que tenha 
como parâmetro a possibilidade de construção de 
perspectivas de futuro, a partir da autonomia dos 
sujeitos (p. 68). 

 

 Ademais, há outra situação mencionada no artigo Medos 
Urbanos e Mídias: o imaginário sobre juventude e violência no 
Brasil Atual (KOURY, 2011).  

 

A grande questão da cultura da violência, no Brasil, 
é a do encobrir os enormes problemas sociais liga-
dos, sobretudo, à escassez e ao desvirtuamento de 
recursos para a educação, saúde e geração de em-
pregos, desvio para ações ligadas à indústria e cul-
tura da violência. (p. 481) 

 

Apesar do investimento tímido ainda nas políticas públicas 
de saúde, educação, inclusão e programas de esporte e inclusão 
social voltada para adolescentes, o governo estadual implantou 
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nesse ano Escolas de Tempo integral para os estudantes do 
ensino médio, ainda não se sabe as atividades desenvolvidas na 
escola nesse tempo, mas espera-se que a longo prazo resultados 
possam ser observados, e se perceba mudanças efetivas na 
diminuição do índice de homicídios em jovens no Estado do 
Ceará.  

Isso foi foco de estudo realizado pela Unicef que produziu 
a cartilha Trajetórias Interrompidas, Homicídios em Fortaleza 
e em seis municípios do estado do Ceará, onde estudou casos 
reais de jovens mortos em Fortaleza e região metropolitana 
e ao final, traça diretrizes que deveriam ser seguidas pelos 
governantes a fim de reduzir esses índices. Essas diretrizes 
também seriam eficazes para evitar o envolvimento dos jovens 
nas práticas de delitos e reduziriam sua vulnerabilidade. São 12 as 
recomendações para prevenção de homicídios na adolescência, 
dentre elas, ampliação da rede de programas e projetos sociais 
de prevenção para adolescentes vulneráveis ao Homicídio, 
realizar busca ativa para inclusão de adolescentes no sistema 
escolas, garantir o atendimento integral no sistema de Medidas 
Socioeducativas, promover oportunidades de aprendizagem e 
inclusão no mercado de trabalho com renda. 

Essas recomendações se forem tomadas, certamente, 
permitirão aos jovens melhores oportunidades e os afastaria da 
vulnerabilidade. Outras medidas poderiam ser tomadas pelo 
Estado a fim de fortalecer essas políticas públicas e voltar seus 
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olhos a essa juventude que está sendo perdida a olhos vistos.  
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CAPÍTULO 9

LIBERDADE PROVISÓRIA E REICIDÊNCIA CRIMINAL

Shirley Kelly Cavalcante da Silva

Resumo: A liberdade provisória prevista no Código de Processo 
Penal - artigos 310 e 321 é um instituto jurídico compatível 
com a prisão em flagrante que garante ao acusado aguardar 
em liberdade até que o processo penal possa ser concluído com 
o estabelecimento sentencial. Se este for condenado perderá 
os benefícios da liberdade provisória devendo seguir para o 
encarceramento estatal e negado seu direito de locomoção. 
Alguns magistrados negam a  concessão da liberdade provisória  
aos reincidentes, mesmo não tendo seus processos penais 
concluídos, o que caracteriza a possibilidade de uma abordagem 
que afronta as normas constitucionais pertinentes – art. 5º, 
LXI, LXV e LXVI –O objetivo desta pesquisa é o de apresentar o 
entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a liberdade 
provisória e a reincidência criminal no contexto do estado 
democrático de direito no Brasil. Trata-se de uma pesquisa de 
caráter bibliográfico, de natureza qualitativa tendo com aporte 
teórico a Constituição Federal de 1988, o Código de Processo 
Penal de 1940 e a Teoria do Garantismo Penal de Luigi Ferrajoli 
(2002).

Palavras – Chave: Liberdade Provisória. Reincidência Criminal. 
Constituição Federal de 1988.

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como tema o instituto jurídico 
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da liberdade provisória prevista na Lei Nº 12.430, de 4 de maio 
de 2011 que altera dispositivos do Decreto ‟Lei nº 3.689, de 
3 de outubro de 1941 ‟ Código de Processo Penal, relativos à 
prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas 
cautelares e dá outras providências (BRASIL, 2017).

O Art. 283. Assevera que: “Ninguém poderá ser preso 
senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada 
da autoridade judiciária competente, em decorrência de 
sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da 
investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária 
ou prisão preventiva”. 

O art. 310 destaca em seu parágrafo único:

“Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, 
que o agente praticou o fato nas condições constan-
tes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decre-
to-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao 
acusado liberdade provisória, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos processuais, sob 
pena de revogação.” (BRASIL, 2017)

A liberdade é um direito constitucionalmente protegido, 
previsto na Constituição Federal de 1988, expressa no artigo 
5º: LXI, LXV e LXVI, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 
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e aos estrangeiros residentes no País a inviolabili-
dade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXVI - ninguém será levado à prisão ou nela manti-
do, quando a lei admitir a liberdade provisória, com 
ou sem fiança;” (BRASIL, 2017).

Do ponto de vista jurídico-penal, a liberdade provisória 
é um dispositivo protetivo ao acusado até que cesse o processo 
e seja acordado o julgamento do ato criminoso. Mas é possível 
que a liberdade provisória venha a ser negada pelos juízes e 
esta questão envolve: as normas constitucionais e sua cláusula 
pétrea “ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança”, como 
também, as normas contidas no Código de Processo Penal que 
foi reformulado em 2011. Nesse aspecto, há entendimentos 
que podem colidir com a supressão da liberdade provisória 
do acusado, ferindo os princípios das garantias de direitos 
fundamentais, tais como a presunção da inocência. 

A questão da reincidência criminal, também é um aspecto 
que pode contribuir com a denegação da liberdade provisória. 
De acordo com o art. 63 do CP, só haverá reincidência quando 
o agente cometer novo crime, depois de transitar em julgado a 
sentença que o tenha condenado por crime anterior (BRASIl, 
2017).

A liberdade é a regra, sendo a prisão uma situação de 
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extrema necessidade e expressamente previsto em lei, contudo 
há entendimentos jurisprudenciais que afrontam o que está 
normatizado em lei e denegam a liberdade provisória. Nesse 
aspecto surge nosso problema de pesquisa: quais condições 
favorecem a denegação da liberdade provisória se a Constituição 
afirma que ninguém poderá ser preso antes de ser legalmente 
processado?

Para responder, elaboramos uma pesquisa bibliográfica 
de natureza qualitativa na qual analisamos o entendimento 
jurisprudencial dessa questão problemática.

O objetivo é correlacionar o Instituto da liberdade 
provisória com a reincidência criminal e apresentar reflexões 
que possam favorecer um debate acadêmico que suscite uma 
interlocução com a concepção de direito garantista.

A justificativa de nosso empreendimento acadêmico 
constitui-se relevante, pois à medida que discutimos direitos 
e denegações de direitos, colaboramos pela luta contínua de 
um debate dialético satisfatório para um garantismo penal que 
favoreça a equinanimidade e a prática da justiça com segurança.

O artigo está organizado do seguinte modo: para além 
desta Introdução, no Desenvolvimento, destacamos a seção 
2 que trata de apresentar o Instituto da Liberdade Provisória 
desde seus antencedentes históricos aos nossos dias, tal como 
está formulado no artigo 321 do Código de Processo Penal. 
Destacamos suas modalidades, concepções da liberdade 
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provisória sem fiança e não vinculada, liberdade provisória 
mediante fiança.

Na seção 2.2 sumariamos sobre a reincidência criminal,
Na seção 2.3 contextualizamos o garantismo jurídico-

Penalde Luigi Ferrajoli.
Na seção 3 dedicamos a esclarecer o nosso percurso 

metodológico.
O item 4 apresentamos nosso principal corpus de 

pesquisa que são alguns acordãos que são as fontes de debates 
de nossas análises.

Concluímos nosso artigo destacando nossa breve reflexão 
crítica e sugerindo que novos estudos possam ser realizados, 
para ampliar questões que não forem possíveis discutir no 
âmbito deste trabalho.

2.  O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA 

Os aspectos envolvendo liberdade e a reintegração antes 
de uma decisão transitada em julgado nos transportam para 
as civilizações mais antigas das sociedades. Durante o período 
da Idade Média, em Atenas, uma das cidades-estados de Roma, 
todo juiz quando tomava posse do cargo era obrigado a prestar 
juramento de que guardaria esta lei – Liberdade Provisória e 
na qual só havia duas exceções: a primeira sendo a conspiração 
contra a liberdade e a segundo o crime de peculato.
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Em Roma Antiga, os meios utilizados para a concessão 
de da liberdade provisória era a intercessio e o vadimonium 
(nomenclatura da época), onde intercessio era o veto contrário 
de um magistrado a decisão do outro e a vadimonium seria 
a prestação de comparecimento pelo sujeito em juízo. O que 
se assemelha com o Instituto da Liberdade Provisória nos 
dias atuais.  Durante o Principado Romano, a nomenclatura 
vadimonium mudou, passou a ser chamada de satisdation ou 
fideiussio. 

Já na Grécia Antiga, a utilização da caução fidejussória, 
era o comprometimento de um fiador ou de fiadores, que 
assumiam a obrigação de apresentar o réu no dia do seu 
julgamento, sob pena de perda a quantia previamente depositada 
e ser responsabilizado criminalmente, por ser conivente com o 
acusado. 

Em Portugal, na época das Ordenações Afonsinas 
(compilação de leis) já tinham vários meios disponíveis para 
obter a liberdade provisória. Podemos citar as Cartas de Seguro 
e a homenagem. As Cartas de Seguro eram concedidas para o 
acusado que estava solto e tinham como finalidade impedir sua 
prisão até o seu julgamento definitivo, ou seja, até a sua sentença 
transitada em julgado. A homenagem era uma modalidade de 
relaxamento de prisão já imposta, por meio da qual o acusado 
era colocado em liberdade por certo período e com a condição 
de comparecer ao julgamento. Esse recurso era exclusivo a 
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nobreza da época. 
Com essa breve contextualização, verificamos que a 

fiança, na Antiguidade, apresenta as mesmas características do 
nosso ordenamento jurídico. No período Imperial Brasileiro, 
a concessão da Liberdade Provisória passou por muitas 
transformações. Na Constituição de 1824, no seu artigo 179. 
IX, determinava que a prestação de fiança idônea, nos casos 
permitidos por lei, seria a única forma de afastar os efeitos da 
prisão, ainda que com a culpa já formada. 

“Art.179 (...): IX- Ainda com culpa formada, nin-
guém será conduzido à prisão, ou nela conservado 
estanho já preso, se prestar fiança idônea, nos casos 
que a lei admite, e em geral, nos crimes que não 
tiverem maior pena do que a de seis meses de pri-
são ou desterro para fora da comarca, poderá o réu 
livra-se solto” (BRASIL, 2017).

No Código de Processo Criminal da Primeira Instância, 
nosso primeiro código de processo penal de 1832 traz o seguinte 
texto no artigo 113, abolindo as cartas de seguro: “Art. 113- Ficam 
abolidas as cartas de seguro, e qualquer outro meio que não seja 
o da fiança para que algum réu se livre solto” (BRASIL,2017) 

Por todo o período imperial a prestação e fiança foi 
sustentada como o único meio alternativo a prisão antes de 
uma decisão condenatória definitiva, nos crimes que a fiança 
era admitida por lei.  No artigo 101, do Código de Processo 
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Criminal da Primeira Instância era permitida a prestação de 
fiança para os crimes cujo no máximo as penas fossem: morte 
natural, galés, seis anos de prisão com trabalho, oito anos de 
prisão simples ou vinte anos de degredo, devendo o prisioneiro, 
nestas hipóteses permanecer detido durante o curso de processo: 
“Art. 101. A fiança não terá lugar nos crimes, cujo máximo da 
pena fôr: 1º morte natural: 2º galés: 3º seis annos de prisão 
com trabalho: 4º oito annos de prisão simples: 5º vinte annos 
de degredo” (BRASIL,2017).

Os dispositivos sobre a concessão da Liberdade provisória 
mediante fiança previstas no Primeiro Código de Processo 
Criminal da Primeira Instância tiveram vigência durante todo 
o período imperial e se mantiveram com as reformas de 1841 e 
1871. Em 1841, A Lei de 3 de dezembro, trouxe algumas alterações 
sobre o instituto da fiança dentre as quais a permissão aos juízes 
municipais, aos chefes de polícia, delegados e subdelegados a 
atribuição de conceder fiança aos réus. A Lei nº 2.033 de 20 de 
setembro de 1871 instituiu, em seu artigo 14, a figura da fiança 
provisória com o escopo de acelerar a concessão da fiança aos 
acusados presos e que tinham prazo de 30 dias, prorrogáveis 
pelo mesmo prazo. 

3.  LIBERDADE PROVISÓRIA E SUAS MODALIDADES

Liberdade Provisória é o direito que o acusado tem de 
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responder ao processo penal em liberdade, caso sejam observados 
os requisitos legais em substituição anterior à prisão processual, 
quando estes não se justificarem como instrumento processual 
necessário, ou seja, a liberdade provisória é um meio para evitar 
a antecipação da pena desprovida de qualquer fundamentação 
legal, onde o acusado tem a permissão de durante o curso do 
processo de permanecer ostentando a condição de inocente.

A Constituição Federal de 1988 dedicou para o instituto 
da Liberdade Provisória, diversos dispositivos no seu artigo 
5º, sendo assim, o referido instituto tem status de direito 
fundamental, e determinou no art. 5º, LVI que ‘ninguém será 
levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade 
provisória, com ou sem fiança. No Código de Processo Penal em 
seus artigos 310, 321 regulam o tema da liberdade provisória. 

Liberdade Provisória trata-se do direito do acusado de não 
ser preso durante a instrução o processo até o seu julgamento 
e, em razão do caráter provisório – como o próprio nome diz, 
pode, a qualquer tempo, ser revogada (GOMES, 2005).

Há uma divergência doutrinária quanto à nomenclatura, 
uns utilizam o termo custódia e outros se referem como 
contracautela. Essa divergência está relacionada com a 
diferenciação do instituto da Liberdade Provisória da prisão, 
no primeiro termo- Custódia, Já no segundo relaciona-se com a 
devida prestação da fiança. 

No Código de Processo Penal (1941), no artigo 321 diz: 



Série Segurança pública, direito e justiça brasileira: Volume 4

Shirley Kelly Cavalcante da Silva | 345

“Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão 
preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, 
impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 
319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 
282 deste Código”.

O dispositivo do artigo 321 do Código de Processo Penal, 
traz a definição do Instituto da Liberdade Provisória. Conforme 
a Doutrina de TORNAGHI, na obra Compêndio de Processo 
Penal:

“Liberdade provisória é uma situação do acusado; 
situação paradoxal em que ele é, ao mesmo tempo 
livre e vinculado. Livre de locomover-se, mas vincu-
lado a certas obrigações que o prendem ao processo, 
ao juízo eventualmente, a um lugar predeterminado 
pelo juiz” (Compêndio de Processo Penal, tomo IV, 
p. 1380-1381).

3.1.  Liberdade provisória – artigo 321 do Código 
de Processo Penal

Os princípios que regem esse dispositivo são o da 
proporcionalidade, adequação e necessidade. No entendimento 
da doutrina majoritária, a Liberdade provisória assume um 
caráter de medida cautelar autônoma e ainda de acordo com a 
doutrina os regimes de liberdade provisória com ou sem fiança, 
é uma relativização da prisão provisória, mas os dois institutos 
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não se confundem, uma vez que, a liberdade provisória só é 
decretada quando ausentes os requisitos necessários para a 
prisão preventiva.

A natureza jurídica da Liberdade Provisória é contracautela 
prisional, mas não deixa de pesar sobre o acusado a imposição 
de outras medidas diferentes do aprisionamento que o vinculem 
ao processo e ao juízo. E que a qualquer momento esse direito 
de aguardar em liberdade o curso do processo até a sentença 
transitada em julgado poderá ser revogado. 

3.2.  Liberdade provisória sem fiança e não 
vinculada 

O instituto da Liberdade provisória como meio de 
substituição da prisão, nos casos de prisão em flagrante delito, 
é visto de uma forma não sistêmica e carente no sentido 
morfológico do ordenamento jurídico pátrio.

A liberdade provisória sem fiança e sem vinculação 
prevista na primeira parte do dispositivo do artigo 321 do CPP 
(1941), antes da alteração advinda com a lei 12.403/2011:

“Art. 321. Ressalvado o disposto no art. 323, III e IV, 
o réu livrar-se-á solto, independentemente de fian-
ça:
I - no caso de infração, a que não for, isolada, cumu-
lativa ou alternativamente, cominada pena privativa 
de liberdade;
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II - quando o máximo da pena privativa de liberda-
de, isolada, cumulativa ou alternativamente comi-
nada, não exceder a três meses.” 

De acordo com a leitura do dispositivo o réu será solto 
independente da prestação do termo de fiança, logo, é concedido 
a liberdade provisória imediatamente, constituindo um direito 
subjetivo do acusado. 

3.3.  Liberdade provisória mediante fiança

A liberdade provisória sem fiança, prevista no art. 310, 
parágrafo único, do Código de Processo Penal – instituído pela 
Lei n.º 6.416/77 – transformou-se o principal meio de restituição 
da liberdade de locomoção do acusado preso em flagrante. 
Sobre a liberdade provisória sem fiança, assevera Lopes Júnior:

“Esse é o principal regime de liberdade provisória 
no atual sistema processual penal brasileiro: sem 
fiança, mas com condições a serem observadas e 
cumpridas. [...] São duas situações fáticas tutela-
das: uma restritiva às causas de exclusão da ilicitu-
de (e, por que não, da culpabilidade) estabelecidas 
no caput, e outra pelo parágrafo único, muito mais 
abrangente [...] O caput do art. 310, numa leitura 
rápida, conduz à conclusão de que, tendo o agente 
praticado o fato ao abrigo da causa de exclusão da 
ilicitude [...] caberia a concessão de liberdade pro-
visória, sem fiança, [...] Já o parágrafo único do art. 
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310 consagra o mais amplo e recorrente regime de 
liberdade provisória do sistema brasileiro, sem fian-
ça [...] Impõe o texto legal que a prisão [...] somente 
poderá ser mantida se estiverem presentes o fum-
mus commissi delicti e o periculum libertatis. Do 
contrário, se não houver necessidade da prisão pre-
ventiva, deverá ser concedida a liberdade provisória 
sem fiança” (LOPES JÚNIOR, 2009, p. 147-148). 

Destaca-se que as hipóteses de restituição da liberdade 
de locomoção previstas no art. 310 caput e parágrafo único, 
do Código de Processo Penal, são designadas de liberdade 
provisória sem fiança e com vinculação, pois para que o acusado 
permaneça em liberdade, este deve cumprir determinadas 
condições. Conforme esclarece Rangel, “a vinculação ao 
processo, portanto, é a obrigação [do acusado] de comparecer a 
todos os atos para os quais for intimado, sob pena de revogação, 
diz a lei.” (RANGEL, 2009, p. 728).

A concessão da liberdade provisória, com fulcro no art. 
310, caput, do Código de Processo Penal, independe do tipo de 
pena, para a infração penal praticada, e das condições subjetivas 
apresentadas pelo acusado.             

            

“O art. 321 do CPP cria uma liberdade provisória 
sem fiança e sem vinculação, pois basta que a infra-
ção seja punida, exclusivamente, com pena de mul-
ta (inc. I) ou que a pena privativa de liberdade não 
exceda a três meses (inc. II). O legislador, quando 
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usa a expressão livrar-se-á solto independente de 
fiança, cria a liberdade imediata e obrigatória, sem 
sujeição a nenhuma obrigação, não havendo, assim, 
nenhum dever para o réu.” (RANGEL, 2009, p. 732). 

Assim, a liberdade provisória sem fiança, prevista no art. 
5º, inciso LXVI, da Carta Política/88, encontra-se disciplinada 
pelo Código de Processo Penal, nos arts. 321, 310, caput, e, 
sobretudo, no art. 310, parágrafo único, consubstanciada no 
direito do acusado, preso em flagrante, de aguardar o julgamento 
em liberdade, seja subordinado a determinadas obrigações ou 
não. 

3.4.  Reincidência Criminal

A reincidência não foi introduzida no nosso ordenamento 
jurídico através do nosso código vigente, outros códigos já 
traziam no seu texto um tratamento diferenciado para o agente 
que delinquiu mais de uma vez.  

O Código Criminal do Império de 1830, no artigo 16, § 3, 
trazia que constituía circunstâncias agravantes ter o delinquente 
reincidido em delito da mesma natureza.

O Código Penal Republicano de 1890, abordou de uma 
forma mais completa o que seria considerado uma agravante 
da reincidência, ao trazer que para ser reincidente o criminoso 
tinha que ter sido condenado por uma sentença penal 
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condenatória transitada em julgado, cometesse outro delito 
da mesma natureza. Tratou da reincidência específica, pois 
só seria considerado reincidente caso o novo delito fosse do 
mesmo artigo de lei. 

O Código de 1940 preencheu as lacunas deixadas pelos 
códigos anteriores no sentido que ampliou o conceito de 
reincidência específica e a genérica. A reincidência genérica 
se constitui quando os delitos fossem de natureza diversa e 
a específica e quando fosse da mesma natureza. O que faltou 
ser abordado no referido código para torná-lo completo foi a 
menção ao lapso temporal, tendo a reincidência uma caráter de 
perpetuidade. 

O texto original sofreu diversas alterações e a Lei 6.416 
de 1977 trouxe mudanças, extinguiu a reincidência específica 
e limitou no tempo os efeitos da condenação anterior com o 
objetivo de não estigmatizar para sempre o condenado. O lapso 
temporal, para que não se considerasse mais o crime anterior 
como agravante, passou a ser de 5 anos no período da data do 
cumprimento ou da extinção da pena e a infração posterior. 

A reincidência no aspecto jurídico é definida no artigo 
63 do Código Penal que diz: “verifica-se reincidência quando 
o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado 
a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado 
por crime anterior”, ou seja, a prática do crime deve ser depois 
do trânsito em julgado (BRASIL, 2017).
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O Brasil adota a reincidência ficta, que se dá quando 
um autor de um crime comete outro, depois de transitada em 
julgada a sentença que o condenou por crime anterior. Não sendo 
exigido que a agravante da reincidência seja reconhecida, ou 
como condição que o agente tenha pelo menos cumprido parte 
da pena, bastando que ele tenha sido condenado anteriormente 
por outro crime. 

A reincidência no nosso ordenamento jurídico representa 
uma agravante na dosimetria da pena, em sua segunda fase de 
aplicação. O artigo 67 do Código Penal assim estipula:

“No concurso de agravantes e atenuantes, a pena 
devem aproximar-se do limite indicado pelas cir-
cunstâncias preponderantes, entendendo-se como 
tais as que resultam dos motivos determinantes do 
crime, da personalidade do agente e da reincidên-
cia” (BRASIL, 2017).

Com uma análise sob a ótica do Direito Penal Garantista 
de Ferrajoli centrada no direito Penal Mínimo, atenta-se e 
limita-se sua intervenção, pois assim se minimiza a violência 
e maximiza-se a liberdade, fazendo com que a função punitiva 
do Estado seja exercida em respeito aos direitos do cidadão 
(FERRAJOLI, 2002).

4.  O GARANTISMO JURÍDICO-PENAL DE LUIGI 
FERRAJOLI
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A teoria do garantismo penal, desenvolvida por Luigi 
Ferrajoli, tem como objetivo limitar o poder punitivo estatal, 
reduzindo-o ao mínimo necessário, protegendo assim, a 
liberdade do cidadão.É uma teoria que tem um pensamento 
teórico contrahegemônico que domina a tradição discursiva e 
jurídica do ocidente: o positivismo jurídico e o contratualismo 
teórico-filosófico-político.

Este autor ao criticar o modelo teóricos da tradição penal 
dominante, identifica que, apesar das concepções libertárias 
do contratualismo e algumas de suas virtudes, e mesmo do 
positivismo científico do qual emergem as normas e a segurança 
jurídica, elas, não são capazes de garantir a defesa dos direitos 
humanos e a prática social da liberdade e da justiça em toda a 
sua plenitude. Nesses meios, os sistemas de poder econômico, 
político, jurídico e ideológico defendem concepções autoritárias 
e excludentes.

Garantismo segundo Ferrajoli, (2006, p. 785-787):

“Designa uma filosofia política que requer do direi-
to e do Estado o ônus da justificação externa com 
base nos bens e nos interesses dos quais a tutela 
ou a garantia constituem a finalidade. Neste último 
sentido o garantismo pressupõe a doutrina laica da 
separação entre direito e moral, entre validade e jus-
tiça, entre ponto de vista interno e ponto de vista 
externo na valoração do ordenamento, ou mesmo 
entre o “ser” e o “dever ser” do direito. E equivale à 
assunção, para os fins da legitimação e da perda da 
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legitimação ético-política do direito e do Estado, do 
ponto de vista exclusivamente externo.”

O Garantismo é sustentando em tres concepções 
epistêmicas: (a) impõe um modelo que deve respeitar a 
estrita legalidade; (b) o sistema penal deve ser utilizado de 
forma mínima; (c) defende a teoria da divergência entre 
normatividade e realidade, entre direito válido e direito efetivo, 
um e outro vigentes (FERRAJOLI, 2002).

O autor expõe que: 

““Garantismo” designa um modelo normativo de 
direito: precisamente, no que diz respeito ao direito 
penal, o modelo de “estrita legalidade” SG, próprio 
do Estado de direito, que sob o plano epistemológico 
se caracteriza como um sistema cognitivo ou de po-
der mínimo, sob o plano político se caracteriza como 
uma técnica de tutela idônea a minimizar a violên-
cia e maximizar a liberdade e, sob o plano jurídico, 
como um sistema de vínculos impostos à função pu-
nitiva do Estado em garantia dos direitos dos cida-
dãos. É consequentemente, “garantista” todo siste-
ma penal que se conforma normativamente com tal 
modelo e que o satisfaz efetivamente.” (FERRAJOLI, 
2010, p. 785-685).

O garantismo pressupõe um olhar crítico sobre as bases 
constitutivas das normas, da moral, do ser e do dever ser do 
direito. É um novo enfoque sobre um conjunto de verdades que 
sustentam o modo e império teórico que o ocidente estipulou 
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em bases da evolução do conhecimento científico e filosófico 
sustentado no positivismo clássico. 

Conforme Ferrajoli (2002, p. 29): 

“O positivismo jurídico, se por um lado está na 
base do princípio da estrita legalidade, por outro 
também permite modelos penais absolutistas, ca-
racterizados pela ausência de limites ao poder nor-
mativo do soberano, ao mesmo tempo em que se 
mostra, em todo o caso, completamente neutro a 
respeito de todas as demais garantias penais e pro-
cessuais.”

Sobre esta problemática surge a questão norteadora 
de nosso trabalho:  Quais as condições garantem concessões 
e denegações de liberdade provisória e encarceramento dos 
indivíduos acusados de cometerem delitos criminais? 

Responderemos na seção dedicada às análises dos 
discursos jursprudencias proemientes dos tribunais superiores.

5.  METODOLOGIA

A escolha da natureza do estudo é caracterizada como 
metodologia qualitativa, “comumente definida como o conjunto 
de procedimentos metodológicos aplicados quando se pretende 
a descrição dos fenômenos e a sua repetitiva explicação, 
ou o fornecimento de elementos para a sua compreensão” 
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(POCINHO, 2014, p, 58).
A caracterização da abordagem qualitativa é compatível 

com a escolha do tema, pois trata-se de um fenômeno humano 
e social, relacionado à questões complexas do ponto de vista da 
cultura, ideologias e concepções filosóficas e políticas que só 
podem ser discutidas do ponto de vista de sentidos. O método 
de coleta de dados: revisão bibliográfica; pesquisa legislativa 
e jurisprudencial (documental). A base teórica: Constituição 
Federal (direitos, dignidade, igualitarismo) e Teoria do 
Garantismo de Ferrojoli(2002).

Quanto à forma de abordagem do tema, o trabalho 
apresenta o método dedutivo, analisando os dados coletados, 
durante a investigação do problema, com o intuito de obter 
respostas. Quanto a análise sumariamos um corpus de acordãos 
de forma que estas permitam respostas à pergunta da pesquisa. 

6.  ANÁLISE DOS DADOS

6.1.  Decisão dos tribunais 

Buscando fundamento para embasar nosso trabalho, 
identificamos na Jurisprudência alguns julgados sobre o tema 
proposto- Liberdade Provisória e Reincidência Criminal. 
De acordo com o art. 5º, inc. LXVI, da Constituição Federal 
“Ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei 
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admitir a Liberdade Provisória”. São muitos os princípios que 
fundamentam que até sentença penal condenatória o direito 
a liberdade é a regra, sendo a constrição da liberdade a última 
medida. Em um Estado Democrático de Direito os pilares 
que o sustentam são o estrito cumprimento da legalidade e a 
presunção da inocência. 

A concessão do direito a Liberdade Provisória não está 
atrelada a questões financeiras, é um direito que tem que ser 
concedido de acordo com análise do caso concreto. Muitos 
dos beneficiados com esse direito de responder o processo 
em liberdade acabam cometendo outros delitos, pois voltam 
para o mesmo ciclo de convivência, junto com a concessão dos 
benefícios não se atrelam a nenhuma condição de ressocialização. 
Ou se impõe o uso de tornozeleiras eletrônicas, ou se impõe o 
comparecimento do indivíduo nas comarcas. 

A concessão do benefício da Liberdade Provisória surge 
como um dos aliados para desafogar o sistema Penitenciário. 
Segundo dados de um levantamento do Conselho Nacional 
de Justiça, datado de Janeiro de 2017, temos o quantitativo 
de 654.372 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro e Trezentos e 
Setenta e Dois) presos, desse quantitativo, 34% são presos 
provisórios, o que corresponde a 221.054 (Duzentos e Vinte 
um mil e Cinquenta e quatros), que aguardam julgamento 
encarcerados. O que representa uma afronta aos pilares de um 
Estado Democrático de Direto, que visa resguardar o princípio 
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basilar da dignidade da pessoa humana. 

QUADRO 1: DECISÃO DOS ACORDÃOS/RECURSOS – ORDEM CONCEDIDA

1. (STJ - HC: 152808 sp 
2009/0218686-8, relator: ministra 
Maria Thereza de Assis moura.

Habeas corpus. Receptação. Prisão em flagrante. 
Liberdade provisória indeferida. Reincidência. 
Fundamento insuficiente. Falta de motivação 
concreta. Art. 312 do código de processo penal. 
Ordem concedida.

2.stj - RHC: 39880 ba 2013/0251710-
4, relator: Ministro Sebastião Reis 
Júnior.

Habeas corpus. Roubo. Liberdade provisória 
deferida. Fiança não paga. Manutenção da 
custódia. Ilegalidade. Ausência dos requisitos 
previstos no art. 312 do código de processo 
penal. Ordem concedida. Confirmada a liminar 
deferida

3. HC 132561 PI 2009/0058723-0.

Ministro Celso Limongi 
(desembargador convocado do tj/
sp).

Habeas corpus. Concussão. Liberdade provisória 
concedida mediante fiança. Decreto de prisão 
preventiva superveniente. Fundamentação 
inidônea. Ausência de fato novo e de elementos 
concretos.

4. Agrg no HC 197497 MS 
2011/0032519-0.  Ministra Assusete 
Magalhães

Penal e processual penal. Agravo regimental 
em habeas corpus. Writ visando a concessão 
de liberdade provisória. Ordem concedida, 
por decisão monocrática do relator. Agravo 
regimental interposto, para restabelecer a 
prisão cautelar. Superveniência de sentença 
condenatória, fixando regime inicialmente aberto 
e concedendo, ao paciente, o direito de apelar em 
liberdade. Agravo regimental prejudicado.

Fonte: elaborado pela autora
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Quadro 2:  Decisão dos Acórdãos -  ordem denegada

1. HC 13747869 PR 
1374786-9. 

Ministro - Roberto de 
Vicente

Acordam os integrantes da segunda câmara 
criminal do tribunal de justiça do estado do 
paraná, por unanimidade de votos, em denegar a 
ordem impetrada. Ementa: habeas corpus crime 
- impetração sob a alegação de constrangimento 
ilegal em face de decisão que indeferiu pedido 
de liberdade provisória - alegação de que o 
decreto de prisão preventiva e o indeferimento 
da liberdade provisória padecem do vício da 
falta de fundamento - descabimento - decisão 
suficientemente fundamentada na garantia 
da ordem pública, e para se evitar a reiteração 
delitiva, vez que o paciente já foi condenado em 
processo crime.

2. HC 
0075098720128180000 
PI 201200010075099.

Ministro - Des. José 
Francisco do Nascimento

Processual penal â– habeas corpus â– excesso de 
prazo â– não configurado â– audiência designada 
para data próxima â– ausência de fundamentação 
na prisão prevenvita â– não configurado - 
condições pessoais favoráveis â– direito à 
liberdade provisória afastada â– ordem denegada.

3. HC 13831337 PR 
1383133-7 (acórdão). 
Ministro - Roberto de 
Vicente

Acordam os integrantes da segunda câmara 
criminal do tribunal de justiça do estado do 
paraná, por unanimidade de votos, em denegar 
a ordem, nos termos do voto do relator. Ementa: 
habeas corpus - impetração sob a alegação 
de constrangimento ilegal em face de decisão 
que tornou sem efeito a fiança arbitrada pela 
autoridade policial, convertendo a prisão em 
flagrante do paciente em prisão preventiva - 
alegação de inexistência de fatos novos a justificar 
a revogação da liberdade provisória com fiança 
- descabimento - preenchidos os requisitos do 
artigo 312 do CPP - paciente reincidente - decreto 
com fundamento da garantia da ordem pública e 
com a finalidade de se evitar a reiteração delitiva. 
Ordem denegada
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4. HC 13749554 PR 
1374955-4 (acórdão).

Ministro- Roberto de 
Vicente

Acordam os integrantes da segunda câmara 
criminal do tribunal de justiça do estado do 
paraná, por unanimidade de votos, em denegar 
a ordem, nos termos do voto do relator. Ementa: 
habeas corpus crime - impetração sob a alegação 
de constrangimento ilegal em face de decisão 
que indeferiu pedido de liberdade provisória 
- argumento de que no caso descabe a prisão 
preventiva descabido - alegação de que não estão 
presentes os motivos determinantes da custódia 
preventiva que não se sustenta, haja vista que a 
decisão fundamentou-se na garantia da ordem 
pública, com a finalidade de se evitar a reiteração 
delitiva, em razão da vida pregressa do paciente - 
precedentes. Ordem denegada.

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com o quadro 2: pode-se extrair dos julgados 
acima é que a Liberdade Provisória foi negada com base na 
reincidência e com a justificativa de evitar a prática delitiva. 

Com os dados do Quadro 1 o entendimento jurisprudencial 
formado através de julgamentos de Habeas Corpus que chegam 
as instâncias superiores tem se mostrado favorável a concessão 
da Liberdade provisória, mesmo que o agente seja reincidente, 
da 5ª TURMA DO STJ, que teve como a relatora a Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, pois de forma brilhante decidiu 
que a reincidência não é motivo determinante para impedir a 
apelação da pena em liberdade. A ordem denegada dos pedidos 
de Liberdade Provisória não pode ter como fundamento apenas 
a garantia da ordem pública e sim se estiverem presentes dos 
requisitos autorizadores da prisão preventiva. (BRASIL, 2017)

A relação entre reincidência criminal e liberdade 
provisória, principalmente no que concerne a realidade do 
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sistema e a previsão legal, só considera reincidente o agente 
que ao cometer novo crime, tenha tido sua sentença julgada e 
condenado pelo delito anterior, contudo,  há registros de casos 
em que essa letra da lei não é aplicada pelo Estado, pois alguns 
juízes restringem a liberdade do indivíduo ao cometer um novo 
delito, ainda que este não tenha sido condenado anteriormente, 
o que acarreta vários problemas tais como: superlotação das 
unidades prisionais e  caos com a superpopulação carcerária no 
sistema  penitenciário.

Ao encarcerar o indivíduo este será inserido em um 
sistema falho que apresenta grande deficiência nos programas 
de reabilitação, estará sujeito a precárias condições prisionais, 
ambiente com superlotação e exposto às redes criminosas nos 
cárceres que influem negativamente como aspectos reprodutores 
da violência e do crime, provocando a reincidência.

De acordo com dados da Secretaria de Justiça do Ceará- 
SEJUS, a quantidade de presos provisórios giram em torno 
de aproximadamente 12.000 mil homens que aguardam 
julgamento dentro das unidades prisionais acarretando um 
inchaço no sistema prisional e sendo fator contributivo para as 
frequentes crises que o sistema vem enfrentando nos últimos 
anos. (SEJUS, 2017). 

Ressalta-se que ao preservar a liberdade do sujeito que 
ainda não foi condenado e praticou um segundo delito, não 
solucionará o problema das superlotações do sistema prisional, 
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nem fará com que este indivíduo não cometa novos crimes, pois 
para isso é necessário que haja um trabalho ressocializador, 
embasado na profissionalização, que propicie sua convivência 
na sociedade.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como escopo elucidar a 
relação entre reincidência criminal e liberdade provisória, 
principalmente no que concerne a realidade do sistema e a 
previsão legal, demonstrando que, embora esteja expressa na 
lei que só considera-se reincidente o agente que ao cometer 
novo crime tenha tido sua sentença julgada e condenada 
pelo delito anterior, há registros de casos em que a lei não é 
aplicada pelo Estado, pois alguns juízes restringem a liberdade 
do indivíduo ao cometer um novo delito ainda que este não 
tenha sido condenado anteriormente o que acarreta em vários 
problemas tais como: superlotação das unidades prisionais, 
caos no sistemas penitenciário. 

Diante do que foi exposto resta claro entender que 
ao encarcerar o indivíduo este será inserido em um sistema 
falho que apresenta grandes deficiências nos programas de 
ressocialização, estarás sujeito a precárias condições prisionais, 
ambiente com superlotação e exposto às redes criminosas nos 
cárceres que influem negativamente como aspectos reprodutores 
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da violência e do crime, provocando a reincidência.
O paralelismo entre a reincidência criminal e a liberdade 

provisória está no aspecto que o agente ao receber o direito de 
esperar o trâmite processual em liberdade acaba reincidindo, 
pois volta para o mesmo ciclo de criminalidade. A medida 
cautelar imposta em conjunto com o benefício da liberdade 
provisória na grande maioria dos casos é o uso de tornozeleiras 
eletrônicas. Essa medida muitas vezes é burlada e o agente 
consegue praticar novos delitos. 

De acordo com dados da SEJUS- Secretaria de Justiça 
do Ceará a quantidade de presos provisórios giram em torno 
de aproximadamente 12.000 mil homens que aguardam 
julgamento dentro das unidades prisionais acarretando um 
‘inchaço’ no sistema prisional e sendo fator contributivo para 
as frequentes crises que o sistema vem enfrentando nos últimos 
anos. 

É inaceitável o cerceamento da Liberdade sem o trânsito 
em julgado da sentença condenatória, o eu não exclui o jus 
puniendi do Estado, mas que seja na estrita legalidade. Na 
análise dos diversos julgados expostos neste trabalho vimos 
que a reincidência é um dos motivos para o cerceamento da 
liberdade, o que vai de encontro com a definição de reincidência, 
pois para ser considerado reincidente o agente precisa ser 
condenado por uma sentença que não cabe mais recursos, pois 
já transitou em julgado. 
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Umas das grandes críticas ao instituto da reincidência, 
é o fato do Brasil adotar a reincidência ficta, pela qual para 
ser considerado reincidente basta o cometimento de um 
novo delito, após o trânsito em julgado da sentença. A crítica 
parte do pressuposto de um novo modelo de direito penal, 
com ideias garantistas que têm como sedimento os princípios 
constitucionais e os valores adotados em um Estado Democrático 
de Direito. E esse modelo, adotado pelo Código Penal, o instituto 
da reincidência é voltado para o agente é nítida aplicação do 
Direito Penal do autor. 

Diante de todos os elementos analisados neste trabalho, 
defendemos que a Liberdade é um direito inerente à condição 
humana, e em um contexto jurídico é um direito que deve 
ser defendido e conquistado dia a dia. Seguindo a corrente de 
um Direto garantista, o aprisionamento deve ser evitado ao 
máximo, utilizado como última ratio. Finalizamos com um 
questionamento: A liberdade provisória seria um subterfúgio 
para desafogar o sistema penitenciário?  Sugerimos que outros 
pesquisadores deem continuidade a essa pesquisa com o ficto 
de desenvolver a teoria do garantismo e adoção de medidas 
políticas sociais eu visem à promoção da dignidade humana. 
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CAPÍTULO 10

A PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA AS PRESAS 
GESTANTES E ÀS MÃES DE CRIANÇAS DE ATÉ 

DOZE ANOS HC-COLETIVO N° 143.641/SP COMO 
FORMA DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA

Sabrina Teixeira Barroso

Resumo: O presente trabalho coloca como análise a aplicação 
do Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, o qual concedeu a 
conversão da prisão preventiva pela domiciliar em favor de 
presas do sistema carcerário brasileiro em estado gestacional 
e mães de crianças de até 12 anos. Salienta-se que anterior ao 
referido julgado, a situação dessas mulheres tinha um peso 
maior, visto que a pena daquelas eram estendidas a seus filhos 
de forma direta, uma vez que estes sofriam injustamente os 
impactos negativos decorrentes da prisão de suas genitoras. Por 
essa razão, neste trabalho, buscou analisar o supracitado HC, 
que em seu teor colocou como ênfase o princípio da prioridade 
absoluta, preceituado no art. 227 da Constituição Federal. 
Ademais, foram analisados julgados acerca do assunto, onde se 
verifica a concessão da prisão domiciliar em favor das presas 
gestantes e mães de crianças de até 12 anos, vislumbrando 
assegurar prioritariamente o interesse do menor. Outrossim, 
cabe ressaltar, que a metodologia utilizada no presente trabalho 
foi o método bibliográfico baseado em doutrinas e legislações.

Palavras-chave: Criança, Habeas Corpus, Mães.
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1. INTRODUÇÃO 

É sabido que o índice da população carcerária feminina 
cresce cada vez mais na sociedade contemporânea e que, 
inclusive, o perfil traçado das mulheres encarceradas no Brasil 
são aquelas que, em sua maioria, cometeram crimes relacionados 
ao tráfico de drogas ou crimes contra o patrimônio, bem como se 
caracterizam pela baixa escolaridade, insuficiência de recursos 
financeiros, vulnerabilidade social e mães, possibilitando que 
tal temática ganhe visibilidade para os estudiosos do direito em 
todos os aspectos. 

Em relação às mães, destacam-se àquelas que permanecem 
com seus filhos nos alojamentos carcerários, onde a criança, 
diferentemente das outras que estão fora daquele ambiente, 
poderá sofrer algum tipo de dano, pois vive numa situação 
peculiar, dentro de uma instituição totalmente despreparada 
para acolhê-las. Principiam suas vidas no alojamento conjunto 
de uma prisão, sendo privada de conviver na sociedade livre. A 
complexidade e a polêmica sobre o tema é vasto, tornando este 
trabalho de conclusão de curso apenas o início de uma discussão 
e de análise que, muitas vezes, torna-se despercebidos por nós, 
que gozamos de liberdade, direito fundamental inerente ao ser 
humano. 

Em primeiro tópico o presente trabalho analisará 
brevemente o histórico dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
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os quais, anteriormente a constituição federal passava por um 
estado de total indiferença em relação ao direito, visto que 
aqueles eram tidos como meros objetos da vontade de seus pais. 
Adiante, abordaremos sobre a promulgação da Constituição 
Federal na qual trouxe modificações consideráveis em relação 
ao direito do menor, onde passaram a ser considerados sujeitos 
revestidos de direito, como também lhes foram assegurados 
com prioridade em todos os direitos fundamentais inerentes 
as crianças e aos adolescentes. Houve também a explanação 
da Doutrina da Proteção Integral à criança no trabalho em 
comento. Tal Doutrina, foi oriunda da Constituição Cidadã, 
como também instituída com a promulgação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, evidenciando a ruptura aos direitos 
dos menores, os quais até então eram baseados no Código 
de Menores que se fundamentava na Doutrina da Situação 
Irregular.

O presente trabalho ainda abordou à necessidade de 
analisar o Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, impetrado 
pelo coletivo de Advogados de Direitos Humanos (Cadhu) e 
pela Defensoria Pública da União, que concedeu a conversão da 
prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas 
gestantes, puérperas, ou mães de crianças até 12 anos de idade 
ou com deficiência sob sua guarda, traçando como ponto de 
partida o enfoque do Princípio da Proteção Integral da Criança, 
o qual está descrito no art.227 da Constituição Federal, que 
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prevê que o Estado em conjunto com a família e a sociedade, 
deve assegurar com absoluta prioridade os direitos relativos as 
crianças. Levando-se em conta, que a criança mesmo gozando 
de vastos direitos, sofre injustamente os impactos negativos 
decorrentes da prisão de suas genitoras. 

O artigo está organizado do seguinte modo: para 
além dessa introdução nosso referencial teórico. No item 3 
apresentamos o percurso metodológico. No item 4 dedicamos 
às análises e discursões dos dados de pesquisa. E, finalmente 
nas considerações finais, arrematamos nossas breves reflexões 
críticas no solo epistemológico que sustenta o objeto de 
investigação no âmbito do direito.

2. REFERENCIAL TEÓRICO: A PRISÃO DOMICILIAR 
CONCEDIDA ÀS PRESAS GESTANTES E ÀS MÃES 
DE CRIANÇAS DE ATÉ DOZE ANOS HC-COLETIVO 
N° 143.641/SP COMO FORMA DE PROTEÇÃO DA 
CRIANÇA

2.1. Breve histórico sobre os direitos da criança 
e do adolescente

Nos termos do art. 5º, XLV, da Constituição Federal de 
1988, “nenhuma pena passará da pessoa do condenado”. Esse 
é o chamado princípio de responsabilidade penal pessoal ou 
pessoalidade da pena. 
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Quando uma pessoa comete um crime e é suprimida a 
sua liberdade, por consequência, muitos dos seus direitos lhe 
são cerceados, ocasionando diversos prejuízos em sua vida. Em 
relação às mulheres encarceradas, os efeitos da condenação 
podem acabar atingindo seu filho, quando aquela está grávida, 
puérpera e/ou tem filhos menores fora do sistema prisional em 
sua dependência. 

Várias legislações brasileiras asseveram o direito de a mãe 
permanecer com seu filho na cadeia. A Constituição Federal de 
1988 alude que será assegurada à mulher presa condições para 
que possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação. Ainda segundo a Lei da Execução Penal – Lei nº 
11.942, de 28 de maio de 2009, as condenadas têm o direito de 
cuidar e amamentar os filhos, no mínimo, até os seis meses de 
vida. Outrossim, as prisões femininas devem propiciar locais 
especiais, tais como: seções para gestantes ou parturientes e 
creche para as crianças de seis meses até sete anos (caso esta 
esteja desamparada). 

O encarceramento materno acaba apresentando diversas 
consequências nocivas em relação ao menor, visto que a mãe 
se apresenta como uma das principais guardiãs dos filhos em 
nossa sociedade e, quando presas, são alcançadas por imagens 
negativas e estigmatizadas.

Os direitos das crianças passaram por grande evolução 
após a promulgação da Constituição Federal. Anteriormente a 
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ela, o menor era considerado como mero objeto de “proteção” 
dos pais. Posteriormente a criança passou à condição de sujeitos 
de direitos, o que resultou na a garantia da proteção integral. 

Na antiguidade, os laços familiares eram estabelecidos pelo 
culto à religião e não pelas relações afetivas ou consanguíneas. A 
família romana era fundada no poder paterno, ficando a cargo 
do pai os comprimentos dos deveres religiosos. O genitor tinha 
poder absoluto sobre os filhos. Naquela época não se distinguiam 
maiores e menores. Os filhos não eram considerados sujeitos 
de direito, mas sim objeto de relações jurídicas de direito, ao 
pai era conferido o poder de decidir sobre a vida e a morte dos 
seus descendentes. (MACIEL et al., 2014, p.)

Já na Idade Média, marcada pelo crescimento da religião 
cristã, a qual tinha poder de influência sobre os sistemas 
jurídicos da época. De acordo com Maciel et al. (2014, p.44) 
o cristianismo contribuiu para o início do reconhecimento de 
direitos para as crianças, defendendo o direito à dignidade 
para todos incluindo, portanto, os menores. Por conseguinte, 
atenuou a severidade de tratamento do pai para com o filho, 
contudo, pregando o dever de respeito, aplicação prática do 
quarto mandamento do catolicismo: “honrar pai e mãe”. 

No Brasil Colônia, as ordenações do reino, de origem 
portuguesa, foram aplicadas no Brasil, assim, traziam a posição 
portuguesa de que o respeito ao pai era tido como autoridade 
máxima dentro de sua família. Os portugueses querendo 
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conquistar os índios e apresentar seus costumes, com a ajuda 
dos jesuítas buscaram catequizar as crianças para, dessa forma, 
levar educação e entendimento aos índios adultos. Foi essa a 
forma encontrada para fazer com que os pais compreendessem 
a nova ordem moral (MACIEL et al, 2014, p.45).

Nesse cenário, os pais tinham autoridade máxima, 
podendo vir a castigar o seu filho como forma de educá-lo e, 
se por acaso, em decorrência desses castigos o filho viesse a 
falecer ou sofrer lesões, o pai não seria punido, haja vista ser 
excludente de ilicitude a conduta paterna em decorrência de 
seu direito de educar. 

2.2. O Estatuto do Menor pós Constituição 
Cidadã

Em meados da década de 80, já em um cenário de 
abertura política, o Brasil apontava progressos no campo 
democrático com o fortalecimento de movimentos sociais 
de caráter reivindicatório e de denúncias das violações aos 
direitos humanos. Na área da infância e juventude iniciava-se 
uma extensa mobilização nacional em prol de um projeto que 
abarcava a elaboração e a admissão de uma nova legislação 
para a criança e ao adolescente, passando pelo conhecimento 
da Assembleia Nacional através da Comissão Nacional Criança 
Constituinte, cuja atribuição voltava-se para a inclusão dos 
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direitos inerentes a pessoa humana no texto constitucional, 
considerados fundamentais ao desenvolvimento do menor. A 
sociedade passou a debater sobre a falta de políticas adequadas, 
no campo da infância e juventude.

A Constituição Federal de 1988 garante a difusão dos 
direitos sociais, pautado na democracia vinculado a um projeto 
de conquista de cidadania que passa a apreciar a criança e 
como sujeito de direitos, suplantando o assistencialismo, e 
destacando a proteção integral como princípio, onde trouxe em 
seu texto constitucional, significativas mudanças às crianças e 
aos adolescentes. 

Cabe ressaltar, que a Carta Magna inseriu expressamente 
em seu artigo 1°, inciso III, o princípio da dignidade da pessoa 
humana como fundamento, o qual traz a ideia de valorização 
da pessoa humana. Segundo Guerra:

O princípio da dignidade da pessoa humana impõe 
um dever de abstenção e de condutas positivas ten-
dentes a efetivar e proteger a pessoa humana. É im-
posição que recai sobre o Estado de o respeitar, o 
proteger e o promover as condições que viabilizem 
a vida com dignidade. (2006; p.386)

Nessa senda, foi consagrada a doutrina de proteção 
integral ao contemplá-la na Constituição Federal de 1988, em 
seu artigo 227, nestes termos:
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 Art. 227: É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar á criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, á liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda a forma de negligência, discriminação, ex-
ploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1998).

Desse modo, a criança e o adolescente passa a ser visto 
não mais como um objeto da lei, carente de direitos, e passam 
a ser percebidos como sujeitos de sua história na sociedade a 
qual faz parte, como uma luz de probabilidades abertas para o 
futuro. 

Nesse raciocínio, pela primeira vez na história da sociedade 
brasileira e em suas constituições, a criança e o adolescente 
foram tratados como cidadãos de direito, dignos de proteção 
integral, restando a família, à sociedade e ao Estado o dever de 
lhes garantir esse direito, como bem preceitua a Constituição 
Federal de 1988, fundamentos determinantes da democracia e 
do exercício da cidadania. Segundo Silveira: 

Ao abordar o direito de crianças e de adolescentes, 
entende-se como um desdobramento dos direitos 
humanos, porém, voltados especificamente à popu-
lação que necessita ser tratada com ‘absoluta priori-
dade’, tendo respeitadas suas condições de ‘sujeitos 
de um processo histórico’ e pessoas em ‘condição 
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peculiar de desenvolvimento’. (2004; p. 60)

É mister salientar que foi necessário tal desdobramento, 
uma vez que o Brasil, até então, adotava a doutrina da situação 
irregular, assinalada pela não distinção no tratamento ao menor. 
Surgia, então, um novo direito da criança, mais científico, mais 
jurídico e conduzido a todas as crianças deveria ser erigido, 
consagrando na ordem jurídica a doutrina da proteção integral.

2.3. A doutrina da proteção integral à criança

A Doutrina de Proteção Integral é organizada através de 
normas interdependentes que reconhecem criança e adolescente 
como sujeitos de direitos, a qual se apresenta prescrita no artigo 
227 da Carta Magna de 1988, incorporando com perfeição o 
princípio da dignidade da pessoa humana.  

Cabe ressaltar que, a Doutrina de Proteção Integral 
oriunda da Constituição Cidadã e da promulgação do Estatuto 
da Criança e do Adolescente evidenciou a ruptura aos direitos 
dos menores, os quais eram baseados no Código de Menores, 
Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979. 

Em relação ao Código do Menor, este tinha como 
fundamento a Doutrina de Situação Irregular, onde o menor 
era apenas sujeito de direito ou merecedor da consideração 
judicial quando se encontrava em uma determinada situação 
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entendida como irregular, e assim determinada em lei. Ou seja, 
identificava o menor apenas pelo seu ato infracional não sendo 
merecedor de direito, bastando apenas ser regulado pela lei. 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 
restou superado o direito tradicional o qual se apresentava 
numa fase de absoluta indiferença em relação ao menor, sendo 
este objeto de manipulação dos adultos. Não obstante, o texto 
constitucional moderno evidenciou leis que reconheciam o 
infante detentor de direitos e garantias, demonstrando sua fase 
de desenvolvimento. 

Desse modo, a Doutrina da Proteção Integral indicou um 
progresso em relação à proteção aos direitos fundamentais que 
era inerente à criança e ao adolescente, uma vez que aquela era 
calcada pela Declaração Universal dos Direitos do Humanos, 
de 10 de dezembro de 1948, como também buscou referência 
na Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 20 de 
novembro de 1959. 

Diante da inovadora Doutrina, a criança e o adolescente 
recebeu um novo status como sujeitos de direitos e não mais 
como menores objetos de piedade e repressão, em situação 
irregular, abandonados ou delinquentes.  

Vislumbrando salvaguardar os direitos da Criança e 
do Adolescente, já preceituados pela Constituição Federal de 
1988, em substituição ao Código do Menor de 1979, que à 
época, apresentava uma visão distante de proteção ao infante, 
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ocorreu a promulgação da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 
1990 - o Estatuto da Criança e do Adolescente o qual se funda 
em três pilares básicos: 1) criança e adolescente são sujeitos 
de direitos; 2) afirmação de sua condição peculiar de pessoa 
em desenvolvimento e, portanto, sujeito a uma legislação 
especial; 3) prioridade absoluta na garantia de seus direitos 
fundamentais.  

Para a criança brasileira, o ECA protagoniza um novo 
olhar onde, inclusive, foi a primeira legislação aprovada 
conforme a Convenção Internacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e que prevê a proteção integral, substituindo 
as medidas de controle e repressão para uma perspectiva de 
direito e de possibilidades, que reconhece a criança e adolescente 
como sujeitos de direitos. Ademais, o ECA se apresenta com um 
novo paradigma ético, de direitos, em todas as suas dimensões, 
no qual foi resultante de discussões, dos fóruns, movimentos 
populares que passaram a denunciar nos meios de comunicação 
violências contra as crianças e adolescentes.

Ressalta-se que o ECA foi uma conquista edificada 
historicamente no transcorrer de um processo que se prolongou 
por várias décadas e que abarcou diferentes segmentos da 
sociedade. Afirma Silva (2005, p. 36) 

[...] resposta ao esgotamento histórico-jurídico e 
social do código de Menores de 1979. Nesse senti-
do, o Estatuto é processo e resultado porque é uma 
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construção histórica de lutas sociais dos movimen-
tos pela infância, dos setores progressistas da socie-
dade política e civil brasileira, da “falência mundial” 
do direito e da justiça menorista, mas também é ex-
pressão das relações globais internacionais que se 
reconfiguravam frente ao novo padrão de gestão de 
acumulação flexível do capital.

O  Estatuto da Criança e do Adolescente surgiu para 
romper um lastimável histórico na esfera jurídica e social 
representada até então pelo Código de Menores. Assim, para 
que o ECA se firmasse, foi necessário um enorme e significativo 
empenho de classes e instituições inconformadas e enternecidas 
com a causa.

O Estatuto da Criança e do Adolescente tutela o direito à 
vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade, à convivência 
familiar e comunitária, bem como à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura. O ECA atua 
como o instrumento central de proteção dos interesses da 
criança e do adolescente frente ao que recepciona os princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e prioridade 
absoluta (SCHIMIDT, 2013). 

Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente buscou 
introduzir a participação da família, da sociedade e do próprio 
Estado, determinando-os o dever legal concorrente de assegurar 
à criança e adolescente, como absoluta prioridade, direitos 
fundamentais.
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Alicerçada jurídica e socialmente com base na Convenção 
Internacional sobre os Direitos da Criança, a doutrina da 
Proteção Integral, referida no artigo 1º do ECA, fundou-se na 
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais que 
elevaram ao nível máximo de validade e eficácia as normas 
referentes às crianças e aos adolescentes.

Para que a doutrina da proteção integral possa ser 
efetivada, Ramidoff (2008, p. 184) assevera que a criança e ao 
adolescente: 

[...] devem ser identificados como sujeitos de direito 
à proteção integral, vale dizer, a ter direitos individu-
ais de cunho fundamental, com prioridade absoluta 
no tratamento (cuidado) e principalmente no orça-
mento, isto é, na dotação orçamentária, privilegiada 
de recursos públicos para atendimento das políticas 
públicas paritária e democraticamente estabelecidas 
nos Conselhos dos Direitos.

O artigo 3°, por sua vez, aprecia crianças e adolescentes 
pessoas em desenvolvimento, indicando a necessidade 
de oportunidades e facilidades “a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade”. Uma das características 
que permitiu a elaboração do ECA é a perspectiva de 
universalização da proteção das crianças e dos adolescentes, não 
mais restritiva, como antes. Seus princípios abrangem todas as 
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crianças e adolescentes independentemente de estarem ou não 
em condições de vulnerabilidade econômica ou risco pessoal e 
social. Ademais, o ECA estabeleceu os direitos fundamentais e as 
medidas preventivas, socioeducativa e protetivas que objetivam 
assegurar-lhes direitos.

Nesse caminho, percebe-se que o ECA instituiu novas 
concepções e conteúdos a fim de consagrar o Direito e dignificar 
a Justiça frente a situações vivenciadas pelas Crianças e pelos 
Adolescentes.

2.4. O habeas corpus coletivo n° 143641/SP 
como meio garantidor de direitos às crianças

O Habeas Corpus trata-se de remédio constitucional, 
previsto na carta magna vigente em seu artigo 5º, LXIII que 
dispõe “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder”, 
ratificando dessa forma, a importância da garantia do direito 
de liberdade do homem, a qual se mostrava desde à época do 
império.  

Cabe salientar que, apesar de o habeas corpus ser, em 
regra, uma ação individual, não obsta utilizá-la na impetração 
da defesa de direitos coletivos, semelhantemente ao que 
ocorre com o mandado de segurança. Conforme foi votado por 
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unanimidade dos votos no Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, 
em seu voto o Ministro Relator Ricardo Lewandowski, entendeu 
que esse seria talvez o único meio de garantir o efetivo acesso 
à justiça para diversos grupos sociais que buscam por seus 
direitos e interesses. Outrossim, afirma:

Com maior razão, penso eu, deve-se autorizar o em-
prego do presente writ coletivo, dado o fato de que se 
trata de um instrumento que se presta a salvaguar-
dar um dos bens mais preciosos do homem, que é a 
liberdade. Com isso, ademais, estar-se-á honrando 
a venerável tradição jurídica pátria, consubstancia-
da na doutrina brasileira do habeas corpus, a qual 
confere a maior amplitude possível ao remédio he-
roico[...] (BRASIL, 2018, online)

É notória a necessidade de meios garantindo direitos 
de natureza penal de forma coletiva, ocorrendo também a 
tutela da liberdade na mesma forma, visto que o Direito Penal 
confirma o caráter de proteção às diversas lesões em face dos 
bens jurídicos.

 Nessa senda, vislumbrando a tutela dos direitos das 
crianças, o coletivo de advogados (CADHU) impetrou o Habeas 
Corpus Coletivo n° 143. 641/SP, apontando como paciente todas 
as mulheres submetidas a prisão preventiva que ostentem a 
condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças de até 12 
anos ou com deficiência sob sua guarda.

No referido Habeas Corpus, o pedido central se 
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fundamentou para conceder a substituição da prisão preventiva 
pela domiciliar, excluindo do caso, a hipótese de crimes 
praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus 
descendentes, ainda, em situações excepcionais devendo nesse 
caso, o juiz fundamentar sua decisão.

Um dos pontos destacados no Habeas Corpus Coletivo 
143.641, foi o caso da superlotação carcerária feminina, a 
qual evidenciava um crescimento expressivo, fato que atraiu 
a atenção do Conselho Nacional de Justiça. Segundo dados do 
Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) do Ministério 
da Justiça, multiplicou-se por oito o total de mulheres presas 
no Brasil em 16 anos, passando de 5.601 presas em 2000 para 
44.721 em 2016, um aumento significativo da representação 
das mulheres no sistema prisional. Ainda de acordo com os 
dados do DEPEN, “quatro em cada cinco delas (80%) é chefe 
de família e a principal, quando não única, responsável pela 
guarda das crianças. Mesmo entre as identificadas no ofício, 
25% cuida do filho no cárcere”.

É cristalino, através dos dados colhidos acima a 
insustentável situação vivida pelas detentas no sistema prisional 
brasileiro, o que instigou a demanda do habeas corpus coletivo 
perante o Supremo Tribunal Federal, obtendo como pedido 
a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar em 
proveito das mulheres gestantes, mães de crianças até 12 anos 
de idade ou deficientes.
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Diante do exposto, no dia 20 de fevereiro de 2018, a 
Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu conceder 
habeas corpus coletivo determinando a substituição da prisão 
preventiva por domiciliar de mulheres encarceradas em todo 
o território brasileiro, em estado puerperal ou genitoras de 
crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem 
prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares 
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com 
exceção dos crimes praticado por elas mediante violência ou 
grave ameaça, contra seus descendentes.

Na supracitada decisão, restou evidenciado, além dos 
cuidados que deveriam ser dispensados às mulheres presas, 
como também a situação de seus filhos, os quais sofrem de forma 
injusta os efeitos da prisão de suas genitoras, contrariando os 
princípios que regem a proteção da criança, notadamente no 
artigo 227 da Constituição Federal de 1988 prescreve em seu 
artigo 227:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Esta-
do assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissiona-
lização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liber-
dade e à convivência familiar e comunitária, além 
de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.  
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 Apesar de a Carta Magna assegurar a mulher presa 
condições de permanência com seus filhos durante o período de 
amamentação, a Lei de Execução Penal – Lei 11.942, datada em 
28 de maio de 2009, na qual preceitua que as condenadas têm 
o direito de cuidar e amamentar os filhos, no mínimo, até os 
seis meses de vida, bem como que as prisões femininas devem 
buscar propiciar locais especiais para o convívio materno como: 
seções para gestantes ou parturientes e creche para as crianças 
de seis meses até sete anos (por ventura, esta desamparada), 
ainda sim, é notório que o direito do menor não se sobressai 
ao dever da mãe em cumprir sua pena, contrariando o texto 
constitucional e, consequentemente, ocasionando diversos 
prejuízos na vida do menor e, inclusive, estendendo o ato 
criminoso cometido pela mãe a ele que nasce quando sua mãe 
está encarcerada e poderá permanecerá na cadeia na fase inicial 
de sua vida. 

Vale ainda ressaltar, que a Convenção sobre os Direitos 
da Criança, promulgada pelo Decreto n° 99710, reconhece que 
para o desenvolvimento harmonioso da criança, essa deve 
crescer no seio da família em um ambiente de felicidade, amor 
e compreensão. Em outro ponto em seu artigo 3°, 1 e 2, reza 
que:

Artigo 3
1. Todas as ações relativas às crianças, levadas a efei-
to por instituições públicas ou privadas de bem es-
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tar social, tribunais, autoridades administrativas ou 
órgãos legislativos, devem considerar, primordial-
mente, o interesse maior da criança.
2. Os Estados Partes se comprometem a assegurar 
à criança a proteção e o cuidado que sejam necessá-
rios para seu bem-estar, levando em consideração 
os direitos e deveres de seus pais, tutores ou outras 
pessoas responsáveis por ela perante a lei e, com 
essa finalidade, tomarão todas as medidas legislati-
vas e administrativas adequadas.

Vislumbra-se, da leitura do referido artigo, que havendo 
necessidade de ações para efetivação de interesse das crianças, 
pelo poder público ou até mesmo por instituições privadas, 
essas devem ser adotadas com prioridade.

É mister salientar, o caso do Estatuto da Primeira Infância, 
lei 13.257, de 8 de março de 2016, que alterou o art. 318 do 
Código Processo Penal, para autorizar, dentre as hipóteses em 
que o juiz poderá substituir a prisão preventiva em domiciliar, 
as que a mulher esteja grávida ou seja mãe de criança de até 12 
anos. 

A prisão domiciliar, trata-se de prisão cautelar, prevista 
no art. 317, do Código de Processo penal, que consiste no 
recolhimento do acusado, em sua residência, só podendo dela 
se ausentar com a devida autorização judicial. As hipóteses de 
seu cabimento estão taxativamente previstas no art. 318 do 
referido código, as quais são:
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Art. 318.  Poderá o juiz substituir a prisão preventiva 
pela domiciliar quando o agente for
I - maior de 80 (oitenta) anos;           
II - extremamente debilitado por motivo de doença 
grave;          
 III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência
IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez 
ou sendo esta de alto risco.             
IV - gestante
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade 
incompletos;      
VI - homem, caso seja o único responsável pelos cui-
dados do filho de até 12 (doze) anos de idade incom-
pletos. 

Faz-se necessário ainda, para tanto, que o acusado 
apresente provas de tais requisitos, caso em que o Juiz, exigirá 
tal comprovação.

Outro ponto levantado pelo Ministro Relator Ricardo 
Lewandowski em seu voto, foram os possíveis prejuízos sofridos 
pelos menores quando da prisão de sua genitora, o que vai de 
encontro aos direitos assegurados aos menores, reconhecendo 
ainda a insuficiência do Estado em garantir a efetivação de tais 
direitos, conforme se ver:

[...] não restam dúvidas de que a segregação, seja 
nos presídios, seja em entidades de acolhimento 
institucional, terá grande probabilidade de causar 
dano irreversível e permanente às crianças filhas de 
mães presas [...] Por tudo isso, é certo que o Estado 



390 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

brasileiro vem falhando enormemente no tocante às 
determinações constitucionais que dizem respeito à 
prioridade absoluta dos direitos das crianças, pre-
judicando, assim, seu desenvolvimento pleno, sob 
todos os aspectos, sejam eles físicos ou psicológi-
cos[...] (BRASIL, 2018-A, online)

Diante dessa problemática, considerando quanto a 
sistemática supressão de direitos, foi concedida a ordem 
do referido Habeas Corpus, com o fito de salvaguardar com 
absoluta prioridade os direitos das crianças.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Do ponto de vista da natureza das pesquisas, trata-
se de uma investigação bibliográfica de conteúdos jurídicos. 
Em relação a abordagem do problema é caracterizado como 
metodologia qualitativa, pois ocorre a interpretação dos dados 
que não podem ser traduzidos em números.

Do ponto de vista dos objetivos do presente trabalho, 
trata-se de pesquisa exploratória, objetivando a construção 
de hipótese. Já em relação aos procedimentos técnicos, é 
caracterizado como pesquisa bibliográfica elaborada a partir 
de material já publicado constituído principalmente de livros, 
artigos de periódicos e materiais disponibilizado na internet. 
Inclui, ainda, a pesquisa jurídica em leis e decisões. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Como já enfatizado outrora, a Constituição Federal 
de 1988 promoveu uma transformação e assegurou todos os 
direitos fundamentais à criança e ao adolescente, os quais 
eram inerentes à pessoa humana. A necessidade de mudança 
foi baseada na Doutrina da Proteção à criança, integrada no 
referido diploma através do artigo 227.

Formava-se uma nova postura diante da vida na sociedade, 
no qual a criança e o adolescente passaram a ser inserido na 
posição que lhes era de direito, como sujeitos detentores de 
atenção integral, devido a sua fase de desenvolvimento.

Não menos importante, veio na mesma década, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente que preceituou em seu artigo 1º 
à proteção integral da criança e do adolescente. No mesmo 
diploma, destacamos, ainda, o artigo 3º no qual prescreveu:

Art. 3º - A criança e o adolescente gozam de todos 
os direitos fundamentais inerentes à pessoa huma-
na, sem prejuízo da proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de 
lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, mo-
ral, espiritual e social, em condições de liberdade e 
de dignidade.

Cumpre esclarecer que restou evidenciado nos casos 
concretos a não efetivação de tais direitos os quais deveriam 
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se sobrepor aos demais. Especificamente em relação ao tema 
principal abordado, o direito do menor nem sempre era 
respeitado, tendo em vista as diversas situações danosas a qual 
era exposto. 

Diante disso, com objetivo de demonstrar a aplicação do 
princípio da proteção da criança ao caso concreto, analisaremos 
quatro decisões em que se vislumbra a prevalência dos direitos 
das crianças ante a pena imposta a suas genitoras.

Analisaremos em primeiro tópico a decisão do Tribunal 
de Justiça do Mato Grosso do Sul, que em decisão anterior ao 
Habeas Corpus Coletivo n° 143.641/SP, na qual foi negada a 
conversão da prisão preventiva pela domiciliar, levando por 
base de fundamentação da decisão, dentre outros, a gravidade 
do crime cometido pela paciente, ainda, na falta de comprovação 
de que a paciente seria indispensável aos cuidados de seus 
filhos. Adiante, na análise da decisão do Superior Tribunal de 
Justiça, foi concedida a prisão domiciliar a mãe presa, destaca-
se, nesse caso a paciente não comprovou que era responsável 
pelos cuidados de criança, porém o Ministro Relator considerou 
que tal condição restava legalmente presumida. 

Outrossim, na análise do Recurso em Sentido Estrito, 
do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o qual concedeu a 
conversão da prisão preventiva em domiciliar, vislumbrando 
assegurar o princípio da proteção integral da criança. Por fim, 
na decisão do Habeas Corpus 437124, pelo Superior Tribunal 
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de Justiça sendo concedido a conversão da prisão em domiciliar 
levando-se em conta os interesses das crianças, vale ressaltar, 
todas essas decisões são ulteriores ao referido Habeas Corpus 
Coletivo.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRE-
SENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA 
SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA OR-
DEM PÚBLICA – PRETENDIDA CONVERSÃO EM 
PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, do CPP) - NÃO 
COMPROVADA A IMPRESCINDIBILIDADE PARA 
OS CUIDADOS DOS MENORES – CONDIÇÕES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – OR-
DEM DENEGADA. Estão presentes os requisitos 
autorizadores da prisão preventiva, vez que há 
provas da materialidade do delito e indícios sufi-
cientes de autoria. A segregação cautelar se justifi-
ca para assegurar a ordem pública, tendo em vista 
a gravidade concreta do delito, vez que se trata da 
prática, em tese, de tráfico de drogas, uma vez que 
foi encontrado na posse da paciente, 143 (cento e 
quarenta e três) porções de cocaína, pesando apro-
ximadamente 48 g (quarenta e oito gramas), além 
da quantia de R$ 2.508,00 (dois mil e quinhentos e 
oito reais). Nos termos do art. 318, III do CPP, pode-
rá o juiz substituir a prisão preventiva pela domici-
liar quando o agente for imprescindível aos cuida-
dos especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de 
idade. Entretanto, ressalta-se que a paciente não 
comprovou ter residência fixa e possuir ocupação 
lícita, presumindo-se ser o tráfico única forma de 
manter a sua subsistência e de seus filhos. Não há 
constrangimento ilegal no indeferimento da prisão 
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domiciliar à paciente, visto que o estabelecimen-
to prisional em que se encontra recolhida possui 
berçário. Eventuais condições pessoais favoráveis, 
não bastam, por si sós, para garantirem a liber-
dade provisória, mormente quando presentes os 
pressupostos da prisão preventiva. Com o parecer, 
ordem denegada.
(TJ-MS – HC: 14079609020158120000 MS 1407960 
– 90.2015.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Moreira 
dos Santos, Data de Julgamento: 27/08/2015, 3ª 
Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2015)

Na decisão supracitada, percebe-se, claramente, que o 
Desembargador Dorival Moreira dos Santos denegou o pedido 
de prisão domiciliar da paciente fundamentando que, a prisão 
cautelar se justificou devido à gravidade concreta do delito, 
como também restou comprovada a autoria e a materialidade 
do delito. Ademais, o nobre desembargador acrescentou que a 
paciente não comprovou ter residência fixa e possuir ocupação 
lícita, presumindo-se ser o tráfico única forma de manter a sua 
subsistência e de seus filhos. Apontou, ainda, que não restou 
configurado o constrangimento ilegal em face da paciente, 
visto que o estabelecimento prisional em que se encontra 
recolhida possui berçário, e as eventuais condições pessoais 
favoráveis, não bastam, por si sós, para garantirem a liberdade 
provisória, mormente quando presentes os pressupostos da 
prisão preventiva. 

Resta cristalino que, na referida decisão, o princípio 
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da proteção absoluta não foi observado no caso, visto que de 
acordo com a Constituição Federal de 1988 o direito do menor 
tem prioridade ante os demais direitos. 

Em contrapartida, observa-se, que na decisão abaixo 
Ministro Relator considerou que embora a paciente não 
tenha apresentado, conforme exigido, provas de que seria 
responsável pelos cuidados da infante, tal condição restava 
legalmente presumida, portanto, restou não justificada a 
insuficiência da cautelar de prisão domiciliar. Fundamentou, 
ainda, que a paciente não havia praticado delito com violência e 
grave ameaça ou contra descendentes, era primária e genitora 
de criança menor de 12 anos de idade, de modo que, não se 
vislumbrou a exceção à regra geral de proteção da primeira 
infância. Vejamos: 1

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. 
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. EX-
PRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDI-
DA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PACIENTE MÃE 
DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. 
PROTEÇÃO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO PARA A CONVERSÃO DA 
PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. 1. 
[...] consta dos autos que a paciente é primária e 
mãe de infante menor de 12 anos de idade, de modo 
que, conforme entendimento pessoal, o excepciona-
mento à regra geral de proteção da primeira infân-

1  Disponível em: htpps://-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudência/61760075600/habeas-corpus-hc-
-4420245-sp-2018-00656980/relatotio-e-voto-617600781



396 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

cia pela presença materna exigiria específica funda-
mentação concreta, o que não se verifica na espécie, 
evidenciando-se a ocorrência de constrangimento 
ilegal. [...] 3. Habeas corpus concedido, para a subs-
tituição da prisão preventiva da paciente RITA DE 
CASSIA SILVA SANTOS, por prisão domiciliar, sem 
prejuízo de determinação de outras medidas diver-
sas de prisão, por decisão fundamentada.
(STJ - HC: 442024 SP 2018/0065698-0, Relator: 
Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 
14/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publica-
ção: DJe 23/08/2018)

Corroborando com tal conversão, faz-se por oportuno 
demonstrar o entendimento dos tribunais, que em recente 
decisão concedeu substituição da prisão preventiva em prisão 
domiciliar, ao verificar casos em que figura interesse de criança, 
trazendo por base o princípio da proteção integral, além disso foi 
ressaltado a observância do Habeas Corpus Coletivo n°143.641/
SP, tendo em vista que somente em situações excepcionais 
poderia ser negado tal benefício. 

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO 
TRANSNACIONAL DE DROGAS, (ART. 33 C/C 40, I, 
DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. CON-
VERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR MANTIDA. PRO-
TEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. 1. O artigo 227 da 
Constituição Federal estabelece prioridade absoluta 
na proteção às crianças. Assim, na esteira da deci-
são do STF, apenas em situações excepcionalíssimas 
deve ser negado o benefício da prisão domiciliar às 
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presas preventivas, o que não se verifica no caso em 
tela. 2. A recorrida tem uma filha menor de idade, 
motivo pelo qual deve ser observada a decisão da 
2ª Turma Supremo Tribunal Federal, de 20 de fe-
vereiro de 2018, que, por maioria, concedeu habeas 
corpus coletivo, determinando a substituição da pri-
são preventiva por domiciliar de mulheres presas, 
em todo o território nacional, gestantes ou mães de 
crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiên-
cia, sem prejuízo da aplicação das medidas alterna-
tivas previstas no artigo 319 do Código de Processo 
Penal (HC 143.641). 3. [...] 5. A prisão preventiva é 
medida extrema que deve, pelo contexto fático dos 
autos no momento, não ser adotada, em razão da 
supremacia do interesse das crianças. Precedentes 
do STJ. 6. Mantida a decisão que substituiu a custó-
dia preventiva por prisão domiciliar.
(TRF-4 - RCCR: 50006672020184047113 RS 
5000667-20.2018.4.04.7113, Relator: RONY FER-
REIRA, Data de Julgamento: 03/07/2018, SÉTIMA 
TURMA)

Cabe, ainda salientar, que apesar da gravidade dos 
fatos imputados a recorrida, qual seja tráfico transnacional 
de drogas, o Nobre Julgador levou em conta para a concessão 
da prisão domiciliar, o interesse da criança, filha da recorrida, 
considerando o sofrimento e trauma que poderia ser causado 
ao menor com a prisão de sua genitora. 2

 Outrossim, na decisão do Habeas Corpus n° 437.124, 
2  Disponível em: htpps://-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudência/ <https://trf-4.jus-
brasil.com.br/jurisprudencia/ 5982722225/recurso-criminal-em-sentido-estrito-rccr-
-50006672020184047113-rs-5000667-2020184047113? ref=juris-tabs



398 | Segurança Pública na Perspectiva das Policiais Femininas do Estado do Ceará

Editora Via  Dourada

foi concedida a substituição da segregação preventiva em 
prisão domiciliar, fundamentada decisão no art. 318 do Código 
Processo Penal, levando-se em a nova redação dada pela Lei n° 
13.257/2016, a qual veio assegurar com efetividade o princípio 
da proteção integral à criança. 3

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRI-
SÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE DUAS 
CRIANÇAS MENORES, UMA DELAS CONTANDO 
COM QUATRO ANOS DE IDADE, QUE NECESSITAM 
DE SEUS CUIDADOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. 
PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. POSSIBILI-
DADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTI-
VA POR DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA. 1.Por 
evidente que a nova redação do artigo 318 do Código 
de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primei-
ra Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o 
fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio 
constitucional da proteção integral à criança e ado-
lescente, insculpido no artigo 227 da Constituição 
Federal, [...]. 2. Quando a presença de mulher for 
imprescindível a fim de prover os cuidados a filho 
menor - in casu, um adolescente de 12 anos e uma 
menina de 04 anos de idade, sendo que o pai de 
ambos é falecido [...]3. Ordem concedida, a fim de 
substituir a segregação preventiva da paciente pela 
prisão domiciliar[...]
(STJ- HC: 437124 MT 2018/0033905-8, Relator: 
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data 

3  Disponível em: htpps://-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudência/598272225/
recurso-criminal-em-sentido-estrito-rccr-50006672020184047113-rs-5000667-
2020184047113?ref=juris-tabs 
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do Julgamento: 26/06/2018, T6 – SEXTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

Verifica-se, diante dos casos expostos, a observância dos 
direitos dos menores levando-se em consideração a Doutrina da 
Proteção Integral, em que os Nobres Julgadores têm acolhido o 
melhor interesse da criança quando da prisão de suas genitoras. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Foi exposto no presente trabalho, que a promulgação 
da Constituição Federal de 1988 foi fator determinante para 
a efetivação dos direitos da criança e do adolescente, os quais 
deixaram de ser vistos como meros objetos da vontade de seus 
pais, passando a serem considerados sujeitos detentores de 
direitos. Observou-se, neste diploma legal, a consagração do 
princípio da proteção integral da criança, no qual é reconhecido 
os direitos da criança, revestido de prioridade ante os demais 
direitos.

Contudo, em relação ao cenário do sistema carcerário 
brasileiro feminino, foi evidenciado, que tal princípio não se 
configurou como efetivo diante da realidade do menor, filho 
de mãe encarcerada e, por consequência, acabava estendendo 
a ele a pena de sua genitora. Outrossim, muitos menores se 
viam com a violação maciça e sistematizada de seus direitos 
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fundamentais, prejudicando-os preponderantemente a terem 
uma vida saudável e uma infância feliz com referências 
familiares sólidas, como assim prescreve a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 227.

Diante dessas confrontações aos direitos dos menores, 
buscando evitar tanto a arbitrariedade judicial quanto a 
sistemática supressão de seus direitos, foi concedida a ordem do 
Habeas Corpus Coletivo 143.641/SP, estabelecendo parâmetros 
a serem observados, sem maiores dificuldades pelos juízes 
quando se deparassem com a possibilidade de substituir a 
prisão preventiva pela domiciliar.

Corroborando com exposto, faz-se ainda, por oportuno 
destacar, as análises das decisões apontadas no presente trabalho, 
nas quais, foi concedida a conversão da prisão preventiva pela 
domiciliar, em observância ao princípio da proteção integral da 
criança.
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