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Aliada à credibilidade de mais de meio século de 
excelência no ensino de Economia, Administração 
e de outras áreas ligadas à atuação pública e 
privada, a Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas – FGV Direito Rio – ini-
ciou suas atividades em julho de 2002. A criação 
desta nova escola é uma estratégia da FGV em ofe-
recer ao país um novo modelo de ensino jurídico 
capaz de formar lideranças de destaque na advoca-
cia e nas carreiras públicas.

A FGV Direito Rio desenvolveu um cuidadoso 
plano pedagógico de ensino, contemplando cur-
sos de graduação, pós-graduação e de extensão. 
O programa surge como valorosa resposta à crise 
do ensino jurídico observada no Brasil nas últimas 
décadas, que se expressa pela incompatibilidade 
entre as práticas tradicionais de ensino do direito e 
as demandas de uma sociedade desenvolvida.

Em seu plano, a FGV Direito Rio assume o papel 
de formar profi ssionais preparados para atender 
às reais necessidades e expectativas da sociedade 
brasileira em tempos de globalização. Seus cursos 
reforçam o comprometimento da Escola em inserir 
no mercado profi ssionais de Direito capazes de 
lidar com áreas interdisciplinares, dotados de uma 
visão ampla das questões jurídicas e com sólidas 
bases acadêmica e prática.

A Coleção Jovem Jurista é um importante instru-
mento para difusão do pensamento e do tratamento 
dado às modernas teses e questões discutidas nas 
salas de aula do curso de graduação em Direito 
desenvolvido pela FGV Direito Rio. Desta forma, 
esperamos oferecer a estudantes e advogados um 
material de leitura que possa efetivamente contri-
buir com seu aperfeiçoamento profi ssional.
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A Coleção Jovem Jurista é refl exo do compromisso 
da FGV Direito Rio com a pesquisa. Nossos alunos 
estão imbuídos do espírito de engajamento com a 
realidade que nos cerca e de responsabilidade com 
o desenvolvimento global. Esta postura requer um 
novo olhar sobre o Direito, resultado de uma atuação 
refl exiva, tal qual presente nestes artigos. Busca-se 
ultrapassar os horizontes da sala de aula e da apro-
priação passiva do conhecimento, com o incentivo 
aos estudantes em fomentarem trabalhos acadêmi-
cos com qualidade e inovação. Este é o momento da 
criação e do risco intelectual por parte do aluno, o 
resultado pode ser conferido pelo leitor nesta obra.

Sérgio Guerra
Diretor da FGV Direito Rio
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A Coleção Jovem Jurista, editada pela Escola de Direito do Rio de Janeiro da 

Fundação Getulio Vargas, tem o intuito de trazer, a cada ano, os trabalhos 

premiados por sua excelência e aspectos inovadores, produzidos pelos alunos 

da graduação em Direito. Este volume traz os trabalhos de conclusão de curso 

vencedores dos prêmios Miranda Rosa de Qualidade e Alfredo Lamy Filho de 

Inovação, bem como as respectivas menções honrosas recebidas, dentre os 

trabalhos apresentados no ano de 2016/2017.

O primeiro trabalho, vencedor do Prêmio Alfredo Lamy Filho de Inovação, 

de autoria de Fernanda Almeida Fernandes de Oliveira, traz um estudo doutriná-

rio, jurisprudencial e empírico, referente à efetividade das audiências públicas no 

âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, enquanto mecanismo de parti-

cipação dos consumidores. O objetivo principal do trabalho foi investigar se as 

audiências públicas cumprem efetivamente seu papel como mecanismo de par-

ticipação dos consumidores no processo de tomada de decisões da agência re-

guladora, permitindo um processo decisório inclusivo, transparente e informado.

Orientado pela Professora Patrícia Sampaio, o trabalho de Fernanda Al-

meida não se limita a apresentar os dados das audiências públicas ocorridas na 

ANEEL entre julho de 1998 a dezembro de 2016, mas sugere mecanismos atuais 

e inovadores, em especial, tecnológicos, que podem ser utilizados no processo 

de audiência pública, a fim de garantir melhores resultados.

Ainda sob o prisma da inovação, o trabalho de Bianca Amaral Mitchell, orien-

tado pelo Professor André Mendes, examina a questão do uso de castração quí-

mica nos crimes sexuais. Estudando os crimes sexuais de forma multidisciplinar, 

incluindo os mitos sobre agressões sexuais, a aluna faz exposição conceitual da 

castração química e seus efeitos, para posteriormente analisar as legislações de 

outros países (inclusive as violações constitucionais da castração química nos Es-

tados Unidos, as questões médicas relevantes e as questões de gênero que per-

meiam o assunto) e descrever as propostas legislativas brasileiras sobre o tema.

Ao final, o trabalho discute a castração química como resposta aos cri-

mes sexuais em relação ao ordenamento jurídico pátrio atual, verificando 

violações a direitos e princípios fundamentais, em especial ao princípio da 

proporcionalidade.

APRESENTAÇÃO
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Já o prêmio Miranda Rosa de qualidade foi marcado por uma disputa bas-

tante acirrada, com trabalhos bem distintos do ponto de vista da temática e 

da metodologia, embora ambos compartilhassem a preocupação de aplicação 

prática do estudo.

O trabalho vencedor do Prêmio Miranda Rosa de Qualidade, de autoria de 

Johann Meerbaum, orientado por Professor Fernando Leal e tendo na Banca o 

então Diretor da Escola, Professor Joaquim Falcão, analisou o rigor metodológi-

co dos ministros do STF na aplicação da regra da proporcionalidade em casos 

que envolvem o princípio da liberdade de expressão. Foram nove casos exami-

nados. Depois de investigar se os ministros desenvolvem outros roteiros argu-

mentativos estáveis aptos a criar parâmetros claros para decisões futuras, o alu-

no aponta que a ausência de estabilização de procedimentos decisórios tende 

a gerar um desincentivo àqueles que procuram se engajar em atos discursivos.

A menção honrosa coube à Juliana Dantas Machado, orientada pelo Pro-

fessor Michael Mohallem. O trabalho de Juliana Machado analisou um tema can-

dente da sociedade brasileira: as condições para o exercício da maternidade no 

sistema prisional nacional.

Examinando esse fenômeno sob uma ótica de gênero (organização social 

patriarcal e as construções históricas do feminino e do masculino), Juliana aponta 

que tais fatores contribuem para invisibilidade e estigmatização da mulher no 

cárcere. O estudo não se limitou aos aspectos normativos (levantamento dos 

principais direitos e garantias previstos no âmbito nacional e internacional às pre-

sas gestantes e mães) e doutrinários, mas incluiu uma análise quantitativa e qua-

litativa dos acórdãos em sede de habeas corpus com pleitos de substituição da 

prisão preventiva pela domiciliar das gestantes e mães de filhos menores de 12 

anos perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, buscando averi-

guar as lacunas que impedem a efetivação do direito e propor eventuais soluções.

A FGV Direito Rio assume o compromisso de fomentar um modelo de en-

sino que sirva de estímulo a experiências de qualidade e inovação no horizonte 

jurídico. Os trabalhos dispostos nesta coleção refletem esse panorama, a partir 

de estudos voltados para problemas de importância jurídica para o país, região 

ou sociedade. Isto significa pensar o Direito com engajamento e postura críti-

ca, voltando os olhos para a realidade. E os nossos alunos mostram-se imbuí-

dos desse espírito. Esperamos, com esta iniciativa, continuar a incentivá-los na 

busca por uma formação humanística marcada pela capacidade de apreensão, 

reflexão e produção criativa do Direito.

Thiago Bottino

Coordenador da Graduação  

da FGV Direito Rio



Resumo
O presente trabalho é resultado de um estudo doutrinário, jurisprudencial 

e empírico, referente à efetividade das audiências públicas no âmbito da 

Agência Nacional de Energia Elétrica, enquanto mecanismo de participação 

dos consumidores.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é investigar se as audiências pú-

blicas cumprem efetivamente seu papel como mecanismo de participação dos 

consumidores no processo de tomada de decisões da agência reguladora, per-

mitindo um processo decisório inclusivo, transparente e informado.

Para isso, foram realizadas investigações doutrinárias e conceituais acer-

ca do mecanismo de audiência pública, sua importância, aspectos positivos e 

negativos. Ainda, foi pesquisado o conceito de consumidor no setor elétrico e 

as teorias jurídicas acerca do tema. Por fim, foi desenvolvida análise com base 

nos dados históricos das audiências públicas ocorridas na ANEEL entre julho 

de 1998 e dezembro de 2016.

A partir da análise da série histórica das audiências públicas ocorridas na 

ANEEL, a pesquisa confirma que o mecanismo parece não conseguir incluir 

no processo decisório as partes envolvidas e interessadas, significando muito 

mais um procedimento formal exigido pela lei. Em especial no tocante aos 

consumidores, conclui-se que as audiências públicas foram pouco efetivas em 

alcançar seu resultado de promover um processo decisório inclusivo, transpa-

rente e informado.

Ao final, o estudo sugere mecanismos atuais e inovadores, em especial 

tecnológicos, que podem ser utilizados no processo de audiência pública, a fim 

de garantir melhores resultados.

Palavras-chave
Audiências Públicas. ANEEL. Consumidor. Participação. Efetividade. Análise.

AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANEEL :  
UMA ANÁLISE HISTÓRICA DA PARTICIPAÇÃO DOS 
CONSUMIDORES DESDE A CRIAÇÃO DA AGÊNCIA
Fernanda almeida Fernandes de Oliveira
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Introdução
O princípio da participação social na gestão e no controle das atividades ad-

ministrativas é contemplado no texto constitucional, fazendo parte da própria 

noção de um Estado Democrático de Direito, adotado pelo ordenamento jurí-

dico pátrio (art. 1º, caput c/c parágrafo único e art. 37, ambos da CRFB/88). A 

participação social pode ser implementada por meio da presença de cidadãos 

como membros de órgãos colegiados de gestão, assim como por meio de au-

diências públicas e consultas públicas.

A audiência pública, objeto do presente trabalho, é prevista de forma obri-

gatória em diversos diplomas normativos, inclusive no âmbito da Agência Na-

cional de Energia Elétrica (ANEEL), criada pela Lei 9.427 de 26 de dezembro de 

1996. Nessa agência, a audiência pública é instrumento de apoio ao processo 

decisório com fins de legitimar as decisões regulatórias a partir da criação de 

um processo decisório inclusivo, transparente e informado.

O mecanismo de audiência pública é bastante utilizado na ANEEL, sendo 

a primeira audiência datada de 1998. Desde então, até o ano de 2016, já foram 

abertas 1.102 audiências públicas, sendo 743 apenas com intercâmbio docu-

mental e 359 com reunião presencial. Ao total, foram enviadas 14.580 contri-

buições à agência, sendo 10.489 documentais e 4.091 contribuições feitas de 

forma presencial nos encontros.

Apesar de ocorrerem em grande número desde sua criação, ainda restam 

dúvidas quanto à efetividade desse mecanismo, principalmente no tocante à 

capacidade dos consumidores dos serviços regulados de influenciarem as de-

cisões expedidas pela agência reguladora. Neste sentido, o objetivo do pre-

sente trabalho é investigar se as audiências públicas cumprem efetivamente 

seu papel como mecanismo de participação dos consumidores no processo de 

tomada de decisões da agência reguladora.

Para isso, o estudo foi dividido em três partes. Na primeira parte, a au-

diência pública será estudada como mecanismo de participação social. Assim, 

será investigado seu conceito, previsão no ordenamento jurídico, disciplina no 

âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, sua importância e aspectos 

positivos no processo regulatório e, ainda, seus aspectos negativos. Na segun-

da parte, será investigado quem pode ser considerado o usuário/consumidor 

do serviço público de energia elétrica e as teorias jurídicas acerca do tema. Na 

terceira parte, serão investigadas formas de medir, de fato, sua efetividade e, 

a seguir, feita análise acerca das audiências públicas ocorridas na ANEEL entre 

os anos de 1998 e 2016. O objetivo desta análise será justamente medir a efeti-

vidade das audiências enquanto mecanismo de participação dos consumidores 

e, na sequência, sugerir caminhos de como se pode avançar. Por fim, serão 

feitas considerações finais sobre o que se encontrou durante este estudo.
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1. Audiências Públicas como Mecanismo de Controle e 
Participação Social

1.1. O conceito de audiência pública

O ordenamento jurídico e administrativo brasileiro prevê a participação social 

na gestão e no controle das atividades administrativas como elemento essen-

cial do Estado Democrático de Direito, cristalizada na Constituição da Repúbli-

ca Federativa do Brasil de 1998 (CRFB/88) em diversos artigos.1

Em seu bojo, a Constituição inclui a participação popular como forma de 

instrumento de controle e legitimação, sendo esta implementada por meio da 

presença de cidadãos como membros de órgãos colegiados de gestão, assim 

como através de audiências públicas e consultas públicas.

A audiência pública, objeto do presente trabalho, é um dos instrumentos 

de controle e participação social trazidos pela Constituição Federal e é ampla-

mente estudada pela doutrina nacional por ser elemento de grande importân-

cia, especialmente nos processos administrativos.

Conforme previsão na Lei 9.784/1999, que regula o processo administrati-

vo no âmbito da Administração Pública Federal, “antes da tomada de decisão, 

a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser realizada 

audiência pública para debates sobre a matéria do processo” (art. 32).

Neste sentido, CARVALHO FILHO (2014), ao analisar o processo admi-

nistrativo na Administração Pública Federal, ensina que “a audiência pública 

se destina a obter manifestações orais e provocar debates em sessão públi-

ca especificamente designada para o debate acerca de determinada matéria”. 

Segundo GORDILLO (2014), a audiência pública é regida pelos princípios da 

oralidade, informalidade, contraditório e participação.

No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, a au-

diência pública é tratada de forma bastante diferente se comparada ao que 

Lei 9.784/1999 estabelece no tocante ao procedimento. Nesse sentido, o 

que a agência considera como audiência pública é entendido como sendo 

a consulta pública nos termos da referida Lei de Processo Administrativo 

(art. 31).Assim, a Norma de Organização da ANEEL 001, anexa à Resolução 

Normativa nº 273/2007, em seu art. 15, define que “Audiência Pública é um 

instrumento de apoio ao processo decisório da ANEEL, de ampla consulta à 

sociedade, que precede a expedição dos atos administrativos ou proposta de 

anteprojeto de lei”.2

Observando o instrumento no bojo dos processos de tomada de decisão 

nas agências reguladoras, SCHIRATO (2008) define audiência pública como o 

processo “no qual os particulares interessados no objeto a ser decidido pelas 

agências reguladoras podem expor suas opiniões acerca de tal objeto”.
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Por fim, importante também trazer a lição de MOREIRA NETO (1992), se-

gundo a qual a audiência pública consiste em:

um instituto de participação administrativa aberta a indivíduos e a 

grupos sociais determinados, visando à legitimidade da ação ad-

ministrativa, formalmente disciplinada em lei, pela qual se exerce o 

direito de expor tendências, preferências e opções que possam con-

duzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação consensual.

O campo das pesquisas aplicadas também se debruça, de forma muito in-

teressante, no estudo das audiências públicas. Em trabalho desenvolvido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013), a entidade, ao abordar 

o conceito de audiência pública, adotou uma definição composta por oito ca-

racterísticas que seriam essenciais em sua visão: (i) caráter consultivo, (ii) pon-

tual, (iii) presencial, (iv) coletivo, (v) com manifestações orais dos participantes 

e (vi) debate dos atores envolvidos, (vii) aberta a todos os interessados e (viii) 

com regras específicas para seu funcionamento.

Outro conceito que muito se aproxima do de audiência pública e merece 

ser trazido ao debate é a consulta pública. Muito embora ambas sejam for-

mas de participação na tomada de decisão, audiências e consultas públicas 

são diferentes mecanismos capazes de incluir a sociedade e influenciar os ad-

ministradores no processo decisório e não se confundem. Neste sentido, a Lei 

9.784/1999 estabelece que:

Art. 31. Quando a matéria do processo envolver assunto de 

interesse geral, o órgão competente poderá, mediante despacho 

motivado, abrir período de consulta pública para manifestação 

de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver prejuízo 

para a parte interessada.

§ 1º A abertura da consulta pública será objeto de divulga-

ção pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas 

possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento 

de alegações escritas.

§ 2º O comparecimento à consulta pública não confere, por 

si, a condição de interessado do processo, mas confere o direito 

de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá 

ser comum a todas as alegações substancialmente iguais.

Assim, observa-se que, nos termos da referida lei, a consulta pública é 

cabível nos casos em que o assunto é de interesse geral. Ela ocorrerá antes 
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da decisão do pedido e possibilitará aos interessados que ofereçam alegações 

escritas ou, ainda, que compareçam de forma presencial à consulta pública, 

havendo, portanto, momento aberto para contribuições orais.

De forma diversa do conceito cristalizado na lei, parte da doutrina 

defende que a diferença entre os dois instrumentos reside justamente no 

oposto, ou seja, é a audiência pública o instrumento designado para colher 

informações pela via oral em sessões públicas especificamente designa-

das para tal fim, enquanto o mecanismo de consulta pública se utiliza da 

via escrita para a participação social na esfera decisória da administração. 

Nesse sentido:

Pela consulta pública, a Administração procura obter a opi-

nião pública de pessoas e entidades sobre determinado assunto 

de relevância discutido no processo, formalizando-se as manifes-

tações através de peças formais instrutórias. Já a audiência pú-

blica (que, em última instância, é também forma de consulta) se 

destina a obter informações orais e provocar debates em sessão 

pública especificamente designada para o debate acerca de de-

terminada matéria. (CARVALHO FILHO, 2014)

Mister se faz distinguir as audiências das consultas públicas, 

que, apesar de possuírem o mesmo espírito, não se equivalem: na 

consulta pública, a Administração deseja compulsar a opinião pú-

blica através da manifestação firmada através de peças formais, 

devidamente escritas, a serem juntadas no processo administrati-

vo. A audiência pública é, na verdade, modalidade de consulta, só 

que com o especial aspecto de ser consubstanciada fundamen-

talmente através de debates orais em sessão previamente desig-

nada para tal fim. (ARAGÃO, 2012).

FERRAZ e DALLARI (2007), no entanto, defendem que não há diferen-

ças marcantes entre consultas e audiências públicas na forma e no resulta-

do, mas sim na motivação. Segundo os autores, enquanto a consulta tem 

como foco o interesse geral, o pressuposto da audiência é a relevância da 

questão, sendo indiferente que o tema seja de interesse geral, ou não. Neste 

sentido, ainda que verse sobre assunto restrito aos envolvidos no processo 

administrativo, a audiência pública é o instrumento adequado em razão do 

impacto econômico da decisão ou do reflexo desta sobre futuras discussões, 

por exemplo.

A ANEEL distingue os dois mecanismos, definindo consulta pública como:
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instrumento administrativo de competência dos Líderes das Unida-

des Organizacionais da ANEEL para apoiar as atividades de formu-

lação ou aperfeiçoamento de regulamentos, fiscalização ou imple-

mentação de suas atribuições específicas, com o objetivo de colher 

subsídios e informações dos agentes econômicos do setor elétrico, 

consumidores e demais interessados da sociedade, de forma a iden-

tificar e aprimorar os aspectos relevantes à matéria em questão.

Assim, segundo a agência, o que difere estes mecanismos não é o proce-

dimento (escrito ou oral), nem a motivação, mas sim o órgão competente para 

avaliar e aprovar a utilização do mecanismo e o objeto da discussão, conforme 

a tabela abaixo.

Tabela 1 — Diferenciação entre Audiências Públicas e Consultas Públicas 
no âmbito da Resolução Normativa 273/2007 da ANEEL.

Audiência Pública Consulta Pública

Legitimado 

para aprovar

Diretoria Colegiada Líderes das Unidades Organizacionais 

da ANEEL

Objeto da 

discussão

Atos administrativos ou proposta de 

anteprojeto de lei que impliquem efe-

tiva afetação de direitos dos agentes 

econômicos do setor elétrico ou dos 

consumidores

Regulamentos, fiscalização ou 

implementação de suas atribuições 

específicas

Elaboração da autora.

Em que pese a existência de opiniões divergentes, diante dos posiciona-

mentos apresentados, o presente estudo corrobora com o entendimento de 

que a audiência pública é mecanismo capaz de levar ao conhecimento do to-

mador de decisão opiniões e argumentos dos atores envolvidos e interessados 

no processo em questão, através de contribuições escritas e orais, pelo próprio 

termo utilizado. Neste sentido, não se restringe meramente a consultar os in-

teressados (pela via escrita), mas também a ouvi-los, em audiência presen-

cial. Neste sentido, apoia-se no entendimento adotado pelos autores ARAGÃO 

(2012) e CARVALHO FILHO (2014), anteriormente citados.

Ainda, pelo fato de o foco deste trabalho ser as audiências públicas ocor-

ridas no âmbito da ANEEL, o termo audiência pública, quando utilizado, fará 

referência à conceituação utilizada pela agência, segundo a qual a audiência 

pública é: (i) mecanismo que deve ser instaurado segundo decisão da Diretoria 

Colegiada; (ii) nos casos decisórios referente a atos administrativos ou propos-



 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANEEL 15

ta de anteprojeto de lei que impliquem efetiva afetação de direitos dos agentes 

econômicos do setor elétrico ou dos consumidores; (iii) podendo contar com 

contribuições escritas orais em sessões presenciais.

1.2. Previsão de audiências públicas no ordenamento jurídico brasileiro

A Constituição de 1988 consagrou o Brasil como um Estado Democrático de 

Direito, prevendo a soberania popular no parágrafo único de seu artigo primei-

ro, de modo que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”.

Ainda, em seu art. 5º, LIV e LV, a Constituição Federal prevê, lado a lado a 

importantes direitos fundamentais, a garantia de processo administrativo sem-

pre que diante de exercício de competências administrativas capazes de afetar 

direitos e interesses individuais (JUSTEN FILHO, 2015).

Para garantir a efetividade dessas previsões, a Carta Magna trouxe, em 

seu próprio texto, a audiência pública como mecanismo de participação social, 

tanto na escolha de seus representantes políticos como também no acompa-

nhamento, controle e gestão administrativa, econômica e social.

Nesse sentido, o art. 58, § 2º, II da Constituição Federal prevê que cabe às 

comissões permanentes e temporárias do Congresso Nacional e suas Casas, 

em razão da matéria de sua competência, realizar audiências públicas com en-

tidades da sociedade civil. Destaca-se que essa é a única menção expressa à 

realização específica de audiências públicas no texto constitucional.

Não obstante, a Constituição prevê, em outros casos, a participação social 

de forma ampla, sem determinar o mecanismo específico para tal. Assim, no to-

cante à saúde, por exemplo, traz em seu artigo 198 a participação da comunida-

de como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Com relação à assistên-

cia social, por sua vez, prevê no artigo 204, II a participação da população, por 

meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 

das ações em todos os níveis. Por fim, tem-se ainda o artigo 225, no qual a Cons-

tituição baliza o direito ao meio ambiente como direito difuso, cabendo à coleti-

vidade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Dando maior concretude aos preceitos constitucionais, a legislação infrale-

gal, com o passar do tempo, foi sendo editada já com a previsão de realização 

de audiências públicas nos atos decisivos proferidos pela administração públi-

ca. A título exemplificativo, pode-se citar a Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) 

que trouxe a obrigatoriedade, em seu artigo 39, de realização de audiência 

pública devido ao valor da licitação:

Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitação 

ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for 
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superior a 100 (cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, 

alínea “c”3 desta Lei, o processo licitatório será iniciado, obrigato-

riamente, com uma audiência pública concedida pela autoridade 

responsável com antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis 

da data prevista para a publicação do edital, e divulgada, com 

a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis de sua realização, 

pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitação, à 

qual terão acesso e direito a todas as informações pertinentes e a 

se manifestar todos os interessados.

Da mesma forma, a Lei Complementar nº 101/20004 (Lei de Responsabili-

dade Fiscal), a Lei nº 10.257/20015 (Estatuto da Cidade) e a Lei nº 13.089/20156 

(Estatuto da Metrópole) também preveem a realização de audiências públicas 

como mecanismo de participação social no processo de tomada de decisão. 

Ainda, a Lei nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mo-

bilidade Urbana, estabelece a participação da sociedade civil no planejamento, 

fiscalização e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana através de 

diversos instrumentos, dentre eles a audiência pública.7

As agências reguladoras federais de infraestrutura8 também possuem pre-

visões em suas leis quanto à realização de audiências públicas nos processos 

que envolvam atos normativos e decisões que impliquem afetação de direito 

dos agentes econômicos, inclusive de trabalhadores, de consumidores e de 

usuários dos bens e serviços do setor em questão.

Ao regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, o legislador trouxe, no bojo da Lei nº 9.784/1999,9 a previsão de realiza-

ção de consultas e audiências públicas diante da relevância da questão, porém, de 

forma facultativa.10 Assim, cabe ao administrador a escolha de realizá-la, ou não.

Conforme se observa, à exceção dos casos em que se faculta ou possibili-

ta, como é o caso da Lei nº 9.784/1999 e também do Decreto 4.176/2002,11 ao 

prever a participação da sociedade nos processos administrativos decisórios, o 

ordenamento jurídico brasileiro, em regra, não deixa a cargo do governante a 

escolha de oferecer espaço de participação aos interessados. Assim, sob pena 

de invalidade do ato administrativo produzido, a realização de audiência pública 

não se constitui mera liberalidade do governante, mas verdadeira determinação 

constitucional. Neste sentido, MOREIRA NETO (2003), muito bem ensina que:

É constitucionalmente inafastável a observância de um pro-

cesso aberto e participativo para a tomada de decisão administrati-

va, sempre que, em razão dela, o administrado possa sofrer uma re-

dução em seu status libertatis e em seus bens, dando-se dele prévio 
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conhecimento e garantia de livre acesso a todos os interessados, de 

modo que ele se desenvolva com plena participação, até mesmo, se 

necessário, com abertura do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, o mero cumprimento da formalidade não é suficiente para legitimar 

o processo de formação do ato decisório, sendo imperioso que haja utilidade 

prática na realização da audiência pública. É dizer “se a participação dos tercei-

ros no procedimento for destituída de qualquer efeito prático, estará infringido 

o postulado do devido processo administrativo” (JUSTEN FILHO, 2006). Neste 

passo, cabe à administração pública acatar ou rejeitar as contribuições leva-

das ao procedimento de audiência pública de forma expressa e fundamentada 

(FERRAZ; DALLARI, 2007).

Por fim, é mister destacar que, embora essencial ao processo decisório, a 

audiência pública não significa a transferência da competência decisória esta-

tal aos participantes. É tão somente fórum de discussão, momento de serem 

levadas demandas, interesses e anseios dos atores envolvidos à questão, não 

havendo como se falar em aprovação ou permissão por parte desses atores 

das decisões administrativas em jogo, de competência única e exclusiva dos 

gestores públicos.

1.3. Previsão de audiências públicas no âmbito da Agência Nacional de 

Energia Elétrica

No âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica, a realização de audiências 

públicas está prevista na Lei 9.427/1996, norma instituidora da agência.

Art. 4º § 3º — O processo decisório que implicar afetação de 

direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consu-

midores, mediante iniciativa de projeto de lei ou, quando possível, 

por via administrativa, será precedido de audiência pública con-

vocada pela ANEEL.

Neste sentido, a audiência pública é um instrumento de apoio ao processo 

decisório, de realização obrigatória nos processos que implicarem efetiva afe-

tação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumi-

dores, e ocorre em momento anterior à expedição dos atos administrativos ou 

proposta de anteprojeto de lei. Para sua realização, a audiência pública deverá 

ser aprovada pela Diretoria Colegiada da ANEEL, podendo esta deliberar que 

haja uma Sessão ao Vivo ou Presencial da audiência, ou apenas envio de con-

tribuições escritas. Nos termos da Norma de Organização da ANEEL 001, anexa 

à Resolução Normativa nº 273/2007:
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Art. 15. Audiência Pública é um instrumento de apoio ao pro-

cesso decisório da ANEEL, de ampla consulta à sociedade, que 

precede a expedição dos atos administrativos ou proposta de an-

teprojeto de lei.

§ 1º O processo decisório referido no caput é aquele que 

implica efetiva afetação de direitos dos agentes econômicos do 

setor elétrico ou dos consumidores, nos termos deste Capítulo.

§ 2º A realização de Audiência Pública será precedida de 

aprovação pela Diretoria Colegiada da ANEEL, no âmbito do pro-

cesso administrativo referente ao seu objeto, visando a coleta de 

subsídios e informações dos agentes econômicos do setor elétri-

co, consumidores e demais interessados da sociedade.

§ 3º Quando da aprovação da realização de Audiência Pú-

blica, a Diretoria da ANEEL poderá deliberar que esta tenha uma 

Sessão ao Vivo-Presencial, com data e horário definidos no Aviso 

a que alude o inciso I do § 2º deste artigo, designando, neste caso, 

o seu Presidente.

A finalidade deste mecanismo é justamente tornar possível à ANEEL co-

nhecer, por meio da coleta de subsídios e informações dos agentes econômi-

cos do setor elétrico, consumidores e demais interessados da sociedade, o que 

pensam eles sobre o assunto em análise e, desta forma, apoiar o processo de-

cisório na expedição dos atos administrativos que impliquem afetação de seus 

direitos. No documento “Procedimentos para Audiência e Consulta Pública”,12 a 

agência define quatro objetivos para as audiências públicas:

(i) Recolher subsídios e informações para o processo decisório da ANEEL;

(ii) Propiciar aos agentes e consumidores a possibilidade de encaminha-

mento de seus pleitos, opiniões e sugestões;

(iii) Identificar, da forma mais ampla possível, todos os aspectos relevan-

tes à matéria objeto da audiência pública; e

(iv) Dar publicidade à ação regulatória da ANEEL.

Segundo a Norma de Organização da ANEEL 001, anexa à Resolução Nor-

mativa nº 273/2007, a audiência pública poderá contar com uma ou mais re-

uniões presenciais, presidida na forma deliberada pela diretoria colegiada ou, 

na ausência de deliberação específica, pelo diretor-relator. Segundo a norma, 

o processo compreende: (i) a abertura mediante publicação de Aviso de Au-

diência Pública no Diário Oficial da União e na página eletrônica da ANEEL; (ii) 

a disponibilização de documentos no site da ANEEL, os quais deverão incluir 
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a apresentação do tema e os fundamentos para as propostas em audiência 

pública, apresentados em linguagem coloquial; (iii) encaminhamento pelos in-

teressados de contribuições e sugestões, na forma e prazos definidos no Aviso, 

assegurada sua publicação; (iv) realização de reunião presencial, quando apro-

vada pela diretoria colegiada; (v) realização de reuniões com grupos especí-

ficos, a critério do diretor-relator, para aprofundamento da discussão sobre 

o tema objeto da audiência pública; (vi) análise das contribuições recebidas, 

realizada pelas áreas técnicas da ANEEL responsáveis pelo assunto objeto da 

audiência; e (vii) publicação da análise das contribuições recebidas.

Assim, nos termos da Norma de Organização da ANEEL 001, o Aviso de 

Audiência Pública será disponibilizado na página eletrônica da agência, con-

tendo o assunto, a forma de recebimento e o período das contribuições, bem 

como outras informações disponíveis sobre a realização da reunião presencial, 

quando houver. O prazo para o período de contribuições será de, pelo menos, 

30 (trinta) dias corridos, a partir da abertura da audiência pública, mas, caso 

necessário e mediante justificativa prévia pelas Unidades Organizacionais res-

ponsáveis pelo processo e aprovação pela diretoria colegiada, este prazo po-

derá ser menor, porém não inferior a 10 (dez) dias corridos. Destaca-se que a 

participação e manifestação na reunião presencial dos agentes econômicos do 

setor elétrico, dos consumidores e demais interessados da sociedade depen-

dem de inscrição realizada no local do evento, sendo facultada a apresentação 

de documentos.

As contribuições deverão ser enviadas de acordo com as informações pu-

blicadas no Aviso de Audiência Pública. Estas serão devidamente analisadas, 

sendo essa análise tornada pública até o dia de divulgação da pauta da Reunião 

de Diretoria em que o assunto esteja inscrito para deliberação.

Por fim, a norma ainda dispõe que, quando da realização de audiên-

cia pública em cidade situada na área de atuação de agência reguladora 

estadual conveniada, as atividades locais de organização e divulgação do 

evento devem, sempre que possível e a critério da ANEEL, ser desenvolvidas 

pela referida agência, no âmbito do respectivo instrumento de delegação 

de atividades complementares de regulação e fiscalização dos serviços de 

energia elétrica.

Conforme se demonstrará mais adiante, o mecanismo de audiência públi-

ca é bastante utilizado na ANEEL, sendo a primeira audiência datada do dia 15 

de julho de 1998. Desde então, até dezembro de 2016, já foram abertas 1.102 

audiências públicas, sendo 743 apenas com o intercâmbio documental e 359 

com reunião presencial. Ao total, foram enviadas 14.580 contribuições à agên-

cia, sendo 10.489 documentais e 4.091 contribuições feitas de forma presencial 

nos encontros.
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1.4. Importância e aspectos positivos das audiências públicas no 

processo regulatório

A fim de melhor compreender a importância da participação social no bojo do 

processo de tomada de decisão nas agências reguladoras, faz-se necessário 

remontar-se brevemente ao período inicial dessas agências no Brasil.

O surgimento das agências reguladoras no Brasil se deu em um contex-

to de privatizações e desestatizações, ocorrido na década de 1990, inserido 

no chamado movimento de Reforma Administrativa do Estado. Durante este 

período, a grande preocupação era adotar um modelo regulatório revestido 

de uma ideia de “blindagem institucional”, capaz de se distanciar da influência 

político-eleitoral e garantir a entrada de investimentos externos. Neste contex-

to, optou-se pela adoção do modelo norte-americano de agências reguladoras 

independentes, criadas, no Brasil, sob um arcabouço jurídico de autarquias de 

regime especial e dotadas de autonomia e independência.

Segundo BINENBOJM (2006), em um momento seguinte ao movimento 

de reforma do Estado, após a criação e institucionalização das agências regu-

ladoras, deu-se início a uma segunda onda regulatória, na qual um dos pilares 

era a legitimidade democrática das agências reguladoras. Percebeu-se, neste 

momento, a necessidade de criar e fortalecer mecanismos de controle político, 

jurídico e social no âmbito das agências.

A atividade regulatória, consagrada pela característica especial de defi-

nir regras e limites ao mercado, tem o condão de impor comportamentos aos 

agentes públicos e privados e influenciar diretamente na modalidade, qualida-

de e preço do serviço prestado. Neste sentido, ao fazer uso do poder do Estado 

de constranger as ações de atores do mercado e influenciar diretamente na 

prestação de serviços públicos, é de suma importância que esteja consagrada a 

legitimidade das agências reguladoras para agir, visto que, em sua concepção, 

a escolha de seus tomadores de decisões não ocorre pela via eleitoral13 e suas 

decisões não são passíveis de revisão por parte dos agentes políticos eleitos 

através do processo democrático.14

Uma das formas aptas e previstas no âmbito das agências reguladoras 

para garantir essa legitimidade é justamente abrir a possibilidade de participa-

ção social na tomada de decisões. Nesse passo, a participação social consiste 

no processo pelo qual se permite às pessoas que se envolvam ativa e genuina-

mente na definição de questões de sua preocupação, na tomada de decisões 

sobre aspectos que alteram suas vidas, na formulação e implementação de 

políticas, no planejamento, desenvolvimento e entrega de serviços (ORGANI-

ZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2002).

Assim, a participação social foi amplamente adotada pelas agências, na 

tentativa de garantir maior legitimidade em suas decisões. Ainda, pode-se des-
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tacar um componente educativo, no sentido de levar ao conhecimento do cida-

dão quem são os demais stakeholders envolvidos no processo, seus interesses 

e suas demandas (MARZUKI, 2015).

Os mecanismos aptos a promover a participação pública são vários, como 

conselhos consultivos, audiências públicas e consultas públicas, objeto deste 

estudo. Por meio desses mecanismos, é viabilizada a participação da popu-

lação interessada no âmbito do processo regulatório e na definição de atos 

importantes da agência, proporcionando maior transparência.

Tal participação representa ponto-chave nas atividades das agências re-

guladoras, visto que estas foram criadas com a finalidade de exercer o papel 

constrangedor do Estado sobre os agentes do mercado, sem, no entanto, fa-

zerem parte da Administração Pública Direta. São, nesse sentido, vinculadas a 

Ministérios, mas não subordinados a eles. Assim, a participação social no pro-

cesso regulatório apresenta papel essencial de representação das vontades, 

interesses e prioridades de uma sociedade que, por essência, deve ser repre-

sentada na tomada de decisões do Estado.15

Neste sentido, JORDÃO e ROSE-ACKERMAN (2014), defendem que:

As agências que regulam um mercado devem ter em conta 

os interesses econômicos das empresas no mercado. No entanto, 

eles também precisam ouvir os consumidores, os trabalhadores, 

os concorrentes, os analistas e os defensores que não possuam 

interesse pessoal no resultado.16

Assim, trazer o mercado e a população para o seio das discussões e to-

madas de decisões nas agências é extremamente importante e positivo, não 

apenas para a democratização do processo em si, como também para a imple-

mentação e sustentabilidade das decisões tomadas. Percebe-se, neste sentido, 

que a importância da audiência pública se confunde, de certa maneira, com 

seus aspectos positivos, sendo a legitimidade das decisões, ao mesmo tempo, 

consequência e objetivo do mecanismo.

Para assegurar tal legitimação, é necessário que as audiências públicas 

consigam garantir, efetivamente, um processo decisório inclusivo, transparente 

e informado (SAMPAIO e MEDEIROS, 2013; IRVIN e STANSBURY, 2004). Neste 

sentido, TORRES (2016), ao desenvolver estudo para a elaboração de antepro-

jeto de lei que se propõe a disciplinar o processo administrativo no âmbito das 

agências reguladoras federais, sugere um desenho flexível às audiências públi-

cas capaz de dotar o processo decisório com as três características trazidas: 

inclusivo, transparente e informado.
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No tocante à primeira característica — processo inclusivo —, a autora su-

gere que o mecanismo de audiência pública seja capaz de se adequar à realida-

de dos participantes, prevendo na redação do anteprojeto de lei que:

A audiência pública será gravada e poderá, havendo viabili-

dade técnica e econômica, ser transmitida ou receber contribui-

ções por videoconferência ou Internet, assegurado aos interes-

sados o direito à obtenção de cópia da gravação, observados os 

procedimentos de cada agência reguladora, anexando-se o áudio 

e a transcrição ao processo correspondente.

A depender do grau de complexidade da matéria tratada, o 

formato das audiências públicas deverá ajustar-se às peculiarida-

des do caso concreto, sobretudo no que se refere aos grupos de 

interesses envolvidos, visando a assegurar a mais ampla partici-

pação popular.

Com relação ao segundo aspecto — processo transparente —, ao versar 

sobre a exigência de análises justificadas, por parte das agências, das con-

tribuições enviadas às audiências públicas, TORRES (2016) sugere que: (i) as 

contribuições recebidas sejam consolidadas em relatório motivado e enviadas 

à Diretoria Colegiada para deliberação; e (ii) que seja disponibilizada a análise 

das contribuições recebidas, com a respectiva justificativa acerca do seu aco-

lhimento ou rejeição. Destaca-se que esse procedimento já existe, especifica-

mente no âmbito da ANEEL, conforme visto em seção anterior deste trabalho.

Por fim, no tocante ao terceiro aspecto — processo informado —, TORRES 

(2016) defende a necessidade de se oferecer o máximo de subsídios possíveis 

a fim de facilitar a manifestação embasada das partes interessadas. Assim, su-

gere como redação ao anteprojeto:

A realização de consulta pública será precedida de aprova-

ção pela Diretoria Colegiada no âmbito do processo administrati-

vo referente ao seu objeto, visando à coleta de subsídios e infor-

mações dos agentes econômicos referente a cada setor regulado, 

devendo ser observados os seguintes critérios:

(...) II — Disponibilização de todos os documentos pertinentes à 

consulta pública no sítio eletrônico de cada agência reguladora;

As propostas e seus respectivos fundamentos deverão ser 

apresentados em linguagem clara, objetiva e acessível ao público 

em geral.
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A proposta objeto da consulta pública disporá da avaliação 

do impacto regulatório, quando possível e pertinente.

Assim, para que consigam, de fato, propiciar um processo decisório inclu-

sivo, transparente e informado, é recomendável que, a depender de seu tema e 

objetivo, as audiências públicas sejam instruídas de Análise de Impacto Regula-

tório (AIR):17 instrumento pelo qual se analisa, de forma empírica, a existência de 

meios alternativos para se alcançar os objetivos da política, bem como os custos 

e benefícios da regulação e dos meios alternativos, identificando, ao final, qual 

abordagem produzirá maior benefício líquido para a sociedade (OCDE, 2012).

Neste tocante, especificamente na ANEEL, a realização de Análise de Im-

pacto Regulatório previamente a qualquer ato normativo da agência já é obri-

gatória desde a expedição da Resolução Normativa nº 540/2013. A finalidade 

deste instrumento é comprovar que a regulação proposta no ato normativo a 

ser expedido é, de fato, a melhor intervenção e como ela será desenvolvida. 

No entanto, apesar de obrigatória, a Análise de Impacto Regulatória é muito 

pouco utilizada no âmbito da ANEEL. Segundo dados levantados neste estudo, 

apenas 17% das audiências públicas realizadas após a vigência da Resolução 

Normativa nº 540/2013 até dezembro de 2016 contaram com AIR.

Neste sentido, a audiência pública, como mecanismo de se garantir um 

processo decisório inclusivo, transparente e informado, que seja capaz de legi-

timar as decisões da agência, precisa, para alcançar seus objetivos, ser de fato 

(i) inclusiva — abrindo a possibilidade de participação dos agentes interessa-

dos, concedendo-lhes direito de voz e opinião; (ii) transparente — divulgando 

as regras de participação e as contribuições que foram aceitas, ou não, bem 

como o porquê; e (iii) informadas — munindo os participantes, previamente, 

das informações relevantes à questão, por meio, por exemplo, das Análises de 

Impacto Regulatório.

Apenas desta forma o mecanismo de audiência pública conseguirá sair do 

plano formal e realmente produzir seus efeitos práticos, tais como (i) abrir a pos-

sibilidade de participação social na tomada de decisões; (ii) proporcionar maior 

transparência ao processo decisório; (iii) garantir maior legitimidade às decisões; 

(iv) democratizar o processo em si, incrementando as chances de implementa-

ção e sustentabilidade das decisões tomadas; e, por fim, ainda (v) alcançar seu 

objetivo educativo, levando ao conhecimento dos cidadãos quem são os demais 

stakeholders envolvidos no processo, seus interesses e suas demandas.

1.5. Aspectos negativos das audiências públicas

A audiência pública como instrumento de participação social no processo 

decisório, conforme visto, tem importante papel no sistema democrático. De 
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maneira geral, ela promove diversos benefícios, na medida em que fortalece 

o sentimento de pertencimento da comunidade, legitima a decisão perante a 

sociedade, aproxima a norma das necessidades e interesses gerais, além de 

facilitar o processo de sua implementação.

No entanto, não se pode ignorar que não são apenas efeitos positivos que 

ela produz, havendo também aspectos negativos que permeiam o processo. 

Neste sentido, IRVIN e STANSBURY (2004), ao analisarem mecanismos de par-

ticipação relacionados a questões ambientais, apresentam diversos problemas 

desses mecanismos no processo de tomada de decisão como, por exemplo, os 

custos envolvidos, a ausência de representação e a falta de interesse.

Segundo os autores, existem diversos custos envolvidos no processo de par-

ticipação social. Da parte do administrador, por exemplo, a tomada de decisão 

será muito mais custosa, exigindo o empenho de mais tempo do que no caso em 

que ele ou sua equipe se reunissem para decidir. Ainda, a decisão tomada após 

receber as contribuições públicas pode ser a mesma daquela tomada sem as con-

tribuições e, assim, apenas se demanda mais tempo para se chegar ao mesmo re-

sultado. Os autores ainda destacam que, segundo apontam estudos,18 alguns pro-

cessos de participação pública são deliberadamente pensados para serem mais 

demorados, de modo a retardar a tomada de decisão e favorecer o status quo.

Outro aspecto problemático levantado pelos autores é que muitos cida-

dãos não desejam e, mais que isso, evitam se envolver em procedimentos de 

discussão e deliberação de políticas públicas. Assim, preferem pagar impostos 

para prover a contratação de um bom administrador público que tome as deci-

sões a eles mesmos se envolverem no processo de decisão.

Por outro lado, para os cidadãos que desejam participar, a assimetria de 

informações é bastante comum, principalmente em setores muito técnicos, 

como os setores regulados. Além disso, a falta de coesão nos interesses se 

afigura como outro aspecto negativo, em especial quando se trata de consumi-

dores. Neste sentido, SAMPAIO e MEDEIROS (2013) lecionam que:

Um dos maiores problemas que aparecem ao se analisar 

essa questão consiste na assimetria de informação quase sempre 

presente nos debates que ocorrem em torno de matérias regu-

latórias: as empresas que atuam em mercados regulados costu-

mam ser as principais detentoras do conhecimento relativo ao 

seu respectivo setor — informações técnicas, econômicas, con-

correnciais, tendências mundiais, novas tecnologias — o que não 

ocorreria, em regra, com os consumidores.

Adicionalmente, enquanto os agentes econômicos costumam 

ser menos numerosos e ter interesses econômicos mais diretos e 
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coesos relacionados à regulação; portanto, estarem mais dispostos 

a investir no processo de participação (por terem um retorno poten-

cial mais direto), os interesses dos consumidores tendem a ser difu-

sos e podem adquirir um espectro de abrangência bastante amplo.

Ainda, no tocante a essa questão, a representação (ou falta dela) é também 

questão bastante relevante. Pelo fato de não haver remuneração para partici-

par dos procedimentos públicos, estes ambientes são geralmente ocupados (i) 

por pessoas com fortes interesses políticos na causa, (ii) que são pagas para 

atuarem nessas questões (como representantes de companhias privadas) ou 

ainda, segundo os autores citados, (iii) por cidadãos cuja avantajada condição 

financeira os permita estar atuando nestes espaços regularmente. Além disso, 

já se tem a manifestação de cidadãos que pararam de frequentar os ambientes 

de participação popular por perceberem que estes eram orquestrados a fim de 

favorecer os interesses de certos participantes e grupos de interesse (KING et 

al., 1998).

Como consequência direta da falta de representação se tem, ainda, a to-

mada de decisões autoritária, fortemente influenciada por grupos organizados, 

como partidos políticos e associações de grandes empresas. Nesse mesmo sen-

tido, afigura-se ainda o problema do excesso de expectativas que muitas vezes 

existe por parte dos cidadãos. Ao comparecer em sessões presenciais das au-

diências públicas ou enviar suas contribuições, os cidadãos esperam que seus 

argumentos sejam levados em consideração, e que sejam feitos comentários 

sobre eles, ainda que, ao final, essas contribuições não sejam aceitas. No entan-

to, em não sendo consideradas as contribuições, o que se tem é apenas a ocor-

rência de um processo formal, tão somente para o cumprimento de exigências 

legais, sem qualquer efeito prático na tomada de decisão, dado que a decisão 

já havia sido tomada independentemente das contribuições (KING et al., 1998).

Em resumo, pode-se destacar, como aspectos negativos gerados das au-

diências públicas: (i) custos envolvidos; (ii) ausência de representação; (iii) falta 

de interesse dos cidadãos em participar; (iv) assimetria de informações; (v) falta 

de coesão nos interesses; (vi) risco de tomada de decisões autoritária, fortemen-

te influenciada por grupos organizados; e (vii) excesso de expectativas por parte 

dos cidadãos, muitas vezes não correspondida pelos tomadores de decisão.

2. A Relação Jurídica entre os Usuários e o Prestador de Serviço 
de Energia Elétrica
Para prosseguir com as investigações acerca da participação dos consumido-

res nas audiências públicas da ANEEL, é necessário estabelecer quem são, den-

tro da sociedade, os considerados consumidores do serviço de energia elétrica.
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Em um primeiro momento, poder-se-ia pensar que, para se chegar à de-

finição dos consumidores deste serviço, bastaria recorrer ao que diz o Código 

de Defesa do Consumidor — CDC (Lei 8.087/1990) e aplicar o código para o 

setor elétrico. Nos termos do art. 2º do CDC, consumidor é “toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. 

Assim, fácil seria considerar os consumidores finais de energia elétrica como 

autênticos e únicos consumidores do setor, aplicando-lhes as previsões do re-

ferido diploma legal.

No entanto, a tarefa não é tão simples assim. A primeira dificuldade surge 

do fato de que, no setor de energia elétrica, os consumidores podem ser dividi-

dos em três grupos: os cativos, os especiais e os livres. Os consumidores cativos 

são aqueles que devem contratar a energia diretamente com as distribuidoras 

que atuam nos locais onde eles se encontram. Os consumidores especiais, por 

sua vez, de acordo com a Lei 9.427/199619 e a Resolução nº 247/200620 da 

ANEEL,são aqueles com demanda entre 500 kW e 3MW, e que têm o direito de 

adquirir energia de fontes incentivadas especiais — como eólica, solar e biomas-

sa —, e de Pequenas Centrais Hidrelétricas — PCHs. Por fim, os consumidores li-

vres são aqueles que podem adquirir a energia elétrica diretamente dos gerado-

res de energia, por meio dos comercializadores. Nos termos da Lei 9.074/1995, 

o consumidor livre é aquele cuja carga é igual ou maior que 3.000 kW.21

A segunda dificuldade de se definir o consumidor do serviço de energia 

elétrica surge do fato de não haver, na doutrina jurídica, entendimento único 

no tocante à definição do status jurídico das pessoas e empresas que usufruem 

dos serviços públicos,22 nos quais se inclui entre eles o serviço de energia elétri-

ca. Por não existir norma clara que resolva a inquietação de pronto, a doutrina 

diverge quanto à aplicação de teorias que justifiquem diferentes naturezas ju-

rídicas, as quais trazem implicações conflitantes.

Neste sentido, torna-se importante trazer ao presente trabalho investiga-

ção mais detalhada de qual a natureza jurídica dos atores que se utilizam da 

energia no setor elétrico e quem são eles, a fim de delimitar aqueles da socie-

dade relevantes e interessados em participarem das audiências públicas no 

âmbito da agência que regula o setor, e que merecem nossa atenção.

2.1. Teorias sobre a natureza jurídica dos usuários de serviços públicos

São três as teorias defendidas pela doutrina para a definição da natureza jurí-

dica dos usuários de serviços públicos, a saber: (i) teoria privatista: (ii) teoria 

publicista e (iii) teoria mista.

Segundo a teoria privatista, a relação entre o concessionário e o particular 

é de natureza puramente privada. Muito embora incidam sobre ela diversas 

normas de Direito Público, não é pelo fato de tratar-se da prestação de serviço 
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público que a relação entre concessionário e particular se torna de natureza 

pública. A corrente privatista prepondera com relação aos serviços públicos 

industriais e comerciais, que contam, como forma de financiamento, com a 

remuneração paga pelo particular que dele se utiliza, especialmente quando 

transferidos à iniciativa privada.

Por sua natureza privada, seriam aplicáveis aos cidadãos as previsões do 

Código de Defesa do Consumidor, e o termo mais correto para se referir a estes 

particulares que usufruem dos serviços seria, portanto, consumidor. Essa teoria 

tem como foco a proteção do indivíduo, considerado hipossuficiente diante do 

poder econômico dos fornecedores e empresas.

Por outro lado, a teoria publicista defende que a relação entre o concessio-

nário e o particular é de natureza pública. Segundo essa teoria, o serviço presta-

do pelo concessionário ao particular se trata de tarefa precípua da administração 

pública, refletindo no direito do administrado à prestação do referido serviço. 

Ainda, o usuário não teria liberdade para discutir os termos contratuais da pres-

tação do serviço com o concessionário, que já estariam previamente estabele-

cidas em normas legais ou regulamentares, proveniente de atos administrativos 

ou da concessão do serviço público. De acordo com os publicistas, o termo mais 

correto para se referir ao particular seria “usuário”, na medida em que a palavra 

representa aquele que usufrui de determinado serviço que lhe é devido.

A referida teoria, no entanto, recebe críticas por negar a natureza contra-

tual da relação entre o concessionário e o usuário do serviço. Por utilizarem 

a autonomia da vontade como único ou essencial aspecto que justifique os 

contratos estabelecidos entre concessionário e usuário, olvidam os publicistas 

que existem diversos contratos regidos sob uma forte interferência pública, 

como os contratos autorizados e os regulamentados. Neste sentido, ARAGÃO 

(2008) assevera que:

Dizer que os usuários de serviços têm uma relação puramen-

te estatutária com o seu prestador seria equivalê-la às situações 

jurídicas estatutárias existentes no Direito Administrativo, como 

a dos funcionários, que adquirem essa qualidade por uma investi-

dura formal, unilateral e específica.

Por fim, a teoria mista, mais atenta à realidade dos vínculos que se estabe-

lecem, traça uma diferenciação entre as relações dos prestadores de serviços 

públicos com a administração e as relações desses mesmos prestadores com os 

cidadãos/particulares. Assim, a teoria mista sustenta que as relações de pres-

tação de serviços públicos, quando concedidos à iniciativa privada, regem-se 

sob o véu do direito público, uma vez que o marco regulatório, a fiscalização, 



28 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2017

as sanções e a organização do serviço como um todo são estabelecidos pelo 

poder público. De outra parte, a relação existente entre o prestador do serviço 

e o cidadão é puramente privada, dado que só se ingressa nessa relação por 

meio de um instrumento contratual de prestação de serviço entre particulares, 

sendo regido pelo direito privado em tudo aquilo que não contrariar o estabe-

lecido pela Administração Pública.

Por compartilhar da tese de uma dupla natureza jurídica nas relações entre 

prestadores de serviço e Estado (natureza pública) e nas relações entre pres-

tadores de serviço e consumidores do serviço (natureza privada), o presente 

trabalho houve por bem adotar a teoria mista em suas análises.

2.2. Relação jurídica dos consumidores cativos e os prestadores de 

serviços públicos no ordenamento brasileiro

No tocante à relação entre os prestadores de serviços públicos e os usuários, o 

ordenamento jurídico brasileiro adotou, ao menos no que se refere aos consumi-

dores cativos,23 a teoria mista. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial (REsp) 976836/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, aponta que:

(...) 1. A Concessão de serviço público é o instituto através do qual 

o Estado atribui o exercício de um serviço público a alguém que 

aceita prestá-lo em nome próprio, por sua conta e risco, nas con-

dições fixadas e alteráveis unilateralmente pelo Poder Público, 

mas sob garantia contratual de um equilíbrio econômico-financei-

ro, remunerando-se pela própria exploração do serviço, e geral e 

basicamente mediante tarifas cobradas diretamente dos usuários 

do serviço. 2. O concessionário trava duas espécies de relações 

jurídicas, a saber: (a) uma com o Poder concedente, titular, den-

tre outros, do ius imperii no atendimento do interesse público, 

ressalvadas eventuais indenizações legais; (b) outra com os usu-

ários, de natureza consumerista reguladas, ambas, pelo contra-

to e supervisionadas pela Agência Reguladora correspondente 

(grifos nossos).

No ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 175, II da Constitui-

ção Federal, é estabelecido que a lei disporá sobre os direitos dos usuários de 

serviços públicos.24 Não obstante a inexistência de lei em vigor nesse sentido,25 

a Lei 8.987/1995, em seu art. 7º, resguarda que “sem prejuízo do disposto na Lei 

8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários (...)”. 

Assim, há previsão na própria lei de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.



 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANEEL 29

Da mesma forma, o próprio CDC prevê, em diversos artigos, sua aplicação 

no tocante às prestações de serviços públicos:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o res-

peito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus inte-

resses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como 

a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995)

II — ação governamental no sentido de proteger efetivamen-

te o consumidor:

a) por iniciativa direta;

b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações re-

presentativas;

c) pela presença do Estado no mercado de consumo;

d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados 

de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

X — a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, conces-

sionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empre-

endimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficien-

tes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 

jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, 

na forma prevista neste código.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acompanha este enten-

dimento, reconhecendo em diversos julgados a aplicação do CDC às relações 

entre prestadores de serviços públicos e usuários. Neste sentido, a título exem-

plificativo,26 é possível citar o REsp 605.755-PR27 (referente ao serviço de tele-

fonia fixa), o REsp 1.210.732-SC28 (o qual versa sobre o serviço postal) e o REsp 

1.183.121-SC29 (também sobre serviço postal).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVO-

GADO QUE CONTRATA SERVIÇOS DOS CORREIOS PARA O 

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp605755
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1210732
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1183121
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1183121
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ENVIO DE PETIÇÃO RECURSAL. SEDEX NORMAL. CONTRATO 

QUE GARANTIA A CHEGADA DA PETIÇÃO AO DESTINATÁRIO 

EM DETERMINADO TEMPO. NÃO CUMPRIMENTO. PERDA DO 

PRAZO RECURSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS CORREIOS 

PARA COM OS USUÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MO-

RAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO PROVADO. TEO-

RIA DA PERDA DE UMA CHANCE. NÃO APLICAÇÃO NO CASO 

CONCRETO. (...) 2. As empresas públicas prestadoras de serviços 

públicos submetem-se ao regime de responsabilidade civil ob-

jetiva, previsto no art. 14 do CDC, de modo que a responsabili-

dade civil objetiva pelo risco administrativo, prevista no art. 37, 

§ 6º, da CF/88, é confirmada e reforçada com a celebração de 

contrato de consumo, do qual emergem deveres próprios do mi-

crossistema erigido pela Lei n. 8.078/90. No caso, a contratação 

dos serviços postais oferecidos pelos Correios revela a existência 

de contrato de consumo, mesmo que tenha sido celebrado entre 

a mencionada empresa pública e um advogado, para fins de en-

vio de suas petições ao Poder Judiciário. (...). REsp 1210732/SC 

— Ministro Relator Luis Felipe Salomão — Quarta Turma. Data do 

Julgamento 02/10/2012 (grifos nossos).

Deste modo, embora existam ressalvas — conforme se verá adiante —, 

conclui-se aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações que se es-

tabelecem entre os prestadores e usuários de serviços públicos, incluído, neste 

aspecto, o serviço de energia elétrica.

Isso não quer dizer, no entanto, que o CDC deva ser aplicado de forma 

indiscriminada às relações de serviço público — este tipo de serviço apresenta 

características muito peculiares. Por ser regido sob o véu do direito público, no 

tocante à relação entre o concessionário e a Administração Pública, o serviço 

público é orientado pela lógica do interesse público, ao mesmo tempo que 

deve ser observado e garantido o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

Assim, por exemplo, a tarifa do serviço, quando existente, não pode ser 

analisada unicamente sob a lógica de preço resguardada no CDC, sob pena 

de ser considerada abusiva, por ser de valor superior àquela que seria definida 

para a utilização individualmente utilizada. Com razão, deve-se considerar que 

a tarifa paga não representa tão somente a contraprestação pura e simples 

recebida pelo usuário, mas engloba outros aspectos, como o valor do projeto 

de infraestrutura envolvido na prestação do serviço, subsídios cruzados e isen-

ções a categorias especiais de usuários (ARAGÃO, 2008). Ainda, sobre este 

aspecto, MARQUES NETO (2002) adiciona que:
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Outro desafio é o equilíbrio entre a defesa do usuário do 

serviço público e a defesa do consumidor. Há uma tendência de 

atuação dos órgãos de defesa do consumidor em torno da re-

gulação de serviços públicos que desconsidera as especificida-

des técnicas dos setores desestatizados. A principal delas é a 

distinção entre consumidor efetivo ou consumidor propriamente 

dito e o chamado consumidor potencial. O primeiro, consumidor 

efetivo, é aquele que frui o serviço público, porquanto está inte-

grado na relação contratual travada com o fornecedor. Já o po-

tencial é aquele que não está incluído numa tal relação, mas que 

o ordenamento regulatório “quer” que ele venha a beneficiar-se 

do serviço. São duas situações distintas que ensejam tratamen-

tos legais diferençados. Enquanto o consumidor efetivo reclama 

por qualidade, tarifas menores, cordialidade no atendimento, ou 

seja, valores que se somam à fruição do serviço, o consumidor 

potencial, de sua parte, tem expectativa de fruição. Este até pos-

sui o direito (formal) de pagar pela prestação, entretanto, por 

motivos de índole econômica, geográfica ou social, teria sérias e 

concretas dificuldades para obter acesso material ao serviço. Em 

uma sociedade tão desigual como a brasileira, é grande o número 

de consumidores potenciais dos serviços públicos. Em face deste 

contexto, é que o direito da regulação desenha um modelo há-

bil à transformação do consumidor potencial em efetivo. Ocorre 

que uma tal configuração pode-se opor aos interesses daquele 

que já frui o serviço, vale dizer, o consumidor efetivo. O peso 

desta meta regulatória é, em certa medida, suportado pelos con-

sumidores efetivos que, entretanto, almejam tarifas menores. Daí 

porque, em nome da integração do consumidor potencial, os in-

teresses do consumidor efetivo podem ser mitigados. Parece um 

preço justo a se pagar, até mesmo como corolário da noção de 

justiça social plasmada na Constituição Federal. Dizendo de ou-

tro modo, a legislação em vez de optar pelo financiamento tribu-

tário desta equação, fez a escolha pelo financiamento custeado 

pelo consumidor efetivo do serviço. (grifos nossos).

Da mesma forma, a relação entre o tempo e os serviços públicos é dife-

rente das puras relações de consumo. Isso porque, enquanto os serviços de 

consumo na forma mais pura são prestados sob uma lógica voltada ao tempo 

presente, os serviços públicos são pensados para serem prestados de forma 
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contínua, por décadas. Assim, não são apenas os interesses dos usuários de 

hoje que estão em jogo, mas também das futuras gerações.

Ainda, deve-se ter em mente que a própria delegação do serviço público 

produz uma alteração na noção econômica do custeio daquele serviço. De for-

ma bastante esclarecedora, JUSTEN FILHO (2003) leciona que:

Quando se produz a delegação da prestação do serviço pú-

blico para a iniciativa privada, introduz-se alteração radical na 

concepção político-econômica do custeio do serviço e da distri-

buição da riqueza coletiva. A concessão significa que o custeio 

dos serviços é transferido para os usuários. Tal decorre da cir-

cunstância de que a fruição do serviço é vinculada ao pagamento 

de uma remuneração. As despesas necessárias à manutenção do 

serviço concedido serão custeadas pelo volume global arreca-

dado dos usuários. Então, a tarifa a ser exigida para a fruição 

do serviço por parte dos usuários deverá ser suficiente para a 

manutenção do serviço (e para a obtenção do lucro do delega-

tário). Isso produz a diferenciação entre dois conjuntos distintos 

de pessoas: a comunidade e os usuários. Os recursos da comuni-

dade não mais serão aplicados para a implantação e manutenção 

do serviço. Caberá aos próprios usuários arcar com as despesas 

necessárias. Dito de outro modo, a concessão acarreta um alívio 

dos não usuários e o agravamento da situação econômica dos 

usuários do serviço (grifos nossos).

Neste sentido, muito embora cabível e aplicável, deve-se ter em mente 

que as normas do Código de Defesa do Consumidor, de natureza jurídica priva-

da, não podem ser, ipsis litteris, transpostas à relação entre os usuários dos ser-

viços públicos e os prestadores, sob pena de desfiguração da própria natureza 

deste serviço e da relação jurídica regida pelo direito público que se estabelece 

entre o prestador e a Administração Pública.

Assim, nas palavras de MOREIRA (2010):

O fato da Lei Geral de Concessões reportar ao CDC não re-

sulta a sua incidência a todos os aspectos da prestação de servi-

ços concedidos. As concessões de serviço público devem obedi-

ência primária aos artigos 21, 37 e 175 da Constituição, bem como 

à Lei 8.987/1995 e demais diplomas que disciplinem esta ordem 

de normas especiais.
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Ainda, quando o prestador age em estrito cumprimento do regime esta-

tutário de concessão, estabelecido pelo Poder Público e regido pelo Direito 

Público, não há como se falar em aplicação do direito consumerista.

É necessário, portanto, analisar o caso com ponderação e cuidado, levan-

do em consideração as características próprias do serviço público, como faz o 

Superior Tribunal de Justiça com relação ao problema da noção de “essencia-

lidade” da energia elétrica:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRI-

CA. CORTE. INADIMPLÊNCIA. AVISO PRÉVIO. POSSIBILIDADE. 1. 

O princípio da continuidade do serviço público assegurado pelo 

art. 22 do Código de Defesa do Consumidor deve ser obtempe-

rado, ante a exegese do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/95, que 

prevê a possibilidade de interrupção do fornecimento de energia 

elétrica quando, após aviso, permanecer inadimplente o usuário, 

considerado o interesse da coletividade. Precedentes de ambas 

as Turmas de Direito Público. 2. Ressalvam-se apenas situações 

em que o corte de energia elétrica possa acarretar lesão irreversí-

vel à integridade física do usuário, consoante observado no voto 

vogal, o que não é o caso dos autos. 3. Recurso especial impro-

vido. Precedentes citados: REsp 460.271-SP, DJ 21/2/2005; REsp 

591.692-RJ, DJ 14/3/2005; REsp 615.705-PR, DJ 13/12/2004, e 

AgRg na SLS 216-RN, DJ 10/4/2006. REsp 853.392-RS, Rel. Min. 

Castro Meira, julgado em 21/9/2006 (grifos nossos).

2.3. A figura do consumidor livre de energia elétrica

Esclarecida a natureza jurídica dos consumidores cativos do serviço de energia 

elétrica e a questão acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumi-

dor na relação entre eles e os prestadores de serviço, é necessário tecer algu-

mas considerações no tocante aos consumidores livres de energia, conhecidos 

como “grandes consumidores”.

Conforme já trazido, os consumidores livres são aqueles cuja carga seja 

igual ou superior a 3.000 kW, nos termos do art. 16 da Lei 9.074/1995. Segundo 

ARAGÃO (2008), os “grandes consumidores” são empresas geralmente muito 

maiores que as próprias distribuidoras, que fazem uso da energia elétrica como 

insumo para a prestação de suas atividades econômicas.

Diante desses “grandes consumidores”, resta a dúvida se o Código de De-

fesa do Consumidor também lhes é aplicável, aos moldes dos consumidores 

individuais, chamados de consumidores cativos.

http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp853392
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Como se sabe, o Código de Defesa do Consumidor visa proteger o consu-

midor hipossuficiente em suas relações de consumo com os fornecedores de 

produtos, prestadores de serviços e comercializadores, dado o poder econômi-

co que estes possuem em face dos consumidores.

Assim, o elemento subjetivo, a saber, a vulnerabilidade ou hipossuficiên-

cia, é essencial para a caracterização do consumidor, ainda que “grande”, na 

relação com o fornecedor. Nestes termos, é importante destacar que a aplica-

ção do CDC não é, a priori, vedada ao consumidor livre, desde que presente a 

vulnerabilidade.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgado referente à con-

trovérsia sobre a incidência do CDC em contratos de transporte marítimo de 

mercadorias, ressalta que a não há que se falar em incidência do CDC (...) quan-

do celebrado entre pessoas jurídicas e não houver vulnerabilidade de uma das 

partes em relação à outra.30 Da mesma forma, a Terceira Turma do STJ, no 

julgamento do REsp 1.417.293/PR, leciona que:

Ora, a natureza da relação estabelecida entre as pessoas ju-

rídicas — se de consumo ou puramente empresarial — não pode 

ser qualificada a partir de uma análise feita exclusivamente pelo 

prisma dos contratantes, à margem de qualquer reflexão sobre o 

contexto no qual se insere o contrato celebrado. É dizer, se o vín-

culo contratual entre as partes é necessário para a consecução 

da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo in-

tuito de obter lucro, como indiscutivelmente o é na espécie, não 

há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos 

contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou ser-

viço fornecido, retirando-o da cadeia de produção. (...) Não por 

outro motivo, o STJ só admite a incidência do CDC nos contra-

tos celebrados entre pessoas jurídicas em situações excepcionais, 

quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente 

a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situa-

ção de vulnerabilidade em relação à outra (grifos nossos).

Na esteira do que entende o STJ, geralmente quando se tem no polo do 

usuário do serviço grandes grupos econômicos, empresas estatais ou ainda 

outros concessionários de serviços públicos, frágil resta sua qualificação como 

consumidor, na medida em que não se poderia qualificá-los como vulneráveis 

(com relação ao poder econômico) aos prestadores do serviço. Assim, muito 

embora classificado como “consumidor” do serviço, se verificada a ausência da 

característica subjetiva da vulnerabilidade ou hipossuficiência, estes não pode-

http://1.417.293/PR
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rão ser considerados consumidores aos moldes do CDC, não sendo aplicáveis, 

por consequência, as previsões do código consumerista.

3. Análise das Audiências Públicas na ANEEL de 1998 a 2016

3.1. Como medir a efetividade de uma audiência pública?

Mensurar a efetividade das audiências públicas é essencial para todas as partes 

envolvidas — reguladores, mercado e usuários — a fim de se compreender se o 

mecanismo é o mais adequado à consecução de seus objetivos. Para além dis-

so, outras razões justificam essa medição, como, por exemplo, razões de ordem 

(i) econômica, na medida em que, aferindo a efetividade, busca-se garantir o 

bom uso do recurso público e privado investido na promoção e na participa-

ção das audiências; (ii) prática, na medida em que se aprende com os erros 

e permite melhorar o procedimento; (iii) éticas/morais, para estabelecer uma 

representação justa e garantir que os envolvidos não sejam enganados quanto 

ao impacto de sua contribuição; e (iv) teóricas, aprimorando o entendimento 

sobre o comportamento humano (ROWE e FREWER, 2004).

O primeiro passo para se medir a efetividade das audiências é, sem dúvida 

alguma, encontrar os critérios e parâmetros para essa aferição. No entanto, não 

há consenso na doutrina especializada de como se realizar uma avaliação obje-

tiva da participação popular, tendo sido criados diversos critérios para este fim. 

Em estudo desenvolvido por CARR e HALVORSEN (2001), os autores compila-

ram e estruturaram, de forma objetiva, conforme a tabela a seguir, 28 (vinte e 

oito) diferentes formas de avaliar processos de participação popular, envolven-

do diversos critérios, dispostos em ordem cronológica das publicações:

Tabela 2 — Critérios para avaliar processos de participação social, 
segundo consolidação desenvolvida por CARR e HALVORSEN (2001)31

Critério de Avaliação da Efetividade Referências

Nove 

critérios

Definição de tarefa; Representatividade; Participação em 

momento precoce nas discussões; Independência; Custo-

benefício; Influência; Transparência; Tomada de decisão 

estruturada; Acesso a recursos.

ROWE, MARSH, e 

FREWER (2004)

Treze 

critérios

Inclusão (4 aspectos); Transparência (4 aspectos); 

Interação (2 aspectos); Continuidade (3 aspectos).

BICKERSTAFF e 

WALKER (2001)

Três 

critérios

Representatividade; Identificação do bem comum; 

Incorporação de Valores / Crenças em discussão.

CARR e 

HALVORSEN 

(2001)
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Critério de Avaliação da Efetividade Referências

Três 

critérios

Impacto substantivo no debate público e decisões 

políticas; Impacto processual; Impacto social.

EINSIEDEL, 

JELSOE, e BRECK 

(2001)

Quatro 

critérios
Conforto; Conveniência; Satisfação; Deliberação.

HALVORSEN 

(2001)

Três 

critérios

Incorporar opiniões públicas na decisão; Resolver conflito 

entre interesses concorrentes; Restaurar a confiança nas 

agências públicas.

BEIERLE e 

KONISKY (2000)

Não 

determinado

Análise posterior dos resultados relacionados a critérios 

como “equidade” e “competência.”
BARNES (1999)

Não 

determinado

Diversos critérios de efetividade implícitos: impacto real, 

impacto no pensamento geral, impacto no conhecimento 

dos agentes, impacto no aprendizado de pessoas leigas.

GUSTON (1999)

Não 

determinado

Um sinal de eficácia poderia ser a percepção 

dos encontros públicos pelo público geral e por 

parlamentares.

JOSS (1998)

Não 

determinado
Impacto sobre a decisão da autoridade. MCIVER (1998)

Dois 

critérios

Diminuição do tempo para desenvolver regulamentos; 

Redução ou eliminação dos desafios judiciais subsequentes.

COGLIANESE

(1997)

Cinco 

critérios

Representatividade; Eficácia do método do processo; 

Compatibilidade com os objetivos dos participantes; 

Conhecimento alcançado; Impacto do processo de 

participação sobre a decisão.

PETTS (1995)

Não 

determinado

Os aspectos considerados incluem: eficiência do 

processo (se as distribuições correram bem), eficácia dos 

resultados (impacto do debate público e sua influência na 

elaboração de políticas), percepção de sucesso.

JOSS (1995)

Não 

determinado

Os critérios incluem a representatividade do painel, se os 

valores / opiniões dos participantes mudaram e se eles 

aprenderam alguma coisa.

MAYER, DE 

VRIES, e GEURTS 

(1995)

Não 

determinado

A equidade e a competência são descritas como dois 

“metacritérios”, com sete “subcritérios” detalhados.

RENN, WEBLER 

e WIEDEMANN 

(1995)

Não 

determinado

A representatividade é uma preocupação. Outra 

preocupação é a taxa de participação / Custo-benefício 

observado, o impacto na formação de políticas e as 

opiniões do público e tomadores de decisões.

KATHLENE e 

MARTIN (1991)
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Critério de Avaliação da Efetividade Referências

Cinco 

critérios

Participação no início do planejamento; Envolver o 

público ao longo do processo de planejamento; obter 

contribuições representativas; Uso de métodos pessoais 

e interativos; Uso de contribuições no desenvolvimento e 

avaliação de alternativas.

BLAHNA e 

YONTS-SHEPARD 

(1989)

Um critério

Resultado, medido de três formas: percepções dos 

participantes, percepções do promotor da audiência, 

resultados reais.

HOUGHTON

(1988)

Não 

determinado

Mudanças no design do procedimento e incorporação de 

contribuições no resultado final.
LYNN (1987)

Seis critérios

Representatividade; Tomada de decisão efetiva; Processo 

com equidade; Economicamente viável; Flexibilidade do 

processo; Alta probabilidade das contribuições serem 

adotadas.

CROSBY, KELLY e 

SCHAEFER (1986)

Não 

determinado

Identificação de quatro “fatores” relacionados à falha 

do exercício: expectativas conflitantes (participantes e 

promotores do encontro), natureza técnica da questão, 

Conflitos interjurisdicionais, atrasos nas realizações.

PLUMLEE, 

STARLING, e 

KRAMER (1985)

Três 

critérios

Avaliação subjetiva do tomador de decisão anterior; 

Representatividade dos participantes; Responsividade da 

agência quanto às exigências políticas dos participantes.

BERRY, 

PORTNEY, 

BABLITCH, e 

MAHONEY (1984)

Três 

critérios

Participantes e suas opiniões, a variação nas opiniões, 

representatividade.

GUNDRY e 

HEBERLEIN 

(1984)

Não 

determinado

Objetivo estabelecido: “melhorar a capacidade de 

resposta do processo de planejamento aos valores 

dos cidadãos”, implicando a participação efetiva no 

planejamento.

STEWART, 

DENNIS e ELY 

(1984)

Um critério Impacto.
COLE e CAPUTO 

(1983)

Seis critérios

Frequência das reuniões; Recursos alocados; Acesso 

à autoridade superior; Envolvimento no processo de 

tomada de decisão; Papel pretendido dos cidadãos; 

Seleção de membros independentes; Eficácia equiparada 

ao “nível de integração da comunidade”.

MACNAIR, 

CALDWELL, e 

POLLANE (1983)

Dois 

critérios

Consenso e se a participação no processo em geral foi 

percebida como aberta à “influência” pública.

TWIGHT e 

CARROLL (1983)
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Critério de Avaliação da Efetividade Referências

Um critério Poder sobre a tomada de decisão.
HANNAH e LEWIS 

(1982)

Um critério Influência na decisão final. ROSENER (1982)

Sete 

critérios

Acessibilidade; Envolvimento; Consciência pública; 

Consciência dos funcionários; Efeito no pessoal e no 

plano; Efeito no suporte público e plano; Custo.

GODSCHALK e 

STIFTEL (1981)

Elaboração da autora, a partir da consolidação feita por CARR e HALVORSEN (2001).

Além dos critérios trazidos anteriormente, o Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (IPEA) também desenvolveu suas próprias dimensões, na 

tentativa de identificar elementos que ampliam o potencial de efetividade das 

audiências públicas como mecanismo de participação social no processo de 

gestão das políticas públicas (IPEA, 2013).

Nesse sentido, o Instituto elegeu 5 (cinco) dimensões para aferir a efetivi-

dade das audiências públicas, a saber: (i) o impacto na tomada de decisão e em 

compromissos políticos; (ii) a mediação — diminuição de conflitos e aumento 

da cooperação; (iii) a construção de capacidades políticas; (iv) a divulgação 

das ações governamentais; e (v) a devolutiva do regulador.32

A primeira dimensão refere-se ao impacto das contribuições na decisão 

tomada ou na norma editada, ou seja, se as contribuições enviadas são de fato 

consideradas, ou não, no processo da tomada de decisão. A segunda dimensão 

diz respeito ao modo como ocorre a audiência e se há a mediação das intera-

ções dos participantes e de seus interesses. A terceira dimensão, por sua vez, 

refere-se ao processo de criação de capacidades políticas nos cidadãos ao par-

ticiparem de fóruns como as audiências públicas. Seguindo, a quarta dimensão 

diz respeito à divulgação da audiência e, por fim, a quinta dimensão se refere à 

devolutiva do regulador, ou seja, à resposta da agência reguladora acerca das 

contribuições enviadas e a nova norma, fruto da audiência pública.

Uma vez que o objetivo precípuo do presente trabalho é analisar a partici-

pação dos consumidores nas audiências públicas da ANEEL, a fim de identificar 

se elas são efetivas como mecanismo de participação social, ou não, será utili-

zada a metodologia desenvolvida pelo IPEA, justamente porque esta é focada 

especificamente nas audiências públicas.

3.2. Metodologia adotada

Para investigar se as audiências públicas cumprem efetivamente seu papel 

como mecanismo de participação dos consumidores no processo de tomada 

de decisão da ANEEL, a pesquisa fará uso de uma base de dados única de-
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senvolvida pela autora, com todas as audiências públicas da ANEEL, desde a 

primeira audiência, datada do ano de 1998, até dezembro de 2016.

Os dados utilizados foram obtidos no próprio site da agência reguladora, 

a partir do caminho Página Inicial; Informações Técnicas; Audiências / Consul-

tas; Audiências Públicas. A página com as informações das audiências públi-

cas pode ser acessada diretamente pelo link: http://www2.aneel.gov.br/area.

cfm?idArea=13&idPerfil=2.

De posse dos dados organizados, serão analisados os temas das audiên-

cias públicas, o número de audiências com sessões presenciais, o número de 

consumidores que participaram dessas audiências e quais audiências os consu-

midores mais participam.

Ainda, a fim de se analisar a efetividade delas, será feito uso dos critérios 

definidos pelo IPEA (2013), em estudo detalhado de duas audiências públicas, 

uma com sessão presencial e outra apenas com o intercâmbio documental.

3.3. Análise dos dados coletados

3.3.1. Temas consultados nas audiências públicas

Desde a primeira audiência pública ocorrida na ANEEL, em 1998, até dezembro 

de 2016, foram realizadas 1.102 audiências públicas. Para facilitar a análise, op-

tou-se, neste trabalho, por agrupar as audiências em 20 categorias, de acordo 

com a afinidade do tema, conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 1 — Temas das audiências públicas — ANEEL (1998 a 2016)
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Segundo o gráfico, as categorias das quais foram realizadas mais audiên-

cias públicas foram as de “modelagem da tarifa”33 e “regulação da prestação do 

serviço público”,34 representando 58% do total das audiências. Essas categorias 

contemplam audiências que, por exemplo, discutiram procedimentos para a de-

terminação das tarifas de energia elétrica de concessionária ou permissionária de 

serviço público de distribuição, e o estabelecimento de critérios e procedimentos 

a serem adotados pelas Concessionárias que optarem por instalação de equipa-

mentos de medição de energia elétrica em locais externos à unidade consumido-

ra, respectivamente. Destaca-se, ainda, que essas duas categorias foram respon-

sáveis por 77% das audiências públicas realizadas com sessões presenciais.

3.3.2. Atores que participaram das audiências públicas

Assim como os temas das audiências, os participantes foram agrupados em 15 

(quinze) categorias, de forma a viabilizar a análise.

De acordo com o gráfico apresentado a seguir, é possível constatar que as 

empresas distribuidoras figuram como os maiores contribuintes das audiências 

públicas, tanto no caso das contribuições escritas quanto orais. Em seguida, 

aparecem as empresas geradoras, outras empresas privadas e organizações 

não governamentais e sindicatos.

Gráfico 2 — Audiências públicas por categorias
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Isso corrobora o que afirma BATISTA DA SILVA (2012) sobre a tendência 

de sobrerrepresentação dos interesses dos regulados nas audiências públicas 

da ANEEL, dada a participação maciça das empresas do ramo de energia elé-

trica, em especial distribuidoras e geradoras.

A fim de se analisar as contribuições destes agentes de forma histórica, 

durante o período de 1998 a 2016, desenvolveu-se um novo agrupamento, des-

ta vez resultando em 5 classificações: (i) consumidores, (ii) associações em 

defesa das empresas reguladas, (iii) atores governamentais, (iv) regulados e 

(v) empresas privadas de outros setores.

Gráfico 3 — Contribuições nas audiências públicas no tempo
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Conforme se observa, a tendência de os atores regulados participarem 

mais se confirma ao longo dos anos. Com exceção do ano de 2004 e 2008, 

nos demais períodos, os regulados ocupam o topo das contribuições em au-

diências públicas. Assim, parece haver uma constante no fato de as audiências 

públicas serem ambientes dominados pelos interesses dos regulados, atores 

organizados e tecnicamente capacitados a figurarem como influenciadores das 

decisões emitidas pelos reguladores.

Registra-se, no entanto, certa surpresa quanto à expressiva participação 

dos consumidores, em especial nos quatro anos de picos (2004, 2008, 2012 e 

2015). Por outro lado, estes números, por si sós, não podem ser considerados 

como um indício positivo da participação dos usuários, não significando, ne-

cessariamente, maior influência na tomada de decisão da agência. Conforme 

veremos adiante, muitas audiências contam com dezenas e até centenas de 

manifestações de usuários individuais que, no entanto, não adicionam nenhum 
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conteúdo de fato ao debate, por serem vagos em suas manifestações ou por 

fugirem do escopo. Neste sentido, conforme observa SAMPAIO e MEDEIROS 

(2013), a Audiência Pública nº 048/2012 colheu mais de 296 páginas de con-

tribuições, nas quais muitos dos agentes manifestavam, de forma breve, que 

eram contra a edição da norma. Este caso não é o único e se repete, por exem-

plo, nas audiências públicas 037/2004 e 008/2008.

Por fim, destaca-se apenas que as informações e os dados acerca das con-

tribuições se referem aos atores que de fato enviaram contribuições ou que 

fizeram apresentações nas sessões ao vivo, não se tratando de meros ouvintes 

ou presentes.

3.3.3. A participação do consumidor

Para efeitos da presente análise, em razão dos conceitos trazidos previamente, 

serão considerados consumidores (i) os consumidores individuais; (ii) as asso-

ciações de representantes de consumidores individuais; (iii) os conselhos de 

consumidores dentro das distribuidoras; e (vi) as ONGs, fundações, organiza-

ções civis e sindicatos em prol dos consumidores. Os consumidores livres e suas 

associações foram excluídos, pelo fato dos chamados “grandes consumidores” 

não possuírem, em regra, a característica subjetiva da hipossuficiência, não sen-

do, consequentemente, abarcados pelo conceito de consumidor do CDC.

A participação destes atores se dá na seguinte proporção:

Gráfico 4 — Distribuição da participação dos usuários
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Segundo os dados, nas audiências públicas os consumidores são mais re-

presentados, em primeiro lugar, pelas ONGs, associações, organizações civis e 

sindicatos (47%). Em seguida, são eles mesmos, os próprios consumidores in-

dividualmente considerados (38%), que se manifestam e enviam contribuições 
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na tentativa de influenciar o tomador de decisão. Por fim e com menor engaja-

mento, estão as associações de consumidores individuais (9%) e os conselhos 

de consumidores dentro das distribuidoras (6%). Conforme já mencionado, 

alerta-se novamente que, a priori, não se deve considerar que esses números 

de contribuições representem, de fato, contribuições sólidas e relevantes. Em 

especial no que se relaciona aos consumidores individuais, muitas vezes a con-

tribuição é desprovida de argumentos, significando apenas uma reclamação do 

usuário, como veremos adiante nas análises das audiências públicas.

Analisando de forma mais detalhada a participação dos consumidores in-

dividuais, pode-se afirmar que estes participam mais das audiências públicas 

quando há sessão presencial (23%) do que quando há somente contribuições 

documentais (17%).

Gráfico 5 — Audiências com sessão ao vivo
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Gráfico 6 — Audiências com contribuições documentais
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Apesar de a diferença ser pequena, de apenas 6%, o dado pode ser ex-

plicado pelo “temor” que os consumidores possuem de não terem suas con-

tribuições consideradas quando elas são enviadas pela via escrita, sendo mais 

seguro que elas chegarão ao tomador de decisão quando apresentadas direta-

mente a ele. Neste sentido, o estudo realizado sobre as audiências públicas no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, IPEA (2013), relata a referida experiência:

Todas as vezes que não conseguiram discutir parte do texto 

em algum grupo de trabalho, por limitação de tempo, os coorde-

nadores e organizadores das APs disseram para os participantes 

fazerem as contribuições por meio da consulta pública on-line, 

alegando que teria o mesmo peso. Muitos participantes então se 

perguntaram qual era o valor de ter viajado, debatido, consegui-

do consenso ou vencido uma votação, se poderiam ter enviado 

suas contribuições pela internet, sem ter todo o trabalho e os 

custos. Entretanto, aparentemente estes participantes estavam 

certos de que as contribuições da consulta não teriam o mesmo 

peso, visto que não foram totalmente incluídas no primeiro re-

latório, que sistematizava as contribuições da primeira fase do 

processo e que foi utilizado para a primeira revisão da versão 

preliminar do plano (grifos nossos).
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Dando novamente enfoque ao consumidor individual, as audiências públi-

cas em que eles mais participam são, sem dúvida, quando se trata de assuntos 

relacionados à modelagem da tarifa. Ainda, quando a audiência é presencial, 

há um pouco mais de aderência do consumidor em relação às audiências que 

contam apenas com contribuições documentais.

Gráfico 7 — Temas em que participam o consumidor individual
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3.4. Efetividade das contribuições dos consumidores

No presente estudo, utilizou-se, com algumas restrições, a metodologia desen-

volvida pelo IPEA (2013) para a análise da efetividade das audiências públicas. 

Esta metodologia é pautada em cinco dimensões, a saber: (i) o impacto na to-

mada de decisão e em compromissos políticos; (ii) a mediação e a diminuição 

de conflitos e aumento da cooperação; (iii) a construção de capacidade; (iv) a 

divulgação das ações governamentais; e (v) a devolutiva do regulador.

As dimensões (ii), (iii) e (iv), aos moldes propostos pelo IPEA (2013), re-

querem a análise de elementos subjetivos nas audiências públicas, percebidos 

na interação dos participantes dentro e fora da sala de reunião, a postura des-

tes ao expor suas contribuições, a forma como os agentes públicos desenvol-

viam o processo e como se dava o deslinde da audiência. Dado que dispomos 

apenas das informações obtidas no site da ANEEL e não estivemos presentes 

na audiência para acessarmos as informações de caráter subjetivo necessárias 
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para análise das dimensões (ii), (iii) e (iv), neste estudo serão consideradas 

apenas as dimensões (i) e (v).

Para a escolha das audiências que seriam objeto desta análise, optou-se 

por selecionar duas audiências, uma com reunião presencial e outra apenas 

com o intercâmbio documental. Essa opção se deveu à tentativa de avaliar se 

realmente há diferença entre a apreciação das contribuições quando elas são 

apresentadas ao vivo e quando são enviadas de forma documental, a fim de 

averiguar se há fundamento no “temor” que parece existir entre os participan-

tes de não terem suas contribuições escritas analisadas, conforme apontado na 

seção anterior.

Ainda, foi feito um corte no tocante aos temas das audiências, elegendo as 

categorias “modelagem da tarifa” e “regulamentação da prestação do serviço” 

por serem aqueles que contaram com o maior número de audiências e a maior 

participação dos consumidores, sendo, portanto, mais relevantes a este estudo.

Prosseguindo, uma vez que o objetivo deste trabalho é analisar a parti-

cipação dos consumidores, foram selecionadas as audiências que contaram 

simultaneamente com a participação de (i) consumidores individuais; (ii) asso-

ciações representantes de consumidores individuais; (iii) conselhos de consu-

midores dentro das distribuidoras; e (vi) ONGs, fundações, organizações civis e 

sindicatos em prol dos consumidores.

Para a escolha final, optou-se pelas audiências mais recentes, nas quais 

suas contribuições já houvessem sido analisadas pela ANEEL. Dados todos os 

critérios, foram selecionadas as audiências nº 053/2015 e nº 047/2012.

Figura 1 — Critérios para seleção das audiências públicas analisadas
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3.4.1. Análise da Audiência Pública nº 053/2015

A Audiência Pública nº 053/2015 da ANEEL foi aberta com o propósito de ob-

ter subsídios para a adequação do Sistema de Bandeiras Tarifárias.35 Quando 

divulgada no site da ANEEL, foi instruída (i) pela Nota Técnica nº 212/2015-

SGT/ANEEL, a qual tinha como objetivo apresentar uma previsão de compor-
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tamento dos custos a serem cobertos pelas Bandeiras Tarifárias para o último 

quadrimestre de 2015, em função da decisão de desligar as térmicas com Custo 

Variável Unitário — CVU acima de R$ 600/MWh a partir do dia 8 de agosto de 

2015, tomada pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE no dia 

5 de agosto; e (ii) pela memória de cálculo. Ainda, disponibilizava documento 

com os procedimentos para participação em audiências públicas e o modelo 

para envio de contribuições.

O aviso da audiência foi publicado no Diário Oficial da União em 14/08/2015 

e contou com contribuições apenas na modalidade intercâmbio documental, 

recebidas entre 14/08/2015 e 24/08/2015. Como resultado da audiência públi-

ca, foi desenvolvida a Nota Técnica nº 226/2015-SGT/ANEEL, datada do dia 27 

de agosto de 2015, com as análises das contribuições recebidas. Para análise 

dessas contribuições, será dado foco nas duas dimensões de avaliação, a saber:

Dimensão 1: Impacto na tomada de decisão e em compromissos políticos; e

Dimensão 2: Devolutiva do regulador.

Dimensão 1: Impacto na tomada de decisão e em compromissos políticos

Na audiência nº 053/2015, foram recebidas 44 contribuições de 25 diferentes 

atores, dentre eles 10 agentes regulados e 15 consumidores. Do total de contri-

buições, 41% foram aceitas, 16% parcialmente aceitas, 2% não aceitas, 30% não 

consideradas e 9% já estavam previstas.

Gráfico 8 — Análise das contribuições da Audiência Pública 053/2015
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De acordo com o gráfico trazido, é possível perceber que as contribuições 

dos atores regulados foram aceitas em maior número que a dos consumidores 

que, por sua vez, foram em grande parte (43%) não consideradas.

Gráfico 9 — Contribuições dos agentes regulados
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Gráfico 10 — Contribuições dos consumidores
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Portanto, é possível perceber que, apesar de estarem em maior número e 

terem apresentado mais contribuições à discussão, os consumidores não conse-

guiram ter a mesma influência sobre a decisão quando comparados aos agentes 

regulados. Este fato pode ser explicado por uma análise mais detalhada nas con-

tribuições, que evidencia grande discrepância na qualidade e na profundidade 

das manifestações dos consumidores, especialmente dos consumidores indivi-

duais, quando comparadas aos agentes regulados ou aos próprios conselhos de 

consumidores dentro das companhias de distribuição de energia elétrica. Dos seis 

consumidores que enviaram contribuições, apenas um, que se apresentou como 

engenheiro, teceu comentários pertinentes ao assunto, de forma estruturada. Os 

demais usaram a plataforma como meio para veicular reclamações ou fórum para 

perguntas e dúvidas alheias ao tema da audiência pública, evidenciando má com-

preensão das finalidades do mecanismo.36 Este fato parece explicar por que as 

contribuições dos consumidores tiveram menor influência na decisão final.

Prosseguindo na análise mais detalhada das contribuições, ainda podem-se ti-

rar outras duas conclusões. A primeira é que o parecer emitido pela Superintendên-

cia de Gestão Tarifária da ANEEL de fato convergiu para aquilo que a maioria dos 

participantes defendia. Neste caso, muitos dos participantes, dentre consumidores 

e atores regulados, concordavam no sentido de pedir maior cautela na tomada da 

decisão, dado que a redução dos valores da bandeira tarifária, objeto da discussão, 

não se mostrava adequada àquele momento, e que, portanto, não deveria ocorrer.

A segunda é que, novamente, muitos consumidores e atores regulados se 

manifestaram no sentido de que a nota técnica que instruiu a audiência pública 

era insuficiente, por não prever alguns cenários possíveis37 caso a tarifa da ban-

deira fosse reduzida. Além disso, segundo eles, certas variáveis38 e seus impac-

tos foram desconsiderados nas simulações feitas, contribuindo para a adoção 

de uma postura mais conservadora.

Por fim, destaca-se que, no tocante à resposta da agência acerca das con-

tribuições enviadas, esta não ocorreu de forma personalizada a todas as con-

tribuições. Neste sentido, das 43 contribuições recebidas pela ANEEL, 21 ma-

nifestações (49%) não tiveram respostas com justificativa. Nestes casos, só foi 

possível saber se foram aceitas, não consideradas ou rejeitadas com base em 

uma tabela objetiva constante na Nota Técnica nº 226/2015-SGT/ANEEL. Este 

achado é um indicador negativo no tocante à postura da agência, que pode 

sinalizar a existência de um processo participativo meramente formal.

Dimensão 2: Devolutiva do regulador
Muito embora o parecer da Superintendência de Gestão Tarifária (Nota Técnica 

nº 226/2015-SGT/ANEEL) tenha concluído, com base nas contribuições recebi-

das, por “recomendar a manutenção do adicional da bandeira vermelha em R$ 
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55/MWh, conforme definido pela REH nº 1.859/201, de 27/02/2015”, a decisão 

final emitida pelo diretor da ANEEL foi em sentido diverso, reduzindo o valor 

do adicional da bandeira vermelha.

Assim, a Resolução Homologatória nº 1.945, datada de 28 de agosto de 2016, 

a qual estabelece os adicionais das bandeiras tarifárias, de que trata o submódulo 

6.8 do PRORET, com vigência a partir de 1º de setembro de 2015, definiu que a par-

tir de 1º de setembro de 2015, os valores a serem adicionados à tarifa de aplicação 

de energia, TE, serão de 25,00 R$/MWh, quando da vigência da bandeira tarifária 

amarela, e de 45,00 R$/MWh, quando da vigência da bandeira tarifária vermelha.

Neste sentido, percebe-se que a decisão final emitida pelo Diretor da 

agência reguladora ignorou o que recomendava a nota técnica — fruto das 

contribuições aportadas na audiência pública.

3.4.2. Análise da Audiência Pública nº 047/2012

A Audiência Pública nº 047/2012 da ANEEL foi aberta com o propósito de obter 

subsídios para a regulamentação dos procedimentos e das condições para a 

prestação de atividades acessórias pelas distribuidoras, assim como para a co-

brança de produtos e serviços de terceiros por meio da fatura de energia elétrica.

O aviso da audiência foi publicado no Diário Oficial da União em 28/06/2012 

e contou com contribuições na modalidade intercâmbio documental e presen-

cial, no período de 28/06/2012 a 25/09/2012. As sessões presenciais ocorre-

ram em 10 capitais do Brasil, a saber, Belém/PA, Fortaleza/CE, São Paulo/SP, 

Florianópolis/SC, Porto Alegre/RS, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Salvador/

BA, Rio de Janeiro/RJ e Cuiabá/MT.

A audiência, quando publicada no site da ANEEL, foi instruída pelos se-

guintes documentos: procedimentos para participação em audiências públi-

cas, modelo para envio de contribuições, minuta de resolução, Nota Técnica 

nº 13/2012-SRC/ANEEL39 e Nota Técnica nº 020/2011-SRC-SEM-SRE-SFF-SC-

T-SRD-SRT/ANEEL.40 Além disso, a ANEEL disponibilizou a gravação41 da au-

diência em seu site, sendo possível vê-la na íntegra.

Como resultado da audiência pública, foi desenvolvida a Nota Técnica nº 

2/2013-SRC/ANEEL, datada do dia 20 de fevereiro de 2013, com as análises 

das contribuições recebidas e, em seu anexo, uma nova minuta da resolução 

normativa. Para análise dessas contribuições, daremos foco nas duas dimen-

sões de avaliação, conforme já exposto.

Dimensão 1: Impacto na tomada de decisão e em compromissos 
políticos
A Audiência Pública nº 047/2012 recebeu 232 contribuições,42 analisadas e 

consideradas pela ANEEL da seguinte forma:



 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANEEL 51

Tabela 3 — Contribuições à Audiência Pública nº 047/2012

Aceitas
Parcialmente 

aceitas

Não 

aceitas

Não 

consideradas

Já 

previstas

Total de 

contribuições

Valor absoluto 72 37 105 2 16 232

Percentual 31% 16% 45% 1% 7% 100%

Elaboração da autora.

Das contribuições enviadas e analisadas pela ANEEL, apenas 6% foram 

contribuições orais apresentadas nas sessões ao vivo. Neste tocante, desta-

ca-se que a Nota Técnica nº 2/2013-SRC/ANEEL, ao analisar as contribuições, 

indica aquelas que foram aportadas em sessões presenciais, especificando a 

cidade em que ocorreu a audiência. No entanto, o número de contribuições 

indicadas como tendo sido feitas em sessões presenciais é muito baixo, prin-

cipalmente quando comparado ao número de contribuições constantes na ata 

das reuniões. Neste sentido, se considerarmos que apenas as contribuições 

indicadas como tendo sido aportadas nas sessões presenciais foram de fato 

analisadas, poder-se-ia concluir que cerca de 84% das contribuições orais não 

receberam feedback da agência.

Tabela 4 — Contribuições orais não analisadas pela ANEEL

Número de 

contribuições 

constantes na 

ata da reunião 

presencial

Número de 

contribuições orais 

analisadas na Nota 

Técnica

Nº 2/2013-SRC/ANEEL

Percentual de 

contribuições 

analisadas na Nota 

Técnica

Nº 2/2013-SRC/ANEEL

Belém/PA. 7 2 29%

Fortaleza/CE. 19 3 16%

Florianópolis/SC. 9 1 11%

Brasília/DF. 22 6 27%

Belo Horizonte/MG. 14 2 14%

Salvador/BA. 9 0 0%

Cuiabá/MT. 12 1 8%

Elaboração da autora.
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Ainda, fica o questionamento com relação aos extremos: não há razão que 

justifique por que nenhuma contribuição oral feita na sessão presencial ocorri-

da em Salvador/BA foi analisada na nota técnica, enquanto 6 (seis) contribui-

ções feitas na sessão presencial de Brasília/DF foram analisadas.

A Audiência Pública nº 047/2012 contou com a participação de 107 agen-

tes, distribuídos entre agentes regulados, consumidores, empresas privadas de 

outros setores e associações em defesa das empresas reguladas.

À exceção do último, os demais agentes apresentarem número bastante 

parecido de contribuições, que foram apreciadas conforme o gráfico abaixo.

Gráfico 11 — Análise das contribuições da Audiência Pública 047/2012
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Elaboração da autora.

Dando enfoque especial ao consumidor, percebe-se que apenas 26% de 

suas contribuições foram aceitas, percentual inferior ao percentual total de 

contribuições aceitas (32%) — o que representa uma oscilação de 6%. A fim de 

tentar encontrar razões que justifiquem este ocorrido, investigamos o conteú-

do das contribuições no detalhe concluindo que, assim como ocorrido na Au-

diência Pública nº 053/2015, muitos consumidores se posicionaram de forma 

inadequada, não com fundamentos, mas sim opiniões. Também não trouxeram 

justificativas técnicas ou com suporte empírico, evidenciando pouco entendi-

mento nas finalidades do mecanismo.

Neste sentido, alguns consumidores, tanto individuais quanto associa-

ções e institutos, expressaram que “não autorizavam” a minuta de resolução, 

por não estarem de acordo, ou criticavam alguns de seus artigos por achar 

que gerariam consequências não desejadas. Além de demonstrarem incom-

preensão no tocante à finalidade da participação de influenciar a decisão (que 
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em nada se confunde com decidir pelo próprio tomador de decisão), não 

apresentavam evidências que embasassem seus posicionamentos. Outros ba-

seavam suas contribuições em sugestões que iam de encontro a leis e regu-

lamentos da ANEEL, e, assim, a discussão meramente legal fugia do escopo 

da audiência pública.43

Gráfico 12 — Contribuições dos consumidores
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Elaboração da autora.

Prosseguindo a análise detalhada das contribuições, ainda foi possível per-

ceber que a versão final da minuta de resolução foi capaz de incorporar aspec-

tos importantes ressaltados pelos manifestantes, observando-se substancial 

alteração desta. Neste sentido, podem-se citar alguns pontos destacados no 

voto do diretor da ANEEL acerca da minuta da resolução normativa:

i) permitir a veiculação de propaganda em fatura de energia e 

páginas eletrônicas desde que não interfira nas informações obri-

gatórias e na clareza do conteúdo regulado;

ii) permitir o aluguel ou a cessão onerosa de imóveis e espaços 

físicos, desde que não prejudique o atendimento aos consumido-

res e os índices de qualidade;

iii) caso um serviço não esteja listado na resolução, será necessá-

ria a autorização da ANEEL para realizá-lo;

iv) a distribuidora sempre deverá comprovar a solicitação ou a 

aceitação antecipada de serviços pelo consumidor;

v) não será permitida a adesão a produtos ou serviços de for-

ma automática, como, por exemplo, pelo pagamento de uma 

fatura “carona”;

vi) o consumidor poderá solicitar o cancelamento de uma cobran-

ça acessória, que esteja na fatura de energia, a qualquer tempo;
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vii) no caso de eventual inadimplemento, a distribuidora nunca 

poderá suspender o fornecimento sem antes encaminhar uma 

nova fatura contendo apenas as cobranças relacionadas com o 

serviço de distribuição de energia e de iluminação pública; e

viii) caso o fornecimento de energia seja suspenso por inadim-

plemento, a distribuidora deverá condicionar a religação da sua 

unidade apenas ao pagamento dos serviços relacionados à distri-

buição e à iluminação pública.

Por fim, conforme já exposto, ressalta-se que nem todas as contribuições 

tiveram suas análises detalhadas pela agência na Nota Técnica nº 2/2013-SRC/

ANEEL, achado que pode vir a sinalizar, conforme indicado na análise da Au-

diência Pública nº 053/2015, a existência de um processo meramente formal 

por parte da agência.

Ainda, pelo fato de apenas 16% das contribuições orais terem sido analisa-

das, não foi possível comparar o índice de aceite das contribuições orais com 

relação às contribuições escritas, conforme se objetivava ao início desta análise.

Dimensão 2: Devolutiva do regulador
A nova minuta de resolução foi desenvolvida pela Superintendência de Re-

gulação dos Serviços Comerciais incorporando em seu bojo as contribuições 

recebidas na Audiência Pública nº 047/2012.

Ao decidir sobre a versão final da resolução normativa, o diretor da ANEEL 

responsável pelo processo analisou novamente as contribuições enviadas ao 

processo e acatou a minuta enviada, fazendo, no entanto, duas alterações. Se-

gundo as observações do diretor:

Algumas distribuidoras argumentaram que o fornecimento 

de energia temporária e a exportação de energia não deveriam 

ser tratados neste regulamento, ou ainda que tais atividades de-

veriam ter um tratamento diferenciado em relação à captura de 

sua receita para a modicidade tarifária. A SRC ressaltou que: i) 

essas atividades são uma faculdade das distribuidoras e resultam 

em uma receita adicional caso exercidas pelas mesmas; e que ii) 

a natureza de tais atividades certamente enseja avaliação dife-

renciada acerca da forma como as receitas oriundas das mesmas 

eventualmente sejam consideradas ou não para a modicidade ta-

rifária. De qualquer forma, essas atividades devem ser tratadas 

nesse regulamento, mas realmente não devem ser classificadas 

como atividades acessórias. As mesmas permanecerão, portanto, 
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com suas seções próprias na Resolução, mas serão retiradas da 

lista de atividades do art. 3º.

A prestação de serviço de arrecadação de valores para ter-

ceiros, por meio de uma rede da própria concessionária, não es-

tava prevista na proposta de resolução. Contudo, em decorrência 

de contribuição da COELBA, que eu entendo que deve ser aca-

tada, essa atividade será incluída no rol de atividades acessórias 

próprias, sendo esta, em certa medida, similar ao convênio de ar-

recadação por meio da fatura. Assim, considerando esta ser uma 

estrutura já existente, a mesma poderá ser otimizada em prol da 

concessão e da modicidade das tarifas.

Neste tocante, observa-se que, após analisadas, parte das contribuições 

enviadas à audiência pública de fato influenciaram na tomada da decisão fi-

nal. Diferentemente do que foi constatado na análise da Audiência Pública nº 

053/2015, este achado pode ser uma evidência positiva com relação à influência 

que as contribuições aportadas na audiência exercem no processo decisório.

3.4.3. Breves conclusões das audiências públicas analisadas

A análise dos dados históricos e das Audiências Públicas nº 053/2015 e nº 

047/2012 permite concluir que: (i) os agentes regulados possuem maciça par-

ticipação das audiências públicas, com contribuições geralmente bem funda-

mentadas; (ii) os consumidores pouco influenciam na tomada de decisão da 

agência quando se manifestam de forma individual, sendo a participação mais 

estruturada e mais efetiva quando feita por meio de suas associações ou órgão 

de representação; (iii) nem todas as contribuições recebem feedback persona-

lizado por parte da agência; e (iv) as contribuições levadas à audiência pública 

podem em nada alterar a norma expedida.44

Neste sentido, segundo as dimensões analisadas na mensuração da efeti-

vidade das audiências públicas trazidas, conclui-se que estas foram pouco efe-

tivas em alcançar seu resultado de promover um processo decisório inclusivo, 

transparente e informado. Isso porque (i) as contribuições não são analisadas 

em sua totalidade de forma personalizada, tendo, muitas delas, nem mesmo 

sido citadas na tabela de sistematização da agência, sendo passíveis de identi-

ficação apenas na ata da reunião; (ii) apesar de uma das normas ter sido edita-

da levando em consideração as contribuições aportadas em audiência, a outra 

foi editada em sentido bastante diferente das contribuições.

Ainda, no tocante aos consumidores, especificamente, parece haver cer-

to desconhecimento das finalidades de uma audiência pública, bem como se 

mostra clara a barreira de entrada no tocante aos aspectos técnicos que per-
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meiam as discussões envolvendo o setor de energia elétrica, conforme visto 

nas análises.

3.5. Caminhos de como avançar
Os resultados encontrados a partir das audiências públicas analisadas de forma 

mais detalhada apontam para um cenário pouco otimista no tocante à efeti-

vidade das audiências públicas, em especial quanto aos mais vulneráveis: os 

consumidores. Ainda, os dados trazidos para análise da série histórica das au-

diências indicam que este mecanismo parece não conseguir, de fato, incluir no 

processo decisório as partes envolvidas e interessadas, significando muito mais 

um procedimento formal exigido pela lei.

Diante dessa realidade, surge então o desafio de como dar o próximo pas-

so e modificar a situação. A academia, particularmente, já se debruçou de for-

ma ampla em investigações sobre os principais problemas no desenvolvimen-

to de uma audiência pública e sugestões de como aprimorar este mecanismo 

(SAMPAIO e FIDALGO, 2015; IPEA, 2013; FONSECA et al., 2013; BAKER et al., 

2005, KING et al., 1998). Nestes aspectos, todos estes estudos parecem partir 

do pressuposto de que o mecanismo funciona, mas é implementado/desenvol-

vido de forma inadequada, havendo, assim, que aperfeiçoá-lo.

Buscando deixar uma contribuição, ainda que modesta, no campo da efe-

tiva participação social na tomada de decisão, o presente estudo se debruçará 

na busca por mecanismos atuais e inovadores, em especial tecnológicos, que 

poderiam ser utilizados no processo de audiência pública, a fim de garantir 

melhores resultados.

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) têm muito a contri-

buir no processo de participação, na medida em que reduzem custos de des-

locamento, tempo dispendido e simplificam o fluxo de informações. A digital 

democracy, ou e-democracy, refere-se justamente à ampliação da prática de-

mocrática por meio de mecanismos tecnológicos (ALVES e BRELÀZ, 2015).

Diversos autores defendem o uso das TICs no processo de inserção da 

sociedade em deliberações públicas, uma vez que, mais que uma ferramen-

ta, a TIC é uma possibilidade real de exercício ativo da cidadania (CUNHA, 

COELHO e POZZEBON, 2014). Ainda, segundo KINGSTON et al. (2000), a 

tecnologia deve ser adaptada e aplicada no processo de participação pública, 

dado que o desenvolvimento tecnológico está avançando de forma constante, 

ainda que rapidamente.45

Um exemplo no qual podemos nos inspirar é o Orçamento Participativo 

Digital, iniciado em Belo Horizonte, em 2006. A iniciativa consistiu em permitir 

que as obras pré-selecionadas pela Prefeitura e pelas associações relaciona-

das ao orçamento participativo pudessem ser votadas por qualquer cidadão 
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com título de eleitor na cidade, de forma virtual. Para isso, foi criado um site, 

no qual continham informações sobre a obra (custo, localização e imagens do 

local), bem como ferramentas para contato e discussões (e-mail e fóruns). O 

orçamento participativo digital teve ampla divulgação pela Prefeitura, e pela 

própria comunidade, contando com 172.938 participantes, equivalente a 10% 

dos eleitores de Belo Horizonte. Ainda, este número foi cinco vezes maior ao 

número de participantes do orçamento participativo presencial do mesmo ano.

Com o passar do tempo, este processo foi se aperfeiçoando. No segundo 

ano (2008), a Prefeitura contratou agência especializada para gerir o site e os 

inputs dos cidadãos e foi disponibilizado um telefone para contato e dúvidas. 

Além disso, o site foi aperfeiçoado, englobando questões como custo-benefí-

cio das obras, vídeos educativos e mapas virtuais.

A experiência do orçamento participativo digital evidencia que, de fato, a 

internet pode disponibilizar ambientes de interação, voltados ao estabelecimen-

to de trocas qualificadas e aprendizado (SAMPAIO, MAIA e MARQUES, 2010).

Outra inspiração com relação ao uso das TICs na participação social é o 

sistema de comunicação utilizado pelo governo australiano. A fim de melhorar 

as consultas e a divulgação de informações, o governo criou o Queensland 

Regulation: Have Your Say, sistema que alerta os cadastrados, de forma ante-

cipada, sobre as atividades regulatórias iminentes do governo. Desta forma, o 

mecanismo melhora a circulação de informações, permitindo às empresas e à 

sociedade que participem do processo decisório desde seu início. Além disso, 

possibilita aos interessados que respondam, no próprio sistema, a propostas /

consultas feitas pela agência.

Por fim, destaca-se ainda a tendência no uso de aplicativos para a comuni-

cação entre o governo e a sociedade ao redor do mundo. Países como Estados 

Unidos,46 Índia47 e Austrália48 possuem centenas de aplicativos para aparelhos 

móveis e computadores, de iniciativa do próprio governo ou de atores priva-

dos, os quais permitem acesso a informações e interações entre os cidadãos 

e o governo de forma simples e acessível. Destaca-se que no Brasil também 

existem iniciativas parecidas, porém ainda de forma muito incipiente.

Especificamente no setor de energia elétrica, as distribuidoras de ener-

gia,49 por exemplo, já se utilizam de aplicativos que servem aos consumidores 

como plataforma de informação, acompanhamento de serviços e canal de co-

municação. Ainda, o mercado livre de energia também já possui este serviço,50 

permitindo aos futuros clientes a simulação de potenciais descontos advindos 

da migração para o mercado livre. Assim, o uso de aplicativos representa uma 

oportunidade ao regulador para melhorar a comunicação com os usuários, re-

ceber inputs destes e educá-los, tanto quanto às finalidades dos mecanismos de 

participação disponíveis como com relação aos assuntos setoriais da agência.
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As experiências trazidas indicam que ferramentas digitais e tecnológicas 

já vêm sendo usadas na busca por processos de tomada de decisões inclusi-

vos, transparentes e informados em exemplos ao redor de mundo e também 

no Brasil, porém não são aplicados ainda às audiências públicas. Assim, além 

dos exemplos apresentados, outros mecanismos, como o uso de vídeos expli-

cativos da AIR ou da nota técnica que instruem a audiência, bem como chats 

e fóruns de discussões durante o prazo para recebimento de contribuições, 

seriam caminhos inovadores na busca por trocas e geração de conhecimento 

e, ao final, pelo desenvolvimento de audiências públicas realmente eficientes.

Considerações Finais
O presente estudo buscou investigar, sob a ótica do consumidor do serviço de 

energia elétrica, se as audiências públicas cumprem efetivamente seu papel 

como mecanismo de participação dos consumidores no processo de tomada 

de decisões da agência reguladora.

Na análise das audiências ocorridas entre julho de 1998 e dezembro de 

2016 foi possível observar que as categorias com mais audiências públicas são 

as de “modelagem da tarifa” e “regulação da prestação do serviço público”, 

representando 58% do total das audiências e 77% das audiências realizadas 

com sessões presenciais. Ainda, analisando os atores que mais participam das 

audiências públicas, foi possível constatar uma tendência na participação ma-

joritária dos atores regulados, e as empresas distribuidoras figuram como os 

maiores contribuintes das audiências públicas, tanto no caso das contribuições 

escritas quanto orais. Assim, foi identificada uma constante no fato destes am-

bientes serem dominados pelos interesses dos regulados, atores organizados 

e tecnicamente capacitados a figurarem como influenciadores das decisões 

emitidas pelos reguladores.

Com relação aos consumidores, nas audiências públicas estes são mais 

representados, em primeiro lugar, pelas ONGs, associações, organizações civis 

e sindicatos (47%). Em seguida, são eles mesmos, os próprios consumidores 

individualmente considerados (38%), que se manifestam e enviam contribui-

ções na tentativa de influenciar o tomador de decisão. Por fim e com menor 

engajamento, estão as associações de consumidores individuais (9%) e os con-

selhos de consumidores dentro das distribuidoras (6%). Destaca-se ainda que 

os consumidores participam mais das audiências públicas quando há sessão 

presencial (23%) do que quando há somente contribuições documentais (17%).

A partir da análise mais detalhada das audiências nº 053/2015 e nº 

047/2012, a partir das dimensões de (i) impacto na tomada de decisão e em 

compromissos políticos, e de (ii) devolutiva do regulador, foi possível concluir 

que (i) nem todas as contribuições recebem feedback personalizado por parte 
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da agência e (ii) as contribuições levadas à audiência pública podem em nada 

alterar a norma expedida.

Assim, segundo as dimensões analisadas na mensuração da efetividade 

das audiências públicas trazidas, concluiu-se que estas foram pouco efetivas 

em alcançar seu resultado de promover um processo decisório inclusivo, trans-

parente e informado. No tocante aos consumidores, especificamente, parece 

haver certo desconhecimento das finalidades de uma audiência pública, bem 

como se mostra clara a barreira de entrada no tocante aos aspectos técnicos 

que permeiam as discussões envolvendo o setor energia elétrica, conforme 

visto nas análises. Ainda, os dados trazidos para análise da série histórica das 

audiências indicam que este mecanismo parece não conseguir, de fato, incluir 

no processo decisório as partes envolvidas e interessadas, significando muito 

mais um procedimento formal exigido pela lei.

Buscando deixar uma contribuição, ainda que modesta, no campo da efe-

tiva participação social na tomada de decisão, o presente estudo investigou 

mecanismos atuais e inovadores, em especial tecnológicos, que podem ser uti-

lizados no processo de audiência pública, a fim de garantir melhores resultados.

As experiências trazidas indicam que ferramentas digitais e tecnológicas 

já vêm sendo usadas na busca por processos de tomada de decisões inclusi-

vos, transparentes e informados em exemplos ao redor de mundo e também 

no Brasil, porém não são aplicados ainda às audiências públicas. Assim, além 

dos exemplos apresentados, outros mecanismos, como o uso de vídeos expli-

cativos da AIR ou da nota técnica que instruem a audiência, bem como chats 

e fóruns de discussões durante o prazo para recebimento de contribuições, 

seriam caminhos inovadores na busca por trocas e geração de conhecimento 

e, ao final, pelo desenvolvimento de audiências públicas realmente eficientes.
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11 Art. 34 do Decreto 4.176/2002. Compete à Casa Civil da Presidência da República: (...) II — 
decidir sobre a ampla divulgação de texto básico de projeto de ato normativo de especial 
significado político ou social, até mesmo por meio da Rede Mundial de Computadores ou 
mediante a realização de audiência pública, tudo com o objetivo de receber sugestões de 
órgãos, entidades ou pessoas.

12 ANEEL; Procedimentos para Audiência e Consulta Pública.
13 Nos moldes da Lei 9.986/2000 que dispõe sobre a gestão de recursos humanos das Agên-

cias Reguladoras, estas serão dirigidas em regime de colegiado, por um Conselho Diretor 
ou Diretoria composta por Conselheiros ou Diretores (art. 4º), cujos mandatos terão prazo 
fixado na lei de criação de cada Agência (art. 6º).

14 Com relação ao debate sobre a legitimidade das agências reguladoras nacionais, LEN-
NERTZ (2009) destaca que, no âmbito do Direito, três correntes se destacam, todas elas 
usando como argumento central a relativização do princípio da legalidade. Nas palavras do 
autor: “A primeira o faz alegando que o poder normativo dessas entidades para especifi-
car o conteúdo de normas gerais previstas em lei ou decreto do Presidente da República 
não possui previsão constitucional. Dessa forma, o exercício da atividade normativa pelas 
agências reguladoras implicaria uma ampliação inconstitucional da discricionariedade nor-
mativa por parte do titular do poder regulamentar (art. 84, IV da Constituição de 1988). 
Além disso, tal modelo de regulamentação ensejaria o risco de — por força do aumento da 
discricionariedade — distanciar-se, cada vez mais, o conteúdo dos documentos normativos 
editados pelas agências da intenção do legislador quando da elaboração da lei ou do Pre-
sidente da República quando da elaboração do Decreto de regulamentação de lei. Ainda 
segundo esse entendimento, o Congresso Nacional e o Presidente da República são auto-
ridades eleitas e, portanto, dispõem, em última análise, de maior legitimidade democrática 
que os diretores das agências reguladoras. O aumento da discricionariedade geraria, ainda, 
dificuldades no que diz respeito ao controle de legalidade dos atos normativos das agên-
cias por parte do Poder Judiciário. A segunda posição é ainda mais radical e afirma que a 
atuação normativa das agências reguladoras representaria uma delegação abdicatória, ou 
seja, uma renúncia do Poder Legislativo ao seu dever de exercer a competência que lhe 
é atribuída pela Constituição. Portanto, seria inconstitucional, com base no art. 25, I, do 
ADCT/88, qualquer forma de delegação da função normativa por parte do Poder Legis-
lativo e, consequentemente, o poder normativo das agências reguladoras. Uma terceira 
linha seria composta por aqueles que inserem o fenômeno de surgimento das agências 
reguladoras no Brasil em um contexto maior de revisão de alguns dos postulados principais 
do constitucionalismo clássico — tais como os princípios da legalidade e da separação dos 
Poderes — à luz da realidade socioeconômica cada vez mais complexa gerada pelo mundo 
globalizado. Argumento muito utilizado é o da necessidade de regulação técnica de algu-
mas atividades específicas, que desloca o foco do problema de questões de dogmática 
constitucional para o discurso sobre a exigência de eficiência da atividade reguladora. Des-
taca-se, também, a previsão legal de mecanismos de controle da atuação das agências e de 
formas de participação no processo decisório das mesmas como instrumentos capazes de 
responder às alegações de violação aos princípios constitucionais da separação de poderes 
e do Estado democrático. Assim, os esforços empreendidos por esses autores se resumem, 
normalmente, à busca pela interpretação do texto constitucional que consiga ‘harmonizar’ 



 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NA ANEEL 67

os princípios da legalidade e da separação dos Poderes com a atuação normativa politica-
mente autônoma das agências reguladoras, a fim de identificar parâmetros normativos de 
controle da discricionariedade administrativa”.

15 Segundo defende SOUTO (2015), “a consulta específica a tais grupos (além de lhes ser fa-
cultada a participação em audiências públicas) pode representar condição de validade e /
ou legitimidade da norma regulatória. Afinal, não há como se presumir legítima a atividade 
regulatória se não resulta de uma ponderação entre os interesses em tensão, publicamente 
revelados e sopesados. Daí a proposta de ser obrigatória a manifestação do controle social 
pela via da participação”.

16 Tradução livre. Texto original: “Agencies that regulate a market must be able to take ac-
count of the economic interests of the firms in the market. However, they also need to 
hear from consumers, workers, competitors, policy analysts, and advocates with no direct 
personal stake in the outcome”.

17 A Lei das Agências Reguladoras (PLS nº 52/2013) já prevê em seu bojo a realização prévia 
de AIR nos casos de propostas de alteração de atos normativos de interesse geral dos 
agentes econômicos, consumidores ou usuários dos serviços prestados. De forma geral, o 
PLS determina que a AIR deverá conter informações e dados sobre os possíveis efeitos do 
ato normativo, e determina que a agência reguladora deverá disponibilizar, em local espe-
cífico e no respectivo sítio na internet, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis ao 
início do período de audiência pública, (i) para as propostas de ato normativo submetidas 
a audiência pública: o relatório de AIR, os estudos, os dados e o material técnico que as 
tenha fundamentado, ressalvados aqueles de caráter sigiloso; (ii) para outras propostas 
submetidas a audiência pública: a nota técnica ou o documento equivalente que as tenha 
fundamentado. Ainda, segundo a proposição legislativa, ficaria a cargo do regimento inter-
no de cada agência dispor sobre a operacionalização da AIR em seu âmbito.

18 ECHEVERRIA, John D. No Success Like Failure: The Platte River Collaborative Watershed 
Planning Process, 25 Wm. & Mary Envtl. L. & Pol’y Rev. 559, 2001. Disponível em: <http://
scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol25/ iss3/2>

19 Art. 1º § 1º da Resolução nº 247/2006 da ANEEL - Para efeitos desta Resolução serão adota-
dos os seguintes conceitos e definições: I - Consumidor Especial: consumidor responsável 
por unidade consumidora ou conjunto de unidades consumidoras do Grupo “A”, integran-
te(s) do mesmo submercado no SIN, reunidas por comunhão de interesses de fato ou de 
direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW. 

20 Art. 1º § 1º da Resolução nº 247/2006 da ANEEL — Para efeitos desta Resolução serão 
adotados os seguintes conceitos e definições: I — Consumidor Especial: consumidor res-
ponsável por unidade consumidora ou conjunto de unidades consumidoras do Grupo “A”, 
integrante(s) do mesmo submercado no SIN, reunidas por comunhão de interesses de fato 
ou de direito, cuja carga seja maior ou igual a 500 kW.

21 Art. 16 da Lei 9.074/1995. É de livre escolha dos novos consumidores, cuja carga seja igual 
ou maior que 3.000 kW, atendidos em qualquer tensão, o fornecedor com quem contratará 
sua compra de energia elétrica.

22 Apesar de não ser objeto deste trabalho a presente discussão, importante salientar que o 
serviço de energia elétrica é um serviço público. Nas importantes lições de Maria Sylvia 
Zanella di Pietro (2007), serviço público é “toda atividade material que a lei atribui ao 
Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o objetivo de 
satisfazer concretamente às necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcial-
mente público”. Ainda, segundo Celso Antônio Bandeira de Melo (2009): “Serviço público 
é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente 
pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faz as vezes, sob um regime 
de direito público — portanto consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais — instituído pelo Estado em favor dos interesses que houver definido como pró-
prios do sistema normativo”.

23 Os consumidores cativos, conforme já exposto, são aqueles que devem contratar a energia 
diretamente com as distribuidoras que atuam nos locais onde eles se encontram. Coti-
dianamente, são aqueles considerados os consumidores que não têm outra opção senão 
fazer uso da energia fornecida pela distribuidora local (por exemplo: moradores de casas e 
apartamentos, donos de pequenos empreendimentos, etc.).

http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol25/%20iss3/2
http://scholarship.law.wm.edu/wmelpr/vol25/%20iss3/2


68 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2017

24 A exigência de lei que disponha sobre os direitos dos usuários de serviços públicos ingres-
sou no ordenamento por meio da Emenda Constitucional 19/1998, que estipulou um prazo 
de 120 dias para a edição da referida lei. 

25 A lei cujo art. 175, II da Constituição Federal faz referência foi editada apenas recentemente 
(Lei 13.460/2017), tendo sido publicada em 27 de junho de 2017. Em seu texto, foi estabe-
lecido um período de vacatio legis de 365 dias para a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios com mais de quinhentos mil habitantes; 540 dias para os Municípios entre 
cem mil e quinhentos mil habitantes; e 720 dias para os Municípios com menos de cem mil 
habitantes e, portanto, a lei ainda não está em vigor. Por este motivo, a referida lei não será 
objeto de análise do presente trabalho, optando-se por um estudo do sistema jurídico em 
sua conformação atual.

26 Neste mesmo sentido, ver: REsp 470.675-SP, REsp 975.346-MG, REsp 596.320-PR, REsp 
976836- RS, AgRg no AREsp 364725-RS, AgRg no REsp 1378987-RS, REsp 1269118-RJ, 
AgRg no AREsp 148793- RS, REsp 1105665-RS, AgRg no AREsp 101.624-RS, REsp1.284.
741-SP, REsp 1.298.735-RS, AgRg no Ag 1.214.882-RS, REsp 1.061.261-RS, AgRg nos EDcl 
no Ag 1.377.519-RS,REsp 961.835-RS, AgRg no Ag 1.381.452-SP, RMS 21772-RN, REsp 
772.486-RS.

27 “Trata-se, na espécie, de recurso interposto contra agravo de instrumento manejado para 
combater decisão saneadora proferida em ação civil pública, proposta com o objetivo de 
afastar a cobrança relativa à denominada assinatura básica, reduzir a tarifa referente à mu-
dança de endereço e impedir a disponibilização do serviço de valor adicionado sem prévia 
concordância do usuário. Assim, a Turma entendeu que a inclusão de débitos não autoriza-
dos na conta do consumidor e cobrados em razão do uso pelo consumidor ou por terceiros 
de serviço de valor adicionado legitimam o Ministério Público a propor ação com o objetivo 
de garantir a continuidade do serviço público essencial de telefonia fixa, conforme disposto 
na art. 22 do CDC. Quanto ao serviço de valor adicionado fornecido sem que haja solicita-
ção prévia e expressa do consumidor, é desnecessária a participação dos provedores dos 
referidos serviços no polo passivo da demanda, pois o bloqueio e os eventuais desbloqueios 
a pedido do usuário e controle na cobrança dos referidos serviços não autorizados são de 
responsabilidade da concessionária. REsp 605.755-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado 
em 22/9/2009.” Informativo nº 0408. Período: 21 a 25 de setembro de 2009.

28 “(...) O fato de a ECT inserir-se na categoria de prestadora de serviço público não a afasta 
das regras próprias do CDC quando é estabelecida relação de consumo com seus usuários. 
É direito básico do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 
geral, nos termos dos arts. 6º, X, e 22, caput, do CDC. As empresas públicas prestadoras 
de serviços públicos submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva prevista no 
art. 14 do código supradito. Essa responsabilidade pelo risco administrativo (art. 37, § 6º, 
da CF) é confirmada e reforçada com a celebração de contrato de consumo, do qual emer-
gem deveres próprios do microssistema erigido pela Lei n. 8.078/1990. Assim, a empresa 
fornecedora será responsável se o defeito ou a falha no serviço prestado for apto a gerar 
danos ao consumidor. A comprovação da gravidade do ato ilícito gera, ipso facto, o dever 
de indenizar em razão de uma presunção natural, que decorre da experiência comum, de 
que houve um abalo significativo à dignidade da pessoa. Portanto, o dano moral é in re ipsa, 
extraído não exatamente da prova de sua ocorrência, mas da análise da gravidade do ato 
ilícito em abstrato. REsp 1.210.732-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/10/2012.” 
Informativo nº 0505. Período: 20 de setembro a 3 de outubro de 2012.

29 “A ECT é responsável pelos danos sofridos por consumidor que foi assaltado no interior 
de agência dos Correios na qual é fornecido o serviço de banco postal. (...) Aqui, ao re-
vés, discute-se a responsabilidade na relação usuário/fornecedor pelo defeito nos serviços 
prestados na atividade de banco postal, portanto durante a relação de consumo entre 
as partes, não havendo falar em permissão de serviço público. (...) Todavia, não há como 
obstar a incidência das regras protetivas do CDC. Com efeito, as contratações tanto dos 
serviços postais como dos serviços de banco postal oferecidos pelos Correios revelam a 
existência de contrato de consumo, desde que o usuário se qualifique como ‘destinatário 
final’ do produto ou serviço. Observe-se, a propósito, que o fato de uma empresa se inserir 
na categoria de prestadora de serviço público ou de exploradora da atividade econômica, 
por óbvio, não a afasta das regras próprias do CDC, bastando que seja estabelecida rela-
ção de consumo com seus usuários (art. 3º). Nesse contexto, tanto as empresas públicas 
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prestadoras de serviços públicos, assim como as exploradoras da atividade econômica, 
submetem-se ao regime de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 14 do CDC. Des-
sarte, considerando a existência de relação de consumo na hipótese, bem como o fato do 
serviço, resta saber se incide a excludente de responsabilização pelo rompimento do nexo 
causal — fortuito externo. (...) REsp 1.183.121-SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 
24/2/2015, DJe 7/4/2015.” Informativo nº 0559. Período: 6 a 16 de abril de 2015.

30 RECURSO ESPECIAL Nº 1.391.650—SP (2013/0202352-4). RELATORA: MINISTRA NANCY 
ANDRIGHI. Brasília (DF), 18 de outubro de 2016 (Data do Julgamento).

31 As informações da tabela foram apresentadas segundo critério cronológico e alfabético 
das referências.

32 O termo orginalmente utilizado na pesquisa do IPEA é “devolutiva do governo”. No entan-
to, a fim de se evitar qualquer tipo de confusão que se possa causar entre o regulador e a 
Administração Pública Direta, este trabalho optou por fazer uso do termo “devolutiva do 
regulador”, por julgar trazer mais clareza na definição.

33 Outros temas englobados na categoria “Modelagem da Tarifa” discutiram: (i) a apuração 
das perdas na distribuição referentes ao 3º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica da Compa-
nhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins – CELTINS, caso que houve para outras 
distribuidoras também; (ii) o aprimoramento da revisão tarifária da CPFL Santa Cruz, rela-
tiva ao terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de distribuição de energia 
elétrica, e para a definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade 
DEC e FEC para o período de 2013 a 2016, caso que também se viu ocorrendo em diversas 
distribuidoras; (iii) o cálculo da Revisão Tarifária Extraordinária – RTE – das permissionárias 
de distribuição.

34 Outros temas englobados na categoria “regulação da prestação do serviço público” discu-
tiram: (i) as disposições relativas às condições gerais de fornecimento a serem observadas, 
na prestação e utilização do serviço público de energia elétrica, tanto pelos concessionários 
e permissionários como pelos consumidores; (ii) as responsabilidades do concessionário e 
permissionário quanto à universalização da prestação do serviço público de energia elétrica; 
(iii) o estabelecimento dos limites de continuidade DEC e FEC dos conjuntos da Companhia 
Piratininga de Força e Luz – CPFL Piratininga, e de várias outras companhias de distribuição.

35 Uma breve síntese dos fatos que levaram à abertura da audiência pública 053/2015:
1. A Resolução Normativa da ANEEL nº 464/2011, de 22 de novembro de 2011, homo-

logou o Módulo 7 dos Procedimentos de Regulação Tarifária – PRORET, estabelecendo 
os procedimentos a serem aplicados ao processo de definição da Estrutura Tarifária para 
as concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica. O Submódulo 
7.1 do PRORET definiu que o sistema de bandeiras tarifárias seria aplicado a partir no ano 
de 2015 às concessionárias do Sistema Interligado Nacional – SIN, após terem sido reali-
zados, em 2013 e 2014, anos teste com a finalidade de simular os resultados obtidos com 
a aplicação hipotética das bandeiras amarela e vermelha e divulgar aos consumidores os 
procedimentos de aplicação do sistema. 2. Em 5 de fevereiro de 2015, foi emitido o Decreto 
nº 8401/2015, determinando a criação da Conta Centralizadora dos Recursos de Bandeiras 
Tarifárias, destinada a administrar os recursos decorrentes da aplicação das bandeiras ta-
rifárias, a qual deveria ser regulamentada pela ANEEL. Na mesma data foi emitida a Nota 
Técnica nº 28/2015-SGT/ANEEL, contendo proposta de regulamentação da Conta Centra-
lizadora de Recursos de Bandeiras Tarifárias. 3. De 9 a 20 de fevereiro de 2015, foi realizada 
a AP 06/2015 com a finalidade de obter subsídios e informações para aprimoramento do 
sistema de bandeiras tarifárias e da regulamentação da Conta Centralizadora dos Recur-
sos de Bandeiras Tarifárias. 4. Em 26 de fevereiro de 2015, foi emitida a Nota Técnica nº 
34/2015 − SGT/ANEEL, apresentando a proposta final de regulamentação da Conta Centra-
lizadora de Recursos de Bandeiras Tarifárias, bem como a recomendação de alteração dos 
adicionais de bandeira amarela e vermelha. 5. Em 27 de fevereiro de 2015, foi publicada a 
REH 1.859, a qual estabeleceu que, partir de 2 de março de 2015, os valores a serem adicio-
nados à tarifa de aplicação de energia, TE, seriam de 25,00 R$/MWh, quando da vigência 
da bandeira tarifária amarela, e de 55,00 R$/MWh, quando da vigência da bandeira tarifária 
vermelha. A mesma resolução definiu o critério de acionamento com base no valor do CVU 
da última usina térmica com previsão de despacho por ordem de mérito ou segurança 
energética para o mês subsequente à reunião do Planejamento Mensal de Operação – PMO. 
6. Em 5 de agosto de 2015, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE se reu-
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niu e decidiu pelo desligamento da geração térmica despachada com CVU superior a R$ 
600,00/MWh, em um total de 2.660 MW de potência, o que equivale a cerca de 2.000 MW 
médios. Essa decisão foi baseada em estudos do Operador Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS) que avaliaram as condições de atendimento energético do SIN no presente ano, bem 
como em 2016. 7. Em reunião realizada no dia 11 de agosto de 2015, a Diretoria da ANEEL 
solicitou à SGT a elaboração de um estudo prospectivo para simular o efeito da decisão do 
CMSE nos custos a serem cobertos pelas Bandeiras Tarifárias para o último quadrimestre 
de 2015, a fim de avaliar a oportunidade e conveniência de alteração dos adicionais das 
Bandeiras Tarifárias a serem cobrados no período de setembro a dezembro de 2015. 8. Em 
atendimento à decisão da diretoria, em 12 de agosto de 2015, foi emitida a Nota Técnica nº 
212/2015-SGT/ANEEL, contendo previsão de comportamento dos custos a serem cobertos 
pelas Bandeiras Tarifárias para o último quadrimestre de 2015 diante da decisão de desligar 
as térmicas com CVU acima de R$ 600/MWh.

36 Neste sentido, citam-se alguns trechos das contribuições: 
Consumidor Paulo José Jaber: “A minha opinião a respeito da diminuição do valor da 

bandeira vermelha de R$ 5,50 para R$ 4,50 é que ela é uma diminuição muito pequena, 
para não dizer ridícula. A minha gente não concorda com estes preços e pede mais redução 
no valor da conta de energia elétrica.

Consumidor Vilton Medeiros: “é um absurdo os impostos de 40% sobre a energia ago-
ra esta taxa vermelha, não sou especialista , mas vcs deveriam ter previsto isto, construindo 
mais reservatórios, até quando este país vai viver esta situação, nós não suportamos mais 
isto, um absurdo, vcs dobraram o preço , agora vêm fazendo marketing com esta merreca, 
é muita cara de pau... por isto que o brasileiro a cada dia se frustra e está indo embora ser 
ilegal em outros países”.

Consumidor (não identificado): “Olá, se o assunto é bandeira vermelha, que é uma 
cobrança injusta, pois onera o consumidor, a minha pergunta é, por que as empresas de luz 
deixam as pessoas fazerem ligações clandestinas na rede de energia e quem paga a conta 
são os consumidores de bem? Dizer que combatem parece piada pois só aqui no Rio de 
Janeiro para onde se olhe tem uma ligação clandestina, nos postes da Light, nos da Rio Luz 
porque nada é feito”.

Consumidor Aurea Ferro: “Bom dia! Sou empresária, do segmento fitness. Vi a repor-
tagem no jornal O Dia, em 14/8/2015. Então, venho através dessa, não dar sugestões, e sim 
pedir orientações... Tenho uma academia, na Zona Norte do Rio de Janeiro, gerando quali-
dade de vida para meus clientes. Funciono de segunda a sexta, das 6:00 às 22:00 horas, e 
aos sábados das 8:00 às 14: horas. Também tenho uma piscina, onde há a necessidade da 
bomba ficar ligada 24 horas por dia. Para o setor da Musculação, há a necessidade do ar 
ficar ligado, o tempo em que a academia estiver aberta, ou seja, de segunda a sexta, das 
6:00 às 22:00 horas, e aos sábados das 8:00 às 14 horas. Já tentei instalar a energia solar, 
mas minha localização não permite. Não tenho como economizar energia... Se fizer a tal 
economia, perderei clientes, correndo o risco de fechamento da minha empresa... que com-
pleta 21 anos mês que vem... Aqui no bairro, teremos a segunda academia fechando, num 
prazo de um ano... Fazer economia numa residência é uma coisa, agora numa empresa, que 
depende da energia para funcionar... é outra... Ter que pagar a mais R$714,33, por está (sic) 
na classificação da bandeira vermelha... Então, qual seria a orientação????” 

37 Item 27, da Nota Técnica nº 212/2015-SGT/ANEEL: “Não foi simulado nenhum cenário em 
que parte das cotas de energia renovada deixaram de ser alocadas às distribuidoras no 
segundo semestre de 2015. Também não foram simuladas variações da carga em razão, por 
exemplo, de temperaturas atípicas.”

38 Item 39, tópico III, da Nota Técnica nº 212/2015-SGT/ANEEL: “Outras variáveis podem afetar o 
resultado de maneira importante, como o comportamento da demanda, o GSF e uma eventual 
decisão de retirar cotas dos consumidores cativos. Esses impactos não foram simulados”.

39 A Nota Técnica nº 13/2012-SRC/ANEEL analisou a proposta de regulamentação, concluindo 
pela possibilidade de uma distribuidora exercer outras atividades, além daquelas estrita-
mente relacionadas com o objeto principal de seu Contrato de Concessão ou Permissão, 
desde que vinculadas a este objeto, qual seja, o serviço público de distribuição de energia 
elétrica. Tais atividades, uma vez regulamentadas, passariam a ser acessórias ao objeto de 
seus respectivos Contratos. E, resguardada a segurança maior do serviço tido como essen-
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cial, também restou clara a possibilidade da arrecadação de valores diversos por meio da 
fatura de energia.

40 A Nota Técnica nº 020/2011-SRC-SEM-SRE-SFF-SCT-SRD-SRT/ANEEL versava sobre a ex-
portação de energia elétrica para pequenos mercados em regiões de fronteira e propunha 
disciplina regulamentar que viabilizasse o atendimento, por concessionárias ou permissio-
nárias de distribuição de energia elétrica, a pequenos mercados em região de fronteira.

41 https://youtu.be/2N3hZTpt6EQ?list=PLM14vDTJPio2_YSu0259s2Tu5r877vNCm. 
42 Segundo a Nota Técnica nº 2/2013-SRC/ANEEL, a agência declara que a “AP nº 47/2012 

contou com 251 contribuições de diversos agentes setoriais, órgãos públicos e consumi-
dores em geral. Dessas contribuições, 73 foram aceitas, 36 foram parcialmente aceitas, 123 
não foram aceitas e 3 não foram consideradas, sendo 16 identificadas como já previstas na 
redação proposta”. No entanto, estes números não correspondem ao número de contri-
buições analisadas no documento anexo à nota técnica (232 contribuições). A agência faz 
uma ressalva, dizendo que “por vezes são consideradas mais de uma contribuição a partir 
do texto de uma mesma manifestação com vários comentários”. Porém, como não é possí-
vel saber quais são esses comentários considerados contribuições, utilizou-se, no presente 
trabalho, as informações constantes no documento anexo à nota técnica, que especifica a 
providência dada pela ANEEL a cada contribuição.

43 Neste sentido, citam-se alguns trechos das contribuições: Contribuição: Luiz Carlos Car-
valho de Oliveira: “Após analisar a minuta de Resolução que trata dos Serviços Acessórios 
para as Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica, venho apresentar a minha 
não aprovação em função do teor do seu art. 3º. Além de ser tendenciosa, abre mais opor-
tunidades para as poderosos Concessionárias de Energia Elétrica, penaliza profissionais da 
iniciativa privada, o que não é aceitável em função da redução de oportunidades, assim 
como do mercado de trabalho. Desaprovo esse documento inoportuno”.

Contribuição: José Franklin: “Anular o texto. Não concordo com a separação da cobran-
ça dos terceiros em outro código de barra ou coisa do tipo. Optei por concentrar em minha 
conta de energia outros produtos pela comodidade e controle. Minha conta está em débito 
automático, da forma com que a Aneel está propondo, não tenho ideia de como farei”.

Contribuição: Antonio: “Somos radicalmente contra tais inclusões. Contribuições e 
doações são ações de natureza espontânea, incluindo-se nessa espontaneidade a data em 
que devem ser praticadas. A inclusão na conta de luz caracterizará os valores como obri-
gatórios e descaracterizará a denominação do documento como ‘NOTA FISCAL — CONTA 
DE ENERGIA ELETRICA’”.

44 Ressalta-se que as conclusões (iii) e (iv) apresentadas nessa seção não são passíveis de ge-
neralização, pelo fato da análise mais detalhadas das audiências públicas ter contemplado 
apenas duas audiências.

45 Tradução livre. Original: “Technology should be adapted and put in use in the public parti-
cipation process given that technological development is advancing steadily, yet rapidly”.

46 https://www.data.gov/applications
47 http://apps.nic.in/apps
48 http://www.australia.gov.au/news-and-social-media/apps
49 Como, por exemplo, Light Ampla, Coelce, Neoenergia e Cemig.
50 Desenvolvido pela Copel Energia. Para mais informações: https://www.ambienteenergia.

com.br/index.php/2017/05/copel-lanca-aplicativo-para-mercado-livre/31753

https://youtu.be/2N3hZTpt6EQ?list=PLM14vDTJPio2_YSu0259s2Tu5r877vNCm
https://www.data.gov/applications
http://apps.nic.in/apps
http://www.australia.gov.au/news-and-social-media/apps
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2017/05/copel-lanca-aplicativo-para-mercado-livre/31753
https://www.ambienteenergia.com.br/index.php/2017/05/copel-lanca-aplicativo-para-mercado-livre/31753
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Resumo
O presente trabalho busca analisar a castração química como resposta penal. 

Procurou-se, em primeiro lugar, analisar os crimes de estupro e estupro de 

vulneráveis e suas principais características a partir da literatura penal exis-

tente e de um ponto de vista multidisciplinar, incluindo os mitos sobre agres-

sões sexuais. Realizar uma exposição conceitual da castração química e seus 

efeitos, para posteriormente analisar as legislações de outros países e descre-

ver as propostas legislativas brasileiras sobre o tema. Considerar as violações 

constitucionais da castração química nos Estados Unidos, as questões médicas 

relevantes e as questões de gênero que permeiam o assunto. Por fim, analisar 

a constitucionalidade da castração química como resposta aos crimes sexuais 

em relação ao ordenamento jurídico pátrio atual, verificando violações a direi-

tos e princípios fundamentais, em especial ao princípio da proporcionalidade.

Palavras-Chave:
Castração química. Legislações internacionais. Propostas legislativas. Direitos e 

princípios fundamentais. Princípio da proporcionalidade. Inconstitucionalidade.

Introdução

No Brasil, a cada 11 minutos uma pessoa é estuprada.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada) em 2013, apenas 10% dos casos de estupros que ocorrem 

no país são notificados e, em um ano, há 527 mil tentativas de estupros ou con-

sumação destes.1 Relativamente a 2014, o 9º Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública informou que apenas 35% dos estupros são notificados no Brasil, ocor-

rendo 47.646 crimes neste ano.2

Embora tenha havido um decréscimo de 6,7% em relação a 2013, a cifra 

oculta da criminalidade mascara os números uma vez que diminui ainda mais a 

CASTRAÇÃO QUÍMICA: RESPOSTA PENAL PARA CRIMES 
SEXUAIS?
Bianca amaral mitchell
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quantidade de crimes que são denunciados,3 considerando o medo, vergonha 

e receio característicos nas vítimas desses crimes. Ainda, assim, tal número é 

expressivo e merece uma análise maior sobre o assunto.

Combinada com a alta taxa de estupros, a impunidade em termos de quan-

tidade de denúncias que originam ações penais aumenta a relevância do tema. 

Uma pesquisa foi realizada nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo analisan-

do denúncias oferecidas até dezembro de 2015 e novembro de 2015, e apontou 

que a porcentagem de ações penais em proporção ao total de ocorrências foi 

de 6% no primeiro estado e de 10,9%, no segundo.4 Embora a porcentagem seja 

pequena, das sentenças de pessoas presas no Brasil 4% são por crimes contra 

a dignidade sexual.5

Por esses e outros motivos que emerge como pretensa solução a castra-

ção química na forma de resposta penal eficaz para crimes sexuais, em especial 

o estupro e estupro de vulneráveis.

Esse debate começou a aparecer na mídia, principalmente em 2016, em-

bora desde 1997 haja um projeto de lei. O motivo da potencialização foi a ocor-

rência de quatro casos de estupro coletivo de grande repercussão na mídia e 

na população. Um envolveu uma jovem de 16 anos no Rio de Janeiro, que foi 

estuprada por pelo menos 10 homens;6 uma menina de 17 anos, em Teresina;7 

e uma menina de 14 anos, no Piauí.8 Recentemente, no dia 12 de setembro, o 

mesmo caso ocorreu com duas jovens em São Paulo,9 que, após 15 dias, foram 

sequestradas e estupradas novamente, apenas demonstrando a atualidade e 

seriedade do tema que será discutido.

A relevância do tema reflete a quantidade de projetos de lei que propõe o 

endurecimento da pena do crime de estupro, porém, neste trabalho, nos limita-

remos a analisar aqueles projetos que propõem a inclusão da castração quími-

ca como pena alternativa à perda de liberdade, condição para progressão ante-

cipada de regime, remição do tempo de cumprimento da pena ou tratamento.

Assim, há uma tendência ao endurecimento da lei penal quando se trata 

de crimes sexuais, como se observa nos Estados Unidos com a Lei de Megan,10 

que cria um cadastro de pessoas que tenham sido condenadas por cometer 

certos crimes sexuais, os agressores sexuais, e há a disponibilização de tais 

informações à população. Existem variações nas leis dependendo de qual es-

tado a tiver promulgado. A título de exemplo, é possível citar a exigência do 

agressor de informar às autoridades sobre troca de endereços tanto de modo 

temporário, por 10 anos, quanto permanente.

De modo a concluir pela inadequação da castração química como res-

posta penal, propõe-se, então, no Capítulo 1, uma análise da dogmática, da 

literatura penal sobre os crimes de estupro e estupro de vulneráveis e suas 

principais características e especificidades. A seguir, passaremos a uma análise 
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multidisciplinar desses crimes a partir do livro Sexual Crime de Caryn Neumann, 

quando será dado foco aos mitos sobre agressões sexuais.

No Capítulo 2, será feita uma exposição conceitual da castração química e seus 

efeitos, para posterior análise das legislações sobre o tema existente no plano in-

ternacional. Para encerrar esse capítulo, faremos uma exposição descritiva das pro-

postas legislativas no Brasil de modo a encontrar similitudes no plano internacional.

No Capítulo 3, será enfrentada a pergunta de pesquisa, qual seja, a análi-

se da constitucionalidade da castração química como resposta aos crimes se-

xuais em relação ao ordenamento jurídico pátrio atual. Para isso, analisaremos 

eventuais violações constitucionais da medida nos Estados Unidos, as questões 

médicas relevantes e questões de gênero. O aferimento da constitucionalidade 

no Brasil será dividido em duas partes: violações a direitos e princípios funda-

mentais e violação ao princípio da proporcionalidade, nas quais iremos realizar 

o teste de proporcionalidade.

Assim, o trabalho aqui proposto pretende justamente realizar essa análise, 

de forma a compreender se a utilização dessa pena protege os bens jurídicos 

a que se propõe e reduz a reincidência, caso se perceba constitucional, e, caso 

negativo, entender as razões da inconstitucionalidade.

1. CRIMES SEXUAIS

1.1. Dogmática Penal dos crimes sexuais

Considerando as legislações de outros países e os projetos de lei brasileiros so-

bre o tema, conclui-se que os principais crimes que pretendem ser combatidos 

pela castração química são o estupro e o estupro de vulneráveis. Para se anali-

sar a pertinência dessa medida no contexto desses crimes sexuais, é necessário 

saber o que foi produzido pela literatura penal.

1.1.1. Crimes de estupro e estupro de vulnerável

O crime de estupro está tipificado no Código Penal brasileiro, Decreto-Lei 

nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (CP), no artigo 213. Sua redação atual é 

decorrente da Lei n° 12.105, de 2009, que uniu os crimes de estupro e atentado 

violento ao pudor em apenas um tipo.

Até 2009, o crime de estupro consistia em “Constranger mulher à conjun-

ção carnal, mediante violência ou grave ameaça” e o de atentado violento ao 

pudor, era “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a pra-

ticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção 

carnal”. A partir desse ano, estupro passou a ser “Constranger alguém, median-

te violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir 

que com ele se pratique outro ato libidinoso”.
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Por sua vez, o crime de estupro de vulnerável se encontra tipificado no 

art. 217-A, que foi incluído também pela Lei 12.015/2009, sendo “Ter conjunção 

carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos”.

Antes dessa lei, estava em vigência o art. 224 do CP que tratava da pre-

sunção de violência quando a vítima não for maior de 14 anos.

O jurista Rogério Greco observa que tanto doutrina como jurisprudência 

vinham questionando essa presunção quanto à sua natureza. A Lei 12.015/2009 

encerrou, para o autor, tal divergência definindo de uma vez por todas que se 

trata de uma presunção absoluta.11 O autor Guilherme Nucci, por sua vez, ainda 

insiste em questionar a vulnerabilidade do menor de 14 anos, conforme se de-

preende do trecho:

O nascimento do tipo penal inédito não tornará sepulta a 

discussão acerca do caráter relativo ou absoluto da anterior pre-

sunção de violência. (...) A lei não poderá, jamais, modificar a rea-

lidade do mundo e muito menos afastar a aplicação do princípio 

da intervenção mínima e seu correlato princípio da ofensividade.12

A seguir, uma análise mais profunda desses tipos penais identificará suas 

características.

1.1.2. Elementos do tipo

1.1.2.1. Estupro

Esse tipo penal possui 4 elementos objetivos para Greco que merecem nos-

sa análise.

Primeiramente, a conduta é “constranger”, com violência ou emprego de 

grave ameaça (1) qualquer pessoa, independentemente de seu sexo (2). O ob-

jetivo dessa ação deve ser a realização de conjunção carnal (3) ou a prática ou 

permissão de que com ela se realize ato libidinoso (4).13

Quanto ao núcleo do tipo penal, observa-se que essa é uma modalidade 

especial de constrangimento ilegal. Enquanto no tipo genérico o agente pre-

tende obrigar a vítima a “não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não 

manda”,14 no tipo específico, ora em análise, o intuito do ofensor é subjugar a 

vítima a realizar atos sexuais.15

Quanto ao emprego de violência, as lesões corporais leves que resultarem 

do estupro serão absorvidas por esse crime, uma vez que são elementos do tipo. 

Porém, os parágrafos do art. 213 do CPC tratam de formas qualificadas do estu-

pro no caso de a lesão ser grave ou resultar em morte. Além das vias de fato, o 

doutrinador Luiz Regis Prado considera a surpresa como ato de violência.16
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Quanto à ameaça, não é necessário que seja direta ou até explícita. Uma 

ameaça a um terceiro que cause efeito psicológico de persuasão já qualifica o 

tipo penal, cabendo assim ameaças indiretas e implícitas.17 Esta pode ocorrer 

antes ou durante o abuso, porém seu objetivo deve ser o acontecimento do ato 

sexual devido ao temor que é causado à vítima.18

1.1.2.2. Estupro de vulnerável

O crime de estupro de vulnerável pode ser dividido em três elementos, de 

acordo com o trabalho de Greco. São eles: Ter conjunção carnal (1) ou praticar 

outro ato libidinoso (2) com menor de 14 anos (3).19

Enquanto o núcleo do tipo penal estupro é o verbo “constranger”, no caso 

do art. 217-A o verbo é “ter”. Também não há o elemento de “violência ou gra-

ve ameaça”, o que indica que, mesmo que o menor tenha “consentido”, o ato 

constituirá crime pois a proibição exige apenas que tenha ocorrido o ato, quer 

tenha havido, quer não, vontade do incapaz. Porém, embora a lei não preveja o 

constrangimento no tipo penal, se este ocorrer continuará sendo uma hipótese 

de estupro de vulnerável.20

Importante também esclarecer que o Estatuto da Criança e do Adoles-

cente, Lei 8069/90, define “criança” como menor de 12 anos. A idade e seu 

conhecimento pelo agressor são elementos essenciais para a caracterização 

do crime de estupro de vulnerável do caput do art. 217-A do CP. Sem eles, 

Greco afirma que “poderá ser alegado o chamado erro de tipo que, depen-

dendo do caso concreto, poderá conduzir até mesmo à atipicidade do fato, 

ou à sua desclassificação para o delito de estupro, tipificado no art. 213 do 

Código Penal”.21

O parágrafo 1º do art. 217-A amplia as hipóteses do crime para abranger 

“alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário dis-

cernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência”.

Essas outras hipóteses de vulnerabilidade repetem as hipóteses previstas 

no antigo art. 224 do CP, embora altere a nomenclatura de “alienada ou débil 

mental” para “enfermidade ou deficiência mental”, termos utilizados no art. 2º 

do Código Civil, Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002.22

A intenção do legislador é de que a lei proteja a dignidade sexual daquelas ví-

timas que se encontram em situação de impossibilidade de oferecer resistência.23

Greco fornece alguns exemplos de hipóteses dessa impossibilidade da víti-

ma. Variam de situações derivadas de enfermidades nos “casos de embriaguez 

letárgica, o sono profundo, a hipnose, a idade avançada, a sua impossibilidade, 

temporária ou definitiva, de resistir, a exemplo daqueles que se encontram te-

traplégicos etc.”.24
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Embora existam essas características distintas entre os crimes de estupro 

e estupro de vulneráveis, as condutas previstas são idênticas e serão analisadas 

a seguir.25

1.1.2.3. Conjunção carnal e ato libidinoso

De acordo com Greco, quando ambos os crimes ocorrerem por conjunção car-

nal, apenas poderão sê-lo em relações heterossexuais. Desse modo, as partes 

serão sempre do sexo oposto, já que na sua concepção o termo conjunção 

carnal apenas indica o contato do pênis e da vagina. Porém, quando o crime 

ocorrer pela ocorrência de outro ato libidinoso, independe o sexo do sujeito 

ativo e passivo.26

Luiz Regis Prado, embora também entenda que conjunção carnal signifi-

que cópula vaginal, acredita que o sexo feminino apenas figure como sujeito 

passivo, restando a posição de sujeito ativo a alguém do sexo masculino.27

A despeito da posição dos doutrinadores mencionados, quanto à vítima, 

conforme mencionado anteriormente, a lei de 2009 alterou a exigência de esta 

ser do sexo feminino, passando a haver a possibilidade de pessoas do sexo 

masculino sofrerem estupro.

Quanto à extensão do significado do termo “conjunção carnal”, elemento 

normativo extrajurídico do tipo, trata-se de um exemplo de ato libidinoso, de 

acordo com Greco,28 e foi adotado o sistema restrito, não se aceitando a inter-

pretação de sexo anal ou atos de felação. O termo “outro ato libidinoso”, pre-

sente no final do artigo, refere-se às ações que pretendam contentar a libido 

do agressor, quer seja ao obrigar a vítima a realizar ativamente o ato, quer a 

permitir que com ela algum ato seja praticado, havendo uma omissão da vítima.29 

Luiz Regis Prado enumera alguns desses atos libidinosos que caracterizariam o 

crime de estupro:

Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados a fella-

tio ou irrumatio in ore, o cunnilingus, o pennilingus, o annilingus 

(espécies de sexo oral ou bucal); o coito anal; o coito inter fe-

mora; a masturbação; os toques ou apalpadelas com significação 

sexual no corpo ou diretamente na região pudica (genitália, seios 

ou membros inferiores etc.) da vítima; a contemplação lasciva; os 

contatos voluptuosos, uso de objetos ou instrumentos corporais 

(dedo, mão), mecânicos ou artificiais, por via vaginal, anal ou bu-

cal, entre outros.30
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1.1.3. Bem jurídico protegido

A alteração do Código Penal pela Lei 12.105 de 2009 alterou o Título do CP no 

qual se inserem esses crimes, deixando de ser uma proteção aos costumes e 

passando a ser à dignidade sexual, mantendo a proteção à liberdade sexual.

Liberdade sexual diz respeito à tutela do “direito de liberdade que qual-

quer pessoa tem de dispor sobre o próprio corpo, no que diz respeito aos atos 

sexuais”.31 Assim, é tutelada tanto a possibilidade de o indivíduo dispor de seu 

corpo como bem entender, isto é, liberdade em sentido amplo, o que abran-

ge além da autonomia sexual seu livre convencimento, requisito indispensável, 

quanto à sua integridade.32

Luiz Regis Prado entende a liberdade sexual como uma parte da liberdade 

pessoal que merece proteção independente, permitindo assim o exercício da 

sexualidade pelo indivíduo de modo positivo ou negativo, isto é, possibilitando 

quaisquer ações que não interfiram no direito de outro e ao mesmo tempo 

mantendo o direito de se defender de abusos.33

Dignidade sexual também é protegida, uma vez que “o estupro, atingindo 

a liberdade sexual, agride, simultaneamente, a dignidade do ser humano, que 

se vê humilhado com o ato sexual”.34 Nucci aprofunda a análise em seu livro 

Crimes contra a dignidade sexual:

A dignidade sexual liga-se à sexualidade humana (...). No 

campo da dignidade sexual abomina-se qualquer espécie de 

constrangimento ilegal. O ponto específico de tutela penal, enfim, 

é a coerção não consentida para o ato sexual.

Respeitar a dignidade sexual significa tolerar a realização da 

sensualidade da pessoa adulta, maior de 18 anos, sem obstáculos 

ou entraves, desde que se faça sem violência ou grave ameaça a 

terceiros.35

Ainda, na visão de Greco, é possível se identificar um terceiro bem a ser 

tutelado. A redação inicial da proposta legislativa que alterou o “Título VI” dizia 

“Dos crimes contra a liberdade e o desenvolvimento sexual”. Assim, o desen-

volvimento sexual também deve ser protegido.36

Especificamente quanto ao crime de estupro de vulneráveis, além desses 

bens jurídicos, Regis Prado acredita que o tipo pretende proteger a “intangibi-

lidade sexual das pessoas vulneráveis”.37

1.1.4. Consentimento

O autor João Paulo Orsini Martinelli define consentimento: “uma espécie de 

acordo — expresso ou tácito — em que o titular do bem jurídico abre mão de 
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sua tutela pelo Estado. É a aceitação da criação de perigo ou dano a interesse 

próprio que retira a legitimidade punitiva do direito penal.”38

O autor condiciona a validade do consentimento ao cumprimento de três 

requisitos: “capacidade de discernimento do ofendido, conhecimento pleno 

dos fatos envolvidos e liberdade de manifestar sua vontade”.39

No caso de estupro de vulnerável, o primeiro requisito não está presente 

pois existe uma presunção absoluta de que a vítima não possuía capacidade de 

consentir. Greco justifica essa presunção pelo estágio de desenvolvimento da 

criança, que ainda não possui opiniões e até sua personalidade formada, não 

tendo condições de tomar decisões sobre sua vida sexual.40 Martinelli comple-

menta afirmando que aqueles definidos como vulneráveis não podem dar seu 

consentimento válido por não possuírem a capacidade de entender as conse-

quências de suas decisões, por não terem discernimento.41

O consentimento também está viciado nos crimes de estupro pois não há 

livre manifestação da vontade quando o indivíduo é constrangido.

É necessário esclarecer algumas questões sobre consentimento.

A falta de capacidade para consentir pode ser apurada mesmo que mo-

mentaneamente. Um exemplo é o de um indivíduo que dá seu consentimento 

para atos sexuais e logo a seguir fica inconsciente. Assim, embora tenha dado 

consentimento sua condição de incapacidade para externar sua vontade retira 

o consentimento inicial.42

O mesmo ocorre quando a parte muda de ideia quanto à relação sexual 

que já havia dado consentimento. É necessário que o consentimento seja mu-

tável. Assim, se o indivíduo insistir, estará cometendo o crime de estupro. De 

acordo com Martinelli, “comportamentos prévios fora da expectativa da maio-

ria não presumem o consentimento para danos posteriores pelo mero argu-

mento de que o resultado era previsível”.43 O consentimento é necessário antes 

de cada ato sexual. Deste modo, mesmo após iniciar uma relação, a pessoa 

pode mudar de ideia e decidir encerrá-la. Não existe nenhuma espécie de “di-

reito a alguma forma de relação sexual”44 pelo parceiro. “A mulher tem o direito 

de dizer ‘não”’.45 Além disso, o consentimento também pode ter limites, que 

devem ser respeitados quando externados.46

Extremamente relevante também é a observação de Martinelli de que:

(...) uma conduta de vida incompatível com o que se espera de 

uma pessoa “honesta” não pressupõe consentimento, dessa ma-

neira, se uma mulher usa roupas ousadas, gosta de danças sensu-

alizadas ou possui uma personalidade extrovertida não significa 

que a mesma queira ter relações sexuais.47
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Martinelli conclui sua análise do consentimento afirmando que “o direito 

penal assegura a liberdade de a pessoa manter relação sexual como quiser, 

com quem quiser, quando quiser, desde que haja consentimento válido, isto é, 

tutela-se o direito à autodeterminação sexual.”48

Dessa forma, sem o consentimento inequívoco, qualquer ato realizado é 

considerado crime, por ferir direitos constitucionais da vítima, quais sejam sua 

autodeterminação sexual e liberdade.49

Completamente em desacordo com o exposto, Regis Prado acredita que 

para se configurar o crime de estupro é necessária uma manifestação negativa, 

“expressa” e “clara” da vítima, isto é, ela precisa dizer que não quer ter relações 

sexuais com o agressor.50 Isso explicita a misoginia naturalizada na lei penal, 

uma vez que força a mulher a lutar contra um abuso.

Esse pensamento, “não é não”, resta ultrapassado uma vez que responsa-

biliza a vítima por permitir ou não o ato. Esse movimento foi substituído pelo 

“sim é sim”, uma ideia de consentimento afirmado.51 Consentimento, então, se-

ria “tanto um acordo verbal, físico e emocional que ocorre sem manipulação, 

ameaças ou chantagem psicológica”.52

Para garantir essa alteração de paradigma, alguns estados norte-america-

nos estão promulgando leis, como é o caso da Califórnia,53 que criou a obriga-

toriedade de aulas sobre consentimento e standards de como deve ser obtido 

o consentimento.

Considerando a complexidade dos crimes sexuais, uma vez feita uma aná-

lise dogmática, uma análise metajurídica se mostra interessante para melhor 

compreender o tema.

1.2. Análise multidisciplinar dos crimes sexuais

A autora Caryn Newmann inicia sua análise sobre os crimes sexuais afirmando 

que “as definições de estupro, ideias, percepções e as leis aplicáveis mudaram 

ao longo dos anos”.54 Essa observação nos mostra como esses crimes possuem 

uma natureza diferente dos demais, em que aspectos básicos como a vítima e 

sua definição sofreram alterações na história.55

Relevante para o presente trabalho são as considerações da autora sobre 

estupro de crianças. Para ela, o principal modo de se proteger as crianças, seres 

considerados inocentes pela sociedade, foi a criação de leis que criassem uma 

idade mínima em que pudesse ser aceito o consentimento do menor de idade, 

por causa de sua ingenuidade e falta de capacidade de tomar decisões infor-

madas. Se alguém tiver relações sexuais com pessoa mais nova do que essa 

idade, estaria cometendo o crime de estupro, independentemente da situação 

de fato, como uso de força e consentimento.56
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Essa idade é um exemplo das mudanças que ocorreram com o passar do 

tempo. Enquanto a idade média nos dias atuais nos Estados Unidos é entre 14 

e 18 anos, antigamente era entre 10 e 13 anos. Como informado anteriormente, 

no Brasil a idade é 14 anos.57

1.2.1. Homem como vítima

Ao analisar as leis existentes, a autora observou que crianças do sexo masculi-

no não possuíam as mesmas proteções que as do feminino.58

Quando um menino é vítima de uma mulher, a situação é ainda mais de-

sigual e eles tendem a não ser vistos como vítima. Assim, quando uma mulher 

mais velha abusa de um menino, essa ação não costuma ser vista como abuso, 

principalmente se a vítima já tiver atingido a puberdade. Na verdade, muitas 

vezes não é considerado um problema tal relação, o que para Caryn Neumann 

“enfatiza a heterossexualidade do menino”, que são vistos como “sortudos, e 

não vítimas”.59 Porém, trata-se de um abuso, uma vez que as partes não têm o 

mesmo poder e a manipulação apenas supre as necessidades da mulher. Essas 

vítimas não possuem um serviço de apoio específico e muitas vezes são desa-

creditadas, além de serem criticadas, aumentando a vergonha que sentem.60

1.2.2. Mulher como agressora

De acordo com a autora Caryn Neumann, a ideia de uma mulher cometer um 

crime sexual não é muito aceita, uma vez que inverte a lógica convencional de 

norma de gênero.61 Isso ocorre pois, de acordo com pesquisas, esses crimes são 

muito mais realizados por homens. Em 1988, 8% dos crimes sexuais contra me-

ninos e meninas eram realizados por mulheres e, em 2000, dos crimes sexuais 

violentos, apenas 2% eram realizados por mulheres.62

Porém, embora proporcionalmente haja uma grande diferença, existem 

muitas semelhanças entre os ofensores sexuais, independentemente de qual 

seja seu sexo. Alguns exemplos são a manipulação da vítima, abuso de poder e 

a alta probabilidade de reincidência.63

1.2.3. Castração química

“Não existe pílula mágica para parar criminosos sexuais de reincidirem.”64 É 

desse modo que Caryn Neumann começa a tratar da castração química no 

caso de crimes sexuais. Embora diversas medidas tenham sido tomadas para 

impedir a reincidência, como psicoterapia e tratamentos comportamentais, ne-

nhuma conseguiu de fato solucionar o problema. A castração química, então, 

surgiu como uma nova tentativa.65

Para os defensores da castração química, como é o caso do poder legisla-

tivo da Califórnia, que promulgou uma lei condenando ofensores sexuais a esse 
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tratamento, as motivações de um crime sexual são resultantes de impulsos se-

xuais. Porém motivações de crimes são fontes de dúvida e discordância, sendo 

possível que existam outras além da citada como, por exemplo, a “natureza 

violenta ou exibicionismo”66 do indivíduo. Nesses casos, a castração química 

não seria um meio adequado de impedir a reincidência uma vez que não con-

segue mudar a personalidade.67

Para a autora, o tema não possui resposta correta, porém ela acredita que 

“o melhor método de tratamento pode incluir medicamentos e aconselhamen-

to, embora pesquisas adicionais sejam necessárias nesta questão”.68

1.2.4. Análise dos mitos sobre agressões sexuais69

Embora o tema crimes sexuais não seja mais considerado tabu e cada vez seja mais 

discutido, ainda existem “mitos” a seu respeito no inconsciente da sociedade, difi-

cultando o processo de recuperação da vítima e a punindo apenas por esse status, 

consequentemente, “beneficiando” o criminoso sexual. A autora Caryn Neumann 

faz uma lista de mitos e alguns serão mais profundamente detalhados a seguir.70

O principal mito que merece ser derrubado trata da motivação do crime. 

Como observado anteriormente, muitas pessoas possuem a impressão de que 

a violência sexual ocorre por conta de um “desejo sexual incontrolável”.71 Isso, 

porém, não é verdade. De acordo com a autora, “estupro é um crime de poder. 

É um ato de agressão que se utiliza da sexualidade como arma para liberar 

raiva, para controlar, degradar, humilhar, e machucar a vítima. Sexo não é o 

desejo principal em uma agressão sexual”.72

Relacionado a este mito, o entendimento de que “o estuprador é faminto por 

sexo”73 também não possui fundamentos. Os crimes sexuais são realizados com o 

intuito de cometer um ato de violência, e não por se tratar de um crime passional. 

Na realidade, pessoas condenadas, em sua maioria, por estupro possuíam parcei-

ros sexuais regulares, indicando que não cometiam o crime por “falta” de sexo.74

Um terceiro mito afirma que os “estupradores não conseguem controlar 

seus desejos sexuais”.75 Porém, como afirmado anteriormente, não se trata de 

uma “expressão de desejo sexual”, e sim de violência, muitas vezes acontecen-

do de modo premeditado.76

O último mito que merece nossa atenção é o de que homens não podem 

ser estuprados. Embora em menor quantidade que mulheres, homens são de 

fato vítimas de estupro, conforme mostra estudo feito em 1997, que indicava 

que agressões sexuais contra homens representavam entre 5% e 10% do total 

de estupros reportados, sendo, possivelmente, o crime violento menos denun-

ciado.77 Embora não se saiba a quantidade exata, pois nem ao menos existe 

um estudo de quantos homens não denunciam os crimes, acredita-se que um a 

cada 5 a 7 homens de até 18 anos foram vítimas de abuso sexual.78
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2. Castração Química como Resposta Penal para Crimes Sexuais

2.1. O que é castração química?

A castração vem sendo usada desde o século XVIII a.C. com diversas finalida-

des. De modo punitivo, no Código de Hamurabi e na dinastia chinesa, para a 

identificação de escravos e eunucos,79 ou para humilhar e torturar, como ocorre 

até os dias de hoje em Darfur.80 Em 1933, o governo nazista realizou castração 

química de condenados por crimes sexuais, além de práticas de eugenia, ofus-

cando essa nova tendência. Na Alemanha, estudos posteriores observaram que 

a taxa de reincidência havia caído para 2,3%.81

A ideia de se utilizar da castração para tratar de agressores sexuais data 

do século XX na Europa, quando em 1929 entrou em vigor na Dinamarca a 

primeira lei nesse sentido. O primeiro caso de utilização da castração química 

para reduzir esse comportamento ocorreu nos Estados Unidos em 1966, onde 

o Dr. John Money tratou um paciente que sentia atrações sexuais por crianças 

com medicamento. As conclusões do médico foram positivas e psicólogos pas-

saram a prescrever esse medicamento para pacientes interessados.82

Porém, a utilização de hormônios femininos em homens data de mais de 

20 anos antes. Em 1944, eles foram utilizados pela primeira vez com o intuito 

de reduzir a produção de testosterona. R. M. Foote foi o responsável e se utili-

zou da aplicação de compostos hormonais de progesterona.83 Contudo, assim 

como o Dr. Money, seu objetivo era clínico, e não o de controlar criminosos.84

2.1.1. Conceito

Diferentemente da castração cirúrgica, na qual ocorre a remoção das trompas 

de falópio e dos ovários da mulher ou dos testículos do homem, ambos ficando 

irreversivelmente estéreis e o homem com menos desejo sexual, na castração 

química não há a retirada de nenhum órgão.85

Trata-se de uma prática menos invasiva, em que, através do uso de medi-

camento, normalmente o Depo-Provera, o indivíduo tem sua fisiologia alterada 

quanto à produção de seus hormônios sexuais e, consequentemente, seu com-

portamento.86

Nos homens, principais receptores dessa medida, observa-se uma diminui-

ção no desejo sexual e consequente diminuição da taxa de reincidência. Porém, 

no caso das mulheres, não se observou essa diminuição.87

2.1.2. MPA e seus efeitos colaterais

O principal medicamento utilizado na castração química atualmente é o MPA 

(medroxyprogesterone acetate) ou seu produto químico equivalente, que pos-

sui nome comercial Depo-Provera. Seu uso habitual é como anticoncepcional 
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feminino e para tratamento de doenças hormonais em mulheres, podendo ser 

prescrito tanto em pílula como em injeção.88

Embora seja chamado de castração química, não há de fato uma esteriliza-

ção do indivíduo. Na realidade, a aplicação intramuscular semanal do remédio 

tem o objetivo no corpo masculino de reduzir a produção de testosterona a um 

nível pré-puberes,89 consequentemente, havendo uma redução na capacidade 

de ereção e interesse sexual. Outra consequência será a redução na produção 

de esperma. Todos esses efeitos cessam após duas semanas da descontinuida-

de do tratamento.90

A utilização desse medicamento por homens acarreta possíveis efeitos 

colaterais, uma vez que a dosagem deve ser aumentada 43,3 vezes da normal-

mente utilizada por mulheres.91 Segue abaixo alguns desses efeitos:

A lista inclui ganho de peso, diabetes mellitus, embolia pul-

monar, depressão, redução drástica na taxa de espermatozoides 

do esperma, perda irreversível de massa óssea, funcionamento 

irregular da vesícula biliar, fadiga, letargia, atrofia testicular, e até 

mesmo o desenvolvimento de câncer. (...) a exposição prolonga-

da ao medicamento pode resultar em uma redução significativa 

na densidade mineral óssea.92

Nas mulheres, os efeitos colaterais variam de aumento do risco de de-

senvolver coágulos sanguíneos, irregularidades na menstruação e derrames,93 

porém a maior parte desses efeitos colaterais some após o fim do tratamento, 

a não ser no caso de câncer ou osteoporose.

Assim, o objetivo é que, com esse tratamento, o paciente tenha menos 

fantasias sexuais e fique mais propenso a receber tratamento psicológico, e, 

consequentemente, não venha a cometer novamente crimes dessa natureza.94

2.2. Experiências internacionais

2.2.1. Europa

Como mencionado anteriormente, a primeira lei sobre castração química 

entrou em vigor em 1929 em resposta à preocupação da população com a 

reincidência desses criminosos. No caso da Dinamarca, até 1973 era dada a 

escolha a agressores sexuais entre encarceramento e castração cirúrgica, 

passando a ser entre castração química, o que virou uma tendência em ou-

tros países.95 De 1989 até 1997, 26 condenados haviam optado por essa pena, 

tendo 16 deles ficado em livramento condicional e apenas 1 cometeu novo 

crime de natureza sexual.96
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Nesses quase 100 anos de experiência, muitos estudos foram realizados e 

tendências mudaram, como a obrigatoriedade de realização da medida se tor-

nar voluntariedade na maioria dos países. Observa-se também uma tendência 

de tratamento, e não apenas punição, em que a castração química é secundária 

quando comparada à terapia.97

Um exemplo disso foi a França que testou trocar a Depo-Provera por anti-

depressivo, pois seria melhor para a reabilitação dos criminosos, porém manten-

do a redução das fantasias sexuais, sem os efeitos colaterais.98 Na Inglaterra, um 

programa parecido surgiu após 20 anos de estudos que concluíram pela eficiên-

cia de programas de psicoterapia apenas complementados por medicamentos.99

Em contrapartida, diversos estudos que tendem a demonstrar a eficiência 

da utilização de MPA para diminuir a reincidência são citados na literatura do 

assunto. Na Dinamarca, 17 ofensores sexuais fizeram o uso da droga por 9 anos 

e nenhum reincidiu.

Embora muitos países tenham se baseado em longas pesquisas científicas, 

alguns passaram suas leis como reação a problemas internos. Esse foi o caso 

da Moldávia, que, em 2012, devido à grande imigração de agressores sexuais, 

passou uma lei que previa a possibilidade de o juiz condenar o réu por crime 

sexual contra menores de 15 anos de idade à pena compulsória de castração 

química. O mesmo ocorreu com Rússia e Polônia.100 Na Moldávia, apenas 1 ano 

após a promulgação da lei, esta foi declarada inconstitucional por ferir direitos 

humanos fundamentais. O tratamento não chegou a ocorrer em nenhum caso.101

Desde 2007, um programa no Reino Unido permite que condenados por 

crimes sexuais se voluntariem para se submeter à castração química. Porém, 

diferentemente dos demais países, a droga utilizada é o leuprorelin, medica-

mento normalmente usado para tratar câncer de próstata, mas que também 

reduz a produção de testosterona. Até março de 2015, aproximadamente 100 

pessoas haviam se submetido a esse tratamento voluntariamente.102

Desde fevereiro de 2012, a Rússia permite a condenação de criminosos 

sexuais à castração química quando a vítima for menor de 14 anos, de modo 

voluntário em troca de remição da pena. Diferentemente de outras legisla-

ções, essa prevê que exames médicos sejam realizados para a aplicação dessa 

pena.103 Em outubro de 2015, um senador russo propôs novo projeto de lei para 

que a condenação passasse a ser obrigatória.104 Porém, em abril de 2016, parte 

da Assembleia Legislativa Russa já se posicionou contrária a esse projeto por 

não concordar com a obrigatoriedade. Além disso, essa pena quase não foi 

aplicada por se tratar de medida muito custosa aos cofres públicos.105

Quanto à Espanha, em 2009, a medida se tornou voluntária na Catalunha 

para aqueles agressores reincidentes, mas até 2013 nenhum havia se volunta-

riado, principalmente por medo dos efeitos colaterais.106
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Em 2012, a Alemanha se posicionou contrária a parar a prática de castração 

cirúrgica voluntária que oferece aos condenados por crimes sexuais. A lei garante 

não ser uma pena, além de requerer o consentimento informado do voluntário.107

Na Suécia, a castração química vem sendo usada de forma voluntária.108

2.2.2. Estados Unidos

A experiência norte-americana foi bem influenciada pelo desenvolvimento do 

tema na Europa e vem ocorrendo desde antes da primeira legislação que per-

mitia a pena de castração química.109

Nos Estados Unidos, a ideia de castração como pena vem desde 1778, 

quando Thomas Jefferson apresentou um projeto de lei no estado da Virgínia, 

onde a pena para estupro passaria de morte para castração. Após essa inicia-

tiva, no início do século XX, alguns programas eugenistas ocorreram baseados 

na ideia de darwinismo social. Após esse período, o assunto voltou à tela com 

o Dr. John Money em 1966 e a aplicação da castração química.110

O primeiro caso a condenar um réu a essa pena, mesmo sem previsão legal 

foi People v. Gauntlett, em 1985, em Michigan. O réu havia estuprado dois me-

nores de 14 anos e sua liberdade condicional ficou condicionada ao tratamento 

experimental de MPA. Mesmo sendo essa decisão anulada em segundo grau, 

outros casos similares continuaram ocorrendo pelo país até que a primeira lei 

viesse a ser promulgada, em 1996.111

A Califórnia112 promulgou sua lei em resposta aos pedidos da população 

pela redução da reincidência em crimes sexuais. Além disso, por ser a primeira 

lei sobre o assunto merece especial atenção, já que serviu de modelo para as 

outras oito, embora algumas já tenham sido revogadas. Suas características 

gerais são: ser aplicada a condenados por alguns crimes sexuais contra meno-

res de 12 anos de idade; o juiz pode aplicar a pena de castração como condição 

para a liberdade condicional desde a primeira condenação, porém é obrigado 

caso seja a segunda, sem excluir as outras penas cabíveis. 113

Importante observar que não existe nenhum requisito na lei quanto à par-

ticipação de um médico na recomendação desse tratamento ou na declaração 

de que ele é seguro, devendo apenas que se informe ao réu sobre as conse-

quências do tratamento que é de cunho obrigatório e só não ocorrerá se o réu 

optar por sofrer castração cirúrgica.114

Além da Califórnia, os estados da Flórida, Geórgia, Louisiana, Montana, 

Oregon, Texas, Wisconsin e Iowa115 já aprovaram legislação que permite o uso 

de castração química, embora cada um com suas peculiaridades. Em abril de 

2015, a Ilha de Guam, território não incorporado aos Estados Unidos, aprovou 

uma lei permitindo a castração química como condição para a liberdade condi-

cional de criminosos sexuais.116

file:///Trabalhos/FGV/Publicacoes/Jovem%20Jurista%202017/Originais/Iowa
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As leis de Louisiana, Iowa, Montana e Flórida são muito semelhantes, mas 

variam em alguns quesitos como quais crimes podem ter essa pena, a idade 

da vítima, os prazos do tratamento, avaliação médica posterior ao tratamento 

e possibilidade de fazer castração cirúrgica.117 Nenhuma delas exige consen-

timento informado ou o diagnóstico de distúrbio sexual para sua aplicação.118

Quanto ao tempo de duração, dependendo do estado, o tratamento pode 

ser permanente até o juiz determinar desnecessário ou, apenas na Louisiana, 

durante o cumprimento da pena.

O estado que possui a legislação mais diferente dos demais é o Texas. A 

lei permite que alguns condenados que cumprirem certos requisitos possam, 

voluntariamente, submeter-se à castração cirúrgica. Entre eles se encontram: 

ser plenamente capaz, ter passado por uma avaliação médica, psiquiátrica e 

psicológica, e fornecer consentimento informado. A principal diferença se en-

contra no fato de que essa decisão não irá interferir em nada no cumprimento 

de sentença do réu, que não ganhará benefícios legais.119

Alguns estados apresentaram projetos que não foram convertidos em lei, 

como é o caso do Alabama, Nevada e Oklahoma.120 Alguns desses projetos 

pretendiam criar a obrigatoriedade da medida, enquanto outros trazer a volun-

tariedade como característica principal, além de se distinguir em outros que-

sitos, como idade mínima da vítima e outras condições para o tratamento.121 O 

projeto mais radical é o do estado do Alabama, que pretende punir com castra-

ção cirúrgica criminosos sexuais que tenham cometido crimes contra crianças 

menores de 12 anos, além da pena de prisão.122 O estado novamente analisa lei 

nesse sentido, após não aprovar projeto de lei semelhante 3 anos atrás.123

Dados de março de 2016 indicam quem as leis de Oregon e Geórgia já 

foram revogadas.124

2.2.3. Outros países

Em 2010, a Argentina promulgou lei que permitiu o tratamento voluntário para 

criminosos sexuais.125 Além de lá, a Austrália126 prevê a discricionariedade de 

algumas cortes condicionarem a liberdade do preso ao tratamento e está pla-

nejando transformar isso em medida obrigatória.127

No Canadá, a castração química é constantemente prescrita por terapeutas 

e utiliza-se um medicamento supostamente mais eficaz que o normalmente uti-

lizado, embora não exista uma obrigação legal.128 Compulsoriamente, as cortes 

podem condenar a tratamentos psiquiátricos com medicamentos que reduzem 

a libido. Porém, também pode ser um requisito para a liberdade condicional.129

A Indonésia aprovou uma lei em outubro de 2016. A propositura ocorreu 

como resposta a um estupro coletivo seguido de morte sofrido por uma me-

nina de 14 anos. Essa lei tem punições bem severas, como um limite mínimo 
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de duração da pena, que não pode ser inferior a 10 anos quando a vítima for 

criança, pena de morte para pedófilos, colocação de chip eletrônico para mo-

nitoramento do agressor e a própria castração química.130

Nesse mesmo mês, um projeto de lei foi proposto no Peru para aplicar a 

pena de castração química, além da pena de prisão, quando houver condena-

ção por crimes contra a liberdade sexual.131

2.2.4. Políticas de implementação das leis no exterior

Em 2005, foi realizada uma análise de como as leis da Flórida e Oregon esta-

vam sendo implementadas na prática, onde puderam ser observadas várias 

dificuldades.132

Foi constatado que aplicadores do direito, em sua maioria, não sabiam da 

existência da lei, fato que levou a apenas 10% dos condenados por crimes se-

xuais e que cumpriam os requisitos de aplicabilidade da lei de fato receberem 

a pena de castração química.133

Oregon apresenta um problema distinto, pois seu critério para identificar 

o ofensor que pode se submeter ao tratamento não considera a existência de 

algum distúrbio sexual. Porém, alguns autores consideram que os benefícios do 

tratamento só são comprovados cientificamente quando aplicados a pessoas 

com algum distúrbio. Assim, embora possa em teoria ter o efeito desejado de 

diminuir a reincidência, não é medicamente correto.134

Em 2001, Oregon não foi capaz de gerar muitas conclusões pois não foi 

observada diferença entre a taxa de reincidência entre o grupo que aderiu ao 

tratamento e o que não aderiu, já que não havia sido cometido nenhum novo 

crime pelos condenados. Há também um problema de implementação em que 

apenas 35% dos condenados a essa medida realmente haviam sido submetidos 

até o ano de 2002. A falta de médicos que prescreveriam esse tratamento e a 

falta de condições financeiras do condenado são as principais razões.

A análise do histórico da castração química e das experiências legais de diver-

sos países nessa área nos mostra que, embora a motivação seja punir os criminosos 

sexuais, muitas vezes essa medida foi tomada sem o devido estudo científico e 

cuidados necessários para que ela seja eficiente, podendo ser vista pela sociedade 

como uma “cura mágica”135para esses crimes.Além disso, mesmo diante dessas difi-

culdades, observa-se uma tendência de que mais países criem leis nesse sentido.136

A seguir, serão enumerados os projetos de lei já apresentados no Brasil e 

destacadas suas principais características.

2.3. Descrição de propostas legislativas no Brasil

Desde 1997, 14 projetos de leis e um projeto de emenda constitucional foram 

propostos no Brasil visando incluir a castração química no ordenamento pátrio. 

http://crimes.Além
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A grande maioria é da Câmara dos Deputados, sendo apenas um deles do Se-

nado Federal.137

Nesse tópico, será realizada uma exposição descritiva dos Projetos de Lei 

brasileiros e suas justificações, sistematizada pela tabela abaixo.

Tabela 1 — Propostas Legislativas no Brasil

PL / PEC Autor Objeto Andamento

2725/1997 Wigberto Tartuce 

— PPB/DF

Instituir a castração química como única 

pena dos arts. 213 e 214 do CP.

Arquivado

590/1998 Maria Valadão — 

PTB/GO

Incluir a pena de castração química nas 

hipóteses de penas do art. 5º, XLVII, da 

CRFB/88 para autores reincidentes especí-

ficos de crime de pedofilia com estupro. 

Arquivado

7021/2002 Wigberto Tartuce 

— PPB/DF

Instituir a castração química como única 

pena dos arts. 213 e 214 do CP.

Arquivado

552/2007 Gerson Camata — 

PMDB/ES

Instituir a pena de castração química 

nas hipóteses do autor dos crimes dos 

arts. 213, 214, 218 e 224 ser considerado 

pedófilo.

Arquivado

4399/2008 Marina Maggessi — 

PPS/RJ

Instituir castração química, no caso de 

reincidência nos crimes de pedofilia, como 

requisito para o livramento condicional e 

para progressão de regime. Cria a pena de 

castração química para os casos de reinci-

dência em pedofilia.

Devolvido 

ao autor

5122/2009 Capitão Assumção 

— PBS/ES

Incluir a castração química nas hipóteses 

de pena do CP e a regulamentar. Incluir o 

tratamento como requisito para livramento 

condicional dos crimes contra a liberdade 

sexual.

Devolvido 

ao autor

6226/2009 Mendonça Prado — 

DEM/SE

Instituir tratamento químico hormonal 

obrigatório durante o cumprimento da 

pena e livramento condicional nos casos 

de réu reincidente em crime contra a dig-

nidade sexual praticar os crimes dos arts. 

213, 217-A e 218-A.

Devolvido 

ao autor

2595/2011 Mendonça Prado — 

DEM/SE

Incluir a castração química como pena nas 

hipóteses de reincidência nos crimes dos 

arts. 213 e 217-A. Criar hipótese de dimi-

nuição da pena no caso de o reincidente 

optar pelo tratamento.

Devolvido 

ao autor
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PL / PEC Autor Objeto Andamento

597/2011 Marçal Filho — 

PMDB/MS

Instituir a pena de castração química 

nas hipóteses do autor dos crimes dos 

arts. 213, 214, 218 e 224 ser considerado 

pedófilo.

Devolvido 

ao autor

349/2011 Sandes Júnior — 

PP/GO

Instituir a pena de castração química na 

hipótese do autor dos crimes dos arts. 213 

e 218 ser considerado estuprador.

Devolvido 

ao autor

4333/2012 Marco Feliciano — 

PSC/SP

Criar a hipótese de “estuprador contumaz” 

e castração química como pena alternativa 

à perda da liberdade, de modo voluntário.

Devolvido 

ao autor

6194/2013 Alexandre Leite — 

DEM/SP

Incluir a administração de medicamento 

como medida que a possibilite a remição 

da pena.

Aguardando 

parecer da 

CSSF138

5398/2013 Jair Bolsonaro — 

PP/RJ

Incluir o tratamento químico voluntário 

como requisito para o livramento condi-

cional e para progressão de regime nos 

crimes de estupro e estupro de vulnerável.

Aguardando 

parecer da 

CCJC139

6363/2013 Paulo Wagner — 

PV/RN

Incluir a castração química como causa 

voluntária de redução de pena para crimes 

dos arts. 217-A e 218-A.

Apensa-

do ao PL 

5398/2013

5179/2015 Celso Russomanno 

— PP/SP

Incluir tratamento hormonal como direito 

do preso e internado por crimes contra os 

costumes, se houver consentimento.

Aguardan-

do parecer 

das CSSF, 

CSPCCO140 e 

CCJC

Fonte: Elaborado pela autora.

Interessante informar que a grande maioria dos projetos existentes foi de-

volvida ao autor com fundamento no art. 137, § 1º, inciso II, alínea “b”, do RICD, 

por contrariar o disposto no artigo 5º, inciso XLVII, alínea “e”, da Constituição 

Federal, isto é, pelo fato de a proposição versar sobre matéria evidentemente 

inconstitucional, especificamente violando a vedação a penas cruéis.

PL 2725/1997

Esse foi o primeiro projeto de lei no Brasil a tratar do tema. O PL pretendia alterar 

as redações do arts. 213 e 214 do CP, revogado pela lei 12.015 de 2009, apenas 

para mudar a pena de reclusão para a castração química em ambos os casos.141

A breve justificação consiste em mencionar as “proporções alarmantes” 

de abusos sexuais de crianças e adolescentes, a discussão legislativa sobre cas-
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tração química na Califórnia e a necessidade de se realizar medidas urgentes 

no Brasil sobre o assunto.142

PEC 590/1998

Essa foi a única Proposta de Emenda Constitucional (PEC) feita para per-

mitir a castração química. Ela pretendia acrescentar à alínea “e” ao inciso 

XLVII do art. 5° da CRFB/88, que passaria a vigorar com a seguinte re-

dação: “e — cruéis, “exceto castração, através da utilização de recursos 

químicos, para autores reincidentes específicos de crimes de pedofilia com 

estupro”.143

Na justificação da PEC, foram utilizados argumentos da justificação do PL 

2725/97, como a quantidade de crimes sexuais envolvendo crianças no mundo 

todo e a existência de legislações permissivas à castração química, como é o 

caso dos Estados Unidos. O objetivo também é o de fornecer uma resposta das 

autoridades públicas aos pedidos da sociedade, devido à violência e traumas 

sofridos pelas vítimas.144

A autora afasta a aplicação dos direitos humanos aos estupradores uma 

vez que “Não só os criminosos têm de ter atendidos os seus direitos humanos: 

as vítimas também os têm e também merecem ser respeitadas e resgatadas 

por meio da punição exemplar de seus infratores, o que pode evitar a ocorrên-

cia de novos crimes iguais”.145

Há a análise de consequências da adoção da medida, como a redução 

do desejo sexual e da agressividade, além da “queda dos índices da gravidez 

indesejada”.146 Além disso, afirma que a medida seria tomada com assistência 

médica.

PL 7021/2002

Esse foi o segundo PL de autoria do Deputado Wigberto Tartuce, com redação 

idêntica ao primeiro, tanto nas alterações pretendidas quanto na justificação.147

PL 552/2007

Esse é o único PL do Senado a tratar do assunto e tinha o intuito de incluir no 

CP a castração química como pena para os crimes dos arts. 213, 214, 218 e 224, 

quando eles fossem considerados pedofilia.

A justificativa se dá na suposta impossibilidade de reabilitação desses cri-

minosos devido à deformidade de sua formação psíquica, mesmo com trata-

mentos clínicos. O autor usa como exemplo países com sistema carcerário bem 

estruturado e que, mesmo assim, aderiram a essa medida de modo a impedir a 

reincidência, que, de acordo com o autor, é “tida por certa, em face das lasti-

mosas estatísticas.”148
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PL 4399/2008

Esse projeto pretendia criar o tipo penal “pedofilia”, no art. 223-A do CP, que 

seria a prática de crimes contra a dignidade sexual contra crianças, quando 

houver uma diferença de ao menos cinco anos entre vítima e agressor.

Instituiria também uma limitação ao direito de progressão de regime e livra-

mento condicional desses criminosos sexuais, condicionando-os à assinatura de 

um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) em que se submetam a tratamen-

to psiquiátrico. Esse TAC, por sua vez, também os informaria sobre a pena de 

castração química no caso de reincidência. Nesse caso, também seria necessário 

acompanhamento médico periódico e seria além das demais penas cabíveis.149

Na justificativa, a autora deixa claro o intuito de preencher a lacuna da legis-

lação quanto à pedofilia e na utilização da medicação para a ressocialização dos 

réus. Também analisa argumento de oposição a essa medida por se tratar de pena 

cruel, porém afirma que os direitos fundamentais não são absolutos e que deve 

haver análise de proporcionalidade entre direitos fundamentais contrapostos, 

quais sejam a incolumidade física do preso e a segurança de mulheres e crianças. 

Para ela, a medida passaria nas três fases do teste do filósofo Alexy, pois se trata 

de um “procedimento minimamente invasivo sobre o corpo do preso com vistas 

à inibição de crimes sexuais contra vítimas de reduzida capacidade de defesa”.150

A autora conclui mencionando os países151 que já adotaram essa medida e 

com a intenção de construir uma sociedade mais segura.152

PL 5122/2009

Esse PL pretendia fazer diversas alterações no Código Penal, apenas interes-

sando ao presente trabalho aquelas relativas à castração química.

Primeiramente, alterava a redação do art. 32 do CP que define as penas 

possíveis para incluir a de tratamento por castração química. A seguir, criava 

uma nova Seção ao CP específica para essa pena em que definia que a pena 

seria aplicada nos crimes contra a liberdade sexual, pendente aceitação do 

condenado, e exigiria acompanhamento médico mensal, sem prejuízo de ou-

tras penas. Essa opção daria direito à progressão antecipada de regime. Seria 

também uma das possibilidades de livramento condicional.153

A justificativa do PL é clara quanto ao seu intuito de aumentar o rigor con-

tra crimes sexuais, principalmente os envolvendo menores de idade. Além da 

menção a países que já têm experiência prática com o tema,154 há a afirmação, 

sem dados empíricos, de que pedófilos e criminosos sexuais tendem a reincidir, 

surgindo a necessidade do tratamento. Além desse fator, o PL cita também o 

crescimento da quantidade de crimes sexuais.

O tratamento temporário de castração química se justificaria, pois a pe-

dofilia feriria direitos como a integridade física, psicológica do menor, além do 
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suposto fracasso quanto às abordagens terapêuticas e à existência de reinci-

dência crônica.155

PL 6226/2009

Esse PL almejava incluir no CP o artigo 226-A e seria aplicável aos crimes 

de estupro, estupro de vulnerável e satisfação de lascívia mediante a pre-

sença de criança ou adolescente, quando praticados por réu reincidente em 

qualquer dos crimes do Título VI do CP, criando a obrigação da castração 

química, além da pena aplicada, durante o cumprimento da pena e do li-

vramento condicional, até que uma Comissão Técnica demonstre que não é 

mais necessário.156

A justificação do PL se deu pela taxa de crimes sexuais no Brasil e pela 

conclusão sem fundamentação do autor de que o réu tem grande probabili-

dade de reincidência, gerando a necessidade de métodos para prevenção dos 

crimes sexuais. Além disso, esse PL visava complementar o PL do Senado Fe-

deral de nº 552, de 2007. Para concluir, cita experiências internacionais157 nesse 

tema e afirma que não há direito absoluto e não existe alternativas, sendo a 

castração química a única saída.158

PL 2595/2011

Dois anos após a apresentação do PL 6226/2009, Mendonça Prado foi autor 

desse PL que pretendia acrescer ao CP a possibilidade de a castração química 

ter duas naturezas diferentes, ambas no caso de reincidência nos crimes dos 

arts. 213 e 217-A do CP. Se fosse cominada pelo juiz seria pena; se fosse opção 

do réu seria hipótese de diminuição da pena.159

Além disso, foi mencionada uma pesquisa em que o nível de reincidência 

de crimes sexuais caiu de 75% para 2% em países que se utilizam da castração 

química, uma vez que acarretaria na diminuição da libido. Há também uma pe-

quena explicação científica e menção a outros países160 que já se utilizam dessa 

medida.161

PL 597/2011

Esse PL possuía a mesma redação do PL do Senado, até mesmo na sua jus-

tificação.162

PL 349/2011

Esse PL pretendia cominar a pena de castração química quando os autores dos 

crimes dos arts. 213 e 218 do CP forem considerados estupradores.

A fundamentação se encontra nas consequências para a vítima de ser es-

tuprada. Novamente, parte da fundamentação do PL do Senado é utilizada.163
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PL 4333/2012
O mais recente projeto a ser devolvido ao autor visava alterar a redação do 

art. 213 do CP e acrescer um § 3º a ele, em que criaria o tipo “estuprador 

contumaz”,164 um novo tipo penal para a reincidência específica no crime de 

estupro, culminando em uma pena de “internação compulsória em estabele-

cimento de tratamento médico (...), após o cumprimento da pena e encami-

nhado por uma junta médica, quando se constata que poderá vir a cometer 

novos crimes de natureza sexual”.165 Além disso, estabeleceria a possibilidade 

de, havendo anuência do réu, haver a propositura de pena alternativa à per-

da de liberdade, qual seja, a castração química, cujos custos seriam arcados 

pelo estado.

A justificação versa sobre a existência desses crimes há muito tempo e, 

pelo fato de os autores possuírem “desvio de comportamento”, além de serem 

“possuídas de desejos que relatam como irresistíveis e, na maioria das vezes, 

têm consciência do mal que estão cometendo”166, e por isso a necessidade de 

impedir o crime e a reincidência. A anuência do autor ao tratamento médico 

se daria por uma consciência que ele teria sobre a possibilidade de reincidir.167

Baseou-se também em notícias da internet e outras fontes que reporta-

vam a utilização ou discussão sobre essa medida em outros países, fazendo 

uma extensa análise da experiência internacional de mais de 10 países,168 além 

de citar alguns outros projetos de lei brasileiros. Foi mencionada novamente 

a pesquisa em que indica o nível de reincidência de crimes sexuais que cai de 

75% para 2% com a utilização da castração química. Além disso, o autor fala 

que a força de vontade do criminoso é determinante para a sua ressocialização 

que necessita de tratamento psicológico para isso.169

PL 6194/2013
Esse projeto visa alterar a Lei de Execução Penal, Decreto-Lei n° 3.689 de 03 

de outubro de 1941, no seu art. 126. Pretende incluir a administração de medica-

mento como medida facultativa que possibilite a remição para os crimes contra 

a liberdade sexual e os crimes sexuais contra vulneráveis.

A proposta desse PL é a de que o uso de medicamentos perdure durante 

o período de cumprimento de pena em qualquer regime, seja liberdade provi-

sória, regime semiaberto ou fechado. Porém, essa informação não se encontra 

na alteração legislativa proposta, e sim na justificativa do PL.170

A justificativa é a de que o sistema prisional não é eficaz na reintegração 

do criminoso, sendo essa uma alternativa. Também pretende combater o ar-

gumento de que seria uma pena cruel ao afirmar que esse é um conceito sub-

jetivo que pode ser interpretado caso a caso. O autor afirma que a utilização 

da castração química não causa danos à integridade física do detento, nem é 
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dolorosa ou invasiva, e seria, portanto, apenas um tratamento médico reversí-

vel e sem grandes desvantagens físicas. 171

A justificação traz dados já utilizados por outro PL quanto à redução pro-

porcional da reincidência após a castração química, qual seja de 75% para 2%.172

PL 5398/2013
Esse PL, de autoria do Deputado Jair Bolsonaro, visa alterar artigos do Código 

Penal e da Lei de Crimes Hediondos.

Primeiramente, pretende incluir como novo requisito para o livramento 

condicional daqueles condenados pelos crimes dos arts. 213 e 217-A a con-

clusão, “com resultado satisfatório, (de) tratamento químico voluntário para 

inibição do desejo sexual.”173

Em segundo lugar, pretende criar idêntico requisito para a progressão de 

regime no caso dos crimes anteriormente citados.

De acordo com a justificativa, a castração química serviria para impedir a 

reincidência nos crimes sexuais, usando como base a mesma porcentagem do 

PL 2595/2011, além de uma análise da experiência internacional174 de países que 

já usam a medida.175

PL 6363/2013
Apensado ao PL 5398/2013, pretende criar uma nova causa de redução de 

pena específica para os crimes dos arts. 217-A e 218-A se houver a submissão 

voluntária ao tratamento químico hormonal de redução de libido.

A justificativa se baseia no fato de que vários países176 já utilizam esse 

procedimento e tiveram como suposta consequência a diminuição no número 

de crimes sexuais.177

PL 5179/2015
O mais recente projeto de lei sobre o tema não pretende alterar artigos do Có-

digo Penal, e sim da Lei de Execução Penal. O art. 14 passaria a incluir o trata-

mento hormonal como dever do Estado e direito dos condenados e internados 

por “crimes contra os costumes”,178 se houver consentimento do preso. Essa 

medida faria, então, parte da assistência à saúde.

A justificativa desse PL é bem curta, porém depreende-se que seu objetivo é 

a redução da reincidência nesses crimes. Para o autor, “Se o atendimento à saúde 

do preso tem, como visto, caráter preventivo e curativo, nada mais pertinente do 

que incluir-se o tratamento hormonal aos condenados por crimes sexuais”.179 Para 

fundamentar, menciona a existência de países180 que já adotam essa medida.181

A seguir, será realizada uma análise de constitucionalidade da castra-

ção química.
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3. Inconstitucionalidade da Castração Química como Resposta 
Penal para Crimes Sexuais
Em uma entrevista para o jornal The New York Times,182 a Associação America-

na de Liberdades Civis (ACLU) se posicionou contrária às leis norte-americanas 

sobre castração química que começaram a surgir no final do século passado. 

Suas principais críticas são quanto à constitucionalidade da medida:

Essa medida levanta algumas questões constitucionais muito 

sérias, além de questões médicas. Existem problemas relaciona-

dos ao direito à privacidade, direito de procriar, direito de contro-

lar seu próprio corpo. Existem questionamentos sobre os efeitos 

colaterais da droga e se o tratamento irá funcionar em todos os 

casos, especialmente se não for voluntário e não houver acompa-

nhamento de terapia, o que não é obrigatório pela lei.183

Essas e outras preocupações serão analisadas a seguir no contexto dos 

Estados Unidos e Brasil.

3.1. Violações constitucionais nos Estados Unidos

A oitava emenda à Constituição dos Direitos dos Estados Unidos declara que 

“fiança excessiva não será exigida, nem multas excessivas impostas, nem pu-

nições cruéis e incomuns imputadas”.184 Para se analisar a constitucionalidade 

de uma lei com relação a essa emenda, é necessário entender o significado de 

“cruel e incomum”.

Considerando serem termos amplos e de difícil definição, a Suprema 

Corte norte-americana construiu através de decisões judiciais no passar dos 

anos um objetivo para essa regra.185 Seria ele o de “impedir que as punições 

do Estado neguem ou violem a dignidade humana”.186 Novamente, temos um 

problema de interpretação, pois o termo “dignidade humana” não possui 

apenas um significado. A dignidade humana é um conceito que evolui com 

o tempo, com a cultura e com os “padrões em constante evolução de pudor 

e decência”.187

Também para auxiliar a tarefa de declarar a constitucionalidade por esse 

parâmetro, em 2003, no caso Ewing v. California, a Suprema Corte criou um 

teste de proporcionalidade entre o crime e a pena.188 Seus três passos envol-

vem analisar: “1) a gravidade do crime e a severidade da pena; 2) as penas 

impostas a condenados por esse crime na mesma jurisdição; e 3) as penas 

impostas em outras jurisdições”.189 No Brasil, as cortes também se utilizam de 

um teste de proporcionalidade, porém inspirado no modelo alemão. Esse teste 

será explicado mais adiante.
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Especificamente quanto à castração química e a oitava emenda, a única 

menção pela Suprema Corte foi durante o julgamento do caso Weems v. U.S., 

em 1910: “A cláusula sobre penas cruéis e incomuns, sem dúvida, foi destina-

da a proibir barbáries como desmembramento, enforcamento e castração”.190 

Necessário salientar que a intenção da corte era proibir a castração cirúrgica, 

e não química.191

Em 2002, uma decisão mais recente dessa corte deixou clara a visão de 

um dos juízes e do Chefe de Justiça, juiz presidente da Corte, no sentido de 

que “penas envolvendo tortura e mutilação são intrinsicamente cruéis e sempre 

inadmissíveis”.192

Existe outro aspecto da oitava emenda que se vê desrespeitado pela cas-

tração química. A jurisprudência passou a entender que alguns direitos como 

tratamento médico, segurança e saneamento básico estão protegidos pela oi-

tava emenda. Desse modo, fica claro que a castração química viola essa norma 

constitucional uma vez que muitas leis norte-americanas permitem a castração 

química sem o acompanhamento médico necessário e o diagnóstico de distúr-

bio sexual. Além disso, o medicamento é aplicado mesmo sabendo sobre os 

efeitos colaterais e seus riscos.193

Para encerrar, é importante lembrar que a oitava emenda protege o con-

denado, pois essa condição não o desprovê de direitos fundamentais como a 

dignidade da pessoa humana. “A intenção é proibir que o Estado agrida a figu-

ra do ofensor e lhe inflicta mal apenas para causar o mal.”194

3.2. Questões médicas

Nessa seção, serão analisados alguns argumentos utilizados por médicos ou 

ligados às questões médicas quanto à constitucionalidade ou não da castra-

ção química.

Existe um posicionamento de médicos no sentido de que o único modo 

de se assegurar que o tratamento funcione é se for realizado com o apoio de 

médicos e se ele ocorrer de forma voluntária.195

Em 1998, a Associação Americana de Medicina decidiu apoiar o tratamen-

to, porém advertiu que só fosse realizado quando prescrito por médico, em 

vez de realizar ordens de juízes. Além disso, afirmou que castração química 

era uma espécie de mutilação,196 o que seria vedado pela Constituição Federal.

Um estudo realizado pelo Dr. Fred Berlin concluiu uma taxa de 8% de re-

incidência em um universo de 629 voluntários ao tratamento, no período de 

5 anos. Porém, embora defenda o tratamento, possui ressalvas. A castração 

química reduz as fantasias sexuais e a capacidade de ereção. Deste modo, não 

é eficaz quando o agressor possuir distúrbios mentais como sociopatia, ou 

“movido à raiva, poder, desejo de quebrar as regras, ou toxicodependência”,197 
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apenas quando tiver atração sexual por suas vítimas. Esses indivíduos então 

receberiam um tratamento invasivo e com sérios efeitos colaterais, porém sem 

efetiva perspectiva de redução de reincidência.198

Outro argumento relevante é a existência dos efeitos colaterais provenien-

tes do tratamento. Além de serem muitos, alguns são irreversíveis ou de difícil 

reversibilidade, como é o caso da osteoporose.199

Para evitar problemas de saúde mais graves, o máximo de duração do 

tratamento deve ser de dois anos.200 Porém, ao analisar legislações existentes, 

nota-se que boa parte prevê um tratamento mais longo que isso, podendo 

ser permanente, ou até quando considerado necessário pelo Departamento de 

Justiça, caso da lei da Califórnia do PL 6226/2009.

Além desses efeitos colaterais, existe o risco de se desenvolver problemas 

cardíacos, pressão alta, câncer e diabete, entre outros. Deste modo, a utiliza-

ção desse medicamento pode ser considerada como pena cruel e incomum, e, 

portanto, proibida.201

Existe também um problema relacionado ao fato de se tratar de um me-

dicamento. Nem todos os remédios atuam do mesmo jeito em todos os usuá-

rios, podendo não fazer efeito em algum criminoso. Além disso, é possível que 

outros medicamentos sejam utilizados para causar a ineficácia dos efeitos do 

remédio, como, por exemplo, o uso de esteroides que aumentariam a produção 

de testosterona.202 Também não há garantias de que o tratamento irá ter efeito 

em todas as pessoas, nem de que os efeitos serão idênticos.203

Médicos também estão preocupados com a possibilidade de que a criação 

dessa nova pena tenha “mudado a posição do médico de um curador para 

agente de controle social ou agente do estado”.204

Outro fator importante para se considerar é a obrigatoriedade do trata-

mento e suas consequências quanto ao consentimento informado, isso é, a 

obrigação de “revelar todas as informações relevantes ao paciente”,205 com o 

intuito de fornecer ao indivíduo capaz todos os subsídios para que tome uma 

decisão consciente sobre o que deseja fazer com seu corpo. Sendo obrigatório, 

não poderia se falar em consentimento informado. Porém, até mesmo nos ca-

sos de a medida ser voluntária, de imediato se questiona qual grau de liberdade 

e voluntariedade tem esse indivíduo. Isso ocorre pois fere a razoabilidade uma 

vez que a alternativa é a permanência na prisão.206 Nesse sentido:

O Estado (...) estaria a barganhar a soltura do indivíduo, po-

der-se-ia estar diante de um aceite comprometido pela vontade 

de estar em liberdade, inerente a qualquer ser humano. (...) espe-

cificamente dos presos por crimes de abuso sexual. (...) há ainda 

a “qualidade” desse tempo em uma cadeia. Trata-se da questão 
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do tratamento dado pelos demais presos àquele encarcerado por 

pedofilia, bem como por outros crimes sexuais, sendo este um 

fato de conhecimento geral.207

Embora exista divergência quanto a esse argumento,208 ele não pode ser 

desconsiderado, principalmente considerando a situação atual dos presídios 

brasileiros, que estão superlotados, com alta probabilidade de desenvolvimen-

to de doenças como HIV e tuberculose, além de má nutrição e abuso de subs-

tâncias químicas.209

Por fim, especificamente quanto à utilização da castração química para ca-

sos de pedofilia, como ocorre na maioria dos países e em alguns projetos de lei 

brasileiros, o Conselho Federal de Medicina já se pronunciou de modo contrário.210

3.3. Questão de gênero

Como este trabalho trata da castração química nos dias de hoje, a análise de 

gênero será realizada levando em consideração apenas aspectos atuais. Assim, 

a legislação que interessa é a redação dada pela lei 12.015/2009 ao Código 

Penal, que retirou o termo “mulher” para permitir que a vítima do crime de es-

tupro pudesse também ser o homem.

Embora isso possa ser considerado um avanço em termos de percepção 

dos gêneros na literatura penal, a socióloga Heleieth Saffioti acredita que “[...] 

as alterações na legislação seriam importantes, mas a discriminação contra a 

mulher continuará ocorrendo enquanto não se modificar o ‘sistema de ideias’ 

que orienta os agentes jurídicos”.211

A mídia e a opinião pública deixaram claro esse “sistema de ideias” e a 

influência dos papéis de gênero tradicionais nos crimes sexuais após os casos 

de grande repercussão que ocorreram no Brasil esse ano. Neles, a análise da 

vida da vítima definiu a confiança que a sociedade tem na sua versão dos fatos, 

conforme a autora Daniella Coulouris:

A vítima, de acordo com seu comportamento social, poderá 

ser a “boa-vítima” e a “vítima-que-diz-a-verdade” ou a “pretensa 

vítima” e a “vítima-que-mente”. (...) mais do que os fatos em si, se-

rão os perfis sociais dos envolvidos construídos durante o proces-

so que fornecerão os elementos necessários para a visualização 

do provável resultado da sentença.212

No Direito, as autoras Silvia Pimentel, Ana Lúcia P. Schritzmeyer e Valéria 

Pandjiarjian demonstram que também é possível observar essa inversão de posi-

ções causada pelo preconceito, uma vez que a “mensagem veiculada por esses 
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agentes, muitas vezes, reforça a ideia de que o estupro é crime em que a vítima 

tem que provar que não é culpada e que, portanto, não concorreu para ocorrência 

do delito”.213 Isso evidencia mais ainda a construção social de poder simbólico.214

De acordo com o sociólogo Pierre Bourdieu, trata-se de um “poder invisí-

vel o qual só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem 

saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem”.215

Considerando que, para a professora Cecília Sardenberg, “é no mundo 

simbólico que a violência simbólica se localiza”,216 o historiador Roger Chartier 

afirma que:

(...) a construção da identidade feminina teria se pautado na inte-

riorização pelas mulheres das normas enunciadas pelos discursos 

masculinos; o que corresponderia a uma violência simbólica que 

supõe a adesão dos dominados às categorias que embasam sua 

dominação.217

Essa construção social feminina e a violência simbólica são fundamentais 

para se compreender a situação social da mulher majoritariamente como vítima 

de estupro e outros tipos de violência. Assim, o poder simbólico e a dominação 

construída histórica e culturalmente legitimam as ideias de que estupro é um cri-

me de poder. Além disso, a visão de mulher apenas como vítima a exclui do papel 

de agressora sexual, já que a cultura vê a mulher um ser sem desejo sexual. Po-

rém, a realidade é a de que mulheres têm tanto desejo sexual quanto os homens.

Assim, a visão de que a mulher não é agressora em potencial é machista e 

demonstra a visão cultural das mulheres apenas como vítimas sem desejo sexual.

A realidade é a de que os mitos sobre as agressões sexuais continuarão fa-

zendo parte do senso comum e as agressões ocorrendo enquanto não houver 

uma mudança na “cultura machista e patriarcal”.218

Conforme expõe Martinelli ao tratar questões de gênero relacionadas a 

consentimento: “Essa mentalidade só mudará quando houver, muito além do 

direito penal, políticas de educação que ensinem que ninguém é dono de outra 

pessoa, especialmente por motivos de gênero”.219

3.4. Inconstitucionalidade de acordo com a constituição brasileira

Conforme exposto, a castração química “consiste na interferência química no 

corpo de um ser humano, alterando o funcionamento normal de seu organismo, 

dada a abrangência física e psicológica deste método”.220

Desse modo, diversas são suas consequências e implicações no que con-

cerne aos direitos e princípios fundamentais. A seguir, serão analisadas algu-

mas dessas violações.
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3.4.1. Violações a direitos e princípios fundamentais

Vedação do bis in idem

Como dispõe alguns projetos de lei,221 além da pena privativa de liberdade, 

o indivíduo deveria se sujeitar ao tratamento de castração química. Haveria, 

desse modo, violação ao princípio do non bis in idem.222 Segundo esta regra 

basilar, em um Estado Democrático de Direito, ninguém pode ser punido duas 

vezes por um mesmo fato. Ora, se já existe a pena privativa de liberdade, 

como compatibilizá-la com a obrigatoriedade da castração química sem ofen-

der esta garantia?

Direito à procriação e planejamento familiar

Todos os indivíduos, independentemente de sexo e estado civil, possuem direi-

to à procriação. Esse direito consiste na liberdade de escolha de “prevenir a pa-

rentalidade ou efetivá-la naturalmente ou através de algumas das técnicas de 

reprodução humana assistida, oferecidas pelo desenvolvimento da ciência”.223 

Juntamente a ele, está o direito ao planejamento familiar, previsto tanto em 

sede constitucional como legal, nos arts. 226, §7º, da CRFB/88 e 1565, §2º, do 

Código Civil de 2002.224

Assim, embora exista quem defenda a possibilidade de o agressor pro-

criar durante o tratamento,225 a castração química, ao reduzir a capacidade de 

ereção, produção de esperma do indivíduo e desejo sexual seria uma espécie 

de atuação estatal coercitiva que ultrapassa os limites legais, interferindo na 

liberdade de procriar e fazer planejamento familiar. No caso das mulheres, é 

indiscutível o efeito esterilizador do uso do medicamento.226

Vedação de pena perpétua

O art. 5º, XLVII, “b” veda penas de caráter perpétuo. Porém, conforme visto an-

teriormente, os efeitos da castração química responsáveis pelo controle sexual 

do condenado apenas duram enquanto o tratamento é realizado, passando 

após 14 dias da aplicação.227

Uma vez que a castração química pretende ser utilizada para combater a 

reincidência, o único modo seria a utilização permanente do tratamento, con-

forme ocorre em alguns estados norte-americanos.228 Porém, isso feriria a ve-

dação constitucional em análise. Deste modo, não é razoável nem eficiente na 

redução da reincidência a existência de uma pena com esse objetivo apenas 

por tempo limitado; contudo, também não é constitucional a pena perpétua.

Quanto às propostas legislativas, apenas duas229 fazem alguma menção à 

duração da medida, além do PL 5179/2015 que prevê unicamente como trata-

mento voluntário.
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Percebe-se que em ambos os casos não há uma definição concreta da du-

ração da medida. Pior ainda é a incerteza dos outros 12 PLs, que nem ao menos 

mencionam quanto tempo a castração química deve ser aplicada.

Vedação ao tratamento desumano ou degradante e às penas cruéis

A Constituição veda em seu art. 5°, III e XLVII, “e” a prática de tortura, trata-

mento desumano ou degradante e penas cruéis, embora exista essa previsão 

em outros instrumentos internacionais como no art. 7º do Pacto Internacional 

sobre Direitos Civis e Políticos.

Para grande parte da doutrina, “qualquer pena que atinja o corpo do con-

denado é cruel”.230 Considerando que a aplicação do medicamento é através 

de injeções, majoritariamente, e a existência de uma extensa lista de possíveis 

efeitos colaterais, fica evidenciado que se trata de um tratamento tanto desu-

mano quanto degradante. Assim, conclui-se que é uma pena cruel.

Interessante analisar o Relatório da Comissão de Constituição e Justiça 

que inadmitiu a PEC 590/1998. A proposta trazida era a de incluir no art. 5º, 

fonte de direitos e garantias individuais, castração química como mais uma 

modalidade de pena, excepcionando a vedação de penas cruéis. Porém, con-

siderando que o art. 5° é protegido pelo art. 60, § 4°, IV da CRFB/88, a PEC 

“por vulnerar o comando inserto no mencionado preceptivo constitucional, que 

integra o regime dos direitos e garantias individuais, sendo, por conseguinte, 

insuscetível de alteração por via de emenda constitucional”,231 foi inadmitida 

por violar a cláusula pétrea.

Dois argumentos surgem da análise desse Relatório.

Primeiramente, essa PEC expressamente mostrava que a castração quí-

mica é hipótese de pena cruel. Tanto que para sua utilização válida no ordena-

mento jurídico brasileiro, a autora da PEC tentou alterar a própria Constituição 

para excepcionar essa vedação.

Em segundo lugar, observamos o entendimento da Comissão pela viola-

ção que a castração química acarreta em direitos fundamentais, no caso, o da 

vedação a penas cruéis.

Direito à integridade física e moral, intimidade e vida privada

O art. 5°, em seu inciso X, prevê a inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada como direito fundamental, e, no inciso XLIX, assegura a integridade 

física e moral do preso. Esses direitos estão relacionados pois “a privacidade 

do condenado é atingida de forma profunda, pela interferência em sua inte-

gridade física”.232

Conforme mencionado acima, os diversos efeitos colaterais como “redu-

ção drástica da quantidade de espermatozoides, perda de massa óssea irrever-
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sível, diabetes mellitus, embolia pulmonar e depressão”233 são clara violação à 

integridade psicofísica do indivíduo.

Direito à igualdade

O caput do art. 5° traz a proteção à igualdade que também é violada pela cas-

tração química. Em primeiro lugar, o tratamento recebido por homens e mulhe-

res pode ser considerado distinto. A castração química foi criada para reduzir a 

produção de testosterona, hormônio sexual masculino. Ora, resta evidente que 

não foi criada para ser aplicada em mulheres, mostrando mais uma prova do 

tratamento diferenciado de gêneros resultante de uma cultura machista, que 

não consegue ver a mulher como potencial agressora sexual.

Porém, mesmo que esse tratamento seja aplicado a mulheres, seus efeitos 

“são quase que ineficazes nas mulheres, uma vez que apenas 5% delas apresen-

tam redução da libido com o método”.234

Além disso, até entre os homens há desigualdade. De acordo com o 

explicado no tópico “3.2 Questões médicas”, há também a possibilidade de 

o medicamento não causar os mesmos efeitos nos usuários. Assim, aceitar 

a utilização da castração química seria aceitar todos os riscos inerentes a 

ela, inclusive o de que ela pode trazer efeitos distintos a indivíduos que de-

veriam estar recebendo uma pena idêntica ou até mesmo a não existência 

de efeitos.

Isso traz uma preocupação até no direito à individualização da pena. No 

caso de dois indivíduos cometerem o mesmo crime com as mesmas circunstân-

cias e especificidades, dependendo de seu metabolismo e fisiologia, poderiam 

receber penas diferentes. Esse tipo de desigualdade deve ser combatido no 

nosso ordenamento jurídico.

Direito à liberdade

Há também potencial violação da liberdade, independentemente de a castra-

ção ser voluntária ou obrigatória. Por óbvio, se for obrigatória retira comple-

tamente a autonomia da vontade do indivíduo. Porém, ao ser voluntária, dois 

questionamentos surgem.

O primeiro questionamento já foi realizado no tópico “3.2 Questões Mé-

dicas”, no qual se concluiu que, mesmo que de modo voluntário, a oferta da 

castração química em troca de redução da pena ou de livramento condicional 

funciona como espécie de coerção e, desse modo, limita a autonomia da von-

tade e a liberdade do indivíduo.

Em segundo lugar, uma vez feita a escolha por aceitar o tratamento, “a 

não-continuidade do tratamento médico pode resultar não apenas na violação 

da condicional, como também a prática de um delito qualificado”.235
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Desse modo, a conclusão mais razoável é a de que não há voluntariedade 

por parte do condenado; pelo contrário, o que se verifica, na verdade, é uma 

limitação de sua liberdade.

Dignidade da pessoa humana

Para José Afonso da Silva, a dignidade da pessoa não é apenas um princípio 

fundamental. Ao instituí-la no art. 1º, III, da CRFB/88 como fundamento do Esta-

do Democrático de Direito, o legislador confere a ela status de “valor supremo 

que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o 

direito à vida”.236 Assim, essa proteção abrange todos os outros direitos men-

cionados anteriormente.

Para o autor, dignidade é uma característica inerente de todo ser hu-

mano. Desse modo, “nem mesmo um comportamento indigno priva à pes-

soa dos direitos fundamentais que lhe são inerentes, ressalvada a incidência 

de penalidades constitucionalmente autorizadas”.237 No mesmo sentido, o 

art. 38 do CP prevê que “o preso conserva todos os direitos não atingidos 

pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à 

sua integridade física e moral”.238 O art. 40 da Lei de Execução Penal faz 

semelhante previsão.

Assim, é dever do Estado salvaguardar a dignidade humana dos condena-

dos por crimes sexuais, “de modo a respeitar e proteger, promovendo condi-

ções que tornem possível a vida com dignidade”.239

De acordo com José Afonso da Silva: “Não basta, porém, a liberdade for-

malmente reconhecida, pois a dignidade da pessoa humana (...) reclama con-

dições mínimas de existência, existência digna conforme os ditames da justiça 

social como fim da ordem econômica”.240

Além da previsão constitucional, existem tratados internacionais que ga-

rantem a proteção a direitos como integridade psicofísica, liberdade e vedação 

a penas cruéis, como é o caso do Pacto de San Jose da Costa Rica, o Tratado 

da Convenção Americana de Direitos Humanos.241

Diante do exposto, fica claro que a castração química viola condições mí-

nimas de dignidade, além de ferir diversos direitos fundamentais previstos na 

Constituição e em tratados internacionais. Assim, há uma violação à dignidade 

da pessoa humana, não podendo ser declarada constitucional.

3.4.2. Violação ao princípio da proporcionalidade

Em agosto de 2015, o Ministro do Supremo Tribunal Gilmar Mendes proferiu 

voto pela inconstitucionalidade no Recurso Extraordinário 635659/ SP, sobre 

a criminalização do porte de drogas para uso pessoal. Para isso, utilizou-se de 

um teste de proporcionalidade.
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De acordo com o relator e doutrina, o poder legislativo encontra-se limi-

tado por diversos princípios, um deles o da proporcionalidade, impedindo que 

esse poder cometa excessos.242 Esse teste “pressupõe não só a legitimidade 

dos meios utilizados e dos fins perseguidos, como, igualmente, a adequação 

dos meios para a consecução dos objetivos pretendidos e a necessidade de sua 

utilização”.243 Isso quer dizer que é necessário que o meio escolhido seja ade-

quado para se atingir o fim proposto, e que não exista outro meio menos one-

roso, em relação aos demais bens jurídicos, que também atinja o mesmo fim.244

Esse teste foi inspirado pela experiência jurisprudencial da Corte Consti-

tucional alemã. É formado pela análise da legislação objeto do questionamento 

em três níveis distintos, quais sejam, o “controle de evidência”, “controle de 

justificabilidade” e “controle material de intensidade”.245

O primeiro nível analisa apenas se a legislação consegue proteger efeti-

vamente o bem jurídico a que se propõe, apenas respeitando os limites cons-

titucionais, isto é, os direitos já garantidos pela Constituição.246 Realiza-se uma 

análise de se a restrição a outros direitos é eficaz para se garantir o objetivo 

desejado. Porém, esse primeiro nível “haverá de ser exercido com cautela, de 

forma a não malferir a ampla margem de avaliação, valoração e conformação 

conferida ao legislador”.247

O segundo nível “está orientado a verificar se a decisão legislativa foi to-

mada após uma apreciação objetiva e justificável de todas as fontes de conhe-

cimento então disponíveis ”.248 Nesse momento, observa-se se o legislador foi 

zeloso ao analisar as informações e se considerou as possíveis consequências 

da lei.249 Ao tratar desse segundo nível, Alexy leciona que, considerando uma 

situação jurídica e fática, o meio que deve ser escolhido é aquele que menos 

afeta o indivíduo.250 Assim, a medida passará no segundo nível se for “indis-

pensável à conservação do próprio direito fundamental e que não possa ser 

substituída por uma medida menos gravosa”.251

O terceiro nível exige uma atuação mais rígida do tribunal pois a lei, prin-

cipalmente a penal, interfere na aplicação de bens jurídicos muito relevantes. 

Se a lei tiver superado os dois níveis anteriores, será declara inconstitucional se 

o Tribunal entender que não justifica o gravoso desrespeito a outros direitos 

fundamentais igualmente ou até mais importantes.252 Trata-se, na realidade, de 

um juízo de proporcionalidade em sentido estrito.

Deverá então ser realizada uma ponderação entre as alternativas para se 

garantir que as restrições a outros bens jurídicos estão sendo recompensadas 

pela proteção a outro bem. A ideia é apenas prejudicar um direito se com essa 

ação estiver se prestigiando outro direito.

A seguir, será realizado o teste para se concluir quanto à constitucionali-

dade ou não da castração química de acordo com o ordenamento jurídico bra-
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sileiro. Como ainda não existe uma legislação aprovada sobre o tema, apenas 

diversos projetos de lei com peculiaridades distintas, a análise será geral.

Primeiro nível

Analisando as propostas de lei brasileiras e as legislações de outros países so-

bre castração química, fica claro que o objetivo principal é reduzir a reincidên-

cia dos crimes sexuais principalmente contra menores de idade. Assim, o bem 

jurídico que esses projetos pretendem proteger são a liberdade, dignidade e 

desenvolvimento sexual. Diversos trabalhos acadêmicos253 e justificativas a 

projetos de lei informam que a taxa de reincidência em locais que adotaram a 

castração química para criminosos sexuais caiu de 75% para 2%. Existem, em 

contrassenso, estudos que não apontam nenhuma diferença na taxa de reinci-

dência após a utilização da medida.254

Embora essa estatística possa, à primeira vista, indicar uma adequada 

proteção dos bens jurídicos pela castração química, outros fatores devem ser 

considerados.

Conforme explicado anteriormente na análise dos mitos sobre agressões 

sexuais e na análise de questões de gênero, o estupro não é um crime pura-

mente sexual, mas sim um crime de poder e de submissão de gênero, em que o 

agressor tem como objetivo principal a subjugação da mulher. Não se trata de 

contenção de libido, e sim de desejo de expressar poder e dominação.

Considerando a verdadeira motivação para os crimes sexuais, observa-se 

que a castração química não é medida adequada para proteger os bens jurídi-

cos. A consequência desse procedimento, qual seja, a falta de capacidade física 

do agressor em ter uma ereção e até a redução de fantasias sexuais não terá o 

efeito desejado de proteger a dignidade sexual da vítima, uma vez que a mo-

tivação que levou o agressor a cometer o crime não era primariamente sexual.

Além disso, quanto aos pedófilos, como “possuem um distúrbio psicológi-

co e não biopatológico”, a castração química não produzirá os efeitos que se 

propõe, já que não é capaz de mudar a personalidade dos agressores.255 Assim, 

resta comprovada a inadequação.

Além disso, a Corte Constitucional alemã no caso Mitbestimmungsgesetz 

(1978 BVerfGE 50, 290) entendeu que o legislador “(...) não pode levar a uma 

redução das liberdades individuais que são garantidas nos direitos fundamen-

tais individuais, sem as quais uma vida com dignidade humana não é possível, 

segundo a concepção da Grundgesetz”.256

Conforme explicitado anteriormente, a medida proposta reduz, sim, as li-

berdades individuais. Por esses dois motivos, resta justificado que leis que per-

mitam a castração química em criminosos sexuais deveriam ser consideradas 

inconstitucionais desde o primeiro nível do teste de proporcionalidade por não 
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ser um meio apropriado para proteger os bens jurídicos almejados, indepen-

dentemente da natureza da medida ou de sua voluntariedade.

Porém, por motivos acadêmicos, serão realizados todos os níveis do teste.

Segundo nível

Esse segundo nível analisa a necessidade do meio para se atingir o fim, ou 

seja, se esse seria o meio menos gravoso de se atingir o fim, devendo haver 

uma análise de alternativas à lei em análise, como a prisão, justiça restaurativa 

e tratamento psicológico, bastando que uma delas seja menos gravosa para 

declarar a inconstitucionalidade.

Estudos mostram que a terapia cognitiva-comportamental possui resulta-

dos semelhantes à castração. Supondo que tenha passado no primeiro teste, 

ambas as medidas seriam igualmente eficientes na luta contra a reincidência.257 

É, portanto, uma alternativa que alcança os mesmos fins, sem trazer limitações 

a outros direitos.

Quanto à ação do legislador ter sido cuidadosa em analisar as informações 

existentes à época, com a análise das justificativas dos projetos de leis brasi-

leiros observa-se que não houve a ponderação da medida em questão com 

demais direitos fundamentais na maioria dos PLs.258 Justificativas rasas, curtas 

e sem a apresentação da fonte dos dados evidenciam que o legislador não agiu 

com um nível de diligência suficiente ao não fazer prognósticos de possíveis 

consequências da adoção da medida.

Novamente, a castração química não teria passado desse nível do teste.

Terceiro nível

Conforme dispõem os tópicos anteriores, a medida analisada desrespeita di-

versos direitos, como, por exemplo, direito à procriação, igualdade, liberdade e 

integridade psicofísica. Em compensação, a lei pretende proteger a dignidade 

e liberdade sexual. Como se trata de uma ponderação entre os direitos, não nos 

parece razoável sacrificar tantos direitos, inclusive a liberdade, para se salva-

guardar esses outros. Os direitos que serão restringidos são mais numerosos, 

além de igualmente ou até mais importantes.

Assim, não se justifica a criação de uma lei que, para existir, fere tantos 

direitos e princípios fundamentais sem a segurança de que irá proteger outros 

em contrapartida.

Conclusão

Ao longo dos anos, as sociedades transformaram o caráter do seu sistema penal. 

Se inicialmente tais punições tinham um caráter eminentemente corporal, recente-

mente tem se preocupado cada vez mais com as questões dos direitos humanos.
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As penas foram perdendo o caráter de castigo e severidade extremada, 

passando a exercer um papel de corrigir ou emendar o apenado. Admitir a cas-

tração química obrigatória seria admitir um retrocesso no debate penal, con-

forme ficou demonstrado.

O presente trabalho buscou analisar a constitucionalidade da castração 

química como resposta penal.

A análise dos manuais de direito penal nos permitiu observar na literatura 

existente uma deficiência na produção de conteúdo aprofundado e em acor-

do com as questões de gênero atuais, como a posição da mulher unicamente 

como vítima e o conceito de conjunção carnal reduzido à cópula vaginal.

A análise multidisciplinar e dos mitos permitiu compreender o crime de 

estupro como um crime de poder e não meramente de desejo sexual. Ampliou 

ainda mais o entendimento de que como a literatura jurídica resta rasa e de-

fasada, principalmente nas questões de gênero, principalmente ao analisar a 

mulher como agressora e homem como vítima.

Posteriormente, foi feita uma análise detalhada do procedimento de cas-

tração química em que se percebeu que muitos dos seus aspectos a tornam 

inconstitucional, como, por exemplo: a existência de efeitos colaterais graves e 

até irreversíveis; a possibilidade de reversão dos efeitos da castração; e a pre-

sença de efeitos distintos, dependendo de cada organismo.

A análise da experiência internacional nos permitiu entender como o fe-

nômeno vem sendo tratado no resto do mundo, além de nos possibilitar ana-

lisar as violações constitucionais nos EUA, que podem ser utilizadas na análise 

constitucional no Brasil, conforme entende Alexandre Magno Fernandes Mo-

reira Aguiar:

(...) a castração, física ou química, é inaceitável como pena em 

nosso ordenamento jurídico, e os projetos de lei nesse sentido 

são flagrantemente inconstitucionais. A esse respeito, vide a con-

tundente crítica de Spalding à lei da Flórida que prevê essa pena. 

Apesar de se referir ao ordenamento jurídico norte-americano, 

suas conclusões aplicam-se perfeitamente à situação brasileira.259

A descrição das propostas legislativas brasileiras serviu de parâmetro para 

se questionar a constitucionalidade do tratamento no Brasil.

Analisando suas justificações, ficou cristalino o objetivo do legislador bra-

sileiro em diminuir a reincidência dos crimes sexuais independentemente dos 

custos que possa trazer aos ofensores. Essa tendência a punições mais severas 

é internacional e ficou evidenciada pela quantidade de países que têm promul-

gado uma lei de castração química.260
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Zaffaroni fez um alerta que se aplica a essa situação ao falar de ques-

tões como colonialismo e escravidão. Para o autor, “Cada atrocidade foi 

cometida em nome da ‘humanidade’ e da ‘justiça’. (...) cada ideologia tinha 

sua ideia do homem e, na medida em que a realizava, tudo estava justificado 

pela necessidade”.261

Além disso, ao analisar a grande maioria das propostas, percebemos a 

pouca profundidade e regulamentação caso a castração fosse aprovada. Pri-

meiramente, não há uma descrição específica de como se dará o tratamento. 

Também não há a previsão de acompanhamento médico ou diagnóstico para 

que o tratamento seja prescrito, indo a contrário senso da opinião médica e da 

lógica, já que o agressor poderia simplesmente parar de tomar o medicamento 

sem que ninguém percebesse.

Foi realizado então um exame de questões de gênero. Juntamente com a 

análise multidisciplinar e dos mitos das agressões sexuais, concluiu-se pela ine-

ficácia da castração química como medida que visa reduzir a reincidência dos 

crimes sexuais, uma vez que não combate a real causa dos crimes, a cultura. 

O caminho a ser tomado, logo, é o de combate à cultura misógina e machista.

Por fim, foi realizado um exame de constitucionalidade da medida sob a 

luz do ordenamento jurídico brasileiro que foi dividido em duas partes.

Primeiramente, identificou-se a violação de inúmeros direitos funda-

mentais, tais como: igualdade, dignidade da pessoa humana e integridade 

psicofísica.

Em seguida, foi realizado um teste de proporcionalidade, nos moldes do 

realizado pelo Supremo Tribunal Federal, que concluiu pela inadequação, falta 

de necessidade e violação à proporcionalidade em sentido estrito, restando de 

uma vez por todas comprovada a inconstitucionalidade da castração química, 

independentemente de sua natureza e características.

Um fator que dificultou a análise foi a divergência nas estatísticas em 

termos de percentual de reincidência e a ausência das respectivas fontes, 

pairando dúvidas quanto à credibilidade; porém, independentemente da re-

dução na taxa de reincidência, restou comprovada a inconstitucionalidade 

da medida pelas questões de gênero, pela análise dos mitos que concluiu 

pela sua ineficácia, pelas questões médicas e constitucionais e pelo teste de 

proporcionalidade.

Diante do exposto, fica claro que a castração química é absolutamen-

te inconstitucional e ilegal. Tal prática viola, conforme exaustivamente de-

monstrado, diversas garantias e princípios fundamentais. Permitir e adotar 

esse procedimento seria concordar com a violação de condições mínimas 

de dignidade.
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Resumo
A partir do estudo de nove julgados, o presente trabalho analisa o rigor meto-

dológico dos ministros do STF na aplicação da regra da proporcionalidade em 

casos que envolvem o princípio da liberdade de expressão. Paralelamente, o 

estudo busca averiguar se os ministros desenvolvem outros roteiros argumen-

tativos estáveis aptos a criar parâmetros claros para decisões futuras. Na etapa 

propositiva do trabalho, sugerimos que a ausência de estabilização de proce-

dimentos decisórios tende a gerar um desincentivo àqueles que procuram se 

engajar em atos discursivos.

Palavras-chave
Regra da proporcionalidade — estabilização de procedimentos decisórios — 

chilling effect.

1. Considerações introdutórias

i. Palavras místicas1

Quando uma palavra designa um procedimento, ela, a palavra, não carrega em 

si mesma a eficácia indispensável à realização material do procedimento de-

signado. Igualmente, quando um ministro evoca a palavra “proporcionalidade”, 

referindo-se a um procedimento de aplicação de princípios jurídicos a casos 

concretos, a sua voz não conduz de imediato à ação de efetiva operacionaliza-

ção do procedimento referido.

ii. Legitimidade das reivindicações ou ganhos condicionais

Um procedimento impõe um modo de agir, um comportamento. Em geral, a 

conformação às regras de um procedimento assegura ganhos e benefícios 

àqueles que se esforçam em segui-las corretamente. Sendo assim, engajar-

-se em um procedimento significa ambicionar as vantagens que resultam da 

consecução de suas imposições. Contudo, a reivindicação legítima de tais 

ESTABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DECISÓRIOS  EM 
CASOS ENVOLVENDO A LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO 
STF: UM ESTUDO SOBRE OS EFEITOS ASSOCIADOS À MÁ 
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vantagens requer que o modo de agir se ajuste às exigências previamente 

estabelecidas.

iii. Proporcionalidade como um procedimento

Segundo Robert Alexy, princípios são mandamentos de otimização.2Consequen-

temente, qualquer restrição ao âmbito de proteção de um princípio deve ser 

precedida de um procedimento argumentativo capaz de garantir que o seu con-

teúdo normativo seja realizado “na maior medida do possível”.3 Os instrumentos 

metodológicos que compõem a estrutura da regra da proporcionalidade criam 

margens a conformar a fundamentação jurídica em casos que envolvem conflitos 

principiológicos. Os exames da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito suprimem intervenções negativas que possam ser evitadas “sem 

custo” para outros princípios. Por isso, aplicar a regra da proporcionalidade sig-

nifica respeitar a conceituação de princípios como mandamentos de otimização.

iv. Ganhos associados à proporcionalidade: correção e segurança

A correção (ou legitimidade) dos resultados associados à operacionalização 

da proporcionalidade decorre da própria racionalidade do procedimento e 

dos instrumentos metodológicos que definem a sua estrutura.4 Resultados 

que garantem um grau de satisfação ótima no cumprimento dos princípios 

colidentes são resultados corretos. Correção significa fundamentabilidade.5 

Na teoria dos princípios, fundamentabilidade se traduz na aplicação da regra 

da proporcionalidade.

Normativamente, a proporcionalidade funciona como uma solução aos 

problemas de incertezas relacionados à aplicação de princípios jurídicos a ca-

sos concretos. A apresentação de pontos referenciais auxilia o exercício do 

controle intersubjetivo da correção de decisões jurídicas, assim como a racio-

nalização da autointerpretação dos participantes dessa práxis jurídica. Con-

tudo, só podemos reivindicar legitimamente os ganhos de racionalidade as-

sociados à proporcionalidade se o modo de agir do tomador de decisão se 

conformar às exigências estabelecidas pelo roteiro argumentativo imposto 

pelo próprio procedimento.

v. Hipótese 1

Em casos de conflitos principiológicos envolvendo a liberdade de expressão, os 

ministros do STF não operacionalizam corretamente a regra da proporcionalidade.

vi: cisão entre o ser e o dever ser

O sucesso da proporcionalidade se sujeita ao atendimento do rigor me-

todológico intrínseco à estrutura desse procedimento. Decisões que não 
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formulam explicitamente os juízos envolvidos no processo de balancea-

mento acabam por não satisfazer as condições restritivas impostas pela 

proporcionalidade. Contra a pretensão metodológica de Alexy, poder-se-ia 

alegar que a transposição perfeita das regras da racionalidade prática ge-

ral aos discursos jurídicos é impossível. Contudo, disso não resulta que a 

argumentação jurídica não deva ser auxiliada pelas teorias procedimentais 

de correção prática, como, por exemplo, a regra da proporcionalidade. A 

despeito da distância entre o real e o ideal, entre o ser e o dever ser, a teo-

ria do discurso racional funciona como uma ideia regulativa prescrevendo 

critérios para a verificação da correção da fundamentação jurídica e das 

decisões que lhe seguem.

Se por um lado nenhum homem nunca esteve e nunca estará inserido em 

uma conjuntura na qual o discurso ideal seja possível, por outro lado, e caso a 

teoria do discurso racional esteja realmente correta, abdicar por completo as 

regras de racionalidade discursiva, alargando ainda mais as rupturas irrepará-

veis entre o racional e o irracional, pode resultar na frustração de compromis-

sos caros a qualquer sistema jurídico democrático.

vii. Roteiros argumentativos estáveis

O presente trabalho se preocupa com a frustração de um dos compromissos 

que reputamos importante ao Direito, isto é, a segurança jurídica. Acreditamos 

que quando a proporcionalidade é operada de forma discricionária, à margem 

das regras impostas por sua própria estrutura, ela conduz à incerteza jurídica e 

ao subjetivismo. A incerteza jurídica pode gerar receios e desincentivos àque-

les que pretendem se engajar em atos discursivos.

Se de fato existe um vínculo entre segurança jurídica e a estabilização 

de procedimentos decisórios, nada mais natural que exijamos dos operadores 

do Direito o esforço em tornar o mais transparente possível a fronteira entre 

o uso e o abuso. Por isso, consideramos que ausência de rigor metodológico 

na operacionalização da proporcionalidade pode ser superada por meio da 

criação de outros roteiros argumentativos estáveis. Entretanto, procedimen-

tos igualmente aptos a criar pontos de referências às decisões judiciais futuras 

também devem ser operacionalizados concretamente, de forma que a mera 

evocação de palavras mágicas não seja o suficiente para a satisfação de suas 

exigências estruturais.

viii. Hipótese 2

A insegurança jurídica causada pela instabilidade dos procedimentos decisó-

rios em decisões envolvendo a liberdade de expressão pode gerar uma espécie 

de autocensura discursiva (chilling effect).
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viii. Limites das conclusões

Evidentemente, diversos limites se impõem às conclusões a que poderemos 

chegar (sobretudo no que diz respeito à segunda hipótese). O primeiro limite é 

de natureza empírica e epistêmica: não dispomos de instrumentos de pesquisa 

capazes de comprovar que de fato os indivíduos respondem às incertezas do 

sistema jurídico por meio de um constrangimento discursivo. Assim, objetiva-

mos tão somente sugerir que a ausência de critérios claros nas decisões que 

envolvem o princípio da liberdade de expressão pode gerar efeitos perversos 

aos incentivos ligados ao engajamento discursivo.

O segundo limite diz respeito ao fato de termos selecionado apenas deci-

sões que versam concomitantemente sobre a liberdade de expressão e sobre 

a regra da proporcionalidade. Portanto, todas as conclusões acerca de outros 

métodos aptos a estabilizar os processos decisórios carecem de um estudo 

mais amplo que englobe também aqueles julgamentos nos quais a regra da 

proporcionalidade não foi sequer citada.

2. Metodologia de busca e análise

2.1. Seleção do universo de julgados

Para verificarmos a aplicação da proporcionalidade em casos envolvendo liber-

dade de expressão no STF, utilizamos a ferramenta de “Pesquisa de Jurispru-

dência” no site do Supremo.6 Nas opções de busca, presentes na parte inferior 

da página de pesquisa, foram marcadas tão somente as opções “Acórdãos” e 

“Repercussão Geral”. Outros tipos de decisões, tais como “Decisões Monocrá-

ticas” ou “Decisões da Presidência”, foram descartados visto que procuramos 

restringir nossa busca a um locus de maior discussão e troca de ideias entre os 

Ministros (plenário), cenário onde a operacionalização da ponderação parecia-

-nos ser mais provável.7 Nenhum corte temporal foi realizado.

Em relação às expressões de busca, procuramos conferir à liberdade de 

expressão o sentido mais amplo possível, identificando nos dispositivos consti-

tucionais, em especial nos incisos IV, IX e XIV do art. 5º e nos parágrafos e caput 

do art. 220, todos os termos que pudessem dizer respeito a esse direito. Assim, 

as palavras-chave de nossa pesquisa foram: expressão; manifestação; pensa-

mento; comunicação; imprensa; informação; criação.8 Chamemos este grupo 

de palavras de conjunto A.

As palavras que compõem o conjunto A são precedidas pelo termo “liber-

dade” e pelo o operador “adj2”. Em resumo, o operador busca palavras aproxi-

madas; a indicação numérica “2” indica ao instrumento de pesquisa a distância 

aceitável entre a palavra que antecede “adj” e palavra que sucede o operador. 

Assim, por exemplo, colocamos “liberdade adj2 manifestação” ou “liberdade 
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adj2 imprensa”, pois em geral entre os substantivos “liberdade” e “manifesta-

ção” encontra-se a preposição “de”.

Em seguida, incluímos na expressão de busca termos que dizem respeito 

ao instrumento de solução de conflitos principiológicos, a saber: proporcio-

nalidade, ponderação e razoabilidade. Inobstante ao fato de tais termos não 

serem necessariamente intercambiáveis — ao menos segundo os autores que 

possuem um rigor conceitual mais apurado9 —, optamos por alargar o leque de 

opções de busca, visto que muitas vezes os Ministros os utilizam como sinô-

nimos. Por fim, entre os elementos do conjunto A e os termos que designam 

a metodologia de solução de conflitos, adicionamos o operador “e”, que tem 

como função, segundo a própria plataforma do Supremo, “procurar todas as 

palavras desejadas em qualquer lugar do documento”. O quadro abaixo de-

monstra a metodologia descrita.

Liberdade adj2

expressão
ou

manifestação
ou

pensamento
ou

imprensa
ou

informação

e 

Proporcionalidade
ou

razoabilidade
ou

ponderação

A partir dessa metodologia de busca, obtivemos um total de vinte e sete 

(27) decisões proferidas pelo plenário do Supremo. São elas: dez (10) ações 

diretas de inconstitucionalidade [ADI 4650 DF; ADI 4815 DF; ADI 5136 MC; ADI 

4638 MC; ADI 3510 DF; ADI 2677 MC/DF; ADI 1969 MC; ADI 869 DF; ADI 4451 

MC; ADI 2566 MC/DF;]; três (3) arguições de descumprimento de preceito fun-

damental [ADPF 54 DF; ADPF 130 DF; ADPF 187 DF]; cinco (5) recursos espe-

ciais [RE 414.426 SC; RE 511.961 SP; RE 447.584 RJ; RE 208.685 RJ; RE 389.096 

AgR/SP]; dois (2) habeas corpus [HC 109.676 RJ; HC 82.424 RS]; quatro (4) 

agravos em sede de recurso especial [ARE 790.813 RG/SP; ARE 758.478 AgR/

RJ; ARE 911.511 AgR/RJ; ARE 751.724 AgR/RJ] e três (3) inquéritos [Inq. 2245 

MG; Inq. 1957 PR; Inq.2154 DF].

2.1.1. Método de descarte de decisões

Analisando cuidadosamente cada decisão obtida no processo anterior, verifi-

camos a indispensabilidade de separarmos o joio do trigo, isto é, distinguir os 
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casos que possuem uma conexão temática com a presente discussão daqueles 

que nada dizem respeito — ou o dizem de forma muito incidental — ao ponto 

central do nosso trabalho.

Em suma, as decisões descartadas contêm ao menos uma das seguintes 

características:

(I) ao longo da discussão, o sentido conferido à liberdade de expressão ex-

trapola aquilo que buscamos. Estamos preocupados apenas com formas de ma-

nifestação capazes de expressar diretamente opiniões, ideias, crenças, posições 

políticas, etc.10 Apoiar, com fundamento na proteção da liberdade de expressão, 

o suposto direito que as pessoas jurídicas possuem em financiar campanhas polí-

ticas corresponde a uma concepção distendida dessa liberdade, que passa a não 

mais nos interessar.11 O mesmo acontece quando se defende a pesquisa com cé-

lulas-tronco embrionárias, tendo como argumento a liberdade de expressão cien-

tífica:12 defesa baseada em um raciocínio legítimo, mas que alarga em demasiado 

o conceito, tornando-o inutilizável ao presente estudo. (Tabela 1 do apêndice A.)

(II) os termos por nós escolhidos ostentam, na ciência e na prática jurídi-

ca, uma amplitude semântica demasiadamente larga. Proporcionalidade, por 

exemplo, pode se referir tanto a um método de solução de conflitos constitu-

cionais quanto a um parâmetro para a dosimetria penal.13 Enquanto aquele uso 

da proporcionalidade interessa-nos, a segunda acepção deve ser descartada. 

Razoabilidade, por sua vez, é comumente utilizada como uma mera relação 

entre meios e fins ou, ainda, como algo ligado à ideia de bom senso.14 Por fim, 

à ponderação muitas vezes é conferido um sentido de um simples “agir com 

reflexão”. Todos os sentidos que se afastam da proporcionalidade como um 

método de solução de conflitos constitucionais ou como um parâmetro apto a 

conformar a atuação legiferante devem ser devidamente descartados. (Tabela 

2 do apêndice A.)

(III) as decisões dos agravos em sede de Recursos Extraordinários não 

adentraram o mérito da questão. Recursos não foram recebidos devido à au-

sência de repercussão geral (elemento de admissibilidade) ou em razão da im-

possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório pelo Supremo. (Tabela 

3 do apêndice A.)

(IV) decisões que nada dizem respeito ao tema central discutido neste tra-

balho, mas que, devido a uma citação muito eventual à liberdade de expressão 

ou à proporcionalidade, embrenharam-se em nosso universo inicial. (Tabela 4 

do apêndice A.)

(V) decisão em que o Ministro entendeu inexistir conflito real entre princí-

pios constitucionais. (Tabela 5 do apêndice A.)

Após esta triagem, das vinte e sete decisões constantes no universo de 

pesquisa inicial, restaram apenas nove. São elas: ADPF 4815 DF; RE511.961 SP; 
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HC 82.424 RS; ADPF 130; ADPF 187; RE 447.584 — 7 RJ; RE 4.451 MC-REF/DF; 

RE 414.426 SC; ADI 5.136 DF. Todas elas foram lidas integralmente. Optamos, 

todavia, por analisar mais detalhadamente as decisões paradigmas15para a dis-

cussão da liberdade de expressão, quais sejam: ADI 4.815 DF (biografias); RE 

511.961SP (diploma para jornalismo); HC 82.424 RS (Caso Ellwanger); ADPF 130 

(Lei de Imprensa) e ADPF 187 (Marcha da Maconha).

Esses casos, devido à riqueza dos argumentos trazidos a lume pelos Minis-

tros, demandam uma apresentação mais demorada e obrigam-nos a extrapolar 

a moldura analítica proposta em nosso roteiro. Sendo assim, comentários que 

dizem respeito apenas incidentalmente à regra da proporcionalidade — como, 

por exemplo, se a liberdade de expressão ocupa ou não uma posição preferen-

cial em relação aos demais princípios — serão expostos de maneira crítica, de 

forma a nos orientar em uma discussão futura. Às demais decisões conferimos 

uma abordagem mais sucinta, condensando suas informações em quadros si-

nópticos que categorizam as exigências presentes em nosso roteiro de análise. 

(Apêndice B.)

2.2. Problemas relacionados à extensão do espaço amostral: conclusões 

cum granos salis

Devido à exígua extensão do universo amostral que obtemos após a exclusão 

dos casos que não nos interessavam, devemos tecer algumas considerações que 

criam reservas quanto à real precisão das conclusões a que chegaremos. É pro-

vável que algumas decisões que se valeram da regra da proporcionalidade para 

o deslinde de conflitos envolvendo a liberdade de expressão tenham escapado 

do nosso processo de busca. Isto se deu principalmente em razão da falibilidade 

da própria plataforma de pesquisa do site do Supremo. Entretanto, inobstante 

não termos estudado todas as decisões a respeito desse assunto, acreditamos 

que os nove casos selecionados ilustram de forma satisfatória a maneira pela 

qual os Ministros do STF operacionalizam a regra da proporcionalidade.

Ao longo desse estudo, diversas críticas foram direcionadas à ausência de 

rigor metodológico por parte dos magistrados quando da utilização concreta 

da proporcionalidade. No entanto, alguém poderia indicar decisões monocráti-

cas nas quais determinado Ministro valeu-se da regra da proporcionalidade de 

forma metodologicamente correta. Apesar de achar improvável que isso tenha 

de fato acontecido, os limites autoimpostos pelo presente recorte metodológi-

co abrem flancos para tais críticas.

Diversas vezes apontamos para as contradições teóricas e imprecisões 

conceituais presentes em alguns dos votos analisados. Em determinado mo-

mento, classificamos os Ministros de acordo com as suas concepções teóricas 

em relação à extensão do suporte fático da liberdade de expressão e da natu-
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reza dos limites atribuíveis a esse direito. A crítica mais óbvia que poderia ser 

direcionada à exatidão dessas classificações sublinharia o fato de que são inú-

meras as decisões sobre a liberdade de expressão que em nenhum momento 

mencionam a regra da proporcionalidade (ou algum dos seus sinônimos). Real-

mente, as decisões que nada dizem respeito à proporcionalidade restam fora 

do nosso horizonte de análise. Ainda, a inabilidade dos Ministros na criação de 

critérios claros para a solução de casos futuros seguramente não se restringe à 

incorreção operacional da proporcionalidade.16Todavia, estamos preocupados 

sobretudo com os efeitos perversos à atividade discursiva associados ao mau 

uso do procedimento em análise; todas as demais conclusões a respeito da 

incoerência na utilização de outros métodos interpretativos devem ser lidas 

tendo em mente os limites do nosso universo analítico.

É provável que muitos dos casos envolvendo o exercício da liberdade de 

expressão nem mesmo cheguem ao STF. Uma pesquisa mais profunda sobre os 

efeitos perversos associados à falta de clareza dos critérios de fundamentação 

que são adotados pelos operadores do Direito deveria abranger os Tribunais 

de instâncias inferiores.17 Contudo, partimos do pressuposto de que se o STF 

tivesse parâmetros claros, diretrizes poderiam ser emanadas para a solução de 

problemas em outras instâncias. Com isso, a mera expectativa de que o caso 

pudesse chegar ao Supremo (ou que ele pudesse fazer valer a autoridade das 

suas decisões em caso de interposição de Reclamação) orientaria um pouco 

melhor o deslinde de questões análogas em instâncias inferiores.

Finalmente, devemos esclarecer um último ponto: a recepção inicial da 

doutrina do chilling effect foi marcada por um profundo ceticismo.18 Isso por-

que, segundo argumenta Schauer, nenhuma evidência foi claramente ofereci-

da para fundamentar as previsões a respeito da responsividade dos indivíduos 

diante das decisões proferidas em um sistema normativo.19 Entretanto, a des-

peito da ausência de ferramentas de pesquisa empíricas capazes de mensurar 

precisamente a probabilidade (ou as condições exatas) de a incerteza judi-

cial gerar inanição discursiva, as premissas gerais sobre as quais a doutrina se 

constrói (i.e., a falibilidade do sistema legal e a aversão ao risco dos indivíduos) 

são seguras o suficiente, não para a realização de uma previsão cirúrgica do 

comportamento humano, mas simplesmente como uma forma de se investigar 

possíveis resultados ligados ao exercício da liberdade de expressão.20

2.3. Forma de análise do material

Como se sabe, a regra da proporcionalidade ocupa um lugar de destaque na 

teoria dos princípios de Robert Alexy, servindo como um procedimento de fun-

damentação estruturado de forma a garantir que os princípios constitucionais 

em conflito sejam efetivados de maneira ótima.21 Expliquemos: se princípios ju-
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rídicos são, como afirma Alexy, mandamentos de otimização,22 qualquer restri-

ção ao seu âmbito protetivo deve ser necessariamente acompanhada de uma 

fundamentação capaz demonstrar que ela, a restrição, é adequada, necessária 

e proporcional em sentido estrito.

Inobstante os êxitos que porventura possam ser atribuídos à teoria alexyana, 

é evidente que ela não detém a exclusividade no campo de discussão teórica e 

muito menos na aplicação prática da regra da proporcionalidade em casos reais 

de tensões principiológicas. Contudo, por acreditarmos que a versão alexyana 

da doutrina do balanceamento seja a de maior sucesso tanto na jurisprudência 

quanto na academia,23 fundamentamos as exigências do nosso roteiro de análise 

(sobretudo naquilo que diz respeito à verificação da aplicação concreta da regra 

da proporcionalidade) no roteiro argumentativo proposto por Alexy.24

A teoria constitucional de Robert Alexy faz parte de um projeto de insti-

tucionalização da razão e da correção.25 O discurso jurídico é compreendido 

por esse autor como um caso especial do discurso prático geral.26 Isto signi-

fica que um debate racional dentro do sistema jurídico deve ser determinado 

por razões acessíveis e verificáveis por todos os participantes do discurso.27 

Por isso, reivindicamos que o tomador de decisão estruture o seu voto de um 

modo claro e ordenado. Mas isto não é tudo. Para além da exigência de clareza 

estrutural, temos que a construção argumentativa do tomador de decisão deve 

ser dotada de consistência e coerência.28 Antes de explicarmos o significado 

de consistência e coerência para o presente estudo, mostra-se indispensável 

tecermos algumas considerações sobre a racionalidade prática geral e a sua 

função orientadora do discurso jurídico. É a partir da ideia regulativa imposta 

pelo discurso ideal que se concebe o exame da proporcionalidade como uma 

forma de estabilização de processos decisórios.

2.3.1. Racionalidade discursiva: Teoria do discurso racional como teoria da 

justificação jurídica

Como ressalta Peczenik, a justificação racional de sistemas normativos exige 

duas coisas: primeiramente, requer-se a criação de um conjunto teórico cujas 

premissas sejam coerentes;29 em seguida, a teoria racional como justificação do 

discurso jurídico demanda um procedimento argumentativo racional, ou me-

lhor, o mais racional possível. Coerência traduz-se em uma propriedade que diz 

respeito somente às afirmações/premissas de um sistema normativo. A racio-

nalidade do discurso jurídico, por sua vez, preocupa-se com as relações entre 

as premissas de um sistema, bem como com as pessoas que concretamente li-

dam com essas premissas.30 Sendo assim, a racionalidade discursiva compreen-

de: (a) coerência entre afirmações de um dado sistema31 e (b) outras demandas 

de racionalidade procedimental.32
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Um discurso é perfeitamente racional se, e somente se, ele obedece aos 

princípios de racionalidade prática, tais como consistência lógica do discurso,33 

coerência do sistema normativo em que o discurso se baseia;34 o princípio da 

generalidade35 e da eficiência.36 Em outras palavras, quanto mais as regras de 

racionalidade discursiva forem violadas, menos racional devemos reputar o dis-

curso.37

Segundo Alexy, o raciocínio jurídico corresponde a uma espécie de ra-

ciocínio prático (pertencente à razão prática, portanto) pois busca responder 

questões concretas a respeito do que as pessoas devem ou não fazer.38 Por 

conseguinte, o raciocínio jurídico também objetiva, ou exige, uma racionalidade 

calcada nos princípios de fundamentação racional anteriormente mencionados.

Mas, afinal, por que o raciocínio jurídico deve ser racional? Para responder 

a esta questão, Peczenik diferencia dois componentes do raciocínio jurídico. 

São eles: preposições teóricas (theoretical propositions) e afirmações/declara-

ções práticas (practical statements).

Proposições teóricas devem ser logicamente racionais, isto é, têm que 

constituir um conjunto logicamente consistente, livre de contradições internas. 

O discurso jurídico então deve buscar proposições teóricas que respeitem as 

demandas de racionalidade, em especial a exigência de consistência lógica, 

pois, caso contrário, este discurso não poderia ser considerado verdadeiro.39 

Ademais, o discurso jurídico precisa observar a coerência do sistema sobre 

qual se baseia, porque, quanto mais coerente for essa teoria, maior será a quan-

tidade de informações confiáveis disponibilizadas pelo discurso e mais próximo 

ele estará da verdade.40

Declarações normativas, por outro lado, não podem ser reputadas como 

verdadeiras ou falsas. Essas declarações, ao invés, qualificam a conformação 

ou violação de ações ou eventos com o seu conteúdo normativo.41Afirmações 

práticas são anômalas quando prescrevem deveres definitivos42 (regras) con-

traditórios entre si — afinal, ninguém pode ser obrigado a fazer o impossível, 

i.e., cumprir concomitantemente dois comandos opostos.43

Se alguém se encontrar em uma situação regulada por uma regra, essa 

pessoa possui apenas duas opções: obedecer ao comando normativo enun-

ciado pela regra ou, ao contrário, não o obedecer. Princípios, por outro lado, 

estabelecem deveres prima facie que devem ser efetivados na maior medida 

do possível.44 Em resumo, a consecução do comando normativo expresso por 

uma regra é qualificada binariamente (sim ou não), ao passo que o cumprimen-

to de um dever expresso por um princípio é qualificado por gradação (mais ou 

menos).45,46

Logo, duas declarações normativas que expressam deveres prima facie 

conflitantes entre si não são reputadas como logicamente incompatíveis.47 A 
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lógica formal esboçada aplica-se tão somente às declarações valorativas do 

tipo all-things-considered (deveres definitivos). O comando normativo expres-

so por um princípio só se torna definitivo após um exercício de balanceamento 

entre os deveres prima facie conflitantes.48

Todavia, declarações valorativas também exigem justificativas,49 uma vez 

que a ninguém é dado enunciar um juízo de valor (moral ou legal) e ao mesmo 

tempo se recusar a fundamentá-lo por meio de razões.50 Por isso, a teoria do 

discurso racional determina que o resultado do balanceamento entre princípios 

deve ser acompanhado de razões que fundamentem a prevalência (ou a maior 

consecução) de um dever prima facie em detrimento do outro.

Nesse sentido, a regra da proporcionalidade surge como um modelo pro-

cedimental de fundamentação a ser “aplicado nos limites de discursos não 

ideais de justificação”.51 Trata-se de uma exigência metodológica-argumentati-

va associada à própria estrutura dos direitos fundamentais que compreende os 

princípios como mandamentos de otimização. A racionalidade da ponderação 

se expressa, ou é garantida, pela lei de sopesamento, pela fórmula do peso e 

pela lei de colisão.52 A solução de colisões entre princípios deve ser precedida 

pela superação de um ônus argumentativo imposto ao tomador de decisão; 

em outros termos, a racionalidade discursiva associada à teoria dos princípios 

apenas pode ser verificada por meio da consecução de um roteiro argumen-

tativo, sobretudo da observância dos “termos aritméticos” que compõem a 

proporcionalidade em sentido estrito. Portanto,“é desse procedimento de fun-

damentação estruturado que se extrai a racionalidade da ponderação”53; afinal, 

“seria estranho dizer que ‘X pesa mais do que Y, embora nenhuma razão possa 

ser dada esta conclusão’”.54

2.3.2. Consistência

Quando afirmamos que a construção argumentativa do tomador de decisão 

deve ser dotada de consistência e coerência não estamos nos referindo às re-

gras gerais do discurso racional propostas por Peczenik. Averiguar, em cada 

voto separadamente, a consecução de todas as regras da racionalidade discur-

siva (regras básicas; regras de racionalidade; regras para a alocação de ônus 

argumentativo; regras formais argumentativas; regras de justificação e regras 

de transição),55 regras essas orientadas por diferentes princípios da discussão 

racional (princípio da consistência; princípio da coerência;56 princípio da ge-

neralidade; princípio da sinceridade e princípio da eficiência) demandaria um 

esforço tal que desvirtuaria o caráter monográfico do presente trabalho.

Muitas das exigências propostas pelo modelo de Peczenik dizem respeito 

ou à racionalidade das proposições teóricas de um sistema ou à recondução 

de uma conclusão normativa (discurso valorativo) às suas razões teóricas (i.e., 
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quando proposições teóricas servem como razões prima facie para conclusões 

normativas). Nosso objetivo, contudo, não compreende uma avaliação interna 

— ou estrutural — da teoria dos princípios proposta por Alexy, mas apenas o 

exame do uso real/pragmático da regra da proporcionalidade pelos Ministros 

do STF.

O argumento é simples: os benefícios de racionalidade atribuíveis a qual-

quer procedimento de fundamentação de decisões jurídicas só podem ser le-

gitimamente reclamados se o procedimento for operacionalizado da maneira 

esperada. Em outras palavras, só podemos reclamar os ganhos associados à 

utilização da regra da proporcionalidade57caso os Ministros do STF cumpram 

concretamente com as exigências de racionalidade presentes no roteiro argu-

mentativo imposto por esta regra.

Por conseguinte, quando demandamos que os votos dos Ministros sejam 

consistentes não estamos nos referindo a uma ausência de contradição lógica 

entre as proposições que estruturam internamente um sistema teórico, mas tão 

somente a uma conformação entre o âmbito descritivo do voto do magistrado 

e o seu âmbito de aplicação prática, ou seja, a forma como a proporcionalidade 

é de fato operacionalizada. Essa exigência ficará mais clara após a exposição 

do roteiro de análise da consistência dos votos por nós elaborado.

2.3.3. Roteiro de análise da consistência dos votos

Como analisar a consistência dos votos dos Ministros? Para que um Ministro 

seja consistente em seu voto é imprescindível que ele reproduza satisfatoria-

mente na prática o método de solução de conflitos por ele previamente des-

crito. Sendo assim, após a análise individualizada do voto de cada Ministro, 

contido em cada um dos acórdãos selecionados, procuramos coligir o modo 

pelo qual o magistrado compreende a regra da proporcionalidade e, adicional-

mente, como — e se — ele a aplica de maneira fundamentada.

Para tanto, mostrou-se necessária a formulação de um roteiro de análise, 

cujo conteúdo se expressa por meio de três perguntas. As duas primeiras per-

guntas destinam-se a analisar aquilo que chamamos de âmbito descritivo da 

regra da proporcionalidade; a terceira pergunta, por sua vez, pretende aferir 

o grau de realização do método de solução de conflitos descrito previamente 

pelo Ministro.

Desse modo, os requisitos seguem-se da seguinte maneira: (I) concei-

tuação da proporcionalidade, ou seja, se o ministro ofereceu uma descrição 

para a regra da proporcionalidade; (II) modus operandi, isto é, descrição de 

sua correta operacionalização, preferencialmente por meio da definição de 

sua estrutura racional; e (III) aplicação stricto sensu. De outro modo, para que 

o Ministro satisfaça as exigências propostas pelo nosso roteiro de análise, é 
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indispensável que ele nos ofereça, simultaneamente, uma breve exposição do 

conteúdo da regra da proporcionalidade (I); uma descrição de como ela deve 

ser operacionalizada (II); e, por fim, o seu emprego efetivo no caso concreto 

que está sendo julgado (III).

Em relação a esse último elemento, cabe a seguinte pergunta: mas, afi-

nal, o que significa uma aplicação satisfatória da regra da proporcionalidade? 

A aceitação da teoria dos princípios de Robert Alexy implica a aceitação da 

regra da proporcionalidade, sendo o contrário também verdadeiro.58 Ainda, o 

fato de a teoria dos princípios pressupor a regra da proporcionalidade, signi-

fica que as três sub-regras que compõem a proporcionalidade (adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito), são deduzíveis desta 

mesma relação.59 Consequentemente, aquele que aceita a teoria dos princípios 

submete-se também à regra da proporcionalidade e igualmente ao modelo 

trifásico de sua aplicação.

Em vista disso, a operacionalização correta da ponderação demanda que o 

tomador de decisão, tendo por base as possibilidades fáticas e jurídicas do caso 

concreto, verifique: (I) se as medidas interventivas adotadas mostram-se aptas 

a fomentar os objetivos pretendidos [adequação]; (II) se nenhum meio menos 

gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução dos ob-

jetivos pretendidos [necessidade]; e (III) um sopesamento entre a intensidade 

da restrição ao direito fundamental e a importância da realização do direito fun-

damental que com ele colide e que fundamenta a adoção da medida restritiva.

2.3.4. Análise dos votos e aplicação do roteiro

O exame de cada voto possui a seguinte estrutura:

(i) Síntese da controvérsia: exposição resumida das questões jurídicas do 

caso concreto.

(ii) Análise da consistência do voto:

a. Conceito de proporcionalidade: O que o magistrado considera ser a 

regra da proporcionalidade? Como ele descreve essa regra? No caso 

Ellwanger, por exemplo, Gilmar Mendes satisfaz essa exigência ao des-

crever a proporcionalidade como um método geral para a solução de 

conflitos entre princípios, bens e valores constitucionais.60

b. Descrição da operacionalização da proporcionalidade: o Ministro sa-

lienta, através da estrutura racional da regra da proporcionalidade, o 

modo pelo qual essa regra deve ser operacionalizada? Ele descreve as 

subcategorias envolvidas nesse método de solução de conflitos? Ele 

aponta para a relação entre as subcategorias da proporcionalidade? 
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No caso Ellwanger, Marco Aurélio descreve satisfatoriamente o méto-

do trifásico da proporcionalidade, não verificando, todavia, uma rela-

ção de subsidiariedade entre as sub-regras da adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito.61

c. Aplicação stricto sensu: O Ministro logra êxito em reproduzir na prática 

aquilo que fora descrito em teoria? Em outras palavras, o tomador de 

decisão operacionaliza satisfatoriamente o método de solução de con-

flitos por ele previamente descrito?62 No Recurso Extraordinário 511.961 

SP, no qual se discutia a exigência de diploma de curso superior para 

o exercício da profissão de jornalista, o Ministro Gilmar Mendes com-

preendeu que a medida restritiva que estipulava essa exigência (art. 4º, 

inciso V do Decreto Lei nº 972) como desproporcional (inadequação 

da medida), porque não atingia os objetivos por ela pretendidos, i.e., 

aumentar a idoneidade das notícias publicadas.63

2.2.5. Análise da coerência

Repitamos algo que dissemos algumas linhas atrás: a aceitação da teoria dos 

princípios de Robert Alexy implica a aceitação da regra da proporcionalidade, 

sendo o contrário também verdadeiro.64 Para sermos mais precisos, quando 

afirmamos que a regra da proporcionalidade exsurge de uma exigência da pró-

pria teoria dos princípios estamos querendo dizer o seguinte: (a) segundo Ale-

xy, um direito fundamental possui um amplo suporte fático — ilimitado em um 

primeiro estágio; (b) a amplitude do suporte fático de um direito fundamental 

associa-se com a compreensão de que princípios são mandamentos de otimi-

zação, i.e., deveres ou obrigações que devem ser realizados na maior medida 

do possível;65 (c) se isto é verdade, se princípios jurídicos são de fato manda-

mentos de otimização, qualquer restrição ao seu âmbito protetivo deve ser 

necessariamente acompanhada de uma fundamentação capaz de demonstrar 

que ela, a restrição, é adequada, necessária e proporcional em sentido estrito; 

i.e., realizada da maneira menos invasiva possível.

Disto concluímos que todos os Ministros que citam a proporcionalidade 

devem se valer dessa regra para o deslinde de conflitos principiológicos, a 

menos que eles possam oferecer razões que justifiquem a recusa de sua apli-

cação.66 Nesse sentido, o Ministro que geralmente utiliza a proporcionalidade 

para o deslinde de tensões principiológicas pode argumentar, tendo em vista o 

caso em exame, que não existe conflituosidade entre normas constitucionais.67 

Caso contrário, se o tomador de decisão constatar a existência de princípios 

colidentes, ele estará vinculado ao procedimento fundamentação que ele pró-

prio empregou em outros casos.
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Torna-se evidente, portanto, que o conceito de coerência68 aqui emprega-

do não é idêntico (e nem poderia sê-lo, repita-se) àquele proposto por Pecze-

nik e Alexy em suas teorias da argumentação jurídica. Na teoria do discurso ra-

cional, quanto mais as afirmações (ou premissas) que fazem parte de um dado 

conjunto teórico se aproximarem de um suporte estrutural ideal (i.e., quando 

as premissas se organizarem de acordo com as exigências de coerência), mais 

coerente será a teoria. Diversamente, não estamos preocupados com a estrutu-

ração interna das premissas da teoria dos princípios (partimos do princípio de 

que ela é consistente e coerente), mas tão só com persistência argumentativa 

do Ministro ao longo de diferentes votos.

Se um dos benefícios prometidos pela utilização da proporcionalidade na 

solução de conflitos constitucionais tem a ver com a organização das expec-

tativas normativas dos participantes de processos decisórios em torno de um 

roteiro que garante ganhos de qualidade discursiva,69 devemos esperar que 

essas expectativas não sejam frustradas por meio da recusa infundamentada 

na operacionalidade da técnica da ponderação entre princípios.

Ressalta-se, contudo, que não estamos preocupados propriamente com o 

resultado da decisão de cada ministro — por exemplo, se ele restringe ou dilata 

a liberdade de expressão em uma decisão em especial —, mas sim com o proce-

dimento de fundamentação das decisões.70 A proporcionalidade, por definição, 

demanda uma justificativa racional à fixação de uma relação de preferência 

condicionada de um princípio em relação ao seu contendor. Portanto, sempre 

se deve ter em conta as particularidades fáticas e jurídicas do caso concreto 

em exame. Todavia, é indispensável que a estrutura de fundamentação adota-

da pelo tomador de decisão permaneça constante ao longo do tempo.

Tendo isso em mente, procuraremos averiguar se os Ministros que se pro-

puseram a aplicar a regra da proporcionalidade como método de solução de 

disputas entre princípios assim o fizeram de maneira uniforme ao longo do 

tempo. Essa investigação será realizada de maneira qualitativa, tendo por base 

aqueles votos que satisfizeram minimamente todas as exigências inscritas em 

nosso roteiro de análise.

3. Análise dos votos (em ordem cronológica)

3.1. Habeas Corpus 82.424 — 2 Rio Grande do Sul (Caso Ellwanger)71

Acórdão: HC 82.424 RS

Relatora: Moreira Alves

Data de Julgamento: 17/9/2003
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a) Síntese da controvérsia

Trata-se de habeas corpus impetrado por Siegfried Ellwanger contra decisão 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que o condenou pelo delito cons-

tante no art. 20 da Lei 7.716/89, com redação dada pela Lei 8.081/90:

Art. 20. Praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunica-

ção social ou publicação de qualquer natureza, a discriminação ou 

preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional.

Ellwanger, na posição de sócio da Editora Revisão, publicou diversos ma-

teriais de cunho antissemita, publicações essas de autoria própria, além de 

reproduções de escritos de autores estrangeiros. Entre as principais ideias 

sustentadas por Ellwanger encontramos: a tentativa de resgatar a concepção 

racial defendida pelo regime nazista, i.e., visões baseadas na pretensa inferiori-

dade do povo judeu; além da negação da ocorrência de fatos históricos incon-

troversos, tal como o Holocausto.

O TJ/RS averbou à condenação a imprescritibilidade do crime praticado 

por Ellwanger, visto que o Tribunal entendeu se tratar de prática de racismo, 

prevista como crime inafiançável e imprescritível pelo artigo 5º, inciso XLII, da 

Constituição de 1988. A defesa do réu, contra tal decisão, alegou que o crime 

imputado a Ellwanger não poderia ser enquadrado como racismo, e, portanto, 

como inafiançável, eis que os judeus não são considerados uma raça.

Ainda segundo o argumento de defesa, a norma constitucional teria res-

tringido a imprescritibilidade aos crimes de racismo; outras práticas discrimina-

tórias, a exemplo dos materiais publicados por Ellwanger, restariam fora desta 

tipificação. Em termos práticos, a tese sustentada pela defesa tinha o condão 

de inocentar o acusado por meio do instituto da extinção de punibilidade que 

decorre da prescrição da pretensão punitiva (lapso temporal maior do que cin-

co anos entre o oferecimento da denúncia e a condenação).

Para a determinação da imprescritibilidade — ou não — do crime prati-

cado por Ellwanger, o STF viu-se obrigado a se debruçar sobre assuntos que 

não diziam respeito ao objeto do presente estudo. A definição do conceito de 

raça e, consequentemente, a delimitação do âmbito de incidência do crime de 

racismo, mostrou-se indispensável para a tomada de decisão dos Ministros. 

Apesar de essa discussão preencher considerável parte do acórdão em análise, 

nos concentramos na discussão sobre a liberdade de expressão, assim como na 

suposta operacionalização da regra da proporcionalidade.

Por fim, o Tribunal, por maioria, indeferiu o habeas corpus, mantendo a 

condenação proferida pelo TJ/RS. Vencidos os Ministros Moreira Alves e Marco 

Aurélio, que concediam a ordem para reconhecer a prescrição da pretensão 
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punitiva do delito, e o Ministro Carlos Britto, que votou no sentido de absolver 

o paciente por falta de tipicidade da conduta.

Onze Ministros estavam presentes no julgamento do Caso Ellwanger; 

entretanto, em apenas cinco votos algum dos critérios do nosso roteiro foi 

satisfeito. As decisões proferidas por Maurício Corrêa, Celso de Mello, Gilmar 

Mendes, Ayres Britto e Marco Aurélio serão analisadas a seguir. Comentários a 

respeito dos votos dos demais Ministros, assim como o quadro sinóptico que 

sumariza as respostas dos magistrados em relação às perguntas por nós elabo-

radas, poderão ser encontrados no apêndice C.

b) Análise dos votos

3.1.1. Ministro Maurício Corrêa

O Ministro defende a tese de que nenhum direito fundamental é incondicional 

ou absoluto; ao contrário, eles devem conviver de maneira harmônica através 

da observação dos limites impostos pela própria Constituição às suas esfe-

ras de incidência.72 Maurício Corrêa aduz que a Constituição Federal exclui do 

âmbito protetivo da liberdade de expressão qualquer espécie de ato discrimi-

natório, em especial aqueles que se configuram como racismo. Nesta linha de 

raciocínio, da interpretação do texto constitucional — fonte do temperamento 

entre os princípios — exsurge a solução dos conflitos aparentes entre os direi-

tos fundamentais em análise.73

No parágrafo que segue a esta análise, o Ministro afirma que:

E nesses casos há necessidade de proceder-se a uma pon-

deração jurídico-constitucional a fim de que se tutele o direito 

prevalente. Cabe ao intérprete harmonizar os bens jurídicos em 

oposição, como forma de garantir o verdadeiro significado da 

norma e a conformação simétrica da Constituição, para que se 

possa operar a chamada ‘concordância prática’, a que se refere a 

doutrina.74 (Grifos meus.)

Maurício Corrêa confere à ponderação a função de harmonizar bens ju-

rídicos em oposição e a de tutelar o direito prevalente. Contudo, o voto pro-

ferido por Corrêa consiste no tipo ideal daquilo que Virgílio da Silva chamou 

de sincretismo metodológico, i.e., a adoção de teorias incompatíveis, como se 

compatíveis fossem.75 Isso porque é impossível compatibilizar teoricamente a 

noção de que os limites dos direitos fundamentais são impostos pela própria 

Constituição com a ideia da ponderação entre princípios no caso concreto. Em 

suma, se os limites dos direitos fundamentais são imanentes, não há que se 
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falar em conflituosidade entre princípios e, consequentemente, torna-se des-

necessária a operacionalização da proporcionalidade.

3.1.2. Ministro Celso de Mello

Celso de Mello defende a favor do caráter não absoluto dos direitos fundamen-

tais. Em sincronia com Maurício Corrêa, o Ministro acredita que os materiais 

ideológicos publicados por Ellwanger extrapolam o âmbito protetivo da liber-

dade de expressão, constituindo-se em mero insulto e estímulo à intolerância 

contra o povo judeu.76 Em suma, o argumento gira em torno da crença de que 

a proteção constitucional conferida à liberdade de expressão não pode com-

preender, em seu âmbito de tutela, “manifestações revestidas de ilicitude pe-

nal” ou aquelas que “transgridam, de modo inaceitável, valores tutelados pela 

própria ordem constitucional”.

Depois de chegar à conclusão de que o horizonte de proteção que a Cons-

tituição confere à liberdade de expressão não alcança manifestações de cunho 

discriminatório, Celso de Mello afirma ser:

(...) inquestionável que o exercício concreto da liberdade de ex-

pressão pode fazer instaurar situações de tensão dialética en-

tre valores essenciais, igualmente protegidos pelo ordenamento 

constitucional, dando causa ao surgimento de verdadeiro estado 

de colisão de direitos, caracterizado pelo confronto de liberda-

des revestidas de idêntica estatura jurídica, a reclamar solução 

que, tal seja o contexto em que se delineie, torne possível confe-

rir primazia a uma das prerrogativas básicas, em relação de an-

tagonismo com determinado interesse fundado em cláusula na 

própria Constituição.77 (Grifos no original.)

No parágrafo seguinte o Ministro acrescenta que:

O caso ora exposto pela parte impetrante, no entanto, não 

traduz, a meu juízo, a ocorrência, na espécie, de situação de 

conflituosidade entre direitos básicos titularizados por sujeitos 

diversos (...) há, na espécie, norma constitucional que objetiva 

fazer preservar, no processo de livre expressão do pensamento, 

a incolumidade dos direitos da personalidade, como a essencial 

dignidade da pessoa humana, buscando inibir, desse modo, com-

portamentos abusivos que possam, impulsionados por motiva-

ções racistas, disseminar, criminosamente, o ódio contra outras 

pessoas.78 (Grifos no original.)
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Em outras palavras, Celso de Mello adere àquilo que fora previamente sus-

tentado por Maurício Corrêa, ou seja, de que a Constituição já contém a solução 

para o caso em análise, não havendo, portanto, conflito real entre liberdade 

de expressão e os direitos de personalidade da comunidade judaica. Resta ao 

intérprete somente a função de declarar a prevalência dos direitos da persona-

lidade em detrimento da liberdade de expressão — é o que, segundo o Ministro, 

requer a norma constitucional.

Celso de Mello prossegue dizendo entender:

(...) que a superação dos antagonismos existentes entre princí-

pios constitucionais há de resultar da utilização, pelo Supremo 

Tribunal Federal, de critérios que permitam ponderar e avaliar 

‘hic et nunc’ em função de determinado contexto (...) qual deva 

ser o direito a preponderar no caso, considerada a situação de 

conflito ocorrente, desde que, no entanto, a utilização do método 

da ponderação de bens e interesses não importe em esvaziamen-

to do conteúdo essencial dos direitos fundamentais (...) em um 

contexto de liberdades aparentemente em conflito, que a colisão 

dele resultante há de ser equacionada, utilizando-se, esta Corte, 

do método — que é apropriado e racional — da ponderação de 

bens e valores (...).79

O trecho acima transcrito é problemático no seguinte sentido: Celso de 

Mello parte do princípio de que o método da ponderação de bens pode impli-

car o esvaziamento do conteúdo essencial de um dos direitos fundamentais em 

conflito. Pois bem, mas o que isso significa? Ao que tudo indica, o tomador de 

decisão possui duas obrigações, quais sejam: (I) valer-se da regra da proporcio-

nalidade com vistas a definir qual direito deve preponderar no caso concreto e 

(II) garantir que, a despeito da derrota, o princípio restringido não sofra um es-

vaziamento total de seu conteúdo essencial. Disto surgem duas perguntas: (a) 

e se o tomador de decisão estiver em uma situação de “otimização como sele-

ção80, ou seja, e se a prevalência de um princípio significar, inescapavelmente, a 

total liquidação do núcleo essencial do princípio oposto?; (b) se a ponderação 

não for capaz de garantir a intangibilidade do núcleo essencial do direito der-

rotado, o que o tomador de decisão deverá fazer? Deve ele escapar pela tan-

gente, engajando-se à teoria interna dos limites dos direitos fundamentais com 

o propósito de afirmar que o conflito era somente aparente?81 Esses problemas 

surgem de uma visão ingênua (e conceitualmente problemática) que pode ser 

expressa ilustrativamente da seguinte forma: quanto mais conceitos jurídicos 
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de proteção aos direitos fundamentais o tomador de decisão aparentar estar 

salvaguardando, maior garantia será concedida às possíveis restrições a esses 

mesmos direitos fundamentais. Entretanto, a redundância argumentativa não 

conduz necessariamente a uma maior proteção; ao invés, ela normalmente tor-

na latente as contradições teóricas daquele que opta pela prolixidade.

Em conclusão, Celso de Mello, quando versa sobre o exame da propor-

cionalidade, atribui-lhe uma função de determinar o direito preponderante no 

caso concreto, como se depreende do último trecho citado. Em relação à con-

tradição teórica constante em seu voto, devemos ressaltar o seguinte: em tese, 

nada impede que o Ministro acredite não haver conflito real entre os princípios 

constitucionais ou, ainda, que um princípio constitucional já carrega em sua 

própria natureza, i.e., imanentemente, as fronteiras que delimitam o seu âmbi-

to protetivo. Nesses casos, dispensar-se-ia a utilização da proporcionalidade, 

visto que o conflito já se encontraria antecipadamente solucionado, ou melhor, 

nunca teria existido. Contudo, difícil sustentar simultaneamente, como o faz 

o Ministro, que diante da mesma situação a resposta situa-se de antemão no 

texto constitucional e que o STF deve “ponderar e avaliar hic et nunc”. Celso 

de Mello, em minha opinião, deveria antes de tudo decidir se há ou não conflito 

no caso em questão e, a partir disto, avaliar a necessidade de se valer da regra 

da proporcionalidade.

3.1.3. Ministro Gilmar Mendes

Segundo o Ministro, a proporcionalidade (também referida como princípio do 

devido processo legal em sentido substantivo ou princípio da proibição do ex-

cesso), tem como objetivo estabelecer limites aos atos restritivos de direitos 

fundamentais.

Nesse sentido, o princípio ou máxima da proporcionalidade 

determina o limite último da possibilidade de restrição legítima 

de determinado direito fundamental.82

Para além da função acima citada, Gilmar Mendes aponta para a propor-

cionalidade como um método geral para a solução de conflitos entre princí-

pios, bens ou valores constitucionais.

(...) as exigências do princípio da proporcionalidade representam 

um método geral para a solução de conflitos entre princípio, isto 

é, um conflito de normas que, ao contrário do conflito entre re-

gras, é resolvido não pela revogação ou redução teleológica de 

uma das normas conflitantes nem pela explicitação de distinto 
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campo de aplicação entre as normas, mas antes e tão somen-

te pela ponderação do peso relativo de cada uma das normas 

em tese aplicáveis e aptas a fundamentar decisões em sentidos 

opostos”.83 (Grifos são meus.)

Em verdade, as duas funções que Gilmar Mendes atribui à proporcionali-

dade são indissociáveis. Segundo a teoria dos direitos fundamentais de Robert 

Alexy, sempre que houver conflitos entre princípios o tomador de decisão deve 

utilizar a regra da proporcionalidade. Não se trata somente de um método ge-

ral para a solução de conflitos, mas também, e sobretudo, de um procedimento 

que, ao impor limites aos atos restritivos aos direitos fundamentais, atenta para 

a significação dos princípios como mandamentos de otimização. A proporcio-

nalidade como um “limite dos limites” traduz-se justamente na adoção de um 

método de solução de conflitos estruturado de forma tal que possibilite que os 

princípios sejam alcançados na maior medida do possível.

Ainda no âmbito descritivo, Gilmar Mendes assevera que:

(...) a aplicação da proporcionalidade se dá quando verificada 

restrição a determinado direito fundamental ou um conflito en-

tre distintos princípios constitucionais de modo a exigir que se 

estabeleça o peso relativo de cada um dos direitos por meio da 

aplicação das máximas que integram o mencionado princípio da 

proporcionalidade. São três as máximas parciais do princípio da 

proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcio-

nalidade em sentido estrito (...) há de perquirir-se, na aplicação 

do princípio da proporcionalidade, se em face do conflito entre 

dois bens constitucionais contrapostos, o ato impugnado afigura-

-se adequado (isto é, apto para produzir o resultado desejado), 

necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso 

e igualmente eficaz) e proporcionalidade em sentido estrito (ou 

seja, se estabelece uma relação ponderada entre o grau de res-

trição de um princípio e o grau de realização do princípio contra-

posto).84 (Grifos são meus.)

Gilmar Mendes disponibiliza definições bastante operacionalizáveis às 

sub-regras que compõem a proporcionalidade. Todavia, não poderíamos dei-

xar de sublinhar alguns pontos que nos parecem importantes. São eles: (I) em 

relação às exigências da primeira sub-regra, Gilmar Mendes descreve o ato 

adequado como aquele apto a produzir o resultado desejado; o Ministro eleva 

o grau de exigibilidade para adequação da restrição, pois, originalmente (isto é, 
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na dogmática constitucional alemã), exige-se tão somente que o ato seja apto 

a fomentar o fim pretendido;85 (II) no que diz respeito à proporcionalidade em 

sentido estrito, Gilmar Mendes oferece-nos uma definição circular. Isto porque 

o Ministro não especifica de maneira aprofundada o que exatamente significa 

uma “relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de 

realização do princípio contraposto”.86 Em outros termos, descrever um con-

ceito valendo-se tão somente desse mesmo conceito — ou de um sinônimo — 

consiste em mera tautologia ou em uma falácia do tipo petitio principii;87 (III) 

explicitamente, nenhuma relação entre as sub-regras é estabelecida.

No que diz respeito à aplicação concreta da regra da proporcionalidade, 

cabe transcrever integralmente os testes realizados pelo Ministro.

É evidente a adequação da condenação do paciente para se 

alcançar o fim almejado, qual seja, a salvaguarda de uma socie-

dade pluralista, onde reine a tolerância. Assegura-se a posição do 

Estado, no sentido de defender os fundamentos da dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF), do pluralismo político (art. 1º, V, 

CF), o princípio do repúdio ao terrorismo e ao racismo, que rege 

o Brasil nas suas relações internacionais (art. 4º, VIII), e a norma 

constitucional que estabelece ser o racismo um crime imprescri-

tível (art. 5º, XLII).

Também não há dúvidas de que a decisão condenatória, tal 

como proferida, seja necessária, sob o pressuposto de ausência 

de outro meio gravoso e igualmente eficaz. Com efeito, em casos 

como esse, dificilmente vai se encontrar um meio menos gravoso 

a partir da própria definição constitucional. Foi o próprio consti-

tuinte que determinou a criminalização e a imprescritibilidade da 

prática do racismo. Não há exorbitância no acórdão.

(...)

A decisão atende, por fim, ao requisito da proporcionalidade 

em sentido estrito. Nesse plano, é necessário aferir a existência 

de proporção entre o objetivo perseguido, qual seja a preservação 

dos valores inerentes a uma sociedade pluralista, da dignidade 

humana, e o ônus imposto à liberdade de expressão do paciente. 

Não se contesta, por certo, a proteção conferida pelo constituinte 

à liberdade de expressão. Não se pode negar, outrossim, o seu 

significado inexcedível para o sistema democrático. Todavia, é 

inegável que essa liberdade não alcança a intolerância racial e o 

estímulo à violência, tal como afirmado no acórdão condenatório. 
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Há inúmeros outros bens jurídicos de base constitucional que es-

tariam sacrificados na hipótese de se dar uma amplitude absoluta, 

intangível, à liberdade de expressão na espécie

Assim, a análise da bem fundamentada decisão condenatória 

evidencia que não restou violada a proporcionalidade.88

Algumas observações mostram-se cogentes:

(I) Segundo o Ministro, o fim almejado pela decisão é a “salvaguarda de 

uma sociedade pluralista, onde reine a tolerância”. Gilmar Mendes parece acre-

ditar que a condenação de Ellwanger pode de fato produzir uma sociedade 

mais tolerante. Argumentos em defesa desta conclusão não são fornecidos. 

Ainda que a consecução do objetivo pretendido pela sentença seja “evidente”, 

tal como alega Gilmar, o ônus argumentativo imposto pela proporcionalidade 

não é satisfeito pela simples enunciação de princípios constitucionais teorica-

mente afetados pela publicação do material em análise. Ainda, não resta claro 

se o objetivo pretendido pelo ato restritivo (punitivo, aliás) é unívoco — i.e. 

salvaguardar a pluralidade da sociedade — ou multifacetado, dizendo respeito 

também a todos os outros princípios citados pelo Ministro: dignidade da pes-

soa humana, repudio ao terrorismo, dentre outros.

(II) na minha opinião, o estabelecimento do objetivo pretendido pela sen-

tença fora realizado de maneira muito abstrata, inviabilizando a própria ope-

racionalização da dimensão factual da proporcionalidade. Seria mais simples 

se o Ministro tivesse assinalado que o fim almejado pela decisão do Tribunal 

a quo era a proteção da comunidade judaica, ou mesmo a concretização do 

artigo 5º, inciso XLII CRFB. O Ministro em nenhum momento verificou a exis-

tência de alternativas menos gravosas à liberdade de expressão. Para ele, 

desde o começo do teste, tudo já se mostrava como evidente e insofismável. 

No mais, da premissa de que foi “o próprio constituinte que determinou a 

criminalização e a imprescritibilidade da prática do racismo” não se segue a 

conclusão de que “dificilmente vai se encontrar um meio menos gravoso”. A 

criminalização de uma conduta se dá no plano normativo constitucional (ou 

penal), ao passo que a investigação de meios menos gravosos tem lugar no 

plano empírico dos fatos.

(III) por fim, a verificação da proporcionalidade em sentido estrito 

mostrou-se completamente desvinculada de qualquer aspecto racional.
89Gilmar Mendes apenas repete a sua tautologia descritiva, eis que a propo-

sição de sua frase, ou o conteúdo de sua asserção [“aferir a existência de 

proporção”], nada acresce ao sujeito a ser definido [proporcionalidade em 

sentido estrito].
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3.1.4. Ministro Carlos Ayres Britto

No que diz respeito ao objeto central do nosso estudo, Ayres Britto tece pou-

quíssimas considerações. Para Britto, princípios constitucionais ostentam uma 

característica de inter-referência, podendo haver uma complementação entre 

dois princípios distintos ou, ao contrário, uma verdadeira oposição entre eles. 

No segundo caso, o tomador de decisão deve procurar uma compatibilização 

deôntica entre os princípios colidentes e, caso este ajustamento não se mostre 

possível, deve-se escolher um dos dois concorrentes, excluindo a incidência do 

princípio perdedor.

A regra da proporcionalidade ou, nas palavras do Ministro, a ponderação 

jurisdicional dos interesses em jogo, traduz-se em uma estratégia apta à reso-

lução desses conflitos principiológicos, constituindo-se em uma fórmula com-

pensatória a recobrar o estado harmônico do sistema jurídico.

Ayres Britto talvez seja o mais enérgico defensor da liberdade de expres-

são no STF.90 Em linha idêntica ao voto que o Ministro viria a proferir na ocasião 

da ADPF 130, a natureza preferencial atribuída à livre manifestação mostra-se 

evidente — essa liberdade nunca deve ser coibida de maneira preventiva, (prio-

ridade temporal ou liberdade absoluta e incontrolabilidade apriorística da ma-

nifestação). Tendo isto em mente, parece-me que a postura adotada por Britto 

(i.e., caráter absoluto da liberdade de expressão) é incompatível com qualquer 

tentativa de operacionalização da regra da proporcionalidade.

3.1.5. Marco Aurélio

Marco Aurélio, ao contrário da maioria de seus pares, alargou o âmbito de aná-

lise do caso em questão, incluindo, para além da discussão sobre o significado 

do conceito de racismo — e consequentemente do alcance do mandamento de 

imprescritibilidade associada a este conceito —, o problema da tensão princi-

piológica expresso na lide. Nas palavras do Ministro:

“Há de definir-se se a melhor ponderação dos valores em 

jogo conduz à limitação da liberdade de expressão pela alegada 

prática de um discurso preconceituoso atentatório à dignidade 

de uma comunidade de pessoas ou se, ao contrário, deve preva-

lecer tal liberdade. Essa é a verdadeira questão constitucional que 

o caso revela.”91

Em seguida, Marco Aurélio exalta que a colisão entre princípios consti-

tucionais deriva do fato de eles não possuírem um caráter absoluto, mas, ao 

invés, encontrarem-se reciprocamente limitados. Sendo assim, observa que:
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(...) todas as colisões somente podem ser superadas se algum 

tipo de restrição ou de sacrifício forem impostos a um ou aos dois 

lados. Enquanto o conflito de regras resolve-se na dimensão da 

validade, com esteio em critérios como ‘especialidade’ (...) ‘hierar-

quia’ (...) ou ‘anterioridade’ (...) o choque de princípios encontra 

solução na dimensão do valor, a partir do critério da pondera-

ção, que possibilita um meio-termo entre a vinculação e a flexi-

bilidade dos direitos.92 (Grifos meus.)

Em suma, Marco Aurélio descreve a proporcionalidade como um “meca-

nismo eficaz a realizar a ponderação exigida no caso concreto, devido à seme-

lhança da hierarquia dos valores em jogo”.

Marco Aurélio desenreda a estrutura da proporcionalidade da seguinte forma:

O conteúdo central do princípio da proporcionalidade é for-

mado por subprincípios que abarcam parcialmente certa amplitu-

de semântica da proporcionalidade. São eles:

Adequação dos meios: examina se a medida adotada é apro-

priada para concretizar o objetivo visado, com vistas ao interesse 

público (...).

Necessidade: segundo o qual a medida escolhida não deve 

exceder ou extrapolar os limites indispensáveis à conservação do 

objetivo que pretende alcançar (...).

Proporcionalidade em sentido estrito: o intérprete deve ques-

tionar se o resultado obtido é proporcional ao meio empregado e 

à carga coativo-interventiva dessa medida. É realizado um juízo de 

ponderação no qual se engloba a análise de adequação entre meio e 

fim, levando-se em conta os valores do ordenamento jurídico vigen-

te. Robert Alexy, relativamente a esse subprincípio, aduz: “quanto 

mais grave é a intervenção em um direito fundamental, tanto mais 

graves devem ser as razões que a justifiquem93 (Grifos meus).

Desta forma, os dois elementos descritivos de nossa análise mostram-se 

satisfeitos. Ressalta-se, porém, que nenhuma relação entre as sub-regras é 

explicitamente concebida. Marco Aurélio não verifica a subsidiariedade entre 

as sub-regras, realizando desnecessariamente o exame da segunda e da ter-

ceira sub-regras da proporcionalidade.94

Satisfeitos os elementos descritivos de nosso roteiro analítico, devemos 

verificar o aspecto operacional de sua decisão. A aplicação prática de cada 

sub-regras se dá da seguinte forma:
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[adequação] (...) cabe indagar se condenar o paciente e proibi-

-lo de publicar os pensamentos, apreender e destruir as obras 

editadas são meios adequados para acabar com a discriminação 

contra o povo judeu ou com o risco de se incitar a discriminação. 

Penso que não, uma vez que o fato de o paciente querer transmi-

tir a terceiros a sua versão da história não significa que os leitores 

irão concordar, e, ainda que concordem, não significa que vão 

passar a discriminar os judeus, mesmo porque, ante a passagem 

inexorável do tempo, hoje os envolvidos são outros.95

Inobstante a extrema exigibilidade imposta pelo Ministro ao critério da 

adequação — expressa pela utilização do verbo “concretizar” em vez do mais 

apropriado “fomentar”96 —, percebemos que Marco Aurélio foi coerente com 

a descrição que ele próprio ofereceu à primeira sub-regra da proporcionalida-

de. Isto porque a medida em questão — proibir, apreender e destruir as obras 

publicadas — de fato mostra-se incapaz de pôr fim à discriminação contra o 

povo judeu, discriminação esta, como sublinhado pelo Ministro, desprovida de 

adeptos na conjuntura histórico-cultural brasileira.

[Necessidade]: Com esse subprincípio, o intérprete reflete, 

no caso, se não existem outros meios não considerados pelo Tri-

bunal de Justiça que poderiam igualmente atingir o fim almejado, 

a um custo ou dano menor aos interesses dos cidadãos em geral 

(...). Na hipótese, a observância desse subprincípio deixa ao Tri-

bunal apenas uma solução cabível, ante a impossibilidade de apli-

car outro meio menos gravoso ao paciente: conceder a ordem, 

garantindo o direito à liberdade de manifestação do pensamento, 

preservados os livros, já que a restrição a tal direito não garantirá 

sequer a conservação da dignidade do povo judeu.97

Além da prescindibilidade em se verificar a necessidade de um ato ina-

dequado, acredito haver outra confusão na aplicação concreta da segunda 

sub-regra da proporcionalidade. Em primeiro lugar, lembremos que, nas pala-

vras do Ministro, a análise da necessidade garante que a medida escolhida não 

exceda os limites indispensáveis à conservação do objetivo pretendido. Em 

outros termos, uma medida necessária deve alcançar os objetivos almejados 

da forma menos gravosa possível ao princípio restringido. Em seguida, Marco 

Aurélio diz que, em observância ao critério da necessidade, não há meio menos 

gravoso a ser aplicável ao paciente. Em conclusão, deve-se garantir a liberdade 

de expressão.
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Ora, a sub-regra da necessidade impõe ao tomador de decisão a obriga-

ção de encontrar medidas menos gravosas (e que sejam igualmente adequa-

das, sublinha-se). Caso se verifique a inexistência de qualquer medida menos 

gravosa, deve-se concluir que o ato em questão é necessário, e não o contrá-

rio.98 Esta confusão, ao que me parece, deriva do próprio erro em se analisar a 

necessidade de uma medida já reputada como inadequada. O conteúdo deter-

minante da sub-regra da necessidade (i.e., alternativa, igualmente adequada, 

mas que restringe com menor intensidade o princípio afetado), é suprimido 

previamente pelo entendimento no sentido da inadequação do ato (o exame 

da necessidade torna-se inócuo, uma vez que não é concebível a busca de uma 

alternativa “igualmente adequada” a uma medida inadequada).

[Proporcionalidade em sentido estrito]: Assim, cumpre per-

quirir se é razoável, dentro de uma sociedade plural como a brasi-

leira, restringir-se determinada manifestação de opinião por meio 

de um livro, ainda que preconceituosa e despropositada, sob o ar-

gumento de que tal ideia incitará a prática de violência, conside-

rando-se, todavia, o fato de inexistirem mínimos indícios de que 

o livro causará tal revolução na sociedade brasileira. E mais, se é 

razoável punir o paciente pela edição de livros alheios, respon-

sabilizá-lo por ideias que nem sequer lhe pertencem, tendo em 

vista que há outras maneiras mais fáceis, rápidas e econômicas 

de a população ter acesso a tais pensamentos, como a internet 

(...). A par desse aspecto, avocar ao Judiciário o papel de censor 

não somente das obras dos próprios autores, responsabilizando-

-os, como sobretudo daquelas simplesmente editadas enseja um 

precedente perigosíssimo.99

Marco Aurélio não oferece argumentos suficientes para reputar a medida 

restritiva como desproporcional em sentido estrito. Para tanto, o Ministro deve-

ria cotejar a gravidade da intervenção proporcionada à liberdade de expressão 

com as razões que justificam as restrições. Por outro lado, poder-se-ia dizer que 

devido à inexistência de indícios capazes de comprovar que a circulação dos 

livros em questão tem o poder de acarretar consequências negativas à comu-

nidade judaica, a restrição à expressão mostrar-se-ia desproporcional. Todavia, 

ainda que concordemos com esse raciocínio, poderíamos levantar a seguinte 

questão: por se tratar de uma análise fática do caso concreto, parece-nos que 

este argumento seria mais bem enquadrado na discussão a respeito das duas 

primeiras sub-regras, sobretudo na análise da adequação da medida.100

Em conclusão, Marco Aurélio aduz que:
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Assim, aplicando o princípio da proporcionalidade na hipó-

tese de colisão da liberdade de manifestação do paciente e dig-

nidade do povo judeu, acredito que a condenação efetuada pelo 

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não foi o meio mais 

adequado, necessário e razoável.101

Arrisco-me a dizer que Marco Aurélio não demonstrou uma consistência 

interna em seu voto, ou, em outras palavras, não logrou colocar plenamente em 

prática a estrutura do procedimento por ele previamente descrito. Decerto, a 

sua investida seria muito mais exitosa se ele tivesse interrompido a sua análise 

logo ao fim da análise da primeira sub-regra.

3.2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 DF 

(ADPF 130)102

Acórdão: ADPF 130

Relator: Ayres Britto

Data de Julgamento: 30/4/2009

a) síntese da controvérsia

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta 

pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) com o objetivo de ver declarado 

pelo STF, “com eficácia geral e efeito vinculante, (...) que determinados dis-

positivos da Lei de Imprensa (a) não foram recepcionados pela Constituição 

Federal de 1988 e (b) outros carecem de interpretação conforme com ela com-

patível (...)”.103

Segundo a linha de argumentação do Partido arguente, certas prescrições 

normativas previstas pela Lei Federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (lei, 

portanto, eivada pelo espírito ditatorial vigente na época em que fora promul-

gada), encontravam-se dissonantes com os atuais preceitos da Constituição 

Federal, em especial com os incisos IV, V, IX, XIII e XIV do art. 5º, e os artigos 

220 e 223 CRFB. Sendo assim, discutia-se a recepção da Lei de Imprensa pela 

Constituição de 1988. Incidentalmente, os Ministros verificaram a possibilidade 

abstrata de o legislador criar um diploma normativo visando à regulação das 

atividades de imprensa.

Onze Ministros estavam presentes no julgamento da ADPF 130; entretan-

to, em apenas três votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As 

decisões proferidas por Menezes Direito, Celso de Mello e Gilmar Mendes serão 

analisadas a seguir. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, as-

sim como o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em re-

lação às perguntas por nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice D.
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b) Análise dos votos

3.2.1. Ministro Menezes Direito

Menezes Direito, ao contrário do que propõe Ayres Britto, acredita na existên-

cia de um equilíbrio entre liberdade de comunicação e os demais direitos da 

personalidade. As colisões entre esses valores constitucionais provocam uma 

imperiosa necessidade de o tomador de decisão valer-se de uma análise cien-

tífica capaz de dirimi-las. Esta análise científica consiste naquilo que o Ministro 

denomina de processo da ponderação.

Transcrevendo as lições de Gilmar Mendes, Menezes Direito aduz que:

No processo de ponderação desenvolvido para solucionar o 

conflito de direitos individuais não se deve atribuir primazia ab-

soluta a um ou outro princípio de direito. Ao revés, esforça-se o 

Tribunal para assegurar a aplicação das normas conflitantes, ain-

da que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação (...) (Revista 

de Informação Legislativa nº 122/227). (Grifos meus.)

Apesar de compartilhar com a crença de que a Constituição de 1988 criou 

uma ampla esfera protetiva à liberdade de expressão,104 Menezes Direito de-

monstra uma visão menos escalonada em relação aos princípios jurídicos, in-

cumbindo ao intérprete constitucional o dever de sanar os conflitos entre di-

reitos fundamentais.

3.2.2. Ministro Celso de Mello

Celso de Mello adota uma linha de raciocínio análoga àquela utilizada quando 

do julgamento do caso Ellwanger. Primeiro, o Ministro realça o fato de os direi-

tos fundamentais não serem absolutos:

É certo que o direito de crítica não assume caráter absoluto, 

eis que inexistem, em nosso sistema constitucional, como reite-

radamente proclamado por esta Suprema Corte (...), direitos e 

garantias revestidos de natureza absoluta.105 (Grifei.)

Entretanto, ele reconhece a posição preferencial da liberdade de expres-

são, posição essa confirmada pela Constituição pátria.

O regime constitucional vigente no Brasil privilegia, de modo 

particularmente expressivo, o quadro em que se desenvolvem as 

liberdades de pensamento. Essa é uma realidade normativa, po-
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lítica e jurídica que não pode ser desconsiderada pelo Supremo 

Tribunal Federal. A liberdade de expressão representa, dentro 

desse contexto, uma projeção significativa do direito, que a to-

dos assiste, de manifestar, sem qualquer possibilidade de inter-

venção estatal ‘a priori’, o seu pensamento e as suas convicções, 

expondo as suas ideias e fazendo veicular as suas mensagens 

doutrinárias.106 (Grifei.)

Em casos extremos, porém, não se pode afirmar que um determinado ato dis-

cursivo esteja salvaguardado pelo âmbito protetivo da liberdade de expressão:107

É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qual-

quer pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláu-

sula constitucional que assegura a liberdade de expressão (...) pu-

blicações que extravasam, abusiva e criminosamente, o exercício 

ordinário da liberdade de expressão e de comunicação, degra-

dando-se ao nível primário do insulto, da ofensa e, sobretudo, do 

estímulo à intolerância e ao ódio público, não merecem a dignida-

de da proteção constitucional (...).108 (Grifei.)

Após essas considerações, o Ministro, com base no caso concreto, passa a 

conceituar a regra da proporcionalidade:

Torna-se importante salientar, neste ponto, presente o con-

texto em exame, que a superação dos antagonismos existentes 

entre princípios constitucionais — como aqueles concernentes à 

liberdade de informação, de um lado, e à preservação da honra, 

de outro — há de resultar da utilização, pelo Poder Judiciário, 

de critérios que lhe permitam ponderar e avaliar, ‘hic et nunc’, 

em função de determinado contexto e sob uma perspectiva axio-

lógica concreta, qual deva ser o direito a preponderar em cada 

caso, considerada a situação de conflito ocorrente, desde que, no 

entanto, a utilização do método da ponderação de bens e interes-

ses não importe esvaziamento do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais (...).109 (Grifei.)

Portanto, na avaliação do Ministro, o método da ponderação tem como 

função a superação dos antagonismos existentes entre princípios constitucio-

nais, devendo o tomador de decisão indicar qual o direito preponderante em 

cada caso.
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Ainda que o Ministro tenha atribuído à regra da proporcionalidade a fun-

ção de equacionar ou harmonizar direitos fundamentais em conflito, os dois 

demais elementos do nosso roteiro analítico não foram verificados. Celso de 

Mello julgou no sentido da incompatibilidade entre a Lei de Imprensa e a vi-

gente Constituição, sem ter ao menos colocado em prática o método que ele 

próprio reputou como apto a solucionar antagonismos principiológicos.

3.2.3. Ministro Gilmar Mendes

Gilmar Mendes, ao longo de seu extenso voto, refuta severamente a posição 

tomada por Ayres Britto, cuja lógica pode ser sumarizada da seguinte forma: 

a Constituição de 1988 (artigo 220 CRFB) concedeu à liberdade de expres-

são uma natureza de sobredireito, ou melhor, a colocou em um patamar de 

direito absoluto. Sendo assim, a matéria em questão [liberdade de imprensa] 

é insuscetível de sofrer regulamentação. Em outras palavras, qualquer lei que 

vise regular as atividades nucleares de imprensa encontra-se eivada de in-

constitucionalidade.

Primeiramente, Gilmar Mendes aceita a premissa de que, historicamen-

te, os textos constitucionais proclamam a liberdade de expressão como um 

direito quase absoluto. No entanto, o caráter “semitranscendental” garantido 

à liberdade de expressão não impede que a jurisprudência constitucional de-

fina os seus limites constitucionais tendo por base os demais valores caros 

à democracia.

Gilmar Mendes retoma o argumento levantado inicialmente por Joaquim 

Barbosa, enfatizando que a existência de uma regulação à imprensa não neces-

sariamente representa uma restrição à informação.110 Uma lei de imprensa pode, 

concomitantemente, garantir de maneira positiva a proteção ao livre discurso 

e conciliar tal direito com os demais valores constitucionalmente protegidos.

A lei de imprensa constitui, nesse sentido, uma exigência 

constitucional em razão da face objetiva ou institucional da liber-

dade de imprensa. É dever do legislador equacionar, nos termos 

exigidos pela Constituição, as dimensões da liberdade de impren-

sa e os demais valores carentes de proteção.111

Ainda nesta linha de raciocínio, Gilmar Mendes reforça a sua visão de que a 

liberdade de expressão não representa um direito absoluto. Ao contrário, a me-

lhor exegese do parágrafo 1º do artigo 220 CRFB acentua o fato de o legislador 

constituinte ter atentado para os direitos que normalmente são afetados pelo 

abuso jornalístico, tal como o direito à imagem, à honra e à vida.
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É fácil ver, assim, que o texto constitucional não exclui a 

possibilidade de que se introduzam limitações à liberdade de ex-

pressão e de comunicação, estabelecendo, expressamente, que 

o exercício dessas liberdades há de se fazer com observância do 

disposto na Constituição. Não poderia ser outra a orientação do 

constituinte, pois, do contrário, outros valores, igualmente rele-

vantes, quedariam esvaziados diante de um direito avassalador, 

absoluto e insuscetível de restrição.112

Em seguida, Gilmar Mendes passa a citar casos paradigmáticos da jurispru-

dência constitucional alemã que possuem afinidade temática com a matéria em 

exame. Em ambas as decisões mencionadas por Gilmar [Caso Klaus Mann e Caso 

Lebach], a liberdade de expressão sucumbe diante dos direitos da personalida-

de, restando evidente, portanto, que à manifestação é possível estabelecer limi-

tes. Ainda, e o que é mais relevante para o presente trabalho, Gilmar Mendes não 

se furta a ressaltar a utilização da proporcionalidade como o método utilizado 

pelo Tribunal Constitucional alemão para o deslinde de tensões principiológicas.

Assim, Gilmar esclarece que:

No processo de ponderação desenvolvido para solucionar o 

conflito de direitos individuais não se deve atribuir primazia ab-

soluta a um ou outro princípio ou direito. Ao revés, esforça-se o 

tribunal para assegurar a aplicação das normas conflitantes ainda 

que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação (...) na juris-

prudência da Corte constitucional alemã, não há hierarquização 

entre direitos fundamentais. Essa é a premissa básica, de modo 

que a ponderação se faz a partir do caso concreto.113

Ao longo de seu voto, as referências que Gilmar Mendes faz à proporcio-

nalidade estão associadas à análise das decisões do Tribunal Constitucional 

alemão. O Ministro compreende o processo de ponderação como um método 

de resolução de conflitos entre direitos individuais não absolutos, no qual o 

tomador de decisão deve se esforçar para aplicar as normas em tensão, “ainda 

que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação”.

Gilmar Mendes conclui o seu voto da seguinte forma:

Conclui-se, dessa forma, com fundamento nas considerações 

acima apresentadas, que deve ser mantida a atual Lei de impren-

sa na parte em que regulamenta o exercício do direito de respos-

ta, especificamente o Capítulo IV, arts. 29 a 36.
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Assim, o voto é pela declaração de não recepção parcial da 

Lei nº 5. 250, de 1697, mantidos os artigos 29 a 36.114

Como fundamentação à decisão, o Ministro não utiliza concretamente a 

regra da proporcionalidade, nem mesmo menciona as sub-regras da adequa-

ção, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

3.3. Recurso Extraordinário 511.961 São Paulo115

Acórdão: RE 511.961 SP

Relator: Gilmar Mendes

Data de Julgamento: 17/6/2009

a) Síntese da controvérsia:

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e 

pelo Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão no Estado de São Paulo (SER-

TESP) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, 

com o condão de ver declarada a não recepção (pela Constituição de 1988) do 

art. 4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972 que exige o diploma de curso superior de 

comunicação social como condição para o exercício da profissão de jornalista.

Segundo o entendimento da maioria dos Ministros, o art. 5 XVIII CFRB 

estabelece como regra o livre exercício da profissão e, como exceção, na parte 

final do dispositivo, a possibilidade de regulação por organizações profissio-

nais. Contudo, a reserva legal para o estabelecimento de qualificações profis-

sionais para o exercício de uma dada profissão corresponde a uma reserva le-

gal qualificada. Ou seja, o legislador infraconstitucional apenas pode restringir 

o exercício profissional — que é, via de regra, ausente de amarras — quando a 

atividade em questão exigir, por sua própria natureza, conhecimentos técnicos 

específicos que quando faltosos possam oferecer perigo a terceiros.

Sendo assim, decidiu-se que a interpretação do art. 5º XIII CRFB, na hipó-

tese da profissão de jornalista, deveria ser efetuada de acordo com os precei-

tos constitucionais que salvaguardam a liberdade de expressão e a liberdade 

de imprensa (art. 5º, IV, IX, XIV e art.220, ambos da CRFB). Isto porque, nas pa-

lavras do Ministro relator, “o jornalismo é a própria manifestação e difusão do 

pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada”.116

Oito Ministros estavam presentes no julgamento do RE 511.961 SP. Em ape-

nas dois votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As decisões 

proferidas por Gilmar Mendes e Ellen Gracie serão analisadas a seguir. Comen-

tários a respeito dos votos dos demais Ministros, assim como o quadro sinóp-

tico que sumariza as respostas dos magistrados em relação às perguntas por 

nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice E.
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b) Análise dos votos

3.3.1. Ministro Gilmar Mendes (relator)

Na visão de Gilmar Mendes, a extensão do âmbito protetivo de um direito fun-

damental encontra-se em estreita relação com a análise da legitimidade dos 

atos do restritivo do Estado.117 Em outras palavras:

Quanto mais amplo for o âmbito de proteção de um direito 

fundamental, tanto mais se afigura possível qualificar qualquer 

ato do Estado como restrição. Ao revés, quanto mais restrito for 

o âmbito de proteção, menor possibilidade existe para a configu-

ração de um conflito entre o Estado e o indivíduo.118

A definição do âmbito de proteção de um direito fundamental, expõe Gilmar, 

requer uma interpretação sistemática, levando sempre em consideração os de-

mais dispositivos constitucionais. Por isso, a demarcação do núcleo de um dado 

direito acontece justamente em casos concretos, quando o tomador de decisão 

se encontra diante de uma tensão entre objetivos constitucionais distintos.119

Importante notar que Gilmar Mendes, agora baseando-se nas lições de 

Canotilho, acrescenta que a análise da área de proteção de uma norma cons-

titucional garantidora de direitos demanda uma atenção especial para certas 

exigências complementares, como:

a) a identificação dos bens jurídicos protegidos e a amplitude 

dessa proteção (âmbito de proteção da norma);120

b) a verificação das possíveis restrições contempladas, expres-

samente, na Constituição (expressa restrição constitucional) e a 

identificação das reservas legais de índole restritiva. 121,122

Em síntese, Gilmar Mendes, com a citação acima transcrita, pretende sub-

linhar que todos os direitos fundamentais exibem um cerne instransponível 

— ou, em outras palavras, um domínio insuscetível de restrição —, ao mesmo 

tempo que normas constitucionais, sempre de maneira proporcional, podem 

restringir alguns aspectos do direito fundamental em questão, sem, contudo, 

afetar o núcleo basilar deste direito.123

O princípio da proteção do núcleo essencial destina-se a evi-

tar o esvaziamento do conteúdo do núcleo fundamental decor-

rente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcio-

nais.124 (Grifos meus.)
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Do intento de se proteger os elementos precípuos de um direito funda-

mental, a proporcionalidade surge como um “limite dos limites”. A regra da 

proporcionalidade, na perspectiva teórica adotada pelo Ministro ao longo de 

sua decisão, objetiva garantir que atos restritivos não atuem de forma a esva-

ziar o núcleo essencial de um direito fundamental.125 Nas palavras do Ministro:

A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se 

tratando de imposições de restrições a determinados direitos, 

deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucio-

nal da restrição eventualmente fixada (reserva legal), mas tam-

bém sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o 

princípio da proporcionalidade.126 (Grifos meus.)

Uma vez estabelecido o objetivo da regra proporcionalidade, o Ministro 

passa à explicação conceitual de sua estrutura, i.e., à discriminação de suas 

sub-regras. Em relação às duas primeiras sub-regras — adequação e necessida-

de — Gilmar Mendes escreve o que se segue:

“O subprincípio da adequação exige que as medidas inter-

ventivas adotadas mostrem-se aptas a atingir os objetivos pre-

tendidos. O subprincípio da necessidade significa que nenhum 

meio menos gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente 

eficaz na consecução dos objetivos pretendidos.”127 (Grifos meus).

Já no que diz respeito à sub-regra da proporcionalidade em sentido estri-

to, ou acerca do sopesamento propriamente dito, o Ministro aduz se tratar de:

um juízo definitivo sobre a proporcionalidade da medida há tam-

bém de resultar da rigorosa ponderação e do possível equilíbrio 

entre o significado da intervenção para o atingido e os objetivos 

perseguidos pelo legislador.128

Tendo vencido a etapa descritiva do nosso roteiro analítico, resta ao Mi-

nistro verificar se a exigência imposta pelo Decreto-Lei nº 972 atende aos re-

clames de proporcionalidade, ou, ao contrário, restringe desmesuradamente 

a liberdade de expressão jornalística. Segundo Gilmar, “No exame da propor-

cionalidade, o art.4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972/1969 não passa sequer no 

teste de adequação”.129

Antes de respondermos à questão relativa à consistência, ou não, da apli-

cação da proporcionalidade realizada por Gilmar Mendes, importante apontar 
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para o seguinte detalhe: quando o Ministro alega que o artigo em questão “não 

passa sequer no teste de adequação”, ele, ao que me parece, demonstra enten-

der que as sub-regras que compõem a estrutura da regra da proporcionalidade 

possuem uma ordem específica e que são aplicadas subsidiariamente.

Gilmar Mendes, apesar de não o fazer de maneira explícita, realiza o exame 

da adequação de modo consistente com a descrição que ele próprio oferece 

para esta sub-regra. Isto porque, na visão no Ministro, a exigência de diploma 

para o exercício da profissão jornalística não corresponde a meio apto para 

atingir os objetivos pretendidos pelo ato restritivo, qual seja: evitar eventuais 

riscos, ou danos a terceiros, associados aos erros e excessos jornalísticos.

De forma mais detalhada, Gilmar Mendes declara que os perigos ligados 

ao mau exercício da profissão jornalística são frutos de características pessoais 

e antiéticas de alguns comunicadores sociais — nada dizendo respeito a uma 

possível falta de conhecimento técnico acerca dos meandros da profissão (ou 

seja., a ausência de diploma é a causa necessária ou eficiente para a conduta 

antiética dos jornalistas). Justamente por isso, repita-se, a exigência do diplo-

ma de curso superior não seria meio adequado para atingir130o objetivo preten-

dido, isto é, incutir maiores graus de confiabilidade ao exercício da profissão 

em análise.

As violações à honra, à intimidade, à imagem ou a outros di-

reitos da personalidade não constituem riscos inerentes ao exer-

cício do jornalismo; são antes, o resultado do exercício abusivo e 

antiético dessa profissão (...). O jornalismo despreparado diferen-

cia-se substancialmente do jornalismo abusivo. Este último, como 

é sabido, não se restringe aos profissionais despreparados ou 

que não frequentaram um curso superior. As notícias falaciosas 

e inverídicas, a calúnia, a injúria e a difamação constituem grave 

desvio de conduta e devem ser objeto de responsabilidade civil e 

penal. Representam, portanto, um problema ético, moral, penal e 

civil que não encontra solução na formação técnica do jornalista. 

Dizem respeito, antes, à formação cultural e ética do profissional, 

que pode ser reforçada, mas nunca completamente formada, nos 

bancos de uma faculdade.131 (Grifo meus.)

A descrição oferecida por Gilmar Mendes para a sub-regra da adequa-

ção fracassa em reproduzir fielmente a definição original proposta por Alexy 

para essa mesma sub-regra.132 Se Gilmar Mendes tivesse atentado para essa 

diferença conceitual, decerto ele teria compreendido a exigência de diploma 

para o exercício profissional como adequada aos fins pretendidos pela medida. 
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Isto porque, como o próprio Ministro salienta, “a formação cultural e ética do 

profissional (...) pode ser reforçada nos bancos de uma faculdade”. Ora, se a 

exigência de formação em ensino superior é apta a reforçar a formação ética 

do profissional e, simultaneamente, os abusos derivam de um desvio ético do 

jornalista — premissas apresentadas pelo próprio ministro —, a conclusão inevi-

tável é a de que a condição imposta pelo Decreto-Lei é, sim, adequada ao fim 

proposto, eis que fomenta um maior controle ético aos profissionais da palavra. 

Logo, a desproporcionalidade da restrição deveria ser comprovada em pelo 

menos uma das duas sub-regras subsidiárias, isto é, necessidade e proporcio-

nalidade em sentido estrito.

Posteriormente, em aparente contradição com o restante de seu voto, Gil-

mar Mendes aduz que:

Por isso, não obstante o acerto de todas essas considera-

ções, que explicitam uma análise de proporcionalidade, o certo 

é que, mais do que isso, a questão aqui verificada é de patente 

inconstitucionalidade, por violação direta ao art. 5º, inciso XIII, da 

Constituição. Não se trata apenas de verificar a adequação de 

uma condição restritiva para o exercício da profissão, mas de 

constatar que, num âmbito de livre expressão, o estabelecimento 

de qualificações profissionais é terminantemente proibido pela 

ordem constitucional, e a lei que assim proceder afronta direta-

mente o art. 5 º, inciso XIII, da Constituição.133 (Grifos meus.)

Não é possível compreender exatamente o que o Ministro pretendeu com 

a conclusão acima transcrita. Ora, se a questão verificada se mostrava ab ini-

tio e de patente inconstitucionalidade, ou, segundo o vocabulário das teorias 

resgatadas pelo Ministro, como afrontando diretamente o núcleo essencial do 

direito fundamental da liberdade profissional, por que ele ainda sim valeu-se da 

proporcionalidade, método apto justamente a limitar as restrições externas im-

postas a um direito fundamental? De forma mais clara, se em casos envolvendo 

a liberdade de expressão, o “estabelecimento de qualificações profissionais é 

terminantemente proibido pela ordem constitucional,” e esta percepção já era 

límpida desde o início, qual fora então a função da regra da proporcionalidade, 

senão a de servir como mais um instrumento retórico, ou como um verdadeiro 

flatus vocis, a fundamentar a decisão proferida pelo Ministro?

3.3.2. Ministra Ellen Gracie

A Ministra, em linha de raciocínio análoga àquela utilizada por Gilmar Mendes, 

imputa à proporcionalidade a função de impedir que restrições aos direitos 
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fundamentais acabem por esvaziá-los por completo.134 Novamente, tem-se a 

proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais e a proporcionalidade 

como um “limite dos limites”.

Daí a utilidade do juízo de proporcionalidade ou de razoabi-

lidade no exame da norma restritiva de direito fundamental, que 

deve passar pelo crivo dos critérios da adequação, necessidade e 

da proporcionalidade em sentido estrito.135 (Grifos meus.)

A exemplo de Gilmar Mendes, Ellen Gracie parece apontar para o fato de 

que a exigência imposta pelo Decreto-Lei não é adequada para os fins visados 

pela medida, porquanto os eventuais danos causados pelo mau exercício do 

jornalismo relacionam-se essencialmente “com o comprometimento do profis-

sional com o bom senso e a seriedade,”136 e não com qualidades técnicas passí-

veis de serem adquiridas em um curso de comunicação.

Como num passe de mágica, a Ministra sugere que:

No presente caso, a exigência de curso superior de jornalis-

mo para o exercício da profissão de jornalista é, sem dúvida algu-

ma, restrição estatal inadequada, desnecessária e desmedida.137 

(Grifos meus.)

Em conclusão, Ellen Gracie conceitua a regra da proporcionalidade como 

um instrumento necessário ao equilíbrio entre os direitos fundamentais (limitação 

dos atos restritivos e a sua conformação aos âmbitos de proteção dos direitos 

fundamentais). A Ministra tão somente cita as sub-regras da proporcionalidade, 

sem, contudo, descrevê-las; nota-se, ainda, que ao se referir a um ato como con-

comitantemente inadequado, desnecessário e desmedido, ela ignora por comple-

to a natureza subsidiária das sub-regras. Se um ato é inadequado, ele não pode 

nem mesmo chegar a ser desnecessário ou desproporcional em sentido estrito. 

Isto se dá pelo simples fato de que o exame da necessidade é condicionado à 

adequação da medida, da mesma forma que o exame da proporcionalidade em 

sentido estrito é condicionado à interpretação positiva acerca de sua necessida-

de.138 Não houve aplicação concreta da regra da proporcionalidade.

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187 (Marcha da 

Maconha)139

Acórdão: ADPF 187

Relator: Celso de Mello

Data de Julgamento: 15/6/2011
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a) Síntese da controvérsia

Conforme se depreende do relatório elaborado por Celso de Mello:

“Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fun-

damental, ajuizada pela eminente Senhora Procuradora-geral da 

República, em exercício (...), na qual postula seja dado, ao art. 

287 do Código Penal, interpretação conforme a Constituição, ‘de 

forma a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminali-

zação da defesa da legalização das drogas, ou qualquer substân-

cia entorpecente específica, inclusive através de manifestações e 

eventos públicos.”140

O artigo 287 do Código Penal proíbe a prática de apologia ao ato crimino-

so, nos seguintes termos:

“Art. 287 — Fazer, publicamente, apologia de fato criminoso 

ou de autor de crime:

Pena — detenção, de três a seis meses, ou multa.”

Trata-se de tipo penal que objetiva a proteção da chamada paz pública, 

por meio da criminalização de condutas que incentivem a prática de ato cri-

minoso. Diante das diversas decisões judiciais que, com base no artigo acima 

citado, apontaram para a ilegalidade de manifestações públicas que buscavam 

a defesa da descriminalização da maconha e de outros entorpecentes, a ADPF 

187 foi proposta com o fulcro de defender a liberdade de reunião e a liberdade 

de expressão.

Oito Ministros estavam presentes no julgamento da ADPF 187. Entretanto, 

em apenas um voto algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. Apenas 

a decisão de Luiz Fux será analisada. Comentários a respeito dos votos dos 

demais Ministros, assim como o quadro sinóptico que sumariza as respostas 

dos magistrados em relação às perguntas por nós elaboradas, poderão ser en-

contrados no apêndice F.

3.4.1. Ministro Luiz Fux

Luiz Fux compartilha com Celso de Mello a crença de que nenhum direito fun-

damental é dotado de natureza absoluta. Os limites de um direito fundamen-

tal, na visão de Fux, surgem justamente da colisão entre as normas constitu-

cionais, momento em que o tomador de decisão deverá valer-se da técnica da 

ponderação para o deslinde da tensão.
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Ainda, Fux adere à teoria de que à liberdade de expressão é conferida uma 

posição preferencial em relação aos demais princípios constitucionais.

É certo que a liberdade de expressão, como direito funda-

mental, merece proteção qualificada, de modo que, quando da 

ponderação com outros princípios constitucionais, possua uma 

dimensão de peso, prima facie, maior.141 (Grifei.)

Ao contrário do que normalmente prega Ayres Britto, para quem a posi-

ção preferencial da liberdade de expressão traduz-se em uma absoluta prima-

zia, Fux admite que, em decorrência das especificidades do caso concreto, o 

princípio da livre manifestação é passível de sofrer restrições.

“(...) os direitos fundamentais gozam de posição preferencial ou 

privilegiada no balanceamento de normas constitucionais em 

conflito, de modo que as restrições legais devem ser submetidas 

à avaliação mais severa, que, se não inverta, ao menos mitiga a 

presunção de constitucionalidade das leis. (...) diante de outros 

interesses constitucionais que se traduzam em finalidades pú-

blicas de alta carga valorativa, seja reequilibrada a ponderação, 

afastando-se a preferência do direito fundamental”.142

No que diz respeito ao caso em questão, Fux acredita que a própria 

Constituição delineia os limites da liberdade de reunião,143 ao prever que 

ela, a reunião, deva ser realizada de maneira pacífica, sem armas, em locais 

abertos ao público, sendo exigido tão somente aviso prévio à autoridade 

competente.144

Para além da descrição da proporcionalidade como técnica de solução 

de conflitos constitucionais, Luiz Fux não atentou para o método trifásico nem 

aplicou a ponderação no caso em exame.

3.5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815 Distrito Federal145 (ADI 

das biografias)

Acórdão: ADI 4.815 DF

Relatora: Cármen Lúcia

Data de Julgamento: 10/6/2015

a) Síntese da controvérsia

A ADI 4.815 DF, ajuizada em 5.7.2012 pela Associação Nacional dos Editores de 

Livros — ANEL, objetivou a “declaração da inconstitucionalidade parcial, sem 
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redução de texto, dos arts. 20 e 21146,147” da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). 

Nas palavras do Ministro Barroso:

A presente ação direta discute, portanto, a validade constitu-

cional da interpretação dos artigos 20 e 21 do Código Civil que con-

fere àqueles que são retratados em biografias (ou a seus familiares, 

no caso de pessoas falecidas) a prerrogativa de autorizarem a pu-

blicação dessas obras e, na ausência de autorização, de obterem 

judicialmente a proibição da sua divulgação, sempre que lhe atingi-

rem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou que se destinarem 

a fins comerciais (ou seja, sempre que assim desejarem).148

Segundo a requerente, devido à interpretação dos citados dispositivos 

pelo Poder Judiciário:

“a publicação e a veiculação de obras biográficas, literárias ou au-

diovisuais, tem sido proibida em razão da ausência de prévia auto-

rização dos biógrafos ou pessoas retratadas como coadjuvantes”.149

Em suma, trata-se de caso de conflito entre dois direitos fundamentais, 

ambos previstos em nossa Constituição: de um lado encontra-se a liberdade 

de expressão (art. 5º IV, IX, XIV; art. 220º §1º e 2º, todos da CRFB), tencionando 

garantir a mais ampla circulação às obras biográficas; de outra parte, acha-

-se o direito à inviolabilidade da intimidade, vida pessoal, honra e imagem das 

pessoas (art. 5º X, CRFB), que no caso em questão se traduz na prerrogativa 

que os biografados e/ou seus herdeiros possuem em condicionar a uma prévia 

autorização a produção desse gênero literário.

Oito Ministros estavam presentes no julgamento da ADI 4.815 DF; entretan-

to, em apenas dois votos algum dos critérios do nosso roteiro foi satisfeito. As 

decisões proferidas por Cármen Lúcia, Roberto Barroso e Gilmar Mendes serão 

analisadas a seguir. Comentários a respeito dos votos dos demais Ministros, as-

sim como o quadro sinóptico que sumariza as respostas dos magistrados em re-

lação às perguntas por nós elaboradas, poderão ser encontrados no apêndice G.

b) Análise dos votos

3.5.1. Ministra Cármen Lúcia (relatora)

Em sua extensa análise acerca dos elementos jurídicos e factuais do caso con-

creto, Cármen Lúcia pouquíssimas vezes faz alusão ao método da proporcio-

nalidade. Em capítulo aparentemente destinado a esse fim, a Ministra coloca 
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em evidência os casos gerais de aplicação da proporcionalidade, assim como 

as propriedades do caso em análise que demandam a utilização desta regra.

Em relação aos casos gerais de aplicação, a Ministra chama atenção para 

as decisões paradigmáticas da jurisprudência constitucional alemã (em espe-

cial, o famoso Caso Lüth150), aduzindo que, a partir de tais casos, o critério da 

ponderação passou a ganhar mais destaque “(...) como método de resolução 

dos casos difíceis, nos quais normas constitucionais tencionam e apresentam 

conflito aparente, que precisa ser solucionado”.151

Trazendo a discussão para o contexto do caso concreto, a Ministra confe-

re à proporcionalidade a capacidade de servir como um método de decisão a 

solucionar o conflito em questão. Cármen Lúcia diz que:

Para perfeito deslinde do caso em exame, há de se acolher o 

balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades 

com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e 

da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem ela-

borar biografias.152

Apesar de a Ministra ter satisfeito a primeira exigência do nosso roteiro de 

análise dos votos, ela não apresentou uma descrição do modelo trifásico que 

estrutura a proporcionalidade. Além disso, Cármen Lúcia não aplica concreta-

mente o método de solução definido por ela mesma como necessário para o 

perfeito deslinde do caso.

3.5.2. Ministro Luís Roberto Barroso

Primeiramente, Barroso indica os casos em que a regra da proporcionalidade 

deve ser utilizada:

[nas] situações em que convivem normas constitucionais que 

guardam entre si uma tensão (...) a técnica que o Direito predomi-

nantemente adota para a solução dessa tensão ou desse conflito 

é precisamente a denominada ponderação.153

Complementarmente, o Ministro ressalta as circunstâncias concretas que 

permitem a utilização de tal regra:

(...) [há] uma tensão, uma colisão potencial entre liberdade de 

expressão e o direito à informação de um lado; e, de outro, os 

chamados direitos da personalidade, notadamente no tocante ao 

direito de privacidade, ao direito à honra.154
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Após conceituação da proporcionalidade, Barroso aponta para o seu mo-

dus operandi, ou, em suas palavras, indica a forma racional sob a qual se estru-

tura o raciocínio da proporcionalidade.

Ponderação é uma forma de estruturação do raciocínio que 

se desenrola em três etapas. Na primeira delas, verificam-se quais 

são as normas que postulam incidência sobre aquela hipótese. (...) 

A segunda etapa da ponderação exige que se verifiquem quais 

são os fatos relevantes. E, na terceira e última etapa, testam-se as 

soluções possíveis.155 (Grifos meus.)

Nota-se que, no que diz respeito à operacionalização da proporcionalida-

de, o Ministro não faz qualquer menção às sub-regras da adequação, neces-

sidade e proporcionalidade em sentido estrito, evocando tão só o dever de 

(I) localizar os princípios que se encontram em tensão; (II) verificar os fatos 

relevantes — elemento da estrutura de raciocínio que o Ministro não examina 

de modo mais demorado; e (III) testar soluções possíveis. Os dois primeiros 

elementos da estrutura de raciocínio proposta por Barroso limitam-se a assi-

nalar as possibilidades fáticas e jurídicas do conflito em exame. Em relação ao 

último elemento, i.e., o cotejo de possíveis soluções, o Ministro propõe uma 

versão análoga ao teste da necessidade, no sentido de uma busca de soluções 

alternativas, deixando de lado, contudo, o rigor inerente a esta sub-regra, cujo 

conteúdo requer que as soluções alternativas sejam tão eficazes quanto aquela 

que se encontra sob análise.155

Entendemos que as etapas deste raciocínio não se coadunam com a teoria 

dos princípios proposta por Alexy (no mínimo, elas não as esgotam). De todo 

modo, importante avaliar se o voto de Barroso possui consistência interna, ou 

seja, se o resultado final de sua decisão decorre logicamente da aplicação or-

denada das etapas do raciocínio por ele proposto.

Ao que me parece, em nenhum momento de sua decisão Barroso aplica 

de maneira ordenada as etapas do raciocínio supracitado. O Ministro, apesar 

de descrever minimamente as circunstâncias do caso em exame que permiti-

riam a aplicação da proporcionalidade, não se engaja na investigação de solu-

ções alternativas à redução mais drástica ao suposto direito dos biografados 

no controle do material produzido a respeito de suas próprias personalidades.

Segundo Barroso, a análise da ADI 4815 possui o condão “de determinar 

se a lei pode consagrar a absoluta precedência dos direitos da personalidade, 

em detrimento da liberdade de expressão(...)”.156 Em resposta, Barroso opta 

pela negativa — isto porque, segundo o Ministro, não existe hierarquia entre os 

direitos fundamentais. Sendo assim, não pode o legislador, mesmo que sob a 
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pretensão da proteção de um dado direito fundamental, regular abstratamente 

a colisão entre princípios, conferindo absoluta precedência de um em relação a 

outro. Em outras palavras, não existe hierarquia rígida ou abstrata entre direi-

tos fundamentais, sendo cogente a análise das circunstâncias do caso concreto 

para o deslinde da tensão constitucional.

Justamente por esta razão, que teria como sustentáculo o princípio da uni-

dade da Constituição, a interpretação comumente conferida aos artigos 20 e 21 

do Código Civil de 2002 deve ser reputada como inconstitucional, porquanto 

cria uma verdadeira precedência aos direitos da honra e da intimidade em de-

trimento da liberdade de expressão.

O que é mais intrigante no voto de Barroso, porém, é a forma como ele 

sinaliza para a pertinência do uso da proporcionalidade, ao mesmo tempo que 

se afasta de qualquer tentativa concreta em aplicá-la. Uma possível defesa à 

atitude do Ministro poderia advir de sua postura teórica no que diz respeito ao 

peso que deve ser atribuído à liberdade de expressão em casos de conflitos en-

tre direitos fundamentais (o que contradiz, contudo, o sentido que ele confere 

ao conceito de unidade da Constituição, i.e., ausência de hierarquia material 

entre as normas constitucionais).

Inobstante a sua crença acerca da inexistência de hierarquias entre princí-

pios constitucionais, Barroso argumenta que a liberdade de expressão possui 

uma posição preferencial em relação aos demais princípios do ordenamento ju-

rídico. Tal preferência decorre de razões históricas, sistêmicas e didáticas — ela 

é resultado dos próprios fundamentos filosóficos da proteção dessa liberdade, 

cabendo destacar a sua importância instrumental para a democracia, a digni-

dade humana, a busca da verdade, a preservação da cultura e história, dentre 

outros direitos fundamentais.

Teoricamente, o uso da proporcionalidade como um método apto a solu-

cionar tensões envolvendo direitos fundamentais é compatível com a atribui-

ção prévia de um peso maior a um dos princípios colidentes. Fazer isto equivale 

a adotar uma espécie de presunção em favor à liberdade de expressão, alocan-

do o ônus argumentativo àquele que pretende restringir esse direito funda-

mental.157 A incongruência entre esse tipo de postura e a regra da proporcio-

nalidade manifesta-se, porém, quando na prática o tomador de decisão abdica 

completamente da ponderação entre princípios tomados como desiguais em 

peso, pelo simples fato de eles serem desiguais em peso.

Como consequência dessa preferência prima facie da liberdade de expres-

são, Barroso acredita que ela somente pode ser derrogada em casos excepcio-

nalíssimos — quando, por exemplo, verificam-se graves ilicitudes na obtenção 

das informações publicadas, ou quando a discurso é deliberadamente menti-

roso.158,159 Esta tese, ao que me parece, faz mais do que simplesmente conferir 
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uma posição preferencial à liberdade de expressão, eis que cria uma verdadeira 

regra dotada de limitadas exceções.

3.5.3. Ministro Gilmar Mendes

Gilmar Mendes argumenta que o art. 220 CRFB não veda o legislador infracons-

titucional em se ocupar da matéria em questão. Ao contrário, há um verdadeiro 

dever positivo imputado ao Poder Legislativo de atuar no sentido de proteger 

esses valores. Nas palavras do citado Ministro,

Entre nós, não se pode afirmar que o constituinte de 1988 

tenha concebido a liberdade de expressão como direito absoluto, 

insuscetível de restrição, seja pelo judiciário, seja pelo legislativo. 

(...) o texto constitucional não excluiu a possibilidade de que se in-

troduzam limitações à liberdade de expressão e de comunicação, 

estabelecendo, expressamente, que o exercício dessas liberdades 

há de se fazer com observância do disposto na Constituição.160

Tendo como parâmetro a jurisprudência constitucional alemã, Gilmar Men-

des ressalta que no processo de ponderação, instrumento hábil para a solução 

de conflitos entre direitos fundamentais, não se pode atribuir qualquer tipo de 

primazia absoluta a algum um dos princípios em tensão. Cabe ao tomador de 

decisão, tendo em vista a configuração do caso concreto, determinar qual dos 

direitos em disputa irá prevalecer. Logo, na perspectiva de Gilmar Mendes há 

de haver uma ponderação entre os princípios em colisão, sem que o tribunal 

confira ex ante um peso maior a um determinado princípio.

Considerou [o Tribunal Constitucional Alemão no caso Le-

bach], inicialmente, que os valores constitucionais em conflito 

(liberdade de comunicação e os direitos da personalidade) confi-

guram elementos essenciais da ordem democrático-social, esta-

belecida pela Lei Fundamental, de modo que nenhum deles deve 

ser considerado, em princípio, superior ao outro.161 (Marquei.)

Importante dizer que a regra da proporcionalidade, no que diz respeito à 

sua operacionalização concreta, não foi colocada em prática.

3.6. Conclusão da análise de dados162

A despeito da crença de alguns juristas de que a proporcionalidade ocupa um 

lugar de destaque na solução de tensões principiológicas,163 sustentamos que 

a exigibilidade da aplicação dessa regra ainda passa despercebida nos casos 
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envolvendo a liberdade de expressão no STF.164 Em apenas 19 votos (24% dos 

78 votos totais), algum dos critérios estabelecidos pelo nosso roteiro (a concei-

tuação da proporcionalidade, ao menos) foi satisfeito. Em somente 5 ocasiões 

(6,41%) os Ministros preocuparam-se em descrever o modelo trifásico da propor-

cionalidade. Finalmente, em 3 casos (3,85%) verificamos uma tentativa real na 

aplicação da regra da proporcionalidade. Ainda, se tivermos em mente que esses 

números ilustram um conjunto selecionado com base nos termos elencados na 

parte metodológica desse trabalho (i.e., critérios de busca voltados justamente 

para colher litígios nos quais os termos “liberdade de expressão” e “proporciona-

lidade” aparecem conjuntamente), a conclusão de que a regra da proporciona-

lidade não possui um papel de destaque na solução de conflitos constitucionais 

ainda é mais latente. O gráfico abaixo ilustra o que está sendo dito:
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Cinquenta e nove votos (75,6%) não satisfizeram nenhuma das exigências 

estabelecidas pelo nosso roteiro. Quatorze votos (17%) tão somente conceitua-

ram a regra da proporcionalidade (1ª exigência). Em apenas duas ocasiões a 

proporcionalidade foi descrita juntamente com o seu modelo trifásico, sem que 

a aplicação concreta tenha sido efetivada (1ª e 2ª exigências). Em três votos, 

para além do domínio descritivo, houve uma tentativa concreta na aplicação do 

procedimento decisório (1ª, 2ª e 3ª exigências).

Mas, enfim, quais são as conclusões a que podemos chegar? (1) A regra 

da proporcionalidade é inconciliável com o entendimento de alguns Ministros 

acerca da natureza normativa da liberdade de expressão (liberdade de expres-

são como um direito absoluto, representando um dever definitivo); (2) analo-

gamente, podemos concluir que a utilização da regra da proporcionalidade é 

restringida em razão da concepção de alguns Ministros em relação à natureza 

dos limites impostos aos direitos fundamentais (teoria dos limites imanentes). 
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O que é mais intrigante, porém, é que mesmo os magistrados que afirmam 

que os limites da liberdade de expressão encontram-se de antemão no próprio 

texto constitucional, ressaltam a importância da ponderação para o deslinde da 

conflituosidade entre normas constitucionais; (3) ainda, nas ocasiões em que 

o Ministro descreve a regra da proporcionalidade, sem, contudo, demonstrar 

qualquer esforço para aplicá-la ao caso concreto, não poderíamos chegar a ou-

tra conclusão senão a de que a ponderação é utilizada de maneira meramente 

retórica; (4) os Ministros que de alguma forma buscam observar as exigências 

impostas pelas sub-regras da adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito, não o fazem de maneira irrepreensível, i.e., sem contradições 

internas ou equívocos conceituais; (5) outros métodos que também poderiam 

estabilizar o processo decisório são operados com inconsistências teóricas e 

imprecisões conceituais, o que frustra a fixação de parâmetros claros para o 

controle intersubjetivo dos seus resultados e a criação de pontos de referência 

a orientar decisões futuras (ver seções 4.2 e 4.3).

4. Segurança jurídica e clareza argumentativa
Os critérios de conhecimento e verdade utilizados no sistema jurídico são di-

ferentes daqueles que orientam o sistema científico.165 Na teoria dos princípios 

de Robert Alexy “certeza” e “objetividade” ganham sentidos mais débeis em 

relação aos seus significados no domínio da “ciência pura”.166 A proporcionali-

dade, como um modelo de fundamentação da aplicação de princípios jurídicos 

a casos concretos, não ambiciona garantir plena previsibilidade ou completa 

ausência de indeterminação dos resultados associados ao seu emprego. Isto 

posto, nos referimos ao discurso jurídico como um caso especial do discurso 

prático geral167 e à proporcionalidade como um procedimento a ser operacio-

nalizado nos limites de discursos não ideais de justificação.168

A certeza e a objetividade da decisão jurídica orientada pela regra da pro-

porcionalidade associam-se à possibilidade de fundamentação racional dos 

enunciados de preferências condicionais entre princípios e valores.169 As regras 

da racionalidade prática geral guiam o discurso jurídico, como uma ideia re-

gulativa,170 a uma estabilização das expectativas normativas dos participantes 

do discurso, oportunizando ganhos de qualidade discursiva.171 O incremento 

de previsibilidade ligado à utilização da proporcionalidade relaciona-se com 

a aptidão desse procedimento em apresentar pontos de referência (como a 

fixação de um ônus argumentativo, por exemplo) para o exercício do controle 

intersubjetivo da correção decisional.172

Inobstante acreditarmos que as exigências discursivas impostas pela regra 

da proporcionalidade de fato geram uma maior clareza aos juízos de preferên-

cias condicionais expressos em situações de conflito entre princípios jurídicos, 
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devemos levar em consideração a possibilidade de o STF fixar outros critérios 

para solução dos litígios envolvendo a liberdade de expressão; critérios esses 

que auxiliam o enfretamento de casos futuros. Caso exista uma íntima relação 

entre o princípio da segurança jurídica e a transparência argumentativa na im-

posição de limites aos direitos fundamentais,173 alguns dos ganhos decorrentes 

da aplicação da regra da proporcionalidade (sobretudo aqueles ligados à pre-

visibilidade) podem ser alcançados por meio de uma formulação explícita do 

tipo de raciocínio perfilhado pelo operador do direito.174

Infelizmente, contudo, não é possível dizer que, em casos envolvendo a 

liberdade de expressão, os Ministros do STF demonstram uma preocupação 

com a clareza e com coerência de suas fundamentações jurídicas.175 Ao con-

trário, contradições teóricas e imprecisões conceituais foram encontradas na 

maioria dos votos analisados. Dito isto, o presente capítulo busca expor as 

diferentes visões dos nossos magistrados em relação à extensão do âmbito 

protetivo da liberdade de expressão e, além de tudo, as incoerências e incon-

sistências das justificativas que compõem seus votos.

4.1. Extensão do âmbito de proteção da liberdade de expressão: três 

posições: impossibilidades, contradições e imprecisões

Estudar os direitos fundamentais significa principalmente estudar suas limita-

ções.176 Salvo raras exceções,177 pode-se dizer que há um consenso entre os ju-

ristas pátrios naquilo que diz respeito à natureza não absoluta desses direitos. 

Dizer que os direitos fundamentais não são absolutos significa, por sua vez, 

afirmar que eles são passíveis de limitações.

Disto exsurgem três categorias dogmáticas complementares, são elas: (I) 

âmbito de proteção do direito fundamental; (II) limites atribuíveis a esses direi-

tos; e (III) limites dos limites.178 Veja bem, a afirmação da inexistência de uma 

natureza absoluta dos direitos fundamentais expressa claramente as duas pri-

meiras categorias acima citadas, i.e., que ela possui um suporte fático ou um 

conjunto de situações nas quais o seu âmbito protetivo deve necessariamente 

incidir e, simultaneamente, que o seu horizonte de atuação protetiva é, de 

alguma forma, circunscrito ou delimitado. Em relação à última noção (III), que 

apregoa que os limites que recaem sobre os direitos fundamentais devem re-

sultar de um procedimento de fundamentação estruturado a partir do entendi-

mento de princípios como mandamentos de otimização,179 será analisada mais 

adiante, uma vez que esta categoria dogmática se encontra associada a uma 

posição teórica específica acerca da natureza dos limites a serem atribuídos ao 

direito fundamental.

Em síntese, a partir da longa análise dos votos dos Ministros do STF em ca-

sos envolvendo a liberdade de expressão, visualizamos três posições teóricas 
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distintas acerca da forma de delimitação do âmbito de incidência dos direitos 

fundamentais. A primeira posição outorga à liberdade de expressão uma pre-

cedência absoluta em relação aos demais direitos constitucionais. Esta pos-

tura teórica, retomando a segunda frase do primeiro parágrafo desta seção, é 

a verdadeira responsável pela necessidade de se incluir, à visão majoritária da 

doutrina e jurisprudência, o adendo “salvo raras exceções”. Tendo em mente 

as categorias dogmáticas apresentadas no parágrafo anterior, a liberdade de 

expressão seria um direito fundamental “transcendental” que possui um amplo 

âmbito de proteção (I), âmbito este insusceptível de sofrer qualquer limitação 

(II), tornando irrazoável, portanto, falar-se de “limite aos limites” (III).

A segunda postura admite que o horizonte de incidência da liberdade 

de expressão sofra restrições ou limitações. Melhor dizendo, o verbo “sofrer” 

talvez não seja o mais apropriado para descrever tal posição — assim como 

qualquer outro verbo que sugira uma atuação restritiva exterior, i.e., uma ação 

positiva de impor, atribuir ou imputar limites. Isto porque estamos nos refe-

rindo à teoria dos limites internos dos direitos fundamentais, teoria esta que, 

como veremos a seguir, não distingue o âmbito de proteção dos direitos fun-

damentais de seus respectivos limites.180 Logo, a teoria dos limites internos ou 

imanentes pressupõe que: (I) existe um âmbito de atuação legítima do direito 

fundamental; (II) este âmbito não é ilimitado, encontrando limites em sua pró-

pria estrutura, ou seja, em sua própria composição como direito fundamental; e 

(III) devido à natureza dos limites atribuíveis aos direitos fundamentais não há 

que se falar em “limites dos limites”.

Por fim, a terceira e última posição teórica que expomos nessa seção cor-

responde justamente a uma concepção acerca da natureza dos limites dos di-

reitos fundamentais que possibilita, ou melhor, que exige, a operacionalização 

da proporcionalidade em casos envolvendo conflitos na aplicação de princípios 

jurídicos a casos concretos. Trata-se da teoria dos limites externos dos direitos 

fundamentais, que pressupõe que há, “em primeiro lugar, o direito em si, e, des-

tacado dele, as suas restrições”.181 Existe, portanto, uma esfera de atuação do di-

reito fundamental que, em um primeiro momento, ou prima facie, possui todos 

os seus feixes de atuação intocados (I); em seguida, admite-se a imposição/

imputação/atribuição (agora, sim os verbos aplicam-se), de limites externos 

capazes de compatibilizar o direito em questão com os demais bens jurídicos 

constitucionais que também incidem no caso concreto (II); finalmente, com vis-

tas a controlar a restrição do âmbito de incidência dos direitos fundamentais, 

exige-se do tomador de decisão que se encontre numa situação de inevitável 

restrição a um direito constitucional, a superação de um ônus argumentativo 

capaz de fazer com que a decisão cumpra com a exigência de fundamentabi-

lidade, indispensável para a pretensão de correção do direito (III).183 A regra da 
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proporcionalidade surge neste contexto como um limite dos limites ou como 

um procedimento discursivo que orienta a aproximação entre discursos reais 

e discursos ideais (pretensão de correção por meio de uma ideia regulativa).182

Antes de passarmos para a descrição mais pormenorizada de cada uma 

das posturas acima expostas, cabe a seguinte observação — se é verdade que 

o estudo dos direitos fundamentais corresponde ao estudo de suas limitações, 

isto se dá pelo fato de que:

“(...) o conteúdo e alcance dos direitos humanos e fundamentais 

apenas é passível de aferição mediante a inclusão das possíveis 

limitações às quais os mesmos estão sujeitos, quanto mais preci-

so for o tratamento jurídico (normativo e dogmático) do proble-

ma das limitações e dos seus próprios limites (...) mais se estará 

rendendo a necessária homenagem às exigências de segurança 

jurídica, portanto, do próprio Estado Democrático de Direito”.183 

(Grifos meus.)

Se de fato existe um vínculo entre segurança jurídica e clareza na delimi-

tação da eficácia dos direitos fundamentais, nada mais natural que exijamos 

dos operadores do direito o esforço em tornar o mais transparente possível 

a fronteira entre o uso e o abuso. Inobstante a postura teórica adotada pelo 

Ministro — i.e., se ele acredita que os limites devem ser estabelecidos abstra-

tamente ou, ao contrário, que as restrições emergem das tensões concretas 

entre princípios —, a observância da segurança jurídica somente é possível por 

meio de tomadas de decisões internamente consistentes, que assegurem aos 

jurisdicionados o acesso prévio à racionalidade decisional adotada em casos de 

conflitos (ou conflitos aparentes, para a teoria interna) entre princípios consti-

tucionais. Caso contrário, atos discursivos protegidos pela Constituição (ou, na 

perspectiva da teoria externa, atos condicionalmente preferenciais), sofreriam 

um efeito esfriador (chilling effect) pelo simples fato de os seus possíveis emis-

sores serem altamente responsivos aos incentivos negativos que derivam da 

incerteza decisional.184 Se parâmetros claros não forem estabelecidos, se previ-

sões relativamente seguras a respeito da permissibilidade de um ato discursivo 

forem impraticáveis, é possível que, até certo ponto, determinados tipos de 

manifestações sejam desencorajadas.

4.2. Liberdade de expressão como um direito absoluto: “Quem quer que 

seja possui a liberdade para dizer o que quer que seja”.

Se estamos preocupados com os efeitos perversos que advêm da má sinaliza-

ção dos limites da liberdade de manifestação, a posição teórica que defende 
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pela absoluta precedência desta liberdade diante dos demais valores consti-

tucionais não deveria inquietar-nos.185 Afinal, nada pode ser mais previsível do 

que o estabelecimento de um comando inequívoco, tal como: “quem quer que 

seja possui a liberdade para dizer o que quer que seja!”.186

Ayres Britto e Luís Roberto Barroso figuram, a meu ver, como os defen-

sores dessa posição no STF.187 Enquanto o primeiro o faz de maneira explícita, 

sem pudor algum em classificar a liberdade de expressão como um direito ab-

soluto, e sem receio das inúmeras vênias pedidas pelos demais membros da 

Corte; o segundo o faz timidamente, mesclando à sua perspectiva uma série 

de outros argumentos incompatíveis com a visão que em última instância com-

partilha com Britto.

Quando um Ministro adota uma posição extrema como essa, o exame da 

consistência interna188 de seu voto mostra-se quase que desnecessário. Isto 

se dá por dois motivos: (I) ao exigirmos do Ministro uma conformação entre o 

âmbito descritivo e pragmático de seu voto, reivindicamos uma congruência 

entre a maneira como o magistrado concebe a regra da proporcionalidade e 

a forma como ele de fato a aplica ao caso concreto. Diante da inexorabilidade 

de um direito fundamental não há espaço para o teste da proporcionalidade e, 

por conseguinte, para a verificação da consistência nos moldes que prevíamos 

inicialmente; (II) se a consistência de um voto traduz-se numa espécie de con-

cordância lógica entre as “premissas descritivas” e a “conclusão operacional”, a 

forma como se constrói o argumento daqueles que defendem a natureza abso-

luta da liberdade de expressão torna qualquer falácia, ou qualquer ruído entre 

as premissas e a conclusão, extremamente latente e de fácil visualização. Em 

outras palavras, da premissa adotada por esta posição, i.e., de que a liberdade 

de expressão é um direito imperturbável, deve-se seguir, inescapavelmente, 

uma conclusão que aponte para preferência dessa liberdade no caso concreto. 

Nota-se que premissas e conclusões encontram-se tão intrinsecamente ligadas 

que é mesmo difícil afirmar que correspondem a categorias lógicas distintas.

Nos votos de Ayres Britto, isto se mostra de maneira evidente — ao vestir 

a liberdade de expressão com uma indumentária de invencibilidade, o Ministro 

não apenas enuncia as premissas sobre as quais planeja fundamentar a sua de-

cisão, mas já indica, ao mesmo tempo, a conclusão por ele alcançada (a conclu-

são está contida na premissa). Sendo assim, é impossível avançar na análise da 

consistência interna de fundamentações jurídicas cujas conclusões se limitam 

a ser meras reproduções das premissas que a compõem.189

Uma possível solução para o problema acima descrito consistiria em com-

preender a natureza absoluta dos direitos fundamentais como uma conclusão, 

e não propriamente como uma premissa. Tal conclusão deve emergir de pro-

posições sólidas e independentes, calcadas, por exemplo, naquilo que foi cha-
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mado de “fundamentos filosóficos” da liberdade de expressão. Todavia, ainda 

que reputemos às bases teóricas da liberdade da manifestação uma natureza 

axiomática — o que é no mínimo discutível190 —, a conclusão que se segue não 

necessariamente indica a intocabilidade deste direito. Ao contrário, a jurispru-

dência norte-americana, tendo como alicerce a doutrina que fora produzida em 

favor de uma liberdade de expressão distendida,191 inclina-se para uma com-

preensão na qual a posição preferencial concedida ao discurso não sugere uma 

invencibilidade absoluta deste direito.192

Alternativamente, poder-se-ia dizer que a natureza absoluta da liberdade 

de expressão decorre do texto constitucional, em especial da interpretação do 

artigo 220 CRFB.193 Se a própria Constituição estabelece a proteção da liberda-

de de expressão como um dever definitivo, classificando-a como uma norma 

do tipo regra, a aceitabilidade dos resultados atrelados ao processo de sub-

sunção194 resultaria da compatibilidade interna entre premissas (i.e., conjunção 

entre a premissa maior [norma jurídica aplicável] e a premissa menor [fatos 

que compõem o caso]) e a conclusão (i.e., a declaração da prevalência da liber-

dade de expressão no caso em exame).195 Contudo, não estamos interessados 

no acerto dos resultados derivados da operacionalização do silogismo jurídi-

co. Em vez disso, o nosso exame de consistência interna (nos termos em que 

foi proposto na seção metodológica desse estudo) só tem razão de ser se o 

tomador de decisão partir de um entendimento acerca dos direitos fundamen-

tais como princípios (e, assim, como mandamentos de otimização), que torne 

possível avaliar a correção da operacionalização do esquema de orientação 

decisional imposto pela regra da proporcionalidade.

A análise da consistência interna dos votos proferidos por Barroso padece 

do mesmo problema retratado acima, i.e., a tautologia em se afirmar que um 

direito deve prevalecer pelo simples fato de ele ser absoluto (afinal, a liberdade 

de expressão é absoluta porque ela deve sempre prevalecer ou ela deve sempre 

prevalecer porque ela é absoluta?196). Infelizmente, o teste da coerência entre os 

votos do Ministro também se mostra impossível — lembremos que a entrada de 

Barroso no STF é relativamente recente (26.6.2013), de forma que apenas dois 

votos sobre a matéria poderiam ser cotejados (ADI 4.815 DF e ADI 5.136 DF). 

Mesmo que ignorássemos os vieses que normalmente decorrem da análise de 

um espaço amostral ínfimo, o teste de coerência ainda assim seria irrealizável, 

eis que na ADI 5.136 DF Barroso entendeu não haver qualquer conflito entre o 

§1º do art. 28 da Lei n. 12.663/2012 e o princípio da liberdade de expressão.

Inegavelmente a posição defendida por Ayres Britto e Roberto Barroso 

garante àqueles que pretendem se engajar em atos discursivos uma maior pre-

visibilidade em relação aos limites de legitimidade do poder restritivo estatal. 

Para sermos mais exatos, esta previsibilidade não decorre propriamente da cla-
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reza na delimitação do âmbito protetivo da liberdade de expressão, mas sim 

do entendimento de que qualquer atividade restritiva do discurso é ilegítima. 

Contudo, ao que me parece, essa postura ainda deixa em aberto algumas ques-

tões pertinentes, tais como: da aceitação das bases filosóficas da liberdade de 

expressão segue-se necessariamente a natureza absoluta conferida ao discur-

so? Se o objetivo dessa posição tem a ver com a garantia da livre circulação de 

ideias e pensamentos, os seus defensores também não deveriam se preocupar 

com os efeitos perversos associados à visão libertária da liberdade de expres-

são? Em outras palavras, o discurso de ódio contra um grupo minoritário é 

capaz de constranger os membros deste grupo a tal ponto de eles se sentirem 

emocionalmente incapazes de se defenderem através do discurso?197 Afinal, 

uma boa ação pode ser uma má ação? Quem salva o lobo mata as ovelhas?

4.3. Teoria dos limites internos dos direitos fundamentais e sincretismo 

metodológico

A teoria dos limites internos dos direitos fundamentais e a teoria dos limites ex-

ternos são inconciliáveis entre si — as duas concepções não podem ser utiliza-

das de maneira complementar. A principal diferença entre elas reside na exten-

são conferida ao suporte fático de cada direito fundamental,198 extensão esta 

que determina se os conflitos entre valores constitucionais são reais ou apenas 

aparentes. Segundo a teoria estruturante de Friedrich Müller, por exemplo:

(...) a racionalidade e a possibilidade de controle intersubjetivo 

na interpretação e na aplicação do direito só são possíveis por 

intermédio de uma concretização da norma jurídica após árdua 

análise e delimitação do âmbito de cada norma. Depois des-

sa árdua tarefa, não há espaço para colisões, porque a norma 

simplesmente se revela como não aplicável ao caso concreto e 

não se vê envolvida, portanto, em nenhuma colisão jurídica re-

levante. Logo, sem colisão, não há razão para sopesamento. A 

concretização da norma, seguindo os procedimentos da teoria 

estruturante, restringe o conteúdo de dever ser de cada direito 

fundamental, porque delimita de antemão o seu âmbito norma-

tivo.199 (Grifos meus.)

A delimitação prévia do âmbito normativo dos direitos fundamentais con-

duz à ideia da composição harmônica entre as normas constitucionais, tor-

nado dispensável qualquer técnica de sopesamento de princípios. Diante da 

publicação de materiais de cunho antissemita, os adeptos da teoria interna 

avaliam, através da escolha de uma forma de justificação específica,200 se o 
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discurso de ódio proferido contra a comunidade judaica encontra-se prote-

gido pelo âmbito de incidência da liberdade de expressão. Diferentemente, 

aqueles que classificam como externos os limites impostos aos direitos funda-

mentais indicam a existência de um conflito real entre dois direitos de amplo 

suporte fático — i.e., liberdade de expressão e direito à honra —, exigindo a 

aplicação de um método capaz de solucionar a tensão concreta, como, por 

exemplo, a regra da proporcionalidade.

Sincrético é o adjetivo conferido ao produto da fusão de diferentes dou-

trinas. Quando os elementos da operação são inconciliáveis entre si, como 

o são as teorias dos limites internos e externos dos direitos fundamentais, o 

sincretismo pode ser concebido como prejudicial às expectativas de raciona-

lidade do discurso jurídico.201 O sincretismo metodológico, por conseguinte, 

traduz-se na crítica direcionada à utilização concomitante de duas teorias on-

tologicamente incompatíveis.

Nos limites autoimpostos pela presente escolha temática, não nos é pos-

sível adentrar a discussão teórica sobre a melhor interpretação dos limites dos 

direitos fundamentais, eis que ela, a discussão, demandaria uma monografia 

própria. Por outro lado, vemo-nos na obrigação de ressaltar o sincretismo me-

todológico de alguns Ministros do STF, uma vez que, na esfera de delimitação 

dos discursos legítimos, a tentativa de conciliar o inconciliável pode ser com-

preendida como uma das causas para o incremento da incerteza jurídica.

Maurício Corrêa,202 Celso de Mello,203 Carlos Velloso204 e Cézar Peluso205 ex-

põem ao longo de seus votos argumentos no sentido de que a solução para o 

conflito aparente entre princípios constitucionais perpassa pela interpretação 

dos limites insertos no próprio texto da Constituição. O voto do Ministro Celso 

de Mello no Caso Ellwanger talvez seja o mais ilustrativo no que diz respeito à 

retórica da confluência de teorias incompatíveis. Em sua decisão, o Ministro flu-

tua alternativamente entre a declaração de ausência de conflituosidade no caso 

concreto (visto que a proteção constitucional conferida à liberdade de expres-

são não pode compreender, em seu âmbito de tutela, manifestações que trans-

gridam outros valores constitucionais), e a crença de que superação dos anta-

gonismos apresentados exige a operacionalização de critérios que permitam 

ponderar e avaliar “hic et nunc” qual o direito a preponderar no caso concreto.

Reproduzindo aquilo que foi dito na ocasião da análise do voto proferido 

por Celso de Mello, nada impede que o Ministro acredite não haver conflito 

real entre os princípios constitucionais ou que um princípio constitucional já 

carrega em sua própria natureza, i.e., imanentemente, as fronteiras de seu âm-

bito protetivo. Nestes casos, dispensar-se-ia a utilização da proporcionalidade, 

eis que o conflito já se encontraria antecipadamente solucionado, ou melhor, 

nunca teria existido. Contudo, difícil sustentar simultaneamente, como o faz o 
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Ministro, que, diante da situação, a resposta situa-se de antemão no texto cons-

titucional e que o STF deve “ponderar e avaliar hic et nunc”.206

Em menor medida, Maurício Corrêa, Carlos Velloso e Cézar Peluso come-

tem o mesmo equívoco metodológico descrito anteriormente. Não podería-

mos, devido aos limites do presente trabalho, comentar individualmente as 

contradições teóricas de cada um desses Ministros; no entanto, nada impede 

que o leitor retorne à seção de análise dos votos e verifique por si próprio se de 

fato os magistrados citados sofrem do sincretismo metodológico.

É possível avaliar a consistência interna de votos metodologicamente sin-

créticos?207 Talvez. Se o Ministro utiliza uma das teorias de forma meramente 

retórica, ou seja, como um simples adorno argumentativo à sua decisão, con-

tinuando fiel, contudo, à metodologia de interpretação constitucional por ele 

preferida, poder-se-á criticar a inclusão residual do “método intruso” e, conco-

mitantemente, tendo como parâmetro o “método principal”, avaliar a consis-

tência interna de sua decisão. Entretanto, seria irrazoável exigir do pesquisador 

que, diante das decisões judiciais internamente contraditórias, realize uma lei-

tura criativa que separe o joio do trigo.

Caso assim o fizéssemos, ou seja, se nos propuséssemos a indicar a verda-

deira — se é que ela de fato existe — concepção dos Ministros acerca da natu-

reza dos limites dos direitos fundamentais, duas conclusões distintas poderiam 

surgir: (I) [N/A]; se a “escolha principal” do Ministro fosse em favor de um 

método (ou de uma teoria sobre o suporte fático de um direito fundamental) 

que se propõe a verificar os limites imanentes dos direitos fundamentais em 

aparente conflito, o exame de consistência interna do voto só seria possível 

por meio da elaboração de um novo roteiro de análise — diferente, portanto, 

do nosso roteiro — que captasse de maneira eficaz as exigências deste método 

ou teoria; (II) [Inconsistente]; alternativamente, se entendermos que no fundo 

o tomador de decisão considera a regra da proporcionalidade como uma me-

todologia apta a solucionar conflitos reais entre princípios constitucionais, os 

votos analisados seriam considerados inconsistentes porque os Ministros em 

questão não observaram, em momento algum, as exigências argumentativas 

impostas pela proporcionalidade.

Importante lembrar que a exigência de coerência dos votos tem como 

objeto o método de decisão adotado pelo Ministro ao longo de diferentes de-

cisões, e não propriamente o resultado da operacionalização deste método 

(i.e., se a liberdade de proteção é protegida ou limitada). Em relação à posição 

adotada por Ayres Britto, não há que se falar em uma aplicação homogênea 

— ao longo do tempo — de uma mesma metodologia de decisão; isto porque, 

como analisado na seção anterior, a posição que defende a natureza absoluta 

dos direitos fundamentais não sugere a elaboração de um método específico 
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de decisão, mas tão só que o resultado do processo respeite a caracterização 

da liberdade de expressão como um direito absoluto. Justamente por isto, a 

suposta coerência entre os votos de Ayres Britto decorre da imutabilidade de 

uma fundamentação que conduz à inescapável conclusão de que a liberdade 

de expressão deve sempre prevalecer.

A fundamentação exigida pela teoria dos limites internos, por sua vez, não 

pode se reduzir à lógica contida no enunciado que diz que “o ato X encontra-

-se fora do âmbito de proteção do direito fundamental Y; logo, X não deve ser 

protegido”. Ao afirmamos que direitos definidos a partir do enfoque da teoria 

interna têm sempre a estrutura de regras,208 indicamos que o suporte fático 

deste direito expressa um dever definitivo; todavia, nada dizemos a respeito 

da maneira pela qual acessamos os limites imanentes do direito em questão209 

(ou seja, a respeito da extensão de seu suporte fático).210 Portanto, para que 

seja superada a impressão que muitas vezes temos de que juízes e ministros 

atribuem intuitivamente limites aos direitos fundamentais, é preciso que o to-

mador de decisão indique uma teoria ou uma metodologia de interpretação 

que torne possível aos jurisdicionados acessar o raciocínio por detrás da linha 

divisória traçada entre o uso e o abuso.211,212. Em outras palavras, para além da 

definição daquilo que é protegido pelas normas de direitos fundamentais, e da 

relação entre o que é protegido e suas possíveis restrições, exige-se do Minis-

tro uma fundamentação (a enunciação de critérios) tanto do que é protegido 

como de suas restrições.213

Contudo, como pode ser depreendido da leitura de seus votos, os Minis-

tros não demonstram nenhuma preocupação em assim o fazer, tornando inviá-

vel, por consequência, qualquer tentativa de avaliar a coerência entre os votos 

daqueles Ministros que defendem a existência de limites imanentes.214

4.4. Teoria dos limites externos dos direitos fundamentais e a regra da 

proporcionalidade

A teoria dos princípios e a teoria dos limites externos dos direitos fundamen-

tais encontram-se em estreita relação.215 Segundo a teoria dos direitos fun-

damentais de Robert Alexy, princípios são normas que garantem um direito 

prima facie. O suporte fático de uma norma-princípio é o mais amplo possí-

vel,216 de forma que “toda ação, estado ou posição jurídica que possua alguma 

característica que, isoladamente considerada, faça parte do ‘âmbito temático’ 

de um determinado direito fundamental, deve ser considerada como abran-

gida por seu âmbito de proteção, independentemente da consideração de 

outras variáveis”.217

Usemos o Caso Ellwanger como exemplo: segundo a teoria externa dos 

direitos fundamentais, qualquer ato discursivo que possa de alguma forma ser 
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reconduzido ao “âmbito temático” ou “âmbito de vida” da norma constitucio-

nal que prevê a liberdade de expressão, deve necessariamente ser considera-

do como pertencente ao domínio protetivo deste direito. Consequentemente, 

publicações de materiais com conteúdo antissemita estariam à primeira vista 

abarcadas pelo suporte fático da liberdade de manifestação. Isto não significa, 

contudo, que tais publicações devam ser concretamente protegidas em de-

trimento dos demais valores previstos pela Constituição. Apontar para a con-

formidade entre um ato discursivo e o âmbito temático de uma norma (o que, 

como vimos, equivale a dizer que essa manifestação se encontra dentro do 

horizonte de proteção da liberdade de expressão) e, a despeito dessa confor-

midade, que este mesmo ato pode sofrer restrições em virtude das possibili-

dades fáticas e jurídicas do caso concreto, significa ressaltar a divisão entre o 

conteúdo prima facie de um direito e os limites a ele atribuíveis.

O fato de um direito fundamental possuir um amplo suporte fático — ilimi-

tado em um primeiro estágio — possui, evidentemente, estrita relação com a 

compreensão de que princípios são mandamentos de otimização, i.e., deveres 

ou obrigações que devem ser realizados na maior medida do possível. Se isso 

é verdade, se princípios de fato consistem em mandamentos de otimização, 

qualquer restrição ao seu âmbito protetivo deve ser necessariamente acompa-

nhada de uma fundamentação capaz demonstrar que ela, a restrição, é adequa-

da, necessária e proporcional em sentido estrito.

Fernando Leal atribui à utilização da regra da proporcionalidade os se-

guintes ganhos:

(I) a explicitação dos espaços relevantes de argumentação im-

plicitamente reconhecidos no âmbito da própria práxis que se 

reconstrói; (II) a identificação dos titulares dos deveres de argu-

mentação e de prova e das soluções para os casos em que os 

respectivos ônus não são superados; (III) a organização das ex-

pectativas normativas dos participantes de processos decisórios 

em torno do roteiro por meio de ganhos de qualidade discursiva; 

e (IV) aprendizado institucional por meio de ganhos de qualidade 

discursiva.218 (Grifei.)

Evidentemente, a legitimidade dos resultados associados à operacionali-

zação da ponderação perpassa pela correção do procedimento argumentativo 

adotado pelo tomador de decisão ao longo de seu voto. A palavra “proporcio-

nalidade” não possui uma potência divina; ela não é uma palavra mística.219 A 

simples enunciação da palavra não conduz, de imediato, a ação procedimental 

de fundamentação da decisão. Os ganhos de racionalidade prometidos pela 
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proporcionalidade só serão de fato verificados se os Ministros do STF cumpri-

rem concretamente com as exigências impostas pelo esquema argumentativo 

da ponderação. Da mesma forma, qualquer outro procedimento que possa ga-

rantir os mesmos ganhos também deve ser operado concretamente de forma 

que a mera evocação de palavras mágicas não seja o suficiente para a satisfa-

ção de suas exigências estruturais.

O roteiro de análise dos votos por nós elaborado teve como objetivo primor-

dial avaliar se os Ministros do STF cumpriram rigorosamente com a metodologia 

da proporcionalidade ou, ao invés, utilizaram-na de forma meramente retórica. 

Passemos agora para análise individualizada de cada um dos Ministros que sa-

tisfizeram minimamente ao menos um dos elementos contidos em nosso roteiro.

5. Imprudência, incertezas e autocensura
Como se depreende do tópico anterior, a regra da proporcionalidade não ocu-

pa um lugar de destaque no deslinde de tensões constitucionais (ao menos 

naquilo que diz respeito aos casos envolvendo a liberdade de expressão). Ao 

invés, somente alguns poucos Ministros fazem menção recorrente a essa regra 

— e quase sempre o fazem de maneira meramente retórica, diga-se. Ainda, 

quando as palavras “proporcionalidade” e “ponderação” renunciam a infecun-

da missão de adornar as decisões de nossos Ministros — revelando assim a sua 

razão de ser como um procedimento argumentativo apto a orientar o processo 

de aplicação de princípios jurídicos a casos concretos — os instrumentos me-

todológicos que garantem a sua racionalidade são observados de maneira no 

mínimo duvidosa.220

Isso posto, o presente capítulo se organiza da seguinte forma: em primeiro 

lugar, procuramos sintetizar o esforço de Robert Alexy em reconstruir racional-

mente a práxis jurídica do Tribunal Constitucional alemão em casos envolvendo 

uma conflituosidade concreta entre princípios constitucionais. Os casos levan-

tados pelo jurista alemão exemplificam ilustrativamente o tipo de raciocínio 

exigido pela ponderação para que o tomador de decisão possa emitir juízos de 

preferências condicionais entre os princípios colidentes. Ao lado do aprendiza-

do que surge da observância de uma práxis racionalmente reconstruída, emer-

ge um sentimento de desconsolo oriundo do inevitável cotejo entre o modelo 

e o rascunho, ou melhor, entre o produto do esforço reconstrutivo e orientador 

de Alexy e a inobservância imprudente dos membros do STF na operacionali-

zação da proporcionalidade.

Em seguida, propomos que dessa imprudência na fundamentação racio-

nal dos juízos de preferência (ou mesmo de sua total inobservância, como se 

verifica na maior parte dos casos), despontam uma série de incertezas que não 

fazem parte (ou que, normativamente, não deveriam fazer) do funcionamento 
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habitual do direito. Finalmente, argumentamos no sentido de que incertezas 

geram receios e que receios, por seu turno, tendem a gerar uma espécie de 

autocensura discursiva, em especial nos indivíduos mais avessos aos riscos.

Não é incomum encontrarmos na fundamentação dos Ministros referên-

cias ao chilling effect.221 Contudo, normalmente o risco de uma decisão judicial 

causar um desincentivo à proliferação de atos, discursos é mencionado apenas 

incidentalmente e, em geral, em um tom exagerado ou alarmista. O que mais 

nos chama a atenção, porém, é o fato de os Ministros ignorarem por completo 

a possibilidade de o fenômeno do chilling effect guardar relação não somente 

com uma restrição indevida do âmbito de proteção da liberdade de expressão, 

mas também com a imprecisão, obscuridade e inconsistência na fixação dos 

critérios que orientam as decisões proferidas por eles próprios. Melhor dizendo, 

a doutrina do chilling effect preocupa-se exclusivamente com as consequên-

cias de segunda ordem relacionadas às incertezas do processo decisório — as-

sim, quando uma ditadura proíbe todas as manifestações contrárias ao regime 

imposto, a doutrina do chilling effect pouco tem a acrescentar, uma vez que, 

inobstante se tratar de um esvaziamento do “núcleo duro” desse direito, a cen-

sura provém da certeza de uma punição imposta pelo Estado, e não de uma 

contenção discursiva autoimposta.222

5.1. Fórmula do peso, lei de colisão e expectativas normativas
Robert Alexy, ao responder às críticas de Jürgen Habermas e Bernhard Schlink 

de que a regra da proporcionalidade não garante padrões de racionalidade 

suficientes para evitar que decisões sejam tomadas de forma arbitrária e irrefle-

tida, sustenta que julgamentos racionais sobre a intensidade de interferência e 

o estabelecimento de gradações de importância entre os princípios colidentes 

são, sim, possíveis.223 Caso contrário, a lei da ponderação224 e, consequente-

mente, a proporcionalidade em sentido estrito seriam inúteis.

Para demonstrar que os tipos de julgamentos que compõem a terceira sub-

-regra da proporcionalidade são possíveis, Alexy oferece-nos dois exemplos. O 

primeiro deles225 diz respeito à obrigação imposta aos produtores de tabaco 

em fixar nos produtos comercializados anúncios que alertem os consumidores 

acerca dos perigos associados ao tabagismo. Alexy julga que esta interferência 

ao que ele chama de “liberdade do exercício da profissão” (mas que poderia 

também incluir a liberdade dos fumantes de se verem livres de imagens per-

turbadoras) é de um tipo leve. Diversamente, uma medida que propõe um total 

banimento da comercialização de tabaco poderia, sem sombra de dúvidas, ser 

enquadrada como uma interferência de tipo grave. Entre os dois extremos resi-

de a interferência do tipo moderado, e.g., a proibição de máquinas que vendem 

cigarros ou a restrição da venda de tabaco a alguns pontos comerciais.
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O exemplo anterior demonstra que um indivíduo é plenamente capaz de 

dispor racionalmente ao longo de um contínuo dos graus de interferência de 

um dado princípio (saúde pública, por exemplo) sobre um princípio contendor 

(liberdade econômica). Isto se dá pelo fato de que o peso das razões que jus-

tificam, em alguma medida, a interferência na comercialização de um produto 

cancerígeno é suficiente para que uma interferência do tipo leve (fixação de 

anúncios antitabagistas no verso dos maços de cigarro) seja proporcional em 

sentido estrito. A seriedade (ou o peso) da razão para a medida restritiva fun-

ciona como uma verdadeira justificativa à interferência estatal nos produtos 

comercializados pela indústria tabagista. Em outros casos, contudo, a razão da 

interferência pode não ser suficientemente grave a ponto de fundamentar uma 

restrição mais invasiva ao direito fundamental contraposto.

O segundo exemplo levantado por Alexy parece ser mais desafiador. O 

caso é o seguinte: uma revista satírica chamada The Titanic publicou em uma 

coluna intitulada “As sete personalidades mais embaraçosas do mês” uma foto 

de um militar paraplégico com os dizeres “assassino nato” (born murderer). 

Isto se deu porque este oficial, apesar de ter sido colocado na reserva após um 

acidente de automóvel que lhe causou a perda da sensibilidade dos membros 

inferiores, manifestou publicamente a sua vontade de retornar à ativa. Após a 

sátira realizada pela revista, o militar obteve direito de resposta, fazendo ane-

xar sua carta de repúdio à publicação seguinte. Contudo, na mesma edição, a 

revista voltou a ofender o militar reformado, dizendo considerar “obsceno o 

fato de um aleijado estar determinado a voltar ao Exército alemão, cujo objetivo 

é justamente o de aleijar e matar pessoas”.

O Tribunal Constitucional alemão entendeu se tratar de um típico caso 

de conflituosidade entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. 

Sendo assim, assinalou ser necessária a utilização da técnica da ponderação 

para o deslinde da tensão existente entre o direito dos associados da revista 

em expressar livremente as suas opiniões e a honra do oficial militar. Como 

não poderia deixar de ser, a intensidade da interferência entre os dois princí-

pios mencionados foi averiguada de maneira relacional, ou seja, um em relação 

ao outro. A condenação da revista ao pagamento de danos morais ao militar 

injuriado foi representada como o “último recurso possível” ou como uma in-

terferência do tipo de tipo grave à liberdade de manifestação do periódico. O 

Tribunal considerou não somente os efeitos imediatos derivados da limitação 

da liberdade de expressão, mas sobretudo as consequências a longo prazo de 

uma postura restritiva em relação ao discurso — uma decisão favorável aos di-

reitos da personalidade poderia gerar um desincentivo (ou autocensura) àque-

les indivíduos cujas profissões envolvem necessariamente o engajamento em 

um ato discursivo.
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Em relação à primeira publicação, que sarcasticamente atribuiu ao oficial 

a alcunha de “assassino nato”, o Tribunal, levando em conta o contexto em 

que o material fora publicado, assim como o histórico editorial da revista, con-

siderou se tratar de uma interferência do tipo moderado ou mesmo leve aos 

direitos da personalidade do ofendido — interferência esta que não justificava, 

por conseguinte, um cerceamento (do tipo grave) à liberdade de opinião ou 

um incremento irrazoável no pudor esperado da profissão jornalística. As ra-

zões necessárias para justificar um constrangimento à liberdade de expressão 

deveriam ser estimadas como do tipo grave, como de fato foi considerada a 

publicação subsequente da revista.

Chamar publicamente um oficial paraplégico de “aleijado” corresponde, 

na visão da Corte, a uma grave violação aos direitos da personalidade do ofen-

dido. Descrever alguém pejorativamente por meio do adjetivo mencionado tra-

duz-se, em última instância, em um ato de humilhação que expressa uma total 

falta de respeito para como o próximo. Desta maneira, à interferência ao direito 

constitucional da liberdade foi atribuída uma gravidade menor do que aquela 

outorgada à interferência na imagem e na honra do militar — em conclusão, 

aqui a condenação ao pagamento de danos morais foi tida como proporcional.

Os dois exemplos acima ilustram o tipo de argumentação exigida para que 

a terceira sub-regra da proporcionalidade seja minimamente satisfeita. Demons-

tram também que relações condicionais entre direitos fundamentais são factí-

veis. Para além do elemento intensidade da restrição, a fórmula de sopesamen-

to,226 que objetiva encontrar o peso concreto de um princípio relativamente ao 

princípio colidente, também leva em conta o peso abstrato dos princípios e a 

segurança das premissas empíricas. A racionalidade da regra da ponderação é 

garantida justamente pela “lei de sopesamento, pela fórmula do peso, pela lei 

de colisão e, residualmente, pelos ditames de uma teoria procedimental da ar-

gumentação jurídica, as quais orientam a ponderação de princípios por meio de 

regras e ônus de argumentação”.227 À crítica de que a estrutura argumentativa 

imposta pela regra da proporcionalidade acarreta uma substituição da argumen-

tação jurídica pelo cálculo matemático (crítica de hiper-racionalidade procedi-

mental), cabe a elucidação de que o raciocínio aritmético exposto acima “não 

substitui julgamentos ou proposições, mas simplesmente os representam”.228

A comparação da fundamentação decisional praticada pelo Tribunal 

Constitucional alemão — em casos de conflitos principiológicos que envolvem 

a liberdade de expressão — com a estrutura argumentativa perfilhada pelos 

Ministros do STF é inevitável; inevitabilidade esta que traz em si mesma um 

sentimento de frustração em relação ao descompromisso demonstrado pelos 

membros de nossa Suprema Corte em relação ao rigor metodológico intrínse-

co à ponderação.
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Se fizéssemos um exercício imaginativo, transportando a competência ju-

risdicional do Caso The Titanic para o STF, os votos proferidos por nossos ma-

gistrados ostentariam a seguinte feição: (I) Ayres Britto colocaria os direitos da 

personalidade em momentânea paralisia eis que, aprioristicamente, a liberdade 

de expressão não pode ser controlada. Mesmo as publicações mais desrespei-

tosas da revista satírica seriam consideradas como imperturbáveis, uma vez 

que “não é pela possibilidade de abuso que se vai coibir o uso”;229 (II) Celso 

de Mello, inobstante aos elogios dirigidos à técnica da ponderação, ressaltaria 

que a própria Constituição Federal estabelece os limites da liberdade de ex-

pressão. Segundo aduz o Ministro, “a incitação ao ódio público contra qualquer 

pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláusula constitucional 

que assegura a liberdade de expressão”;230 resta saber, contudo, se alguma di-

ferenciação seria realizada entre as duas ofensas proferidas contra o oficial e, 

em caso positivo, a partir de quais critérios de interpretação constitucional (ou 

técnicas de averiguação dos limites imanentes da liberdade de expressão) a 

distinção seria efetivada; (III) por fim, Gilmar Mendes, após o exame da ade-

quação e necessidade das medidas restritivas (exame este, diga-se, alicerçado 

sobre definições conceituais no mínimo duvidosas), estabeleceria uma relação 

de prevalência condicional entre os princípios colidentes, embora o raciocínio 

que representa a atribuição de um peso concreto de um princípio em relação 

ao outro nos seja ininteligível. Por incrível que pareça, o controle intersubjetivo 

dos resultados associados à fundamentação decisional somente seria possível 

na criticável (mas previsível) concepção que outorga à liberdade de expressão 

uma natureza absoluta.

5.2. Produção de incertezas

Uma das funções do sistema jurídico expressa-se na generalização e estabili-

zação de expectativas normativas.231 Para tanto, o direito adota uma estratégia 

que consiste na “vinculação do tempo futuro”,232 sobretudo por meio da criação 

de normas jurídicas com a estrutura de programas condicionais.233 Partindo do 

princípio de que o prognóstico perfeito acerca do “futuro tal como ele será” é 

cognitivo e epistemologicamente impossível, devemos nos contentar com a dis-

tinção entre dois tipos de incertezas — aquelas que são esperadas de qualquer 

sistema normativo, i.e., incertezas estruturais, e aquelas que frustram expectati-

vas legítimas dos participantes do discurso jurídico, incertezas patológicas.

Em resumo, uma das causas para a existência de incertezas inerentes ao 

normal funcionamento de um sistema jurídico — irredutíveis, portanto, mesmo 

diante de um projeto de institucionalização da razão — reside no fato de que 

o raciocínio jurídico envolvido na aplicação do direito não conduz necessaria-

mente a um conjunto não unitário de decisões legítimas ou corretas.234 Conse-
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quentemente, a reivindicação quanto a um direito que preze pela realização 

das expectativas individuais deve ser substituída (se ela, a reivindicação, quiser 

ser factível) por uma “relativa certeza quanto à legitimidade jurídica dessas 

expectativas”.235

No que diz respeito às decisões judiciais, as incertezas estruturais vincu-

lam-se ao processo de aplicação de regras tanto quanto à aplicação de prin-

cípios. Afastando-se a pretensão fantasiosa do silogismo jurídico — expres-

so pela crença de uma suposta linearidade entre a norma aplicável (premissa 

maior) e os fatos concretos (premissa menor) — tem-se que a legitimidade 

da decisão não se reduz à “descoberta” da resposta Certa (com C maiúsculo, 

como se só ela de fato existisse). A subderteminação das regras jurídicas e, em 

consequência disto, a necessidade de uma construção dialética da decisão judi-

cial (ida e volta, dos fatos às normas, e vice-versa236), não exime o tomador de 

decisão de fundamentar racionalmente o processo de aplicação do Direito. Ao 

contrário, a correção dos resultados é alcançada por meio da capacidade de a 

afirmação normativa em questão “ser racionalmente justificada no contexto da 

ordem jurídica em vigor”.237 Por conseguinte, o tomador de decisão deve se va-

ler de regras e formas do discurso jurídico que ostentam uma correspondência 

estrutural com as regras do discurso prático em geral, tais como: o princípio da 

universalização; a argumentação empírica; algumas das formas agrupadas sob 

cânones interpretativos e a própria ciência dogmática do Direito.238

Se a teoria do discurso racional oferece critérios para o julgamento da 

racionalidade dos procedimentos de tomada de decisão envolvendo regras ju-

rídicas,239 e, consequentemente, para a aferição da legitimidade dos resultados 

vinculados a este procedimento, o mesmo acontece com os normas do “tipo 

princípio”. No âmbito da aplicação de regras, o silogismo jurídico figura como 

o representante do binômio falacioso “legitimidade/conjunto unitário de deci-

sões possíveis”; já no domínio dos princípios este posto é reclamado pela “críti-

ca hiper-racional”240 à regra da proporcionalidade. Schuartz, versando sobre o 

procedimento da ponderação, explicita que:

(...) não há qualquer contradição (seja no nível semântico, seja 

no nível pragmático) em criticar uma decisão ou interpretação 

como incorretas e, simultaneamente, defender a posição de que 

não existe a decisão ou interpretação correta, a solução ótima 

para o respectivo problema.241

Ao refutar-se a crença que diz que da aplicação da proporcionalidade 

deve surgir uma única solução, conclui-se que a legitimidade (ou correção) 

dos resultados da ponderação decorre de sua própria racionalidade e dos ins-
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trumentos metodológicos que definem a sua estrutura.242 Isto porque os ins-

trumentos metodológicos concernentes à regra da proporcionalidade (sobre-

tudo aqueles relacionados à proporcionalidade em sentido estrito) garantem 

que o conteúdo normativo de um princípio seja realizado “na maior medida do 

possível”. Consequentemente, pode-se concluir que as decisões judiciais que 

não observam o grau de satisfação no cumprimento de um princípio (manda-

mento de otimização que não deve sofrer restrições inadequadas, desneces-

sárias e desproporcionais em sentido estrito) são ilegítimas, uma vez que não 

atentam para a exigência da interferência mínima (dentro das possibilidades 

fáticas e jurídicas) aos direitos fundamentais.

Em outras palavras, temos que: (I) o juízo de satisfação dos direitos funda-

mentais só é possível através da aplicação da regra da proporcionalidade; i.e., 

a operacionalização dos instrumentos metodológicos da ponderação garante 

que, em casos envolvendo conflitos entre princípios, estes sofram o mínimo 

de prejuízo possível; (II) decisões que conferem uma restrição maior do que a 

necessária aos direitos fundamentais são ilegítimas; (III) como visto no primeiro 

parágrafo desta seção, decisões ilegítimas frustram expectativas normativas 

dos participantes do discurso jurídico, gerando, portanto, uma incerteza estra-

nha ao funcionamento habitual do direito; (IV) logo, decisões que não utilizam 

a regra da proporcionalidade, ou qualquer outro roteiro estável de argumenta-

ção, tendem a criar incertezas patológicas no sistema jurídico.

A previsibilidade da ponderação encontra-se em íntima relação com a su-

peração dos ônus de argumentação impostos ao tomador de decisão.243 Os ins-

trumentos metodológicos da proporcionalidade em sentido estrito, em especial 

a decisão dos fatores relevantes e a atribuição de peso, demandam do toma-

dor de decisão muito mais do que uma simples referência aos ensinamentos 

de Alexy — a satisfação concreta dos roteiros argumentativos impostos pelo 

procedimento é indispensável. Poder-se-ia dizer que a transposição perfeita 

das regras da racionalidade prática geral aos discursos jurídicos não passa de 

uma utopia; contudo, disto não resulta que a argumentação jurídica não deva 

ser auxiliada pelas teorias procedimentais da correção prática. O discurso ideal 

impõe objetivos inalcançáveis, isto é certo; mas, a despeito da distância entre o 

real e o ideal, a teoria do discurso racional funciona como uma ideia regulativa, 

dispondo critérios para a verificação da correção da justificação jurídica e das 

decisões judiciais que lhe seguem.

5.3. Chilling effeCt ou sobre os efeitos perversos aos atos discursivos

A seção final deste estudo se debruça sobre a seguinte pergunta: quais são os 

efeitos perversos à própria atividade discursiva que derivam da operacionaliza-

ção incorreta da ponderação em casos envolvendo o princípio da liberdade de 
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expressão? A enunciação desta questão só foi possível após constatarmos que: 

(I) os Ministros do STF não atentam para o rigor metodológico requerido pela 

regra da proporcionalidade; e (II) que é possível argumentar no sentido de que 

o uso inadequado da proporcionalidade acarreta um incremento das incertezas 

não inerentes ao funcionamento habitual do sistema jurídico.

A hipótese por nós defendida baseia-se no pressuposto de que insegu-

rança jurídica gera, em alguma medida, receios; e que receios, por sua vez, 

podem produzir inanição. Contudo, se partimos da premissa de que indivíduos 

respondem aos incentivos gerados dentro de um sistema jurídico, é impres-

cindível que nos orientemos a partir de elementos produzidos por uma teoria 

comportamental. Sendo assim, a teoria do chilling effect, na versão elaborada 

por Frederick Schauer, irá nos conduzir na presente empreitada.

Uma parte deste estudo foi dedicada a uma crítica ao fenômeno do sincre-

tismo metodológico. Para não incorrermos no mesmo equívoco cometido por 

alguns de nossos Ministros, isto é, tentar conciliar o inconciliável, sentimo-nos 

obrigados a fazer um adendo: a teoria do chilling effect surgiu de uma jurispru-

dência que, em geral, concebe os limites impostos aos direitos fundamentais 

como imanentes.244 Surge, tão logo, o seguinte questionamento: é possível ha-

ver uma correspondência entre alguns dos elementos constitutivos de sistemas 

teóricos que, tomados como um todo, são incompatíveis entre si? Sim, isto é 

possível;245 e, mesmo que não fosse, devemos ressaltar que os pressupostos 

teóricos do chilling effect não constituem elementos necessários a nenhuma 

das teorias que versam sobre os limites dos direitos fundamentais. Schauer 

simplesmente vale-se de premissas a respeito do comportamento humano, 

integrando as premissas, a uma visão específica acerca da natureza dos limi-

tes impostos aos direitos fundamentais. Em se tratando de previsões sobre a 

responsividade de indivíduos diante das decisões proferidas em um sistema 

jurídico, nada impede que tomemos emprestadas algumas de suas premissas.

Schauer conceitua o chilling effect da seguinte forma:

O chilling effect acontece quando indivíduos que procuram 

se engajar em alguma atividade protegida pela primeira emenda 

[da Constituição norte-americana] são desencorajados de fazê-lo 

em decorrência de alguma regulação governamental cuja inten-

ção primeira não fora a restrição da atividade protegida.246

A partir desta definição, podemos verificar a existência de dois conjuntos 

de atividades: (I) atos discursivos que inegavelmente são protegidos pela pri-

meira emenda (chamemos esse conjunto de Zona A); e (II) manifestações que 

se encontram fora do âmbito protetivo da liberdade de expressão (Zona C). Em 
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um mundo ideal, completamente blindado contra as incertezas produzidas no 

processo de aplicação do Direito, uma teoria calcada sobre o erro judicial seria 

prescindível, uma vez que tanto os tomadores de decisão quanto os agentes 

que participam de atos discursivos saberiam de antemão a localização precisa 

da linha que divide o uso do abuso (i.e., a Zona A da Zona C). Entretanto, como 

ressaltamos na seção anterior, o Direito não se encontra plenamente imunizado 

contra as incertezas associadas ao processo de tomadas de decisão — ou seja, 

entre a Zona A e a Zona C verifica-se a existência de uma zona cinzenta dora-

vante chamada de Zona B.

Segundo Schauer, quando nos deparamos com “casos fáceis” — e.g., o 

julgamento acerca da constitucionalidade de um ato normativo que pretende 

tirar de circulação todas as obras de Shakespeare —, a tarefa de alocar um 

ato discursivo em um dos dois extremos não se mostra problemática. Con-

tudo, quando nos afastamos das extremidades e caminhamos em direção ao 

centro do contínuo (Zona B), já não é possível determinar com precisão se a 

atividade se situa dentro ou fora do âmbito de proteção da primeira emenda. 

Por conseguinte, nos casos que compõem a Zona B há uma maior propensão 

de julgamentos errôneos, o que evidencia a falibilidade associada ao proces-

so de decisão.

Consequentemente, os indivíduos participantes de atos discursivos, mes-

mo que saibam que suas condutas não são proscritas por alguma lei regula-

tória, devem, se racionais forem, considerar a possibilidade de alguma Corte 

entender em um sentido diverso. Esta possibilidade pode gerar uma espécie 

de medo — medo que uma conduta lícita possa, inobstante a sua licitude, ser 

punida devido à falibilidade inerente ao processo legal.247

Uma vez que admitimos que erros são cometidos, ainda é necessário de-

terminar quais dos vários erros possíveis é o menos desejável248 (comparative 

harm). No direito penal, por exemplo, a afirmação de que o réu é inocente até 

que se prove o contrário (presunção de inocência), expressa uma preferência 

da Justiça — instrumentalizada por meio da alocação do ônus da prova àquele 

que acusa — pela absolvição do culpado em detrimento da condenação do 

inocente. Analogamente, segundo a doutrina do chilling effect, uma limitação 

errônea a um ato discursivo é a priori mais prejudicial do que uma ampliação 

indevida do âmbito protetivo da liberdade de manifestação.249 A liberdade de 

expressão está para a doutrina da primeira da emenda tal como a liberdade de 

ir e vir encontra-se para o direito penal.

Sendo assim, a doutrina do chilling effect preocupa-se prioritariamente 

com as consequências de segunda ordem (i.e., a autocensura ou desincentivo 

ao engajamento em atos discursivos) associadas à limitação de discursos que 

possuem um valor constitucional discutível (Zona B). A proteção estratégica 
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de discursos — que em um mundo ideal escapariam do âmbito de incidência da 

primeira emenda — tem como objetivo último a salvaguarda das manifestações 

que compõem o núcleo duro da liberdade de expressão (Zona A). Em outros 

termos, a falibilidade do Direito é combatida mediante a criação de uma “zona 

de amortecimento” — as vantagens desta estratégia consistem no fato de que, 

a despeito da absolvição de muitos culpados, nunca, ou quase nunca, o inocen-

te será condenado. Em suma:

É imediatamente perceptível que a Zona B receba proteção 

constitucional mesmo que a Corte tenha admitido que tal discur-

so não possua um valor constitucional independente. Uma expli-

cação para o alargamento da esfera protetiva pode ser encon-

trada nos próprios princípios subjacentes à doutrina do chilling 

effect. A imperfeição do nosso sistema legal obriga-nos a pro-

teger a Zona B não por que ela é intrinsecamente passível de 

proteção, mas sim para assegurarmo-nos que a Zona A não seja 

erroneamente penalizada.250

É evidente que, na perspectiva da teoria dos princípios, a distinção prévia 

entre a “área de proteção” e a “área de não proteção” dos direitos fundamen-

tais é algo inconcebível; afinal, como dito anteriormente, o suporte fático dos 

direitos fundamentais é a priori ilimitado. Todavia, dessa observação não segue 

que todo o nosso esforço expositivo da doutrina do chilling effect foi em vão — 

alguns conceitos podem ser aproveitados.

Primeiramente, é correto afirmar que decisões judiciais — tais como nor-

mas jurídicas — produzem novas expectativas em razão de sua força coer-

citiva,251 funcionando como um parâmetro que orienta os indivíduos em uma 

prognose a respeito da permissibilidade de suas condutas. A regra da propor-

cionalidade, ao impor uma conformação ao esquema de orientação argumen-

tativa intrínseca à sua estrutura, impede que tomadas de decisões envolvendo 

direitos fundamentais simplesmente “flutuem de modo errático ao sabor das 

preferências ou convicções particulares de cada julgador”.252

Longe de querermos sustentar a existência de uma correspondência exa-

ta entre a regra da proporcionalidade e a estratégia da criação de uma “mar-

gem para o erro”, apontamos para o fato de ambos os mecanismos funcio-

narem — cada um dentro de seu próprio sistema teórico — como prescrições 

a construir margens de conformação ao procedimento decisional. A inobser-

vância dessas margens de conformação resulta — dependendo da teoria per-

filhada — em atos desproporcionais ou, sob outra perspectiva, em limitações 

extravagantes ao núcleo duro do direito fundamental.
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Na doutrina de Schauer, afirma-se que a liberdade de expressão contém 

um núcleo intransponível (Zona A). Entretanto, a inviolabilidade de atos dis-

cursivos que ostentam uma “natureza constitucional intrínseca” tende a ser 

desrespeitada em decorrência dos receios gerados pela falibilidade do pro-

cesso de aplicação do Direito. Desta forma, a prostração dos indivíduos deve 

ser combatida por meio da criação de margens de conformação ao processo 

decisional capazes de garantir que as restrições à liberdade de expressão se-

jam subinclusivas em relação ao “conjunto de discursos idealmente passíveis de 

limitação”. Caso o tomador de decisão ignore os parâmetros de decisão impos-

tos pela doutrina do chilling effect (sobretudo a atribuição de um peso maior 

à liberdade de expressão e, como consequência, a imputação de um ônus ar-

gumentativo àquele que pretende limitar o ato discursivo), toda a estratégia 

resta prejudicada, produzindo um novo estado de incertezas novamente capaz 

de gerar autocensuras discursivas. Em vista disso, a sucesso da estratégia su-

jeita-se ao rigor metodológico pela qual ela é concretamente operacionalizada.

Na teoria de Robert Alexy, a conceituação de princípios como mandamen-

tos de otimização faz com que seja imprescindível a criação de um procedi-

mento capaz de suprimir intervenções negativas em princípios que possam ser 

evitadas “sem custo” para outros princípios.253 Sendo assim, a proporcionalida-

de surge como o mecanismo apto a proporcionar o maior grau de satisfação 

aos direitos fundamentais. A inobservância de sua aplicação (ou a ausência de 

rigor metodológico em sua operacionalização) produz decisões subótimas e, 

portanto, ilegítimas. Em vista disso, a sucesso da proporcionalidade também se 

sujeita ao atendimento ao rigor metodológico intrínseco à sua estrutura. Deci-

sões que não formulam de maneira explícita os juízos envolvidos no processo 

de balanceamento acabam por não satisfazer as condições restritivas impostas 

pela proporcionalidade. O seu uso retórico obsta a possibilidade de controles 

intersubjetivos dos resultados associados à aplicação do procedimento decisó-

rio, gerando uma incerteza acerca das regras que serão efetivamente utilizadas 

em casos futuros. Se os indivíduos de fato são responsivos às decisões profe-

ridas em um ordenamento jurídico, podemos concluir que a má operacionali-

zação da regra da proporcionalidade, ou a ausência de rigor na aplicação de 

qualquer outro procedimento argumentativo estável, é capaz de produzir uma 

autocensura àqueles que visam se engajar em atos discursivos.

6. Conclusão
O presente trabalho analisou o uso da regra da proporcionalidade em casos en-

volvendo a liberdade de expressão no Supremo Tribunal Federal. Ao contrário 

daquilo que tem sido proclamado por parte da doutrina e pela jurisprudência 

pátria, a análise empírica de nove (9) julgados indicou que:



 ESTABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DECISÓRIOS 199

(a) a regra da proporcionalidade ainda não ocupa um lugar de destaque 

na solução de conflitos envolvendo o princípio da liberdade de expressão. Em 

apenas dezenove (19) dos setenta e oito (78) votos analisados algum dos crité-

rios do nosso roteiro de análise foi satisfeito;

(b) a atribuição de uma natureza absoluta à liberdade de expressão por 

parte de alguns Ministros impossibilita a utilização da proporcionalidade;

(c) analogamente, o entendimento dos limites impostos aos direitos fun-

damentais como imanentes (ou internos) também cria um impedimento teóri-

co à aplicação do procedimento argumentativo defendido por Alexy;

(d) os Ministros que demonstraram algum tipo de esforço na aplicação 

concreta da proporcionalidade incorreram em imprecisões conceituais e ope-

racionais.

Adicionalmente, ressaltamos que:

(e) o uso incorreto da proporcionalidade (d.3), ou a sua utilização retórica 

(d.1 e d.2), tende a gerar incertezas patológicas no sistema jurídico.

(f) incertezas geram receios, e receios, por seu turno, podem causar au-

tocensura.

Em relação a (b), apontamos alguns problemas teóricos e pragmáticos 

quanto à adoção de uma postura que prega pela intocabilidade do discurso, 

em resumo:

(b.1) as afirmações“liberdade de expressão é um direito absoluto” e “liber-

dade de expressão deve sempre prevalecer” são idênticas em conteúdo, de for-

ma que, quando desligadas de um conjunto maior de afirmações, não podem 

atuar como premissas recíprocas;

(b.2) os “fundamentos filosóficos da liberdade de expressão” devem ser 

expostos de modo que os seus elementos criem um conjunto teórico consis-

tente, isto é, sem contradições internas. Em outros termos, a simples enuncia-

ção de uma miscelânea de teorias a respeito dos benefícios ligados à liberdade 

de manifestação, não necessariamente atende às exigências da racionalidade 

discursiva. Uma avaliação prévia acerca da compatibilidade entre as vertentes 

que estruturam tais “fundamentos teóricos” mostra-se imprescindível;

(b.3) para além da consistência do conjunto teórico que fundamenta uma 

conclusão, é preciso averiguar se das premissas que compõem este conjunto 

segue-se necessariamente a conclusão pretendida, i.e., se as premissas de que 

a liberdade de expressão corrobora com a “busca da verdade” com a “autono-

mia individual” e com uma sociedade democrática impõem indispensavelmente 

que o discursivo deva sempre prevalecer;

(b.4) a postura que alça a liberdade de expressão a um patamar supremo, 

colocando-a no centro de todas as preocupações a respeito da salvaguarda 

dos direitos individuais, deve, holisticamente, atentar para as consequências de 
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segunda ordem atreladas à própria posição libertária, e.g: uma manifestação 

de ódio direcionada a um grupo social minoritário é capaz de atingir emo-

cionalmente os seus membros a ponto de eles verem-se incapazes de reagir 

discursivamente;

No que diz respeito a (c), tecemos os seguintes comentários:

(c.1) a crença de que inexiste uma diferença entre o âmbito de proteção 

de um direito fundamental e os seus respectivos limites não torna dispensável 

a adoção de critérios claros a justificar a circunscrição do suporte fático do 

direito em questão. Decisões que não expressam as regras que orientaram o 

raciocínio do tomador de decisão são decisões ad hoc;

(c.2) os Ministros que consideram como internos os limites à eficácia dos 

direitos fundamentais, geralmente se comprazem com a enunciação do seguin-

te enunciado: “o ato X encontra-se fora do âmbito de proteção do direito fun-

damental Y; logo, X não deve ser protegido”;

(c.3) a despeito de incorrerem em um sincretismo metodológico, os Minis-

tros que consideraram como internos os limites à eficácia dos direitos funda-

mentais, não se furtaram em fazer referências às vantagens e benefícios asso-

ciados à utilização da regra da proporcionalidade;

No que se refere a (d), devemos apontar que:

(d.1) das dezenove (19) ocasiões nas quais a proporcionalidade foi concei-

tuada, em apenas cinco (5) o modelo trifásico que compõe a sua estrutura re-

cebeu a devida atenção. Ainda, em apenas três (3) votos verificamos uma ten-

tativa concreta por parte do Ministro em operacionalizar o procedimento que 

ele próprio julgou como indispensável para o deslinde da tensão em questão;

(d.2) se o uso meramente retórico da proporcionalidade significa uma de-

sunião entre “o âmbito descritivo” e o “âmbito operacional” do voto do Minis-

tro, os números expostos anteriormente indicam que, em casos envolvendo a 

liberdade de expressão, a proporcionalidade atua tão somente como um ador-

no argumentativo ao voto do magistrado;

(d.3) em nenhum dos três (3) votos nos quais o Ministro buscou operacio-

nalizar concretamente a regra da proporcionalidade podemos dizer que esta 

aplicação fora realizada de maneira irrepreensível. Em suma, os principais pro-

blemas encontrados foram: (i) graus exageradamente altos impostos à sub-re-

gra da adequação, i.e., utilização do verbo alcançar em vez do mais apropriado 

fomentar; (ii) desprezo em relação à demanda imposta pela sub-regra da ne-

cessidade, i.e., não houve uma procura efetiva de alternativas igualmente ade-

quadas, mas que interfeririam de maneira menos gravosa no princípio restrin-

gido; (iii) dificuldade na compreensão das exigências discursivas relacionadas 

à proporcionalidade em sentido estrito, além de sua conceituação tautológica; 

(iv) inobservância da relação de subsidiariedade entre as sub-regras.
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Em relação a (e) dissemos que:

(e.1) incertezas patológicas são aquelas que não fazem parte do normal 

funcionamento do Direito; elas decorrem, sobretudo, da frustração de expecta-

tivas normativas legítimas daqueles que participam do sistema jurídico;

(e.2) os instrumentos metodológicos que definem a estrutura da propor-

cionalidade garantem que o conteúdo normativo de um princípio seja realizado 

na maior medida do possível;

(e.3) a legitimidade (ou correção) dos resultados associados à proporcio-

nalidade vincula-se ao rigor metodológico apresentado pelo Ministro na opera-

cionalização dessa regra. Em outras palavras, os resultados só serão legítimos 

se o tomador de decisão efetivamente atentar para o roteiro argumentativo 

imposto pelo procedimento decisional;

(e.4) caso contrário, a significação dos princípios como mandamentos de 

otimização é desrespeitada, gerando, portanto, decisões subótimas que frus-

tram as expectativas legítimas dos detentores desses direitos. Decisões que 

frustram expectativas legítimas causam incertezas patológicas.

Finalmente, no que diz respeito a (f):

(f.1) há um componente de falibilidade na aplicação do Direito: (c.2) e (e.4);

(f.2) indivíduos são avessos aos riscos e às possíveis punições aos seus 

atos discursivos;

(f.3) diante da impossibilidade da realização de previsões confiáveis a res-

peito da permissibilidade dos seus atos discursivos, é possível que os indiví-

duos se sintam desencorajados na produção de novos discursos;

(f.4) receios e autocensuras podem ser superados por meio da elaboração 

de critérios claros nas decisões envolvendo liberdade de expressão;

(f.5) contudo, os Ministros do STF não criam parâmetros claros a orientar 

decisões futuras quando do julgamento de casos envolvendo o princípio da 

liberdade de expressão [(a), (c.1), (c.2), (c.3), (d.1), (d.2) e (d.3)]. Consequen-

temente, prognoses confiáveis sobre a permissibilidade de atos discursos tor-

nam-se quase que inexequíveis;

(f.6) logo, normativamente a proporcionalidade funciona como uma 

solução aos problemas de incerteza relacionados à aplicação de princípios 

jurídicos a casos concretos, atuando como uma forma de racionalização da 

autointerpretação dos participantes da práxis jurídica por meio da apresen-

tação de pontos de referências para o exercício do controle intersubjetivo 

da correção (ou legitimidade) de decisões jurídicas254 (e.2); todavia, descri-

tivamente a proporcionalidade é operada de forma discricionária, à margem 

da interpretação/aplicação do Direito, conduzindo à incerteza jurídica255 e ao 

subjetivismo256(d).
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APÊNDICE A

Tabela 1

Acórdão descartado257 Síntese do caso258 Motivo do descarte259

ADI 4.650 DF Financiamento de pessoas jurídi-

cas às campanhas eleitorais:

“O Tribunal, por maioria e nos 

termos do voto do Ministro Relator, 

julgou procedente em parte o pe-

dido formulado na ação direta para 

declarar a inconstitucionalidade dos 

dispositivos legais que autorizavam 

as contribuições de pessoas jurídi-

cas às campanhas eleitorais (...).”

A liberdade de expressão, 

como argumento de proteção 

à liberdade de contribuição 

para campanhas políticas, 

perde o seu sentido de ato 

discursivo direto. Pessoas 

jurídicas não são propriamente 

impedidas de expressar suas 

opiniões, mesmo quando resta 

proibida a sua contribuição 

financeira às campanhas 

eleitorais.

ADI 3.510 DF Decisão no sentido da constitucio-

nalidade da Lei de Biossegurança 

(L.11.105/2005), em especial o seu 

art. 5º, autorizando assim a utiliza-

ção de célula-tronco embrionária 

para pesquisas científicas.

Liberdade de expressão cien-

tífica extrapola o tema central 

do presente trabalho. A cons-

titucionalidade de pesquisas 

com célula-tronco embrio-

nária não está diretamente 

relacionada com a liberdade 

de manifestação de ideias e 

opiniões.
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Tabela 2

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

ADI 869 “Ação direta de inconstitucionalida-

de. Lei Federal 8069/90. Liberdade 

de expressão e de informação. 

Impossibilidade de restrição (...) 

[declarou-se a] inconstitucionali-

dade do §2º do art. 247, da Lei nº 

8.069/1990 (Estatuto da criança 

e do adolescente), da expressão 

“ou a suspensão da programação 

da emissora até por dois dias, bem 

como da publicação do periódico 

até por dois números.”

Razoabilidade ligada à ideia 

de bom senso e não pro-

priamente a um método de 

solução de conflitos: “(...) creio 

que o passo mostrou-se muito 

largo, porque discrepa, sob a 

minha óptica, da razoabilidade 

que deve nortear a interpre-

tação da Carta da República 

(...)”.

ADI 2.677-1 DF “Ação direta de inconstitucionali-

dade. Medida cautelar. Artigo 45, 

§1º, I, da Lei 9.096, de 19.09.95. 

Propaganda partidária. Participação 

de pessoa filiada a partido diverso 

do responsável pelo programa. 

Vedação. Legitimidade. Cautelar 

indeferida.”

Razoabilidade ligada à ideia 

de bom senso e não propria-

mente a um método de solu-

ção de conflitos: “A vedação 

legal impugnada apresen-

ta-se em harmonia com os 

princípios da razoabilidade, da 

isonomia e da finalidade”. 

ADI 2.566-0 DF Proibição de proselitismo em 

rádios comunitárias:

“Ação direta de inconstitucionalida-

de do parágrafo 1º do art. 4º da Lei 

nº 9.612”.

O termo “ponderação” é 

utilizado em dois sentidos: (I) 

“Com essas ponderações se 

chega ao indeferimento (...)”; 

e (II) “a vigência dessa norma 

não inibe a ponderação ad 

hoc entre direitos constitu-

cionais eventualmente em 

colisão (...)”. Em relação a este 

segundo sentido, o Ministro 

Sepúlveda Pertence não esta-

va propondo a aplicação deste 

método para o deslinde do 

caso em questão, mas tão so-

mente dizendo se tratar de um 

método apto para o controle 

de futuros abusos decorrentes 

da vigência da lei que proíbe o 

proselitismo. 
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Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

ADI 1.969-4 DF “(...)Ato do Poder Executivo que, 

a pretexto de compatibilizar a 

liberdade de expressão com o 

direito ao trabalho em ambiente de 

tranquilidade, acaba por emprestar 

à Carta regulamentação imprópria, 

sob ângulos formal e material (...) 

Ação de inconstitucionalidade 

dirigida contra decreto nº 20.098 

(15.03.1999), com que restou proibi-

da a utilização de carros, aparelhos 

e objetos sonoros nas manifesta-

ções públicas a serem realizadas na 

Praça dos Três Poderes, na Espla-

nada dos Ministérios e na Praça do 

Buriti, em Brasília.”

O termo “razoabilidade” é uti-

lizado diversas vezes, sempre 

expressando o seu sentido 

corriqueiro de “qualidade do 

razoável”, e não propriamente 

um método de solução judi-

cial, e.g. “Há que ser acionado, 

isto sim, de forma repressiva 

apenas quando extravasados 

os limites ditados pela razoa-

bilidade”.

Sepúlveda Pertence men-

cionou, de passagem, que 

na “ponderação de direitos 

contrapostos, a restrição 

imposta nunca pode chegar 

à inviabilização de um deles”. 

Apesar disto, não considera-

mos essa breve menção como 

uma descrição do conceito da 

proporcionalidade.

HC 109.676 RJ “Habeas Corpus. Penal. Processo 

Penal. Direito constitucional. Crime 

de injúria qualificada. Alegação 

de inconstitucionalidade da pena 

prevista no tipo, por ofensa ao 

princípio da proporcionalidade, e 

pretensão de ver estabelecido pelo 

STF novo parâmetro para sanção.”

Proporcionalidade aqui é 

utilizada não como um mé-

todo de solução de conflitos 

constitucionais, mas como um 

mandamento que o tomador 

de decisão deve respeitar 

quando da dosimetria da 

pena. Proporcionalidade entre 

quantidade da pena aplicada e 

a gravidade da infração.

Inq. 2.154-7 DF Difamação — tipicidade. A tipicida-

de do crime contra a honra que é a 

difamação há de ser definida a par-

tir do contexto em que veiculadas 

as expressões, cabendo afastá-la 

quando se tem simples crítica à 

atuação de agente público, reve-

lando-a fora das balizas próprias. 

Denúncia rejeitada. 

O termo “razoabilidade” é 

utilizado tão somente uma 

única vez, em seu sentido 

trivial, e não como um método 

de solução de conflitos: “(...) 

tais expressões fizeram-se no 

âmbito da razoabilidade”.
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Tabela 3

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

RE 389.096 AgR/SP “Correta, portanto, a decisão 

agravada ao negar seguimento ao 

extraordinário sob o fundamento 

de que a análise do reconhecimen-

to do ‘abuso de informação’ exige 

o revolvimento dos fatos e das 

provas dos autos (...).

A decisão negou provimento 

ao agravo, tendo por base a 

Súmula 279 — STF. Questões 

processuais que não nos 

interessam. 

ARE 790.813 RG/SP “O Tribunal, por unanimidade, 

reputou constitucional a questão. 

O Tribunal, por maioria, reconhe-

ceu a inexistência de repercussão 

geral da questão constitucional 

suscitada.”

Questões meramente proces-

suais. Ausência de requisito 

de admissibilidade do RE. O 

mérito da questão não foi 

discutido.

ARE 758.478 AgR/RJ “Reexame de fatos e provas. 

Impossibilidade. Ausência de reper-

cussão geral do tema.”

Idem.

ARE 911.511 AgR/RJ “O recurso extraordinário não é 

meio próprio ao revolvimento da 

prova, também não servindo à 

interpretação de normas estrita-

mente legais.”

Idem.

ARE 751.724 AgR/RJ “A ponderação do princípio da 

liberdade de informação firmado 

no art. 220 da CF com a garantia 

constitucional da reparação por 

danos morais implicaria o reexame 

do conjunto fático-probatório, já 

debatido pelas instâncias ordiná-

rias, inviável nesta sede recursal.” 

Súmula STF 279.

Idem.
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Tabela 4

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

ADI 4.638 DF Competência do CNJ para investi-

gar magistrados. Resolução 135/11 

CNJ.

“Para os processos administrativos 

disciplinares e para a aplicação de 

quaisquer penalidades previstas 

em lei, é competente o Tribunal a 

que pertença ou esteja subordina-

do o magistrado, sem prejuízo da 

atuação do Conselho Nacional de 

Justiça. (...) O respeito ao Poder 

Judiciário não pode ser obtido por 

meio de blindagem destinada a 

proteger do escrutínio público os 

juízes e o órgão sancionador. Tal 

medida é incompatível com a liber-

dade de informação e com a ideia 

de democracia.”

Matéria que foge por com-

pleto do tema central do 

presente trabalho. Liberdade 

de expressão e liberdade de 

informação são aludidos de 

maneira totalmente desconexa 

com o direito de manifesta-

ção de ideias e opiniões. Para 

sermos mais precisos, o termo 

“liberdade de expressão” foi 

utilizado somente uma vez 

— e apenas como referência 

bibliográfica —, ao passo que 

“liberdade de informação” foi 

levantado incidentalmente 

para corroborar com o argu-

mento da transparência do 

escrutínio judicial. 

ADPF 54 DF Feto anencefálo. Interrupção da 

gravidez.

“Mostra-se inconstitucional inter-

pretação de a interrupção da gravi-

dez de feto anencéfalo ser conduta 

tipificada nos artigos 124, 126 e 128, 

incisos I e II, do Código Penal. (...) A 

liberdade religiosa e o Estado laico 

representam mais do que isso. Sig-

nificam que as religiões não guiarão 

o tratamento estatal dispensado a 

outros direitos fundamentais, tais 

como o direito à autodeterminação, 

o direito à saúde física e mental, 

o direito à privacidade, o direito à 

liberdade de expressão, o direito 

à liberdade de orientação sexual e 

o direito à liberdade no campo da 

reprodução. ”

Matéria que nada tem a ver 

com o presente trabalho. A 

liberdade de expressão é 

mencionada uma única vez e 

de maneira completamente 

alheia ao debate central do 

processo, i.e., como um direito 

que reforça a laicidade do 

Estado.
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Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

Inq. 2245 Inquérito do Caso Mensalão. Ausência de conexão temática 

com o nosso estudo. O caso 

diz respeito à corrupção políti-

ca mediante compra de votos 

de parlamentares no Congres-

so Nacional, nada tendo a ver 

com conflitos principiológicos 

envolvendo a liberdade de 

expressão. 

Inq. 1957 PR “Penal. Processual Penal. Ministério 

Público: investigação: inquérito 

policial. Crime de dispensa irregular 

de licitação. Lei 8.666/93.”

Discussão preliminar a respeito da 

possibilidade de denúncia anônima. 

A matéria do inquérito policial 

em análise nada tem a ver 

com o assunto do nosso 

estudo. Celso de Mello chega 

a apresentar um conceito para 

a regra da proporcionalidade; 

todavia, não vemos que a 

discussão acerca da denúncia 

anônima em casos envolvendo 

fraudes em licitações possa 

ser reconduzida facilmente 

ao debate sobre liberdade de 

expressão. 

Tabela 5

Acórdão descartado Síntese do caso Motivo do descarte

RE 208.685-1RJ “Direito à informação (CF. art. 220). 

Dano moral. A simples reprodução, 

pela imprensa, de acusação de mau 

uso de verbas públicas, prática de 

nepotismo e tráfico de influência, 

objeto de representação devida-

mente formulada perante o TST por 

federação de sindicatos, não cons-

titui abuso de direito. Dano moral 

indevido. RE conhecido e provido.”

Segundo a Ministra relatora 

Ellen Gracie, inexiste conflito 

real entre princípios: “A hipó-

tese, portanto, ao contrário do 

que entendeu o acórdão re-

corrido não é de conflito entre 

dois princípios constitucionais 

— o direito à informação e a 

inviolabilidade da intimidade, 

vez que esta não foi afrontada, 

mas da subsistência do direito 

constitucional à informação”.
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APÊNDICE B

Demais decisões (em ordem cronológica)

1. RE 447.584-7 RJ (28/11/2006)

Tabela 8

Indenização. Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano moral. Publicação de notícia 

inverídica, ofensiva à honra e à boa fama da vítima. Ato ilícito absoluto. Responsabilidade 

civil da empresa jornalística. Limitação da verba devida [limite de cálculo da verba 

indenizatória por dano moral], nos termos do art. 52 da Lei 5.250/67. Inadmissibilidade. 

Norma não recebida pelo ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 5º, IV, V, IX, X, 

XIII e XIV, e art. 220º, caput e § 1º, da CF de 1988. Recurso extraordinário improvido.

Ministro Cezar Peluso

I. Conceito de proporcionalidade Procedimento metodológico de resolução da 

questão jurídico-constitucional, decorrente 

na natureza não hierárquica dos direitos fun-

damentais. Método de concordância prática 

“segundo o qual deve o intérprete harmoni-

zar os preceitos divergentes no quadro da 

compreensão unitária da Constituição, parte 

do reconhecimento da natureza relativa da 

liberdade de imprensa como valor jurídico 

cuja regulamentação constitucional encontra 

limites textuais (...)”.

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X

Obs.: Apesar de o Ministro ter oferecido uma descrição satisfatória da regra da proporcio-

nalidade, ele sustenta não haver no caso concreto uma colisão real entre princípios constitu-

cionais. Isto porque: “Toda atividade exercida em nome da liberdade de expressão, mas com 

ofensa à honra e à reputação alheia, não é tolerada pela Constituição da República, porque 

se põe fora do domínio de proteção normativo-constitucional desse bem jurídico (...) não faz 

parte dos comportamentos facultados pelo direito fundamental correlato”. (Teoria dos limites 

imanentes ao âmbito material das normas.) 

Obs. 2: Os demais ministros [Celso de Mello; Gilmar Mendes e Eros Grau] não preencheram 

nenhuma das exigências do nosso roteiro.



 ESTABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DECISÓRIOS 213

2. RE 4.451 MC-REF/DF (1/9/2010)

Tabela 9

“Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de 

Rádio e Televisão (ABERT). Ação que impugna os incisos II e III do art. 45 da L. 9.504/1997, 

assim venarcularmente postos:

Art. 45. A partir de 1º de julho do ano da eleição, é vedado às emissoras de rádio e televisão, 

em sua programação normal e noticiário:

(...)

II — Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio com vídeo que, de qualquer forma, 

degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular progra-

ma com esse efeito;

III — veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, 

partido, coligação, a seus órgãos ou representantes.”

Ministro Dias Toffoli:

I. Conceito de proporcionalidade Divisão da técnica da ponderação em:

(I) Função legiferante de “escolha entre va-

lores”; ponderação de valores na elaboração 

de normas; a ponderação feita pelo legislador 

é tida como legítima.

(II) Técnica de decisão praticada à mar-

gem do sistema, subjetivamente, de modo 

discricionário, perigosamente, a partir das 

pré-compreensões de cada juiz. Ilegítima.260 

(Crítica estrutural à proporcionalidade; crítica 

de irracionalidade do método de decisão).

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X

Obs.: Dias Toffoli sustenta que a ponderação ex ante, realizada pelo legislador, não pode ser 

substituída pela ponderação a posteriori do juiz. O Ministro cita alguns aspectos da teoria 

dos direitos fundamentais de Robert Alexy para apontar que não existem direitos absolutos. 

Todavia, conclui dizendo que qualquer limitação aos direitos fundamentais “pode e deve ser 

feita primordialmente pelo legislador. Não é adequado supor que haveria pré-condiciona-

mento ao legislador e ampla deferência ao juiz para restringir direitos fundamentais apenas 

porque o magistrado atua no caso concreto e sob circunstâncias de fato”. (Grifei.)
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Obs. 2: A Ministra Cármen Lúcia entende que não há “uma colisão de direitos, mas, realmen-

te, uma afronta a um direito constitucional [liberdade de expressão]”. Ellen Gracie, por sua 

vez, acredita que a L. 9.504/97 contém em si mesma uma “ponderação de princípios consti-

tucionais, na qual nenhum valor maior em jogo precisou ser resguardado à custa do sacrifício 

integral de todos os demais”. Todavia, no tocante ao inciso II do art. 45, a Ministra entende 

tratar-se de medida desproporcional, isto é, que restringe demasiadamente a liberdade de 

manifestação. A exemplo do voto proferido por Dias Toffoli, a ponderação aqui é estressada 

como uma técnica de conformação do legislador. 

Obs. 3: Os demais ministros [Cezar Peluso; Celso de Mello; Marco Aurélio; Gilmar Mendes; Ayres 

Britto e Ricardo Lewandowski) não preencheram nenhuma das exigências do nosso roteiro.

3. RE 414.426 SC (1/8/2011)

Tabela 10

Direito constitucional. Exercício profissional e liberdade de expressão. Exigência de inscrição 

em conselho profissional. Excepcionalidade. Arts. 5º, IX e XIII, da Constituição (...). Apenas 

quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de 

fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle. 

Ministra Ellen Gracie

I. Conceito da proporcionalidade “(...) as restrições de direitos, liberdades e 

garantias devem ‘limitar-se ao necessário 

para salvaguardar outros direitos ou interes-

ses constitucionais protegidos (...), servindo 

a razoabilidade e a proporcionalidade como 

critérios para a análise da validade de even-

tuais restrições aos direitos fundamentais”.

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X

Ministro Celso de Mello

I. Conceito da proporcionalidade “(...) princípio da proporcionalidade, que se 

qualifica — enquanto coeficiente de aferição da 

razoabilidade dos atos estatais — como pos-

tulado básico de contenção dos excessos do 

Poder Público”. (Desvio do poder legislativo; 

contenção aos abusos do poder legislativo.)

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X
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Obs.: Os demais ministros [Cezar Peluso; Marco Aurélio; Gilmar Mendes; Ayres Britto; Ricardo 

Lewandowski; Cármen Lúcia; Dias Toffoli e Luiz Fux] não preencheram nenhuma das exigên-

cias do nosso roteiro. 

4. Medida Cautelar na ADI 5.136 DF (1/7/2014)

Tabela 11

Ação direta de inconstitucionalidade. §1º do art. 28 da Lei n. 12.663/2012 (“Lei Geral da 

Copa”). Violação da liberdade de expressão. Inexistência. Aplicação do princípio da propor-

cionalidade. Juízo de ponderação do legislador para limitar manifestações que tenderiam a 

gerar maiores conflitos e atentar contra a segurança dos participantes de evento de grande 

porte. Medida cautelar indeferida. Ação julgada improcedente. 

Ministro Gilmar Mendes (relator)

I. Conceito da proporcionalidade “A aplicação do princípio da proporciona-

lidade se dá quando verificada restrição a 

determinado direito fundamental ou um con-

flito entre distintos princípios constitucionais 

de modo a exigir que se estabeleça o peso 

relativo de cada um dos direitos por meio das 

máximas que integram o mencionado princí-

pio da proporcionalidade.”

II. Descrição da operacionalização

a. adequação “(...) apto para produzir o resultado deseja-

do”.

b. necessidade “(...) insubstituível por outro meio menos 

gravoso e igualmente eficaz”.

c. proporcional em sentido estrito “ (...) se estabelece uma relação ponderada 

entre o grau de restrição de um princípio e o 

grau de realização do princípio contraposto”.

III. Aplicação stricto sensu X

Obs.: Gilmar Mendes limita-se a dizer que “As restrições impostas pelo art. 28 da Lei Geral da 

Copa parecem enquadrar-se nesses três requisitos [adequação, necessidade e proporcionali-

dade em sentido estrito]”. Todavia, o Ministro não explicita como chegou a tal conclusão. Por 

outro lado, o Ministro aduz que “Ao contrário do defendido na inicial, o dispositivo impugna-

do não parece constituir limitação à liberdade de expressão, mas sim ressalva a indicar que as 

demais manifestações são permitidas”; esta afirmação tornaria a utilização da proporcionali-

dade de todo desnecessária, eis que inexistiria qualquer conflituosidade entre princípios. Mas 

afinal, por que o Ministro ainda assim reputou as restrições como proporcionais?
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Ministro Luís Roberto Barroso

I. Conceito da proporcionalidade X

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X

Obs.: Ausência de conflito entre princípios: “A meu ver, o dispositivo, por ter o sentido opos-

to ao de restrição à liberdade de expressão, não tem razão para ser retirado do ordenamento 

jurídico (...)”.

Ministros: Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Marco 

Aurélio e Joaquim Barbosa.

I. Conceito da proporcionalidade X

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X
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APÊNDICE C

3.1. Habeas Corpus 82.424-2 Rio Grande do Sul (Caso Ellwanger)

a) Análise dos votos:

3.1.6. Ministro Moreira Alves (relator)

Moreira Alves, ao longo de seu voto, limitou seu horizonte de análise à contro-

vérsia principal suscitada pelo caso, qual seja — a divergência acerca da defi-

nição da prática de antissemitismo como racismo, notadamente para efeito da 

incidência da cláusula de imprescritibilidade (art. 5º, XLII CRFB).

O Ministro explicitamente se absteve de adentrar a discussão envolvendo 

o princípio da liberdade de expressão, visto acreditar que:

(...) no presente habeas corpus, não se está discutindo se a con-

denação viola a liberdade de pensamento, mas, sim e apenas, a 

questão da imprescritibilidade sob a alegação de que, no caso, 

não houve crime de racismo.261

Ao restringir a área de análise à questão da imprescritibilidade, excluído, 

encontrou-se o exame da conflitualidade entre os direitos fundamentais e, con-

sequentemente, o uso da regra da proporcionalidade.

3.1.7. Ministro Carlos Velloso

Em relação à liberdade de expressão, Carlos Velloso sustenta que “a incitação 

ao ódio público contra o povo judeu” encontra-se fora do âmbito protetivo 

desta liberdade.262

No mais, o Ministro acredita que:

(...) se se tem conflito aparente de direitos fundamentais, a ques-

tão se resolve pela prevalência do direito que melhor realiza o 

sistema de proteção dos direitos e garantias inscritos na lei maior 

(...) a liberdade de expressão não pode sobrepor-se à dignidade 

da pessoa humana, fundamento da República e do Estado Demo-

crático de Direito que adotamos (...).263

Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verifi-

cado. Carlos Velloso nem mesmo citou a proporcionalidade ou algum dos seus 

sinônimos.
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3.1.8. Ministro Nelson Jobim

Nelson Jobim apenas transcreveu trechos dos votos de seus colegas. Em torno 

de cinquenta páginas, absolutamente nada de novo foi trazido à discussão. 

Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado.

3.1.9. Ministra Ellen Gracie e Cezar Peluso

Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado. 

Ellen Gracie não chegou a entrar na discussão acerca da liberdade de expres-

são.

3.1.10. Sepúlveda Pertence

Nenhum dos elementos propostos pelo nosso roteiro de análise foi verificado.

b) Quadro sinóptico

Tabela 7

Ministro Maurício Corrêa

I. Conceito da proporcionalidade Técnica da ponderação descrita como forma 

de harmonizar bens jurídicos em oposição. 

Importância dada ao papel do tomador de 

decisão como intérprete da harmonia cons-

tante no texto constitucional. 

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X

Celso de Mello

I. Conceito da proporcionalidade  “(...) superação dos antagonismos existen-

tes entre princípios constitucionais há de 

resultar da utilização, pelo Supremo Tribunal 

Federal, de critérios que permitam ponderar 

e avaliar ‘hic et nunc’ em função de determi-

nado contexto (...) qual deva ser o direito a 

preponderar no caso, considerada a situação 

de conflito ocorrente, desde que, no entanto, 

a utilização do método da ponderação de 

bens e interesses não importe em esvazia-

mento do conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais”. 

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X
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Ministro Gilmar Mendes

I — Conceito da proporcionalidade  (I) “determina o limite último da possibili-

dade de restrição legítima de determinado 

direito fundamental” e (II) “um método geral 

para a solução de conflitos entre princí-

pios, isto é, um conflito de normas que, ao 

contrário do conflito entre regras, é resolvido 

não pela revogação ou redução teleológica 

de uma das normas conflitantes nem pela 

explicitação de distinto campo de aplicação 

entre as normas, mas antes e tão somente 

pela ponderação do peso relativo de cada 

uma das normas em tese aplicáveis e aptas a 

fundamentar decisões em sentidos opostos”.

II. Descrição da operacionalização

II(a). Adequação “(...) apto para produzir o resultado desejado”

II(b). Necessidade “(...) insubstituível por outro meio menos 

gravoso e igualmente eficaz”

II(c). Proporcionalidade em sentido estrito “(...) relação ponderada entre o grau de res-

trição de um princípio e o grau de realização 

do princípio contraposto”

III. Aplicação stricto sensu “É evidente a adequação da condenação do 

paciente para se alcançar o fim almejado, 

qual seja, a salvaguarda de uma sociedade 

pluralista, onde reine a tolerância.”

“Também não há dúvidas de que a decisão 

condenatória, tal como proferida, seja neces-

sária, sob o pressuposto de ausência de outro 

meio menos gravoso e igualmente eficaz.”

“A decisão atende, por fim, ao requisito da 

proporcionalidade em sentido estrito.” 

Ministro Ayres Britto

I. Conceito da proporcionalidade Estratégia apta à resolução de conflitos prin-

cipiológicos, constituindo-se em uma fórmula 

compensatória a recobrar o estado harmôni-

co do sistema jurídico.

II. Descrição da operacionalização X

III. Aplicação stricto sensu X
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Ministro Marco Aurélio

I. Conceito da proporcionalidade “(...) todas as colisões somente podem ser 

superadas se algum tipo de restrição ou de sa-

crifício forem impostos a um ou aos dois lados. 

(...) o choque de princípios encontra solução 

na dimensão do valor, a partir do critério da 

ponderação, que possibilita um meio-termo en-

tre a vinculação e a flexibilidade dos direitos”. 

II. Descrição da operacionalização

II(a). Adequação “Examina se a medida adotada é apropriada 

para concretizar o objetivo visado, com vistas 

ao interesse público (...).”

II(b). Necessidade “Segundo o qual a medida escolhida não 

deve exceder ou extrapolar os limites indis-

pensáveis à conservação do objetivo que 

pretende alcançar.”

II(c). Proporcionalidade em sentido estrito “O intérprete deve questionar se o resultado 

obtido é proporcional ao meio empregado e 

à carga coativo-interventiva dessa medida. É 

realizado um juízo de ponderação no qual se 

engloba a análise de adequação entre meio 

e fim, levando-se em conta os valores do 

ordenamento jurídico vigente.”

III. Aplicação stricto sensu Adequação: “Penso que não, uma vez que 

o fato de o paciente querer transmitir a ter-

ceiros a sua versão da história não significa 

que os leitores irão concordar, e, ainda que 

concordem, não significa que vão passar a 

discriminar os judeus, mesmo porque, ante 

a passagem inexorável do tempo, hoje os 

envolvidos são outros”.

Necessidade: “Na hipótese, a observância 

desse subprincípio deixa ao Tribunal apenas 

uma solução cabível, ante a impossibilida-

de de aplicar outro meio menos gravoso 

ao paciente: conceder a ordem, garantindo 

o direito à liberdade de manifestação do 

pensamento, preservados os livros, já que a 

restrição a tal direito não garantirá sequer a 

conservação da dignidade do povo judeu”.

(continua)
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III. Aplicação stricto sensu (continuação) Proporcionalidade em sentido estrito: “Assim, 

cumpre perquirir se é razoável, dentro de 

uma sociedade plural como a brasileira, res-

tringir-se determinada manifestação de opi-

nião por meio de um livro, ainda que precon-

ceituosa e despropositada, sob o argumento 

de que tal ideia incitará a prática de violência, 

considerando-se, todavia, o fato de inexisti-

rem mínimos indícios de que o livro causará 

tal revolução na sociedade brasileira”.

Obs.: Demais Ministros não preencheram nenhuma das exigências propostas por nosso rotei-

ro de análise dos votos. 
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APÊNDICE D

3.2. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130 
DF (ADPF 130)

a) Análise dos votos:

3.2.4. Ministro Carlos Ayres Britto (relator)

A postura adotada pelo Ministro, sempre em que debruçado sobre casos en-

volvendo a liberdade de expressão, representa uma exegese dos dispositivos 

constitucionais que torna prescindível o uso da proporcionalidade como um 

método de solução de conflitos principiológicos.

Ayres Britto não poupa elogios e adjetivações à liberdade de manifesta-

ção, direito que o Ministro reputa como um “patrimônio imaterial”, uma “ins-

tância por excelência do pensamento crítico”, a “irmã siamesa da democracia” 

ou, ainda, de maneira mais poética, “tão necessária quanto o desembaraçado 

fluir do sangue pelas nossas veias e o desobstruído percurso do ar pelos nossos 

pulmões e vias aéreas”.

No entender do Ministro, o legislador constitucional, atento ao valor trans-

cendental da liberdade de expressão, a colocou em um patamar superior em 

relação aos demais direitos fundamentais, realizando aprioristicamente um ver-

dadeiro escalonamento principiológico. Em consequência, Ayres Britto defen-

de que, inescapavelmente, sempre em que houver uma tensão entre direitos 

fundamentais envolvendo a liberdade de expressão, o direito à palavra deve 

prevalecer. Melhor dizendo,

[há uma] ponderação ou sopesamento de valores que a pró-

pria Constituição antecipadamente faz e resolve por um modo 

temporalmente favorecedor do pensamento e da expressão (...) a 

Constituição brasileira se posiciona diante de bens jurídicos de per-

sonalidade para, de imediato, cravar uma primazia ou precedência: 

a das liberdades de pensamento e de expressão lato sensu.264

Primeiro protege-se de maneira absoluta o direito de “quem quer que seja 

dizer o que quer que seja” para, posteriormente, verificar se houve algum dano a 

terceiros. Preliminarmente, a liberdade de expressão corresponde a um valor ab-

soluto — o direito de uma palavra “ver a luz do dia” é intransigente, doa a quem 

doer. Em um segundo momento, danos e perdas podem ser resolvidos por meio 

dos instrumentos jurídicos previstos na parte final do §1º do artigo 220 CRFB.
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“(...) as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida 

privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido 

de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, 

antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superio-

res bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder 

do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual respon-

sabilização ou consequência de pleno gozo das primeiras”.265

Em teoria, a posição preferencial concedida à liberdade de expressão, tão 

comum na jurisprudência constitucional norte-americana,266 não impede o uso 

da proporcionalidade para resolução de tensões entre princípios. Uma das fra-

ções da fórmula do peso proposta por Alexy, por exemplo, estabelece que o 

juiz atribua um peso abstrato para cada um dos princípios em conflito, e nada 

proíbe que o tomador de decisão confira um peso maior a um dado princípio.267 

Todavia, a postura adotada por Ayres Britto não reclama a atribuição de um 

peso maior à liberdade de expressão, mas sim a sua incondicional prevalência, 

impossibilitando a aplicação da proporcionalidade.

(...) essa primazia político-filosófica das liberdades de pensamento e 

de expressão latu sensu afasta sua categorização conceitual como 

“normas-princípio” (categorização tão bem exposta pelo jurista ale-

mão Robert Alexy e pelo norte-americano Ronald Dworkin). É que 

nenhuma dessas liberdades se nos apresenta como ‘mandado de oti-

mização’, pois não se cuida de realizá-las ‘na maior medida possível 

diante das possibilidades fáticas e jurídicas existentes’. Tais possibi-

lidades não contam, simplesmente, porque a precedência constitu-

cional é daquelas que se impõe em toda e qualquer situação con-

creta. Assim na esfera de atuação do Estado quanto dos indivíduos. 

Logo, valendo terminantemente para todas as situações da vida em 

concreto, pouco importando a natureza pública ou privada da re-

lação entre as partes, ambas as franquias constitucionais encarnam 

uma tipologia normativa bem mais próxima do conceito de ‘normas-

-regras’; isto em consideração ao fato de que, temporalmente, e com 

o timbre da invariabilidade, preferem a aplicação de outras regras 

constitucionais sobre direitos de personalidade. Não para invalidade 

estes últimos, mas para sonegar-lhes a nota da imediata produção 

dos efeitos a que se preordenam, sempre que confrontados com 

as liberdades de manifestação do pensamento e de expressão lato 

sensu. Mormente se tais liberdades se dão na esfera de atuação dos 

jornalistas e dos órgãos de comunicação social. 268 (Grifei.)
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3.2.5. Ministro Eros Grau, Ministra Cármen Lúcia e Ministro Ricardo 

Lewandowski

Não satisfizeram minimamente os elementos exigidos pelo nosso roteiro analítico.

3.2.6. Ministro Joaquim Barbosa

Joaquim Barbosa também não preencheu nenhum dos elementos do nosso 

roteiro. Todavia, acredito ser importante a transcrição de alguns trechos de 

seu voto, eis que o Ministro se contrapõe fortemente à postura adotada por 

Ayres Britto.

Joaquim Barbosa assinala a posição de Ayres Britto radical, asseverando 

que esse Ministro

(...) preconizou para o nosso País uma imprensa inteiramente livre 

de qualquer regulamentação ou de qualquer tipo de interferência 

por parte dos órgãos estatais.269

Em seguida, Barbosa adere aos ensinamentos de Owen Fiss, apontando 

para o fato de que:

“(...) nem sempre o Estado exerce uma influência negativa no 

campo das liberdades de expressão e de comunicação (...) a liber-

dade de imprensa de ser considerada também sob uma ótica a 

respeito da qual, aparentemente, o relator passou ao largo [ótica 

dos destinatários da informação]”.270

A crítica de Barbosa à radicalidade de Ayres Britto possui dois aspectos 

interligados entre si: (I) a atuação positiva do Estado sobre o domínio da liber-

dade de expressão nem sempre ocorre com uma finalidade restritiva; ao con-

trário, o dever do Estado na esfera das liberdades individuais não é somente 

um dever de omissão, mas também um dever de promoção;271 (II) a “ótica do 

respeito” e a “ótica dos destinatários da informação” sublinham o fato de que a 

limitação à liberdade de expressão não tem como ponto de origem apenas os 

atos imediatamente restritivos emanados pelo poder estatal; ao invés, entraves 

ao pleno exercício do discurso podem surgir justamente da ausência de uma 

atuação estatal que visa à contenção de abusos discursivos capazes de retirar 

de grupos minoritários o poder ou a vontade de se expressarem.272

3.2.7. Ministro Cezar Peluso

Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. No mais, 

acompanhou as críticas direcionadas à fundamentação do voto do Ministro-
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-relator Ayres Britto, expostas anteriormente por Joaquim Barbosa e Menezes 

Direito. Para tanto, Peluso escreveu que:

(...) além de a Constituição não prever, nem sequer em relação à 

vida, caráter absoluto a direito algum, evidentemente não pode-

ria conceber a liberdade de imprensa com essa largueza absoluta 

e essa invulnerabilidade unímoda (...) a liberdade de expressão 

é plena nos limites conceitual-constitucionais, dentro do espaço 

que lhe reserva a Constituição. E é certo que a Constituição a en-

cerra em limites predefinidos, que o são na previsão da tutela da 

dignidade da pessoa humana (...).273

3.2.8. Ministra Ellen Gracie

Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. No mais, 

acompanhou as críticas direcionadas à fundamentação do voto do Ministro-

-relator Ayres Britto, expostas anteriormente por Joaquim Barbosa, Menezes 

Direito e Cezar Peluso. Para tanto, Ellen Gracie escreveu que:

(...) a ofensa proferida por intermédio de meios de comunicação, 

quanto maior for a sua extensão, maior gravame trará e, portanto, 

maior reprovabilidade merecerá (...) não enxergo, com a devida vênia, 

uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na Cons-

tituição Federal que pudesse permitir, em nome do resguardo de 

apenas um deles, a completa blindagem legislativa desse direito aos 

esforços de efetivação de todas as demais garantias individuais.274

Em seguida, aduz a ministra que:

(...) a inviolabilidade dos direitos subjetivos fundamentais, sejam eles 

quais forem, não pode ser colocada na expressão adotada pelo emi-

nente relator, num ‘estado de momentânea paralisia’ para o pleno 

usufruto de apenas um deles individualmente considerado. A ideia 

de calibração temporal ou cronológica, proposta por Sua Exa., repre-

sentaria, a meu sentir, a própria nulificação dos direitos fundamentais 

à intimidade, à vida privada, à imagem e à honra de terceiros.275

3.2.9. Ministro Marco Aurélio

Não satisfez minimamente nenhum dos elementos do nosso roteiro. Advoga 

em favor do caráter não absoluto dos direitos fundamentais. Defende que a 

Constituição confere uma posição preferencial à liberdade de expressão; em 
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contrapartida, mecanismos legais devem ser criados para a reparação dos ex-

cessos cometidos pela imprensa.

b) Quadro sinóptico

Tabela 8

Ministro Menezes Direito

I — Conceito da proporcionalidade Processo desenvolvido para a solução de 

conflitos de direitos individuais, sem que se 

atribua primazia absoluta a um ou a outro 

princípio de direito. 

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Ministro Celso de Mello

I — Conceito da proporcionalidade “Superação dos antagonismos existentes en-

tre princípios constitucionais” através de “cri-

térios que permitam ponderar e avaliar, “hic 

et nunc”, em função de determinado contexto 

e sob uma perspectiva axiológica concreta, 

qual deva ser o direito a preponderar em 

cada caso, considerada a situação de conflito 

ocorrente, desde que, no entanto, a utilização 

do método da ponderação de bens e interes-

ses não importe esvaziamento do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais”. 

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Ministro Gilmar Mendes

I — Conceito da proporcionalidade Método de resolução de conflitos entre 

direitos individuais não absolutos, no qual o 

tomador de decisão deve se esforçar para 

aplicar as normas em tensão, “ainda que, no 

caso concreto, uma delas sofra atenuação”.

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Obs.: Os demais Ministros não preencheram satisfatoriamente nenhuma das exigências pro-

postas em nosso roteiro. 
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APÊNDICE  E

3.3. Recurso Extraordinário 511.961 São Paulo:

a) Análise de votos:

3.3.3. Ministra Cármen Lúcia

Referindo-se ao Art.4º, inciso V, do Decreto-Lei nº 972, Cármen Lúcia diz que:

(...) não há critério de proporcionalidade possível de ser acolhido, 

eu acho, em face do sistema constitucional brasileiro (...).276

Esta é a única passagem em que a Ministra cita a regra da proporcionali-

dade, descartando de pronto a sua aplicação.

3.3.4. Ministro Ricardo Lewandowski e Ministro Eros Grau

Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade ou qualquer de 

seus sinônimos.

3.3.5. Ministro Ayres Britto

Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade ou qualquer de 

seus sinônimos.

Em consonância com aquilo que sustentou quando do julgamento da 

ADPF 130, Ayres Britto argumenta que o regime jurídico constitucional da li-

berdade de imprensa expressa bens jurídicos superiores, ou, superiores bens 

da personalidade. Sendo assim, partindo de uma dada interpretação do artigo 

220 CRFB, o Ministro acredita que a Constituição consagrou a liberdade de 

imprensa como um direito absoluto:277“(...) naquilo que é elementarmente de 

imprensa, a liberdade é absoluta ”.278

Por isto, a liberdade de imprensa possui uma precedência em relação aos 

demais direitos — como consequência, a responsabilização pelos excessos e 

desvios da imprensa apenas pode ocorrer a posteriori. Ao que tudo indica, 

dentro da tipologia de normas proposta por Alexy, Ayres Britto enquadra a 

liberdade de imprensa como uma regra e não propriamente como um princí-

pio.279 Isto fica claro quando o Ministro afirma que a liberdade em discussão é

Tão absoluta quanto outros direitos de índole igualmente 

constitucionais, como, por exemplo: ‘ninguém será submetido a 

tortura nem a tratamento desumano ou degradante’ — direito 

absoluto; ‘liberdade de consciência’ — direito absoluto; ‘ninguém 
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poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado’ 

— direito absoluto; o direito de o brasileiro nato não ser extradi-

tado — direito absoluto; caráter direto e secreto do voto popular 

em eleições gerais — direito absoluto.280

Os tipos de normas apontados por Ayres Britto, em especial a vedação à 

tortura (art. 5º III CRFB) e o voto secreto (art. 14º CRFB), expressam deveres 

definitivos, impossíveis de serem derrogados. Se o Ministro realmente acredita 

que a liberdade de expressão compartilha desta natureza jurídica, ou seja, que 

se traduz em verdadeira regra jurídica, desnecessário, ou melhor, inconcebível, 

a aplicação da regra da ponderação.

3.3.6. Ministro Cezar Peluso

Nenhuma referência expressa à regra da proporcionalidade ou qualquer de 

seus sinônimos. Afirma, porém, que o processo legislativo tem de ser adequado 

e idôneo para o fim que pretende promover. Adequação e idoneidade é o que 

tornam, para o Ministro, uma norma racional.

3.3.7. Ministro Marco Aurélio

Voto divergente. Nenhuma referência relevante à regra da proporcionalidade 

ou a qualquer de seus sinônimos.

b) Quadro sinóptico:

Tabela 9

Ministro Gilmar Mendes (relator)

I — Conceito da proporcionalidade Proporcionalidade como um limite dos limi-

tes. Função de garantir que os atos restritivos 

do Estado não atuem de forma a esvaziar o 

núcleo essencial de um direito fundamental.

II — Descrição da operacionalização

II(a). Adequação “O subprincípio da adequação exige que as 

medidas interventivas adotadas mostrem-se 

aptas a atingir os objetivos pretendidos.”

II(b). Necessidade “O subprincípio da necessidade significa que 

nenhum meio menos gravoso para o indivíduo 

revelar-se-ia igualmente eficaz na consecução 

dos objetivos pretendidos.”
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II(c). Proporcionalidade em sentido estrito “Um juízo definitivo sobre a proporcionalidade 

da medida há também de resultar da rigorosa 

ponderação e do possível equilíbrio entre o 

significado da intervenção para o atingido e os 

objetivos perseguidos pelo legislador.”

III. Aplicação stricto sensu A exigência de diploma para o exercício da 

profissão de jornalista não é adequada ao fim 

objetivado [maior confiabilidade das informa-

ções publicadas] visto que: “As violações à 

honra, à intimidade, à imagem ou a outros di-

reitos da personalidade não constituem riscos 

inerentes ao exercício do jornalismo”.

Ministra Ellen Gracie

I. Conceito da proporcionalidade Proporcionalidade como um limite dos limi-

tes. Função de garantir que os atos restritivos 

do Estado não atuem de forma a esvaziar o 

núcleo essencial de um direito fundamental

II. Descrição da operacionalização “Daí a utilidade do juízo de proporcionalida-

de ou de razoabilidade no exame da norma 

restritiva de direito fundamental, que deve 

passar pelo crivo dos critérios da adequação, 

necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito.”

III. Operacionalização stricto sensu “No presente caso, a exigência de curso supe-

rior de jornalismo para o exercício da profissão 

de jornalista é, sem dúvida alguma, restrição es-

tatal inadequada, desnecessária e desmedida.”

Obs.: Demais ministros não preencheram minimamente nenhuma das exigências do nosso 

roteiro de análise dos votos. 
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APÊNDICE F

3.4. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 187 
(Marcha da Maconha):

a) Análise dos votos:

3.4.2. Ministro Celso de Mello (relator)

Celso de Mello atribui à liberdade de reunião um caráter eminentemente con-

tramajoritário. A liberdade de expressão se traduz em um direito de defesa dos 

grupos minoritários diante daquilo que Patrick Devlin cunhou de proteção (ou 

reforço) da moralidade pública.281 A prática de condutas que estimulam atos 

criminosos deve ser diferenciada das manifestações que objetivam retirar tais 

atos da ilegalidade.282 Entendimento contrário, na visão do Ministro, levaria a:

(...) um quadro de submissão de grupos minoritários à vontade 

hegemônica da maioria, o que compromete, gravemente, por 

reduzi-lo, o próprio coeficiente de legitimidade democrática das 

instituições do Estado, pois, ninguém o ignora, o regime demo-

crático não tolera nem admite a opressão da minoria por grupos 

majoritários.283

Tendo em mente a preocupação que Celso de Mello demonstrou em re-

lação à proteção dos discursos que são dissonantes com opinião majoritária 

— como é caso da defesa da descriminalização da maconha —, poderíamos 

perguntar ao Ministro o porquê de ele não ter se valido da mesma lógica na 

ocasião do julgamento do caso Ellwanger. Afinal, de maneira aparentemente 

contraditória com o voto que proferiu na ocasião do julgamento das publica-

ções de materiais antissemitas, Celso de Mello agora advoga que:

Tenho sempre enfatizado (...), que nada se revela mais nocivo 

e mais perigoso do que a pretensão do Estado de reprimir a liber-

dade de expressão, mesmo que se objetive, com apoio nesse direi-

to fundamental, expor ideias ou formular propostas que a maioria 

da coletividade repudie, pois, nesse tema, guardo a convicção de 

que o pensamento há de ser livre, sempre livre, permanentemente 

livre, essencialmente livre (...) o Estado não dispõe de poder al-

gum sobre a palavra, sobre as ideias, sobre o pensamento e sobre 

as convicções manifestadas pelos cidadãos.284 (Grifei.)
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Uma possível resposta ao nosso questionamento, talvez exsurja da inter-

pretação do seguinte trecho:

É certo que o direito à livre expressão do pensamento não 

se reveste de caráter absoluto, pois sofre limitações de natureza 

ética e de caráter jurídico (...). É por tal razão que a incitação ao 

ódio público contra qualquer pessoa, povo ou grupo social não 

está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liber-

dade de expressão.285 (Grifei.)

Se por um lado o Estado não tem poder algum sobre as ideias e palavras 

proferidas no espaço público, por outro a liberdade de expressão não possui 

um caráter absoluto, residindo fora de seu âmbito de proteção todos os atos 

discursivos tendentes a incitar o ódio público.286 Celso de Mello não enuncia 

os parâmetros utilizados para o estabelecimento daquilo que ele chamou de 

limites da liberdade de expressão.

Por fim, cabe ressaltar que nenhum dos elementos do roteiro de análise 

dos votos foi verificado. O Ministro julgou procedente a ADPF 187 sem ter ao 

menos feito menção à proporcionalidade.

3.4.3. Demais Ministros: Cezar Peluso, Marco Aurélio, Ellen Gracie, Ricardo 

Lewandowski, Cármen Lúcia e Dias Toffoli

Nenhum desses ministros satisfez minimamente os elementos propostos em 

nosso modelo de análise.

b) Quadro sinóptico

Tabela 10

Ministro Luiz Fux

I — Conceito da proporcionalidade Ponderação como técnica a ser utilizada para 

o deslinde de tensões entre normas consti-

tucionais.

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Obs.: Demais Ministros não preencheram satisfatoriamente nenhuma das exigências propos-

tas em nosso roteiro. 
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APÊNDICE G

3.5. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815 Distrito Federal 
(ADI das biografias)

a) Análise dos votos:

3.5.4. Ministra Rosa Weber

No que diz respeito à regra da proporcionalidade, Rosa Weber limita-se a dizer 

o que se segue:

A imposição de restrições às liberdades de expressão e de 

manifestação do pensamento que, embora destinadas em princípio 

à proteção de finalidades constitucionalmente legítimas, de modo 

algum se mostram necessárias ou adequadas no contexto de uma 

democracia plural, não sobrevive ao teste da proporcionalidade.287

Evidentemente, a mera passagem supracitada não dá conta das exigên-

cias requeridas pelo teste da proporcionalidade. Sendo assim, a regra fora uti-

lizada como um mero topos, como se a aplicação de sua racionalidade ao caso 

concreto fosse desnecessária.

3.5.5. Ministro Luiz Fux

Luiz Fux, em linha argumentativa análoga àquela empregada por Barroso, em 

momento algum aplica concretamente a metodologia imposta pela proporcio-

nalidade. Isto porque, segundo Fux, o art. 220 da Constituição Federal corres-

ponde a uma verdadeira regra setorial.

Portanto, enquanto depreende-se do voto de Barroso que, em decorrência 

de sua carga teórica e filosófica, a liberdade de expressão tem uma prioridade ab-

soluta sobre os demais princípios, Fux exalta que o próprio legislador atentou para 

esta prioridade, conferindo a este direito uma ampla esfera protetiva.288 Em resu-

mo, Fux parece entender que não existe uma tensão real entre princípios constitu-

cionais, eis que de um lado se apresentam normas do Código Civil, ao passo que 

de outro, normas, ou regras setoriais constitucionais. Em conclusão, Fux diz que 

“(...) não há ponderação entre a norma do Código Civil e a norma constitucional”.289

3.5.6. Ministro Dias Toffoli

Dias Toffoli, na esteira do voto de Fux, afirma que a exigência de autorização 

prévia para a publicação de biografias:
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(...) equivale a atribuir, de forma absoluta e em abstrato, maior 

peso aos direitos à imagem e à vida privada, em detrimento da 

liberdade de expressão, compreensão que não se compatibiliza 

com a ideia de unidade da Constituição.290

Ao contrário, a Carta Constitucional teria atribuído um tratamento espe-

cial à liberdade de expressão, principalmente naquilo que diz respeito à comu-

nicação social. Por essa lógica, via de regra protege-se a liberdade de expres-

são; somente em casos excepcionais (e apenas no que se refere às limitações 

prescritas pela própria Constituição), pode-se limitar o âmbito de proteção 

desse direito.

Apenas em hipóteses excepcionais admitem-se restrições pré-

vias à liberdade de expressão, as quais devem estar fundadas numa 

ponderação com outros direitos ou bens jurídicos contrapostos.291

Ao que tudo indica, a ADI 4815/DF não se enquadra na definição de Toffoli 

— não sendo, portanto, uma “hipótese excepcional” — visto que em momento 

algum o Ministro utilizou os procedimentos metodológicos sugeridos pela pon-

deração, regra de solução de conflitos constitucionais.

3.5.7. Ministro Marco Aurélio (vogal)

Não cita, em momento algum, a expressão “proporcionalidade” ou “pondera-

ção”. Limita-se a concordar com Barroso em relação ao (a) aspecto preferencial 

da liberdade de expressão; (b) a uma espécie de sopesamento favorável aos 

interesses coletivos em detrimento dos interesses individuais; e, finalmente, (c) 

ao reforço daquilo que já tinha sido dito por todos os demais Ministros — que a 

inafastabilidade da jurisdição garante a possibilidade de o ofendido requisitar, 

a posteriori, as devidas indenizações aos danos à moral, honra e privacidade.

3.5.8. Ministro Ricardo Lewandowski

Também se exime de citar a regra da proporcionalidade ou ponderação. No 

mais, concorda com Barroso acerca da impossibilidade da censura prévia e, no 

que se refere à ideia de apreensão de uma obra, diz que só pode se dar quando 

da ocorrência de situações extremas ou teratológicas.
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b) Quadro sinóptico

Tabela 11

Ministra Cármen Lúcia (relatora)

I — Conceito da proporcionalidade “Método de resolução dos casos difíceis, nos 

quais normas constitucionais tencionam e 

apresentam conflito aparente, que precisa ser 

solucionado.”

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Ministro Luís Roberto Barroso

I — Conceito da proporcionalidade Método de estruturação do raciocínio jurídico 

ou “Técnica que o Direito predominante-

mente adota para a solução dessa tensão ou 

desse conflito é precisamente denominada 

ponderação”.

II — Descrição da operacionalização “Ponderação é uma forma de estruturação do 

raciocínio que se desenrola em três etapas. 

Na primeira delas, verificam-se quais são as 

normas que postulam incidência sobre aquela 

hipótese. (...) A segunda etapa da ponde-

ração exige que se verifiquem quais são os 

fatos relevantes. E, na terceira e última etapa, 

testam-se as soluções possíveis”.

III — Aplicação stricto sensu X

Ministro Gilmar Mendes

I — Conceito da proporcionalidade Instrumento hábil para a solução de conflitos 

entre direitos fundamentais.

II — Descrição da operacionalização X

III — Aplicação stricto sensu X

Obs.: Demais ministros não preencheram minimamente nenhuma das exigências do nosso 

roteiro de análise dos votos. 
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APÊNDICE H

3.6. Conclusões

De maneira resumida, passemos à análise individualizada da consistência e 

coerência de cada Ministro. Ayres Britto e Luís Roberto Barroso, por adota-

rem uma posição que impossibilita a aplicação da proporcionalidade em casos 

envolvendo a liberdade de expressão, estão excluídos da presente seção (ver 

seção 4.2.). Igualmente, Maurício Corrêa, Celso de Mello, Carlos Velloso e Cézar 

Peluso, por acreditarem serem imanentes os limites atribuíveis aos direitos fun-

damentais, também não terão o conjunto de seus votos avaliados no momento 

(ver seção 4.3.).

3.6.1. Gilmar Mendes

Ao longo da análise dos votos, Gilmar Mendes figurou como aquele que mais 

se esforçou em aplicar a regra da proporcionalidade de maneira minimamente 

fundamentada. E em cinco dos seus oito votos292, Gilmar Mendes ofereceu uma 

descrição à regra da proporcionalidade; dentre os cinco votos que descreve-

ram a proporcionalidade apenas três293 atentaram para a composição trifásica 

desta regra; por fim, em apenas dois294 votos analisados pode-se dizer que o 

Ministro buscou de fato operacionalizá-la. Sendo assim, pode-se concluir desde 

logo que Gilmar não satisfez a exigência de coerência dos votos.295

Em relação à primeira exigência do roteiro analítico adotado nesse traba-

lho, i.e., descrição do conceito da proporcionalidade, Gilmar Mendes invaria-

velmente define essa regra com “um método geral para a solução de conflitos 

entre princípios”296 apto a “determina[r] o limite último da possibilidade de res-

trição legítima de um determinado direito fundamental”.297

Passando ao segundo elemento, isto é, à descrição da operacionalização, 

a conceituação realizada por Gilmar Mendes é parcialmente compatível àquela 

realizada por Alexy. Isto porque, a despeito da enunciação do modelo trifásico, 

o magistrado desvia-se da teoria de Alexy em pelo menos três aspectos: (a) 

Gilmar não sublinha explicitamente a relação de subsidiariedade entre as três 

sub-regras que compõem a proporcionalidade; (b) a sub-regra da adequação, 

segundo o Ministro, exige que as medidas interventivas atinjam (o que é dife-

rente de “fomentem”) os objetivos pretendidos; (c) a sub-regra da proporcio-

nalidade em sentido estrito é descrita insatisfatoriamente e de maneira tauto-

lógica, aludindo tão só a um “juízo de rigorosa ponderação” ou a uma “análise 

de adequação entre meios e fins”.

Finalmente, em relação à última exigência do nosso roteiro, em apenas 

duas decisões verificou-se uma tentativa de aplicação concreta da regra da 

proporcionalidade para a solução da tensão principiológica presente no jul-
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gado. No RE 511.961 DF, Gilmar Mendes julgou pela inconstitucionalidade da 

exigência de diploma para o exercício da profissão de jornalista uma vez que 

esta exigência não seria adequada a garantir uma lisura maior às informações 

publicadas. No julgamento do HC 82.424 RS (Caso Ellwanger), o Ministro con-

siderou a condenação do paciente como adequada (i.e., capaz garantir uma 

sociedade pluralista); necessária (eis que inexistia outro meio menos gravoso e 

igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito (em relação a esse último 

ponto nenhum argumento foi oferecido).

Evidentemente, da tentativa da operacionalização da proporcionalidade 

nas decisões anteriormente citadas (exigibilidade do diploma e Caso Ellwan-

ger) não se conclui que Gilmar Mendes efetivamente a aplicou de maneira cor-

reta. Somente uma leitura benfazeja dos votos do Ministro nos levaria a acredi-

tar que ele de fato ponderou os princípios colidentes. No tocante ao RE 511.911 

DF, Gilmar implicitamente admite que o diploma jornalístico é capaz de ao 

menos fomentar uma melhor formação ética dos profissionais da comunicação. 

Ademais, na conclusão de seu voto, o Ministro, de maneira contraditória, cons-

tata que a questão já se apresentava — antes mesmo da realização do exame 

da proporcionalidade — patentemente inconstitucional. No HC 82.424, a incon-

sistência do voto mostra-se ainda mais latente: a ponderação efetiva entre os 

princípios colidentes (proporcionalidade em sentido estrito) não fora realizada.

3.6.2. Marco Aurélio

Do total de sete votos298 proferidos por Marco Aurélio, apenas um faz re-

ferência à regra da proporcionalidade [HC 82.424 RS]. Assim, conclui-se que 

Marco Aurélio não satisfez a exigência de coerência dos votos.

No caso Ellwanger, o Ministro não apenas apresenta um conceito de pro-

porcionalidade, como também descreve as suas sub-regras, tentando aplicá-

-las ao caso concreto. Marco Aurélio caracteriza a proporcionalidade como um 

critério que “possibilita um meio-termo entre a vinculação e a flexibilidade dos 

direitos”.299 Ainda, o Ministro enfatiza que a ponderação tem lugar nas colisões 

entre diferentes valores constitucionais, impondo restrições ou sacrifícios a um 

ou aos dois lados colidentes.

Na descrição da operacionalização da proporcionalidade por meio da apli-

cação das suas sub-regras, Marco Aurélio atribui à adequação a função de ave-

riguar se “a medida adotada é apropriada para concretizar o objetivo visado”.300 

Novamente, vemos que o verbo “concretizar” substitui o verbo mais apropria-

do ao exame da primeira sub-regra, qual seja: “fomentar”. Em seguida, o Minis-

tro indica que a necessidade garante que “a medida escolhida não exceda ou 

extrapole os limites indispensáveis à conservação do objetivo que pretende al-

cançar”.301 Por fim, proporcionalidade em sentido estrito aduz que “o intérprete 
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deve questionar se o resultado obtido é proporcional ao meio empregado e à 

carga coativo-interventiva”302da medida adotada.

A aplicação stricto sensu do modelo trifásico ao caso concreto está re-

pleta de inconsistências. Primeiramente, Marco Aurélio realiza o exame da ne-

cessidade de um ato previamente reputado como inadequado. Em seguida, o 

magistrado, a despeito da admissão da inexistência de qualquer medida menos 

gravosa ao acusado, julga o ato como desnecessário. Finalmente, o Ministro 

não verifica se há uma adequação entre os benefícios associados à adoção da 

medida e a gravidade da restrição imposta à liberdade de expressão. Qualifica-

mos, portanto, a decisão de Marco Aurélio como inconsistente.

3.6.3. Cármen Lúcia

Em apenas uma das sete303 decisões proferidas pela Ministra verificamos uma 

conceituação à regra da proporcionalidade. Na ADI 4.815, Cármen Lúcia diz que 

a proporcionalidade é um “método de resolução dos casos difíceis, nos quais 

normas constitucionais tencionam e apresentam conflito aparente, que precisa 

ser solucionado” (Grifos meus). Ora, se o conflito entre as normas constitucio-

nais é somente aparente, não existe conflituosidade concreta entre os princí-

pios em jogo e, consequentemente, não há necessidade para a utilização da 

regra da proporcionalidade. Entretanto, Cármen Lúcia diz que para “o perfeito 

deslinde do caso em exame, há de se acolher o balanceamento de direitos”. A 

mesma crítica atribuída a Celso de Mello pode ser direcionada à Ministra — a 

aplicação da regra da proporcionalidade encontra-se condicionada ao enten-

dimento de que no caso em exame existe um verdadeiro — e não somente 

aparente — conflito entre princípios constitucionais.

Em relação à descrição da operacionalização, Cármen Lúcia não se preo-

cupou em mencionar o método trifásico. Não se pode falar que a Ministra ope-

racionalizou corretamente o método da proporcionalidade. Portanto, concluí-

mos que seus votos foram inconsistentes internamente e incoerentes entre si.

3.6.4. Ellen Gracie

Ellen Gracie teve seis os votos304 por nós examinados. Três destes votos apre-

sentaram ao menos uma definição à proporcionalidade. Em apenas uma305 oca-

sião Ellen descreveu as sub-regras que compõem a regra e em nenhuma deci-

são ela aplicou concretamente a regra da proporcionalidade.

No que diz respeito à primeira demanda do nosso roteiro, a Ministra des-

creve a proporcionalidade como um limite dos limites, apto a garantir que os 

atos restritivos do Estado não atuem de forma a esvaziar o núcleo essencial de 

um direito fundamental. Adicionalmente, a Ministra diz que o juízo da propor-

cionalidade deve passar pelo crivo dos critérios da adequação, necessidade e 
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proporcionalidade em sentido estrito, sem, contudo, descrever o conteúdo de 

cada uma dessas sub-regras.

No RE 511.961, Ellen Gracie afirma que “a exigência de curso superior de 

jornalismo para o exercício da profissão de jornalista é, sem dúvida alguma, res-

trição estatal inadequada, desnecessária e desmedida,” ou seja, não observou 

a subsidiariedade entre as sub-regras. Ainda, a Ministra não se dedicou pro-

priamente à aplicação concreta da ponderação entre os princípios em disputa.

No RE 4.451 DF, a Ministra entendeu o inciso II do artigo 45 da L. 9504/97 

uma medida desproporcional, eis que restringia demasiadamente a liberdade 

de manifestação. Contudo, Ellen chegou a essa conclusão como que num pas-

se de mágica, sem ter demonstrado nenhum esforço na aplicação concreta da 

regra da proporcionalidade aos aspectos fáticos e jurídicos do caso em exame. 

Concluímos no sentido de que seus votos foram internamente inconsistentes 

e incoerentes entre si.

3.6.5. Menezes Direito

Menezes Direito teve apenas uma decisão analisada [ADPF 130], de modo que 

o exame de coerência entre seus votos mostra-se impossível de ser realizado. 

Segundo o Ministro, a regra da proporcionalidade representa um processo de-

senvolvido para a solução de conflitos entre direitos individuais, sem que se 

atribua primazia absoluta a um ou a outro princípio de direito. As sub-regras 

não foram mencionadas e a regra da proporcionalidade não foi aplicada con-

cretamente. Logo, não há congruência entre a parte descritiva e operacional 

de seu voto.

3.6.6. Luiz Fux

Analisamos quatro306 decisões do Ministro Luiz Fux. Somente na ADPF 187, o 

Ministro nos ofereceu uma descrição à regra da proporcionalidade, conceituan-

do-a como uma técnica a ser utilizada para o deslinde de tensões entre normas 

constitucionais. Ainda na ação que julgava a legalidade da marcha da maconha, 

o Ministro não fez qualquer menção às sub-regras da proporcionalidade, muito 

menos demonstrou ter de fato operacionalizado-a concretamente.

3.6.7. Dias Toffoli

Em nossa análise, estudamos os cinco307 votos proferidos pelo Ministro Dias 

Toffoli. Em apenas dois deles, o Ministro citou a regra da proporcionalidade 

[ADI 4.815 e RE 4.451]. Segundo Toffoli, “Apenas em hipóteses excepcionais 

admitem-se restrições prévias à liberdade de expressão, as quais devem estar 

fundadas numa ponderação com outros direitos ou bens jurídicos contrapos-

tos”. Entretanto, em processo posterior [ADI 4.815], o Ministro atribuiu duas 
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funções à proporcionalidade: (I) técnica de ponderação de valores na elabora-

ção de normas e (II) técnica de decisão judicial calcada na subjetividade do to-

mador de decisão e, portanto, ilegítima. Sendo assim, duas opções se mostram 

possíveis: ou o Ministro mudou a sua percepção acerca da proporcionalidade 

ao longo do tempo ou os seus votos são contraditórios entre si. No mais, o 

Ministro não mencionou a estrutura trifásica da proporcionalidade e não a ope-

racionalizou para o deslinde do caso concreto.

3.6.7. Demais Ministros

Também analisamos os votos dos Ministros: Sepúlveda Pertence [HC 82.424 

RS]; Moreira Alves [HC 82.424 RS]; Teori Zavascki [ADI 5.136 DF]; Rosa Weber 

[ADI 4.815 DF e ADI 5.136]; Ricardo Lewandowski [ADI 4.815 DF; RE 511.961 SP, 

ADPF 130 DF, ADPF 187 DF, RE 4.451 DF; RE 414.426; ADI 5.136 DF]; Nelson 

Jobim [HC 82.424 RS]: Eros Grau [RE 511.961 SP; ADPF 130; RE 447.584 RJ], 

Joaquim Barbosa [ADPF 130 DF; ADI 5.136 DF]. Apesar de levantarem aspectos 

importantes para a discussão sobre liberdade de expressão, os Ministros cita-

dos não preencheram minimamente nenhuma das exigências requeridas pelo 

nosso roteiro de análise.

Notas
1 Marcel Detienne aponta para a relação intrínseca entre a enunciação da “palavra” e a “ver-

dade” (Alethéia) para os filósofos pré-socráticos. Assim, “A palavra carregada de eficácia 
não está separada de sua realização; ela é, de imediato, uma realidade, uma realização, uma 
ação”. Detienne, Marcel. Os mestres da verdade na Grécia Arcaica. Jorge Zahar Editora, 
1988, p. 36.

2 ALEXY, Robert. Principais elementos de uma teoria da dupla natureza do direito. Revista 
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 253, p. 9-30, abr. 2013. p. 25.

3 ALEXY, Robert. On the Structure of Legal Principles; Ratio Juris. Vol. 13 No 3. September 
2000 (294-304). p. 294.

4 Leal, Fernando. Irracional ou hiper-racional? A ponderação de princípios entre o ceticismo 
e o otimismo ingênuo. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, ano 14, n. 58, 
2014, p. 192.

5 Alexy (2013), op. cit., p. 13.
6 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
7 Segundo o Glossário do site do STF, “podem ser decididos monocraticamente: pedidos 

ou recursos manifestamente intempestivos, incabíveis ou improcedentes; que contrariem 
a jurisprudência predominante no Tribunal; ou nos casos em que for evidente sua incom-
petência”. Logo, as situações que permitem um Ministro decidir monocraticamente dizem 
respeito a questões processuais ou jurisprudências que inibem a apreciação mais meticulo-
sa do conteúdo material da discussão. Ver: http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/
cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733

8 Ayres Britto, quando do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.451 DF, diz o seguinte: 
“(...) os conteúdos da liberdade de imprensa ou de informação jornalística são resumida-
mente aqueles que já se encontram de alguma forma no artigo 5º da Constituição: liberdade 
de manifestação do pensamento, liberdade de expressão artística, científica, intelectual e 
comunicacional, e liberdade de acesso à informação, ou acesso desembaraçado à informa-
ção”.

9 Ver: “A regra da proporcionalidade, contudo, diferencia-se da razoabilidade não só pela 
sua origem, mas também pela sua estrutura”; Afonso da Silva, Virgílio. O proporcional e 

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733
http://www2.stf.jus.br/portalStfInternacional/cms/verConteudo.php?sigla=portalStfGlossario_pt_br&idConteudo=174733
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o razoável. Revista dos Tribunais 798 (2002): 23-50; p. 29; Ver também: Wolfgang Sarlet, 
Ingo. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional, Livraria do advogado, 12. ed. (2015). p. 418. 

10 Thomas Scanlon diz que a classe “atos de expressão” inclui “any act that is intended by 
its agent to communicate to one or more persons some propositions or attitude”; ainda, 
Scanlon ressalta que “Typically, the acts of expression with which a theory of ‘free speech’ is 
concerned are addressed to a large audience, and express prepositions or attitudes though 
to have a certain generality of interest”. Scanlon, Thomas. A theory of freedom of expres-
sion, Philosophy & public affairs, vol. 1 (Winter, 1972) (204-226), p. 207.

11 Em outras palavras, poderíamos dizer que estamos interessados tão somente nos direi-
tos da personalidade ou nos direitos inerentes à pessoa humana. Interessante notar que o 
enunciado 286 da IV Jornada de Direito Civil, quando da discussão sobre o art. 52 do Códi-
go Civil de 2002, aduz que “os direitos da personalidade são direitos inerentes e essenciais 
à pessoa humana, decorrentes de sua dignidade, não sendo as pessoas jurídicas titulares de 
tais direitos”. 

12 Trata-se de liberdade de cunho científico ou liberdade de pesquisa. Usamos o termo “liber-
dade de expressão científica” eis que ele consta da própria ementa da ADI 3510. 

13 No HC 109.676 RJ, o termo “proporcionalidade” foi utilizado como um parâmetro para 
auxiliar na dosimetria da pena: “(...) Alegação de inconstitucionalidade da pena prevista no 
tipo, por ofensa ao princípio da proporcionalidade”. 

14 Ver: Virgílio (2002), op. cit., p. 30.
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mas” pelo fato de elas constantemente aparecerem como referência para a solução de 
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[liberdade de expressão, comunicação, imprensa, pensamento e informação]. Trata-se de 
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de algum grau consenso traduz-se, em última instância, na indispensabilidade de um siste-
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If A, e.g., ought definitively to pay B 100 kronor, it is logically impossible that A ought not to 
do it. Logic is thus applicable to all-things-considered practical statements. In this manner, 
these differ from prima-facie statements.” Peczenik (2008), op. cit., p. 62.
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do dever-ser’ de uma regra que terá surgido como produto do sopesamento entre os prin-
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51 Leal (2014), op. cit., p. 182. Ver também: Alexy (2013), op. cit., p. 16.
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zado institucional por meio de ganhos de qualidade discursiva”. Leal, Fernando (2014), p. 
203.

58 Alexy (2000), op. cit, p. 297.
59 Alexy (2000), op. cit, p. 297.
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racionalizada quando o Ministro confronta o conteúdo de cada uma das sub-regras que 
compõem o modelo trifásico da ponderação com a conjuntura fática e jurídica do caso em 
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63 STF: RE 511.961 SP, p. 756-757.
64 Alexy (2007), op. cit, p. 10. “The significance of the distinction between rules and principles 

stems from the fact that the most important standard of substantive constitutional law, the 
principle of proportionality, is implied by the very nature of principles, and vice versa. The 
principle of proportionality with its sub-principles of suitability, necessity, and proportiona-
lity in the narrow sense, follows logically from the definition of principle, just as the latter 
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65 Alexy (2002), op. cit., p. 300.
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147 Art. 20. “Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manuten-

ção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, 
a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu reque-
rimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou 
a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais”; PÚ: “Em se tratando de morto ou de 
ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes”. 

Art. 21. “A vida privada da pessoa é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. 

148 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 153.
149 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 6.
150 BVerfGE 7, 198; 1 BvR 400/51 de 15 de janeiro de 1958.

http://op.cit
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5956195
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5956195
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI+4815%29&base=baseAcordaos&url=http:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI+4815%29&base=baseAcordaos&url=http:
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI+4815%29&base=baseAcordaos&url=http:
http://tinyurl.com/zgk
http://www.iuscomp.org/gla/judgments/tgcm/v580115.htm%20
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151 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 127.
152 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 136.
153 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 142.
154 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 142.
155 Ingo Sarlet salienta que a sub-regra da necessidade envolve duas etapas: “o exame da 

igualdade da adequação dos meios (a fim de verificar se os meios alternativos promovem 
igualmente o fim) e, em segundo lugar, o exame do meio menos restritivo (com vista a 
verificar se os meios alternativos restringem em menor medida os direitos fundamentais 
afetados)”. Sarlet (2015), op. cit., p. 416. 

156 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 144.
157 Segundo essa lógica, os tribunais, sempre que confrontados com uma tensão envolvendo a 

liberdade de expressão, deveriam alocar o ônus de argumentação àquele que pretende res-
tringir esta liberdade (criando assim uma presunção de constitucionalidade a todos os atos 
discursivos); exercendo, portanto, um escrutínio rigoroso a qualquer tipo de cerceamento 
ao discurso e, finalmente, proibindo qualquer tentativa de censura prévia. “A presumption 
is typically rebuttable only on the basis of a showing of a certain kind and weight.” Edna 
Ullmann-Margalit, On Presumptions, 80 J. Phil. 143 (1983).

158 Nesse caso não se trata, como argumenta Barroso, de uma presunção, mas sim de uma re-
gra com exceções. A diferença entre uma presunção e uma regra com exceções reside no 
conhecimento prévio — ou não — que o agente tomador de decisão possui em relação às 
possibilidades para um desvio legítimo do mandamento de primeira ordem: ver: Sunstein, 
Cass R. and Edna Ullmann-Margalit: “Second Order Decisions”, University of Chicago Law 
School (1998) p. 7. 

159 Robert Alexy afirma que uma das possibilidades de se resolver conflitos entre regras con-
siste na introdução de exceções à aplicação de uma das normas. Consequentemente, re-
gras com exceções nunca demandariam a aplicação da proporcionalidade. Alexy (2000), 
op. cit., p. 296.

160 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 247.
161 STF: ADI 4.815 DF cit. (nota 145), p. 251.
162 Conclusões individuais da consistência e coerência de cada ministro encontram-se no 

apêndice H.
163 Ver: Mendes, Gilmar. O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tri-

bunal Federal: Novas Leituras; Repertório IOB de Jurisprudência — 2ª quinzena de julho 
de 2000 — Nº14/2000. Junior, Ronaldo Porto Macedo. Liberdade de expressão: que lições 
devemos aprender da experiência americana?, Revista Direito GV, São Paulo, V. 13 N. 1 
(274-302). Sarmento, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate speech”, 
em: <http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-
-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-
-daniel-sarmento.pdf>

164 No mesmo sentido: Virgílio (2006).
165 Schuartz, Luis Fernando Norma, Contingência e Racionalidade: Estudos Preparatórios 

para uma Teoria da Decisão Jurídica. Rio de Janeiro, Renovar (2005) p. 224. Ver também: 
SCHUARTZ, Luís Fernando. Interdisciplinaridade e Adjudicação: Caminhos e Descaminhos 
da Ciência no Direito. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/
handle/10438/2174/TpD%20008%20%20Schuartz%20%20Interdisciplinaridade%20e%20
adjudica%C3%A7%C3%A3o.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

166 Leal (2014), op. cit., p. 182.
167 Alexy (2001), op. cit, p. 211.
168 Leal (2014), op. cit., p. 182.
169 Leal (2014), op. cit., p. 183.
170 Alexy (2013), op. cit, p. 16.
171 Leal (2014), op. cit, p. 203.
172 Schuartz (2005), op. cit, p. 185.
173 Nesse sentido: Sarlet (2015). Op. cit., p. 404.
174 Um exemplo pode ser a utilização de um aparato conceitual (ou de um vocabulário analíti-

co) que torne claro os parâmetros que orientam a construção da decisão de cada Ministro. 
Ronaldo Porto Macedo Junior diz que o aparato conceitual desenvolvido pela doutrina 
e pela jurisprudência americana em relação à extensão protetiva da 1ª emenda pode nos 

http://www.dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-sarmento.pdf
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http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2174/TpD
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/2174/TpD
http://A3o.pdf
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orientar a tornar as decisões proferidas na jurisdição pátria menos fluidas. Ver: Junior, Ro-
naldo Porto Macedo (2017), op. cit., p. 299. L. F. Schuartz, por sua vez, propõe uma releitura 
dos processos de aplicação de princípios jurídicos a casos concretos por meio da adoção 
de rotinas, estratégias e padrões de comportamento estáveis. Schuartz (2005), op. cit., p. 
200.

175 No mesmo sentido: Ronaldo Porto Macedo Junior (2017), op. cit., p. 281, e Virgílio (2006), 
op. cit., p. 32.

176 D. Dimoulis e L. Martins. Teoria geral dos direitos fundamentais. Ed. Saraiva, 5. ed. p. 132-33. 
177 Ministro Ayres Britto e, de maneira menos explícita, Roberto Barroso em relação à liberda-

de de expressão.
178 Sarlet (2015). Op. cit., p. 404.
179 “Princípios são mandamentos de otimização. Eles exigem que algo seja realizado na maior 

medida possível relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas. Sua forma de aplicação 
é a ponderação.” Alexy (2013). Op. cit., p. 25.

180 “Assim, segundo a assim designada ‘teoria interna’, um direito fundamental existe desde 
sempre com o seu conteúdo determinado, afirmando-se mesmo que direito já ‘nasce’ com 
os seus ‘limites’.” Sarlet (2015), op. cit., p. 406.

181 Virgílio (2006), op. cit., p. 38. 
182 Alexy (2013), op. cit., p. 16.
183 Sarlet (2015), op. cit., p. 404.
184 “A chilling effect occurs when individuals seeking to engage in activity protected by the 

first amendment are deterred from so doing by governmental regulation not specifically 
directed at that protected activity”. Schauer (1978). Op. cit., p.

185 Evidentemente, a perspectiva que defende a natureza absoluta da liberdade de expres-
são caracteriza-se por uma espécie de parcialidade; isto porque inobstante a conjuntura 
fática e jurídica, a manifestação deve sempre prevalecer. Sendo assim, lembremos que: “A 
rigor (...) parcialidade e imprevisibilidade podem estar associadas a fatores distintos e in-
dependentes. Uma decisão imprevisível não é necessariamente parcial, e uma decisão par-
cial não é necessariamente imprevisível — ao contrário, por vezes a parcialidade é o caso 
limite da previsibilidade”. (Grifos meus.) ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; 
SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, Incerteza e Estado de Direito. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 79-112, jan. 2006. p. 88.

186 Trecho do voto de Ayres Britto na decisão do Caso Ellwanger (HC 82.424 RS).
187 Ayres Britto diz que a liberdade de expressão é “tão absoluta quanto outros direitos de 

índole constitucional” (RE 511.961 SP); “Quem quer que seja possui a liberdade de dizer 
o que quer que seja” ou “não é pela possibilidade de abuso que se vai coibir o uso” (HC 
82.424 RS); “(...) as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem 
e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, 
às segundas” (ADPF 130 DF). 

188 Ressalta-se novamente que à consistência interna estamos conferindo um sentido especí-
fico, qual seja, a concordância entre o domínio descritivo e o domínio operacional do voto 
do Ministro. 

189 “Although the petitio principii purports to be an argument-a premise or set of premises 
from which the conclusion follows-it does no more than restate the conclusion as a premise. 
It provides no new information concerning the relationship between the conclusion and any 
other proposition.” Kevin W. Saunders. Informal Fallacies in Legal Argumentation. 44 S.C. 
L. Rev. 343 (1992-1993), p. 357.

190 De maneira resumida, ao menos dois problemas podem ser apontados no que diz respeito 
à tentativa de utilização dos fundamentos filosóficos da liberdade de expressão como jus-
tificativa para a atribuição de uma natureza absoluta ao discurso; são eles: (I) os principais 
argumentos que compõem a base teórica da liberdade de expressão [e.g. autogoverno ou 
democracia; controle do poder estatal; busca pela verdade, autonomia e autorrealização 
individual] não são, quando tomados individualmente, imunes a críticas e contradições. Por 
exemplo, da afirmação de que a liberdade de expressão corrobora para o desenvolvimento 
da autonomia e da autorrealização de indivíduos dentro de uma sociedade não se segue 
necessariamente que outros valores constitucionais, tais como a igualdade e o direito à 
honra, sejam menos importantes para a realização desse fim. Se admitirmos que, para além 
da liberdade de os indivíduos manifestarem-se publicamente, a existência de leis que com-
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batem a discriminação é indispensável para a promoção do sentimento de autorrealização 
individual, à liberdade de expressão não pode ser dada total primazia; (II) os argumentos 
estruturantes da base teórica da liberdade de expressão são, em diversos aspectos, incom-
patíveis entre si — a defesa de um livre mercado de ideias para a promoção da verdade 
(surgida da teoria utilitarista de Stuart Mill) supõe que a liberdade de expressão é favorável 
— à sociedade como um todo — independentemente da possível supressão da autonomia 
individual de alguns membros dessa sociedade. No limite, argumentos consequencialistas 
e não consequencialistas podem ser inconciliáveis em alguns casos, de forma que a sua 
utilização conjunta (como o faz Barroso na ADI 4.815) pode ser teoricamente problemática. 

191 Sarmento aduz que no curso do século XX houve uma “progressiva extensão da proteção 
conferida à liberdade de expressão, que é hoje, sem dúvida, o mais valorizado direito fun-
damental no âmbito da jurisprudência constitucional norte-americana”. Sarmento, Daniel. A 
liberdade de expressão e o problema do “hate speech”, p. 5, disponível em: <http://www.
dsarmento.adv.br/content/3-publicacoes/18-a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-
-hate-speech/a-liberdade-de-expressao-e-o-problema-do-hate-speech-daniel-sarment-
o.pdf>

192 Daniel Sarmento afirma que “(...) poucos na história norte-americana defenderam o caráter 
absoluto da 1ª Ementa. Nunca se questionou, por exemplo, que a liberdade de expressão 
não protege aqueles que gritam falsamente ‘fogo’ num cinema lotado, como registrou Oli-
ver Wendell Holmes”. Sarmento, Daniel. A liberdade de expressão e o problema do “hate 
speech”, p. 6. No mesmo sentido, ver: Junior, Ronaldo Porto Macedo (2017), op. cit., p. 295.

193 Interessante notar que a redação da 1ª Emenda da Constituição norte-americana aponta 
(de maneira ainda mais incisiva do que o faz a redação do art.220 CRFB) para uma nature-
za quase absoluta da liberdade de expressão: “O congresso não pode editar nenhuma lei... 
limitando a liberdade de expressão ou imprensa”. Contudo, como se depreende da leitura 
da nota acima, pouquíssimas vezes a 1ª Emenda foi de fato interpretada de maneira literal. 
Na Suprema Corte dos Estados Unidos, a exceção mais significativa foi o Justice Hugo 
Black, que interpretava a 1ª Emenda literalmente, conferindo à liberdade de expressão na-
tureza absoluta (Constitucional Faith, New York: Knopf, 1969, p. 45).

194 “Regras são, ao contrário, normas que obrigam, proíbem ou permitem algo definitivamente. 
Nesse sentido, elas são mandamentos definitivos. Sua forma de aplicação é a subsunção.” 
(Grifei) Alexy (2013), op. cit., p. 25. 

195 Fernando Leal, transcrevendo as respostas de Alexy à crítica epistêmica levantada por 
Schauer de que existe uma proximidade esquemática entre subsunção e ponderação, assi-
nala que “A relação entre a aceitabilidade dos resultados é diferente nos casos de aplicação 
da ponderação e da subsunção (...). No caso da subsunção, que a força das conclusões é 
retirada da sua compatibilidade interna com as premissas das quais o raciocínio parte [ra-
ciocínio lógico]. No caso da ponderação, que a aceitabilidade dos seus resultados decorre 
da força atrelada aos juízos de valor subjacentes a cada uma das variáveis da fórmula do 
peso, o mecanismo mais sofisticado fornecido pela teoria para orientar o processo de jus-
tificação no nível da proporcionalidade em sentido estrito [raciocínio aritmético] (...)”. Leal 
(2014), op. cit., p. 189. 

196 “This is one of the reasons why we have chosen another definition of support, according 
to which p1 might support p2 even if p2 does not follow from p1 alone. Thus, p1 supports 
p2 if, and only if, p1 belongs to a set of premises, S, from which p2 follow logically.” (Grifos 
meus.) Peczenik (2008), op. cit., p. 136. A relação de suporte recíproco entre as premissas 
“a liberdade de expressão é absoluta” e “a liberdade de expressão deve sempre prevalecer” 
só é possível se uma das premissas pertencer a um conjunto de premissas da qual a outra 
proposição se segue logicamente. 

197 Em sentido análogo, Daniel Sarmento diz que “(...) predomina no pensamento jurídico nor-
te-americano uma concepção muito formal deste valor [liberdade de expressão], que tende 
a abstrair-se da opressão real exercida no mundo da vida sobre os sujeitos de carne e osso. 
Esta visão, ao negligenciar os constrangimentos fáticos para o exercício da autonomia indi-
vidual presentes nas próprias estruturas sociais, acaba empobrecendo a liberdade, ao equi-
pará-la à mera ausência de coação estatal sobre os indivíduos. Em matéria de liberdade de 
expressão, ela ignora a força silenciadora que o discurso opressivo dos intolerantes pode 
exercer sobre os seus alvos”. (Grifei.) Sarmento, Daniel. A liberdade de expressão e o pro-
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blema do “hate speech”, p.12. Ver também: Owen Fiss, A ironia da liberdade de expressão. 
Trad. Gustavo Binenbojm e Caio Mário da Silva Pereira Neto. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

198 Segundo Virgílio da Silva, “A característica principal das teorias que pressupõem um supor-
te fático restrito para as normas de direito fundamental é a não garantia a algumas ações, 
estados ou posições jurídicas que poderiam ser, em abstrato, subsumidas no âmbito de 
proteção dessas normas”. Virgílio (2006), op. cit., p. 32.

199 Virgílio (2005), op. cit., p. 137.
200 Por exemplo, “(1) interpretação; (2) argumentação dogmática, (3) uso de precedentes; (4) 

argumentação geral prática; (5) argumentação empírica; (6) as assim chamadas formas 
especiais de argumentos jurídicos”. Alexy (2001), op cit., p. 225. 

201 Uma das regras básicas do discurso prático geral expressa que “Nenhum orador pode se 
contradizer”. Alexy (2001), op. cit., p. 187. Evidentemente, dizer que a Constituição estabe-
lece os limites da liberdade de expressão e, concomitantemente, defender que o conflito 
deve ser solucionado por meio da ponderação de interesses, consiste em uma grave con-
tradição que deixa latente as falhas de racionalidade do discurso. 

202 HC 82.424 RS: “Cabe ao intérprete harmonizar os bens jurídicos em oposição, como forma 
de garantir o verdadeiro significado da norma e a conformação simétrica da Constituição, 
para que se possa operar a chamada ‘concordância prática’, a que se refere a doutrina”. 

203 HC 82.424 RS: “O caso ora exposto pela parte impetrante, no entanto, não traduz, a meu 
juízo, a ocorrência, na espécie, de situação de conflituosidade entre direitos básicos titu-
larizados por sujeitos diversos (...)”; ADPF 130 DF: “É por tal razão que a incitação ao ódio 
público contra qualquer pessoa, povo ou grupo social não está protegida pela cláusula 
constitucional que assegura a liberdade de expressão”; ADPF 187: Citação idêntica à ADPF 
130. 

204 HC 82.424 RS: argumenta que “a incitação ao ódio contra o povo judeu” encontra-se fora 
do âmbito protetivo da liberdade de expressão. 

205 ADPF 130 DF: “A liberdade de expressão é plena nos limites conceitual-constitucionais, 
dentro do espaço que lhe reserva a Constituição. E é certo que a Constituição a encerra em 
limites predefinidos, que o são na previsão da tutela da dignidade da pessoa humana”. RE 
447.584 RJ: resolução da questão jurídico-constitucional por meio de “método de concor-
dância prática segundo o qual deve o intérprete harmonizar os preceitos divergentes no 
quadro de compreensão unitária da Constituição”.

206 No mesmo sentido, Virgílio da Silva aduz que “(...) a simples menção a termos como res-
trição a direitos fundamentais, sopesamento, ponderação ou proporcionalidade, que, via 
de regra, sobretudo na jurisprudência, são utilizados como se estivessem destacados de 
qualquer pressuposto teórico, exige uma clara compreensão da relação entre o direito, de 
um lado, e seus limites ou restrições, de outro. A precisão terminológica, neste ponto, é 
inafastável, pois há diversos termos, que muitas vezes são usados em conjunto, mas que, 
analiticamente enfocados, são incompatíveis entre si. Ideias como a de limites imanentes, 
por exemplo, não são passíveis de convivência, em uma mesma teoria, com termos como 
restrição a direitos, abuso de direito ou sopesamento. Isso porque, entre outros motivos, 
quando se parte de uma teoria interna, que é aquela que sustenta que o direito e seus li-
mites são algo uno, ou seja, que os limites são imanentes ao próprio direito, isso exclui que 
outros fatores externos, baseados, por exemplo, na ideia de sopesamento entre princípios, 
imponham qualquer restrição extra”. Virgílio (2006): op. cit., p. 37.

207 Se fôssemos fiéis ao sentido que Peczenik e Alexy conferem à consistência, i.e., ausência 
de contradição interna entre as premissas em que se baseia uma afirmação teórica, o sin-
cretismo metodológico conduziria necessariamente a uma inconsistência interna da teoria. 
No entanto, atribuímos um sentido distinto à consistência, sentido este que demanda do 
tomador de decisão uma conformação com as exigências de justificação do discurso jurídi-
co impostas pela proporcionalidade. 

208 Virgílio (2006), op. cit, p. 37.
209 “O modelo silogístico nos diz o que fazer com a premissa maior, mas não como construí-la.” 

ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, 
Incerteza e Estado de Direito. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 243, p. 
79-112, jan. 2006. p. 93.

210 Podemos tentar defender a tese da indispensabilidade de um processo de justificação na 
delimitação dos limites imanentes dos direitos fundamentais da seguinte forma: (a) o su-
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porte fático de um direito fundamental expressa um dever definitivo. Isto porque, sendo os 
limites impostos aprioristicamente, não há que se falar em restrições ou em balanceamento 
dos direitos fundamentais; (b) sendo uma regra, a forma de aplicação de um direito funda-
mental se dá pela subsunção; a premissa maior do modelo de subsunção (norma jurídica 
aplicável) corresponde à regra jurídica que expressa o direito fundamental; (c) a funda-
mentação das premissas usadas no processo de justificação interna (silogismo jurídico) é o 
assunto das formas de justificação externa. Ou seja, a exatidão do delineamento do âmbito 
de proteção da liberdade de expressão deve ser fundamentada através de procedimentos 
pertencentes à teoria da argumentação jurídica. Portanto, mesmo que não possamos re-
velar uma contradição interna no processo de subsunção de uma regra, é possível criticar 
externamente as premissas do esquema. Em se tratando da teoria dos limites imanentes, 
os tomadores de decisão devem fundamentar racionalmente como se deu a verificação da 
extensão protetiva do direito fundamental em questão (premissa maior — amplitude da 
norma jurídica aplicável). 

211 
212 213, “A legal justification which neither explicitly nor implicitly refers to a system is an ad-hoc 

justification (…) it would not fulfil elementary demands of justice. Justice requires that legal 
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Resumo
Este trabalho propõe analisar as condições para o exercício da maternidade no sis-

tema prisional nacional. Para tanto, contextualiza o encarceramento feminino sob 

uma ótica de gênero. Considera que a organização social patriarcal e as construções 

históricas do feminino e do masculino contribuem para invisibilidade e estigmatiza-

ção da mulher no cárcere. Realiza um levantamento dos principais direitos e garan-

tias previstos no âmbito nacional e internacional às presas gestantes e mães. Cons-

tata que as normas examinadas não refletem a realidade e demonstra que as prisões 

brasileiras não garantem o pleno exercício da maternidade. Observa a necessidade 

de adoção de medidas alternativas ao encarceramento. Analisa quantitativa e qua-

litativamente acórdãos em sede de Habeas corpus com pleitos de substituição da 

prisão preventiva pela domiciliar das gestantes e mães de filhos menores de 12 anos 

perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Constata que o benefício 

da prisão domiciliar não é efetivado na maioria dos casos analisados e busca averi-

guar as lacunas que impedem a efetivação do direito e propor eventuais soluções.

Palavras-Chave
Encarceramento feminino. Maternidade no cárcere. Prisão domiciliar.

Introdução
Abandonai toda a esperança, vós que entrais.

Dante Alighieri

A situação prisional nacional é preocupante e a célebre frase de Dante Alighieri 

poderia estar estampada na porta de entrada das prisões brasileiras,1 sinalizan-

do a ineficácia de um sistema desumano, degradante e cruel.

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias 

de dezembro de 2014,2 o Brasil ocupa a quarta posição dentre os países com 

as maiores populações prisionais do mundo, com um contingente de 622.202 
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SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR 
DAS MULHERES GESTANTES E COM FILHOS MENORES DE 
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Juliana dantas machadO



256 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2017

pessoas presas e capacidade para apenas 371.884 — o que indica um quadro 

gravíssimo de superlotação.

A superlotação e a precariedade das prisões brasileiras, decorrentes de 

ações e omissões do Poder Público, geram um quadro de violação maciça e 

persistente de direitos humanos, o qual foi recentemente reconhecido pelo Su-

premo Tribunal Federal (STF),3 em decisão na qual se caracterizou o sistema 

prisional nacional como um “estado de coisas inconstitucional”.

Dentro deste cenário de falência do sistema prisional, as mulheres viven-

ciam a experiência da prisão de forma mais traumática do que homens, mesmo 

que representem percentual pouco significativo na população prisional brasi-

leira, tendo em média 5,8% de mulheres presas para 94,2% de homens.

Se a realidade das prisões já é cruel para os homens, ela é ainda mais seve-

ra para essa parcela invisível de mulheres, as quais sofrem as violações de um 

sistema pensado e estruturado por e para homens, resultando em um modelo 

que não está atento às peculiaridades do gênero feminino, dentre as quais se 

destaca a maternidade, tema geral deste trabalho.

Em decorrência das diferenças fisiológicas entre homens e mulheres e das 

construções sociais de gênero, as responsabilidades relacionadas à maternidade 

(vocábulo aqui utilizado em sua acepção ampla, englobando concepção, gesta-

ção, parto, amamentação e vínculo entre mãe e bebê) foram historicamete atri-

buídas às mulheres, imposição social que as acompanha no ambiente prisional.

Muitas das mulheres em situação de privação de liberdade encontram-se 

grávidas e/ou possuem filhos4 (os quais muitas vezes dependem do apoio afe-

tivo e financeiro de suas mães), fazendo-se necessário observar as particulari-

dades das presas gestantes e mães de filhos pequenos, bem como os impactos 

sociais do encarceramento feminino no seio familiar, a fim de garantir a possi-

bilidade de continuidade do exercício da maternidade às mães encarceradas.

Para tanto, é necessário compreender quais direitos estão em conflito. De 

um lado, o direito legítimo da sociedade (dentro da lógica punitivista) de exigir 

que o Estado exerça o seu poder-dever de punir aquele que cometeu um crime 

em prol da segurança pública. De outro lado, os direitos da mãe em relação ao 

filho e, principalmente, os direitos da criança, a qual não pode sofrer as conse-

quências de um ato praticado por sua mãe.

No entanto, considerando que o sistema prisional brasileiro apresenta-se 

como um potencial violador de direitos, é factível presumir que as condições para 

o exercício da maternidade no cárcere sejam precárias, consubstanciando-se em 

um dos temas mais sensíveis no que tange à violação de direitos humanos.

Dessa forma, considera-se necessário priorizar as medidas alternativas ao 

encarceramento das mulheres previstas no ordenamento jurídico pátrio — tema 

específico do presente trabalho —, dentre as quais se destaca a prisão domiciliar.
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A prisão domiciliar é uma espécie de medida cautelar utilizada em subs-

tituição à prisão preventiva em decorrência de razões humanitárias, como a 

maternidade. A efetivação da prisão domiciliar atende, em tese, ambos direitos 

em conflito no que tange à maternidade no cárcere, pois: (i) por ser uma es-

pécie de prisão, atende aos ditames da segurança pública; e (ii) ao permitir o 

recolhimento domiciliar, garante a desinstitucionalização da mãe e da criança 

e os direitos à gestação adequada, ao desenvolvimento sadio e a continuidade 

do exercício da maternidade.

Questiona-se, no entanto, se os magistrados priorizam os direitos e garan-

tias da criança e da mãe ao serem chamados a decidir quanto à aplicação da 

prisão domiciliar.

A fim de responder a esse problema de pesquisa, o trabalho propõe uma 

análise empírica dos processos judiciais que envolvem pleitos de prisão domi-

ciliar às gestantes e mães de filhos menores de 12 anos privadas de liberdade, 

tendo como universo Acórdãos em sede de Habeas corpus proferidos pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Partiu-se da hipótese de que a maior parte dos magistrados não prioriza-

ria os direitos e garantias da mãe e da criança, mas sim a segurança pública, 

o que resultaria na manutenção do encarceramento das mulheres em situação 

de maternidade.

O objetivo geral da pesquisa é investigar como o Judiciário vem aplican-

do as medidas alternativas previstas ao encarceramento em prol da mãe e da 

criança. Já os objetivos específicos da pesquisa referem-se a identificar a efeti-

vidade das medidas alternativas ao encarceramento, demonstrar os argumen-

tos utilizados pelos magistrados em suas decisões, analisá-los criticamente, 

avaliar eventuais lacunas que impeçam a consolidação dos direitos e garantias 

previstos às mães e crianças, e propor eventuais soluções.

A metodologia de investigação adotada mescla a pesquisa doutrinária 

com a não doutrinária. A primeira baseia-se em uma pesquisa teórica, a qual 

consiste na revisão da bibliografia e legislação referentes ao tema — manuais 

doutrinários, artigos científicos, tratados internacionais e legislação brasileira. 

A segunda equivale à pesquisa empírica, a qual se traduz na análise dos Acór-

dãos do universo selecionado, cuja metodologia será detalhada no decorrer do 

trabalho.

O trabalho está estruturado em três capítulos. Em decorrência da pecu-

liaridade do tema e do recorte de gênero, os dois primeiros capítulos são vol-

tados à contextualização — o primeiro apresentará um panorama do encarce-

ramento feminino e o segundo as condições para o exercício da maternidade 

no cárcere. Por fim, apresentará a análise empírica da pesquisa testando a hi-

pótese formulada.
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Vale mencionar as motivações para a escolha do tema: a falência do siste-

ma prisional é uma das principais pautas no que se refere à violação de direitos 

humanos no país e no mundo, existindo uma enorme gama de trabalhos cien-

tíficos sobre o tema. No entanto, poucos são os trabalhos que se debruçam 

especificamente sobre a mulher presa, sobretudo no que tange às questões 

relativas à maternidade e sob a ótica do recorte de gênero.

Assim, entendendo que o encarceramento feminino impacta sobremaneira 

os filhos das presas, contribuindo com o alastramento da desigualdade social, 

da violência e da hierarquização de gênero, espera-se que os questionamen-

tos e as conclusões produzidas por este trabalho possam impactar de alguma 

forma essa cruel realidade, contribuindo para a desconstrução de paradigmas 

punitivistas e sexistas enraizados na sociedade.

1 Encarceramento Feminino
Para compreender o encarceramento feminino e as diversas questões atinentes 

a ele, como a maternidade, é necessário considerar que o contexto histórico, 

social e cultural de determinada sociedade influencia toda a dinâmica do siste-

ma de Justiça, impactando os processos de criminalização e a elaboração das 

políticas criminais.

As sociedades ocidentais modernas foram estruturadas com base no pa-

triarcado,5 forma de organização social pautada em relações hierárquicas entre 

homens e mulheres, no qual o homem ocupa o centro das esferas de poder 

existentes na sociedade — tanto no âmbito público, como no privado —, exer-

cendo autoridade e domínio sobre a mulher, que é violentamente oprimida 

como forma de manutenção desse poder.

Essa relação desigual de poder implica, pois, uma sociedade organizada 

segundo um modelo androcêntrico,6 ou seja, constituída por regras que privi-

legiam o homem e o têm como parâmetro de ser humano, desconsiderando a 

experiência da mulher.

A manutenção desse sistema de verticalidade social depende da subordi-

nação da mulher, traduzida em diversas formas de controle e vigilância ao lon-

go da história, as quais foram legitimadas por uma suposta inferioridade física 

e intelectual desta [atribuída a fatores biológicos], dando origem ao discurso 

da necessidade de tutelá-la nas diversas esferas da vida.

A imposição de “papéis sociais de gênero distintos e hierarquizados”,7 

resulta na construção de um padrão do que é ser homem e do que é ser mu-

lher; e na correspondente expectativa de adequação a esses padrões, con-

figura-se como importante mecanismo de controle social da mulher, uma 

vez que esses padrões de normalidade privilegiam o homem, assegurando a 

dominação masculina.
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A definição dos padrões de “condutas, representações e espaços ade-

quados para cada gênero”8 sofre influência dos valores cristãos e dos ideais 

do sistema capitalista predominantes nas sociedades ocidentais e, portanto, a 

determinação de cada um desses papéis passa por concepções morais sobre 

a mulher, pela valorização da família e da reprodução como forma de manuten-

ção da espécie e da propriedade privada, pela divisão sexual do trabalho, etc.

Enquanto ao homem são atribuídas funções na esfera pública, espera-se 

que a mulher seja reservada à esfera privada e às suas funções reprodutivas 

e conjugais. A exclusão da mulher da esfera pública — com a sua respectiva 

custódia ora no lar, ora no convento —, talvez seja a mais evidente forma de 

controle informal exercido sobre a mulher.

Embora os mecanismos de controle informal sobre a mulher sejam ex-

tremamente eficazes, restando pouca margem para os mecanismos formais, 

é preciso compreender que o controle penal representa “mais uma faceta 

do controle exercido sobre as mulheres, uma instância onde se reproduzem 

e intensificam suas condições de opressão via a imposição de um padrão 

de normalidade”.9

Analisar o encarceramento feminino sob a ótica da igualdade formal entre 

homens e mulheres é desconsiderar que o sistema de justiça criminal consti-

tui-se historicamente como um instrumento de controle formal sobre grupos 

marginalizados (negros, pobres, mulheres) e que as construções sociais do fe-

minino e do masculino — e a consequente opressão sofrida pela mulher — são 

reproduzidas intramuros.

Em decorrência das delimitações dos papéis sociais, a ciência — sobretudo 

o Direito —, desenvolveu-se como uma profissão predominantemente masculi-

na: feita por e para homens. Embora o Direito se apresente como consensual e 

neutro, a realidade revela que ele é seletivo e marginaliza as minorias.

Portanto, para uma compreensão ampla acerca do encarceramento fe-

minino, faz-se necessário observá-lo sob uma perspectiva de gênero, uma vez 

que a adoção de políticas criminais pautadas em um modelo androcêntrico 

desconsidera as especificidades do gênero feminino e afeta sobremaneira as 

questões relativas às possibilidades do exercício da maternidade no cárcere.

Para fins de contextualização, este capítulo apresentará, sob um viés de 

gênero, as principais teorias criminológicas sobre a delinquência feminina, os 

seus respectivos impactos nas políticas prisionais nacionais, além de um breve 

panorama sobre a atual realidade da mulher no sistema prisional brasileiro.

1.1 O papel da mulher nas teorias criminológicas

Ao longo dos séculos, diversas teorias buscaram explicar o comportamento 

antissocial do sujeito, tendo oscilado o papel desempenhado pela mulher em 
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cada um desses discursos. Esta seção analisará a participação da mulher nas 

principais teorias relativas à delinquência, desde os primeiros discursos crimi-

nológicos científicos — passando pela Criminologia Tradicional e pela Crimino-

logia Crítica —, até as percepções da recente Criminologia Feminista, responsá-

vel por desconstruir paradigmas até então arraigados na sociedade.

Os primeiros discursos a tratarem da relação da mulher e do crime datam 

do final da Idade Média, com a publicação do Malleus Maleficarum,10 manual 

oficial do período inquisitorial de combate à feitiçaria, considerado por alguns 

autores como o marco do pensamento criminológico científico. Este documen-

to, muito influenciado por valores da Igreja Católica, foi responsável por atribuir 

características pejorativas à mulher — como malícia, perversidade, sedução, 

maior propensão ao mal e menor resistência à tentação, inferioridade em rela-

ção ao homem e fraquezas física, emocional e psíquica —, as quais contribuíram 

para seu etiquetamento como moralmente perigosa; o que tornava justificável 

o fortalecimento dos mecanismos de controle formal e informal11 para a manu-

tenção da verticalidade social.

O discurso inquisitorial deu origem à ideologia da tutela12 e legitimou 

a necessidade de vigilância e de subordinação da mulher não apenas pela 

religião e pela família, mas também pelo Estado. A repressão moral e so-

cial imposta à figura da mulher nessa época foi tão grande, que resultou não 

apenas no seu afastamento da esfera pública, mas na sua perseguição com 

o respectivo encarceramento e genocídio, no período que ficou conhecido 

como “caça às bruxas”.13

Desde a publicação desse manual, no século XV, até meados do século 

XIX, a mulher esteve praticamente ausente dos estudos criminológicos tradi-

cionais, não sendo citada nem como vítima, fato que é apontado por MENDES14 

como consequência da intensa repressão imposta nos períodos antecedentes.

Dessa forma, os discursos garantistas e libertários desenvolvidos pela cri-

minologia clássica do século XVIII até meados do século XIX, que se preocupa-

ram em justificar o poder punitivo do Estado diante da liberdade individual, não 

se refletiram para as mulheres.

Os primeiros discursos jurídico-científicos pós-Idade Média a considera-

rem a mulher são oriundos da criminologia positivista, de meados do sécu-

lo XIX; escola cujo principal expoente foi o médico italiano Cesare Lombroso, 

que desenvolveu estudos baseados na antropologia do homem para explicar 

a etiologia do crime. Lombroso formulou a teoria do delinquente nato, segun-

do a qual sinais físicos, biológicos e psíquicos deveriam ser tomados como 

indicadores de predisposição natural do indivíduo a delinquir, numa concep-

ção patológica e determinista do crime. A teoria, criada inicialmente com base 

no homem,15 foi aplicada às mulheres,16 mas com uma substancial diferença: 
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a delinquência feminina era associada à incapacidade de reflexão da mulher, 

característica inata ao gênero feminino, e não a uma predisposição ao crime, 

característica exclusiva do homem.17

Lombroso acreditava que devido a características anatômicas, fisiológicas 

e psicológicas, a mulher seria racionalmente inferior ao homem, além de inerte 

e passiva, o que lhes garantia uma maior obediência à lei — muito embora as 

considerasse potencialmente amorais, seguindo o discurso teológico do perío-

do inquisitório, conforme destaca MENDES.18

A influência da teoria de Lombroso perdurou por anos e influenciou estu-

diosos que passaram a analisar a criminalidade feminina, considerando, sobre-

tudo: (i) sua menor propensão ao crime em comparação com o sexo masculino; 

(ii) a natureza dos crimes cometidos; e (iii) o modo de participação no crime; 

resultando em uma série de concepções enviesadas sobre a delinquência femi-

nina, as quais serão brevemente elucidadas.

A mulher que rompia com a lei era considerada mais perversa que o ho-

mem, pois era duplamente transgressora: transgredia a lei e o padrão esperado 

de conduta feminina. Deste modo, punições mais severas eram justificadas. Por 

outro lado, a mulher que transgredia a lei e continuava realizando os papéis 

impostos ao gênero era menos punida que as demais.

Acreditava-se que a mulher cometia apenas determinados tipos de crimes, 

em geral menos violentos e com especificidades associadas aos estereótipos 

femininos e ao seu papel reprodutivo — como a bruxaria, a prostituição, os 

crimes passionais, o infanticídio, o aborto, os crimes contra a honra e os furtos 

em lojas —, reforçando o componente individual na explicação da transgres-

são feminina. OTTO POLLACK,19 por exemplo, estabeleceu uma relação entre 

a instabilidade hormonal da mulher provocada pela menstruação, gravidez ou 

menopausa, com os furtos realizados em lojas, o que demonstra que a delin-

quência feminina era vista como uma deficiência biológica.20

As teorias tradicionais sobre a delinquência feminina têm em comum a 

ideia de que a mulher transgressora seria desprovida de racionalidade, visão re-

forçada pelo argumento de que a mulher não possui autodeterminação ao en-

trar para a criminalidade, acreditando-se na existência de uma suposta coação 

sobre a mulher, que sofre influência de agentes que possuem domínio sobre 

ela. A heterodeterminação da criminalidade feminina e da negação de qualquer 

agencialidade por parte da mulher, embora oriunda das escolas tradicionais, 

faz-se presente nos discursos atuais, principalmente no que tange ao tráfico e 

consumo de drogas.21

Essas concepções acerca da criminalidade feminina prevaleceram até a 

década de 60 do século XX, quando nasceu o movimento de crítica ao pensa-

mento criminológico até então consolidado.
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O marco inicial desse movimento é a teoria da reação social, também co-

nhecida como labeling approach ou teoria do etiquetamento, cuja ideia central 

é a de que “o crime não é uma realidade ontológica pré-constituída, alheia à 

intersubjetividade humana. Ele é o resultado da construção de um discurso 

mediante processos de interação que etiquetam comportamentos e os elegem 

como desviantes”.22

Na década de 70, esse movimento de crítica às concepções tradicionais 

começou a associar o processo de criminalização ao desenvolvimento econô-

mico, ao capitalismo e as classes sociais. Sem querer aqui prolongar ou apro-

fundar as características dessa escola, o relevante é que a criminologia crítica, 

como ficou mais tarde conhecida, deslocou o foco do crime e da figura do 

criminoso para o processo de criminalização e o sistema de justiça criminal, 

conforme discorre ESPINOZA:23

O objeto da criminologia não é mais dar a conhecer as cau-

sas da criminalidade, mas as condições dos processos de crimina-

lização, as normas sociais e jurídicas, a ação das instâncias oficiais 

e os mecanismos sociais por meio dos quais se definem compor-

tamentos específicos.

O novo paradigma da criminologia somado à eclosão do movimento fe-

minista24 — responsável pelo empoderamento da mulher e pela libertação de 

padrões opressores baseados no gênero — criaram um cenário propício para o 

surgimento, na segunda metade da década de 70, de perspectivas feministas 

da criminologia.

As teorias criminológicas influenciadas pelos ideais do feminismo são plu-

rais e contêm visões diversas, por vezes chegam a divergir. No entanto, têm 

em um comum a ruptura com explicações simplistas, de ordem moral, biopsi-

cológicas ou ligadas a características tidas como inatas à mulher, ressaltando 

a importância de se entender a criminalidade feminina como um fenômeno 

social, não individual.

Com a finalidade de ressignificar a criminalidade feminina, foram realiza-

das diversos estudos que demonstraram como as concepções consolidadas a 

respeito da criminalidade feminina desconsideravam os aspectos sociais, eco-

nômicos e políticos da mulher transgressora, até que duas teorias foram cria-

das acerca da relação da mulher e do crime: a mulher como vítima e a mulher 

como empreendedora.

A visão da mulher como vítima surgiu a partir da constatação de que a 

maioria das mulheres que transgride já sofreu alguma violência e, assim, a re-

lação da mulher com a criminalidade é explicada como consequência de expe-
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riências prévias de vitimição;25; já a perspectiva da mulher como empreende-

dora no crime parte da premissa de que o controle informal dirigido à mulher 

ao longo da história foi tão grande que a inibição de sua participação social 

teve reflexo no crime. Neste sentido, afirma ESPINOZA26 que o controle infor-

mal “gera uma menor visibilidade da mulher nos índices de criminalidade, pois 

como todas as esferas da vida da mulher são controladas e limitadas, dá-se 

pouca margem para o controle formal”.

Ao ganhar autonomia, fruto da desconstrução do poder patriarcal e da 

consolidação do movimento feminista, a mulher passou a empreender em di-

versos seguimentos, inclusive no crime, o que explicaria o aumento nas taxas 

de encarceramento feminino. A emancipação da mulher reduz a incidência dos 

mecanismos de controle informal exercidos sobre ela e amplia a margem de 

alcance dos mecanismos de controle formal. Neste sentido, TRINDADE27 realça 

que as “maiores taxas de aprisionamento feminino não refletem um proporcio-

nal crescimento dos delitos praticados por mulheres, mas sim o aumento do 

controle social exercido sobre elas através das instâncias formais”.

Constata-se, a partir desse breve panorama, que as explicações para o en-

volvimento da mulher com a criminalidade são diversas e oscilaram com o pas-

sar dos anos. As teorias criminológicas tradicionais, imbuídas de valores morais 

e sexistas, falharam em explicar a delinquência feminina e contribuíram para in-

visibilizar as especificidades da mulher no sistema de justiça criminal, conforme 

será abordado no próximo tópico. A abordagem da criminologia segundo um 

viés feminista, o qual passa a considerar a variável gênero, é importante para a 

desconstrução de concepções pautadas no individual, em julgamentos morais 

e influenciadas por estereótipos do gênero feminino, possibilitando a identifi-

cação dos aspectos femininos desrespeitados no sistema criminal.

1.2 Impactos das concepções morais e sexistas  

no sistema prisional feminino

O baixo índice de mulheres envolvidas com a criminalidade e a construção 

deturpada da relação entre a mulher e o crime — decorrente de todas as con-

siderações explicitadas no tópico anterior —, resultaram na visão da mulher 

como uma transgressora ocasional. Essa visão influenciou os agentes respon-

sáveis pela elaboração e implementação de políticas criminais, os quais pouco 

se preocuparam com a condição da mulher presa.

A prisão caracterizou-se como um espaço majoritariamente masculino, o 

que levou à compreensão da realidade criminal e prisional a partir de um mo-

delo androcêntrico, acarretando na invisibilização das necessidades das mu-

lheres, forçadas a se adequar a modelos tipicamente masculinos.28 Esta foi a 

constatação do Ministério da Justiça:29
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Historicamente, a ótica masculina tem sido tomada como 

regra para o contexto prisional, com prevalência de serviços e 

políticas penais direcionados para homens, deixando em segundo 

plano as diversidades que compreendem a realidade prisional fe-

minina, que se relacionam com sua raça e etnia, idade, deficiência, 

orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação 

de gestação e maternidade, entre tantas outras nuances.

No Brasil, desde o surgimento dos primeiros presídios no período colonial, 

homens e mulheres foram custodiados nos mesmos estabelecimentos prisio-

nais — frequentemente dividindo as mesmas celas — e mantidos sob as mes-

mas condições supostamente universalizantes. Nos trabalhos de estudiosos do 

sistema prisional referentes a esse período, é comum a presença de narrativas 

de abuso sexual, as quais revelam a desumana e violenta condição a que as 

mulheres estavam submetidas no cárcere.30

A atenção à condição da mulher presa só entrou em pauta a partir do 

século XIX, quando passaram a ser tomados como ultrapassados os sistemas 

penais baseados na finalidade retributiva da pena. À vista disso, eclodiram 

questionamentos acerca da falência do sistema prisional e da necessidade de 

implementação de um modelo penal ressocializador.

Dentro deste contexto, o Brasil iniciou inspeções a fim de verificar a situa-

ção dos presídios nacionais, que desnudou a precariedade do sistema prisional 

brasileiro, porém poucas foram as menções específicas quanto à condição da 

mulher presa. Segundo relatório publicado em 1831,31 por exemplo, homens, 

mulheres e crianças conviviam no mesmo espaço, recomendando-se a distri-

buição de alimentos e roupas às mulheres presas de forma a evitar que elas se 

prostituíssem nos presídios.32

Nos relatórios que se seguiram, a referência à condição da mulher foi prati-

camente nula. Somente a partir de 1920, emergiu a preocupação do Estado e da 

sociedade com a situação da mulher presa. Em 1921, foi criado o Patronato das 

Presas,33 cujo objetivo era a criação de instituições exclusivas para mulheres. 

Em 1928, o Conselho Penitenciário do Distrito Federal publicou relatório34 com 

dados sobre as mulheres encarceradas. Em 1934, outra publicação do Conselho 

constatou que, no universo de presos das capitais dos estados brasileiros, a pro-

porção de mulheres presas era de 1% em comparação aos homens, somando 46 

mulheres para 4.633 homens. Em 1941, considerações escritas por José Gabriel 

Lemos de Britto35 atestaram a situação precária do sistema prisional feminino:

O que existe nesta Capital, como prisão de mulheres, é algu-

ma cousa de oprobrioso e que faria corar a um burgo-pobre da 
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velha Inglaterra. Trata-se, como Vossa Excelência sabe, de um pe-

queno barracão cimentado dos fundos da Casa de Detenção, gra-

deado à maneira de um xadrês das cadeias públicas, onde se aco-

modam mulheres processadas e condenadas do Distrito Federal.

Diante da explicitação da condição precária do sistema prisional brasileiro 

— com vistas para a respectiva situação da mulher — e da eclosão do movimen-

to mundial de humanização dos presídios, o Brasil, atrasado em relação aos 

países latinos, americanos e europeus, iniciou uma série de reformas e constru-

ções nos presídios de todo o país a fim de se adequar aos parâmetros mundiais.

A separação de homens e mulheres nos estabelecimentos prisionais era 

uma das pautas mais urgentes do Estado brasileiro neste processo de huma-

nização. Entre os anos de 1930 e 1940 surgiram os primeiros estabelecimentos 

prisionais femininos do país.36 No entanto, isso ocorreu por meio da adaptação 

de espaços já existentes. Nas palavras de ANGOTTI:37

A urgência em separar homens e mulheres e diminuir o atra-

so dos cárceres nacionais rumo à superação do paradigma da 

prisão-masmorra explica as inúmeras adaptações que acompa-

nharam a criação dos primeiros estabelecimentos prisionais femi-

ninos brasileiros.

Por terem nascido de forma improvisada, os presídios femininos não aten-

deram às especificidades do gênero, como a necessidade de um local adequa-

do para as crianças, por exemplo. Consubstancia-se, assim, em mais um reflexo 

da adoção de um modelo social androcêntrico, responsável por anos de negli-

gência com a mulher no sistema prisional.38

Embora as movimentações em torno da necessidade de segregação das 

unidades prisionais tenham emergido no final do século XIX/início do século 

XX — quando foram construídas as primeiras unidades femininas —, das 1.411 

unidades prisionais que compõem a realidade do sistema criminal hoje, apenas 

7% são femininas, existindo, ainda, 238 unidades prisionais mistas (17%)39 — 

apesar da separação entre homens e mulheres estar prevista no ordenamento 

jurídico atual como um dever do Estado.40

Partindo da premissa de que a mulher que transgredia estaria desvian-

do do seu papel social, a custódia da mulher não objetivaria o afasmento do 

suposto risco que sua liberdade imporia à segurança pública, mas teria por 

escopo sua reformulação moral, diferindo do tratamento direcionado aos ho-

mens. ESPINOZA41 esboça essa diferenciação ao discorrer sobre a segregação 

de homens e mulheres nas instituições prisionais:
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(...) entendeu-se necessária a separação de homens e mulheres 

para aplicar a eles e elas tratamentos diferenciados. Com essa 

medida buscava-se que a educação penitenciária restaurasse o 

sentido de legalidade e de trabalho nos homens presos, enquanto 

que, no caso das mulheres, era prioritário reinstalar o sentimento 

de ‘pudor’.

Os primeiros presídios femininos (muitas vezes tidos como “casas de 

correção”) foram voltados para a purificação da mulher, numa tentativa de 

resgatar o padrão de normalidade feminina através do desenvolvimento de 

sentimentos “próprios” da mulher, e do aprendizado de tarefas associadas às 

questões domésticas e à vida em família, reproduzindo o estereótipo social-

mente construído. Neste sentido, AGUIRRE42 discorre:

As prisões e casas de correção de mulheres se guiavam pelo 

modelo da casa-convento: as detentas eram tratadas como se 

fossem irmãs desgarradas que necessitavam não de um castigo 

severo, mas de um cuidado amoroso e bons exemplos. A ora-

ção e os afazeres domésticos eram considerados fundamentais 

no processo de recuperação das delinquentes. As detentas eram 

obrigadas a trabalhar em tarefas “próprias” de seu sexo (costurar, 

lavar, cozinhar) e, quando se considerava apropriado, levavam-

-nas para trabalhar como empregadas domésticas nas casas de 

famílias decentes, com a finalidade de completar sua “recupera-

ção” sob a supervisão dos patrões.

Não por acaso a administração dos primeiros presídios femininos brasilei-

ros ficou a cargo da Congregação Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor 

d’Angers,43 instituição da Igreja Católica que tinha como principal função a re-

integração social de meninas e mulheres em situação de marginalidade social 

através da pregação da moral cristã, o que aflorou o debate acerca da laicidade 

do Estado.44

Era evidente a reprodução das concepções machistas predominantes na 

sociedade dentro dos presídios, o que TRINDADE45 denominou de “domestica-

ção das internas segundo modelos patriarcais de feminilidade”.

Analisar o espaço prisional sob o viés de gênero é importante para com-

preender que, além da lógica universalizante negligenciar as particularidades 

da mulher, este ainda impossibilita que a mulher rompa com os papéis sociais 

que lhe foram delimitados. Nas palavras de TRINDADE,46 “o enfoque de gênero 

revela tanto as especificidades femininas amplamente desrespeitadas no siste-
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ma penitenciário quanto a orientação da dinâmica carcerária para reforçar os 

papéis subalternos estabelecidos para mulheres na ordem patriarcal”.

Se a experiência prisional já é traumática e desumana para o homem, ela é 

ainda mais cruel e degradante para a mulher, que vivencia uma dupla punição 

e violência no cárcere: a violência institucional decorrente da privação da liber-

dade e da falência do sistema prisional; e a violência decorrente da sua condi-

ção de mulher, da opressão feminina na sociedade patriarcal, da qual ecoam 

desde questões estruturais até questões relativas ao seu tratamento.

Neste sentido, faz-se necessária uma compreensão abrangente da rea-

lidade do aprisionamento feminino a fim de impulsionar a construção de po-

líticas criminais capazes de garantir o atendimento às demandas específicas 

da mulher.

O próximo tópico apresentará um breve panorama sobre a atual situação 

da mulher no sistema prisional brasileiro, tomando por base os dados oficiais 

do Departamento Penitenciário Nacional, bem como elementos produzidos por 

estudiosos do encarceramento feminino.

1.3 Breve panorama sobre a atual realidade da mulher no sistema 

prisional brasileiro

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 

dezembro de 2014,47 o Brasil possui 622.202 pessoas privadas de liberdade e 

capacidade para apenas 371.844, o que gera um déficit de 250.318 vagas. Além 

de indicarem um quadro de superlotação, esses dados colocam o país em 4º lu-

gar no ranking48 dos Estados com as maiores populações prisionais do mundo.

A comparação em números absolutos não é suficiente para aferir a real 

situação dos países. Para que tal comparação seja satisfatória, é necessário cal-

cular a taxa de presos por 100 mil habitantes, cenário no qual o Brasil pula para 

o 6º lugar no ranking,49 com a taxa de aprisionamento de 306.22, índice muito 

acima da média mundial de 144 presos por 100 mil habitantes.

Além de ser um dos países que mais prende no mundo, o Brasil apresenta 

tendências alarmantes de aumento da população prisional, que cresce cerca de 

7% ao ano, ao passo que os demais países reduzem suas taxas. Em decorrência 

desse ritmo acelerado de crescimento, estima-se que de 2000 a 2014 a popula-

ção prisional brasileira tenha apresentado um aumento de 167,32%, percentual 

muito acima do crescimento populacional prisional mundial (20%).

Esses números possibilitam o vislumbre da precária situação do sistema 

prisional brasileiro, que se agrava quando analisado sob o recorte de gênero. É 

preciso dizer que existe uma grande deficiência de dados e indicadores sobre a 

situação do aprisionamento feminino nos bancos oficiais, existindo apenas um 

relatório50 com dados específicos sobre a população penitenciária feminina, o 
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qual foi publicado em junho de 2014 pelo Departamento Penitenciário Nacio-

nal, discorrendo em sua apresentação:

O processo de consolidação do projeto democrático delinea-

do na Constituição de 1988 encontra, dentre tantos desafios, dois 

obstáculos de porte: a redução das desigualdades de gênero e a 

superação das disfunções de um sistema penitenciário que não 

tem se mostrado eficaz em seus propósitos. O encarceramento 

de mulheres merece destaque, tendo em vista a forte vinculação 

do sistema penal brasileiro a uma matriz história patriarcal. Neste 

sentido, o presente relatório busca oferecer, em caráter inédito, 

dados penitenciários relativos à população prisional feminina, 

que possam servir para uma compreensão mais abrangente dos 

problemas e desafios que se apresentam, e que também possam 

impulsionar políticas públicas adequadas para esse segmento.51

Esses dados indicam que o Brasil possui 33.79352 mulheres em privação 

de liberdade,53 o que representa 5,8%54 do total da população prisional nacio-

nal, percentual baixíssimo em comparação ao masculino (94,2%), mas dentro 

dos parâmetros mundiais de aprisionamento feminino.55 No entanto, o número 

de mulheres privadas de liberdade tem crescido de maneira particularmente 

acentuada em todo o mundo, incrementando 50% no período de 2000 a 2014. 

Ainda mais assustador foi o índice de crescimento da população prisional fe-

minina no Brasil, cujo percentual de aumento foi de 567% no mesmo período, 

crescendo em média 10,7% ao ano desde 2005.56

Os significativos aumentos dos níveis prisionais não podem ser expli-

cados como decorrência do crescimento nos níveis nacionais da população 

como se poderia supôr, pois dados das Nações Unidas57 indicam que a popula-

ção mundial cresceu apenas 18% de 2000 a 2014. De igual modo, seria ingênuo 

interpretá-los como consequência do aumento na ocorrência de crimes, sendo 

certo que eles refletem muito mais a tendência da política criminal, a qual se-

leciona e determina os comportamentos que serão alcançados pelo sistema 

de justiça criminal.

Dito isso, considerando que as mulheres encarceradas possuem um perfil 

específico e demandas muito particulares, faz-se necessário abordar breve-

mente essas singularidades.

1.3.1 Perfil da mulher presa no Brasil

O perfil da mulher encarcerada passa por um recorte de cor e classe social, 

fatores comuns também ao encarceramento masculino. Não é novidade que o 
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sistema prisional é composto majoritariamente por pessoas negras e oriundas 

de classes sociais menos favorecidas, um reflexo de um sistema punitivo “forja-

do sob o signo das matrizes do patrimonialismo, da escravidão e da exclusão”.58

Os dados mais recentes acerca do perfil da mulher encarcerada indicam 

que 68% da população prisional feminina é composta por mulheres negras/

pretas ou pardas, similar à composição masculina de 61,67%, ao passo que o 

percentual de negros na população geral é de 53,63%.59

Associada à questão da desigualdade social, a baixa escolaridade das pes-

soas em situação de privação de liberdade é outro fator que chama a atenção. 

Cerca de 62% das mulheres privadas de liberdade sequer concluíram o ensino 

fundamental e apenas 11% concluíram o ensino médio. Considerando-se que 

32%60 da população total possui ensino médio, enquanto apenas 9,54% da po-

pulação prisional total o completou, conclui-se que a escolaridade configura-se 

como um elemento protetivo, contendo afirmação neste sentido no próprio 

relatório do Departamento Penitenciário Nacional,61 o qual sugere que “manter 

os jovens na escola pelo menos até o término do fundamental pode ser uma 

das políticas de prevenção mais eficientes para redução da criminalidade e, por 

conseguinte, da população prisional”.

Além de atingir as mulheres em situação de maior vulnerabilidade social, 

o cárcere ainda possui uma composição predominantemente jovem. Assim, 

embora a população brasileira seja constituída majoritariamente por pessoas 

maiores de 35 anos (46,09%),62 mais de 50% da população prisional feminina e 

total possui entre 18 e 29 anos.

Talvez por serem jovens, 57% das mulheres encarceradas são solteiras, no 

entanto, segundo relatório elaborado pelo Centro pela Justiça e pelo Direito 

Internacional (CEJIL),63 87% das presas brasileiras possuem filhos. Embora seja 

um dado extremamente relevante no que tange ao encarceramento feminino, 

os relatórios oficiais do Departamento Penitenciário Nacional não mencionam a 

quantidade média de filhos das mulheres em situação de privação de liberdade 

— inclusive o relatório específico sobre o aprisionamento feminino.

As questões referentes à raça/etnia, situação socioeconômica, escolarida-

de, faixa etária e estado civil são comuns a toda população prisional. A grande 

diferença reside na natureza do crime imputado, chamando atenção o altíssimo 

índice de 64% de mulheres presas em decorrência da Lei de Drogas [tráfico e 

associação para o tráfico], percentual muito acima da população prisional total, 

na qual 28% dos crimes estão relacionados à Lei de Drogas e 46% aos crimes 

contra o patrimônio.64

Algumas pesquisas65 apontam que o aumento substancial do número de 

mulheres presas nos últimos anos e o alto percentual de mulheres aprisionadas 

por tráfico de drogas pode ter íntima relação com a guerra às drogas travada 
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pelo país nas últimas décadas, uma vez que a “ilusão de que a criminalidade 

seria reduzida mediante o incremento de uma maior interferência punitivista 

[...] afetou o perfil e a magnitude do encarceramento feminino”.66 Assim, faz-

-se necessário compreender esses dados como um reflexo da política criminal 

adotada pelo país, e não apenas como um aumento da criminalidade feminina.

O envolvimento da mulher com o tráfico de drogas está relacionado a 

funções subalternas e a papéis de pouca importância, reprodução da lógica pa-

triarcal da divisão sexual do trabalho na dinâmica criminal do tráfico, conforme 

afirma BOITEUX:67

A maioria das mulheres é presa sendo “mula”. Apenas uma 

das entrevistadas disse ser gerente da boca de fumo, o que não 

é um cargo tão alto assim. Os homens ainda ocupam os lugares 

mais importantes no tráfico e nem sempre são presos, já que é a 

mulher que está em casa quando a polícia chega.

O crescimento do envolvimento da mulher com crimes que fogem do es-

tereótipo feminino de criminalidade, como o tráfico, precisa ser visto como 

reflexo de uma necessidade socioeconômica, e não apenas como decorrência 

da coação imposta por quem exerce poder sobre ela, desconstruindo a ideia da 

falta de agencialidade por parte da mulher. De acordo com esse entendimento, 

são as palavras de BOUJIKIAN:68

O envolvimento delas na criminalidade relaciona-se com a 

sobrevivência, com a necessidade de manter o mínimo de sub-

sistência para si e a família. Às vezes, como atividade única e às 

vezes para complementar a renda. A maioria das mulheres pre-

sas é chefe de família, pobre, com filhos pequenos, muitas são 

vítimas de violência doméstica. E a cada três mulheres presas, 

duas são negras.

Dentro dessa lógica, o transporte e o pequeno comércio de drogas apa-

recem como atrativas oportunidades financeiras às mulheres, posto que são 

funções passíveis de serem equilibradas com os cuidados da casa e dos filhos, 

bem como com outras eventuais profissões que sejam exercidas por elas. O pe-

queno comércio, por exemplo, é um crime que pode ser exercido sem violência 

e de dentro da própria casa da mulher.

Outro fator que merece atenção no que tange às mulheres em situação 

de privação de liberdade é a natureza da prisão e o regime de cumprimento 

da pena. A maioria das mulheres está presa no regime fechado (44,7%) e cum-
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primento de penas de até 8 anos (63%), revelando que, embora as mulheres 

transgressoras sofram diversos estigmas, suas sentenças são, em regra, mais 

curtas que a dos homens. Lastimavelmente, 30,1% ainda não possuem conde-

nação, percentual até menor que o da população prisional total (40%), mas 

ainda assim grave, uma vez que os presos provisórios possuem a prerrogativa 

de serem inocentes.

Além de todas essas características apresentadas, segundo as quais é 

possível traçar um pequeno perfil da mulher encarcerada — negra, pobre, de 

baixa escolaridade, jovem, solteira, mãe e presa por tráfico de drogas —, os 

dados oficiais ainda calculam a existência de 2.625 presos estrangeiros no sis-

tema prisional brasileiro, dentre os quais cerca de 21%69 são mulheres, sendo 

necessário considerar que essas, em decorrência da diferença no idioma e da 

distância dos familiares, vivenciam de forma ainda mais traumática a experiên-

cia da prisão.

1.3.2 Particularidades da mulher presa

As mulheres encarceradas possuem demandas específicas decorrentes das 

singularidades próprias do gênero feminino — reprodução e maternidade, por 

exemplo — e da estigmatização social imposta à mulher transgressora. O não 

atendimento dessas demandas agrava sobremaneira o sofrimento da vivência 

prisional feminina.

De início, destaca-se a necessidade quanto aos cuidados com o aparelho 

genital feminino por meio de atendimento médico especializado. No entanto, 

sabendo-se que o sistema prisional brasileiro conta com apenas 37 médicos 

ginecologistas,70 o que equivale a um profissional para cada 913 mulheres, é 

possível presumir a insuficiência do atendimento médico especializado dispen-

sado às mulheres.

Após constatar que o direito à saúde das mulheres encarceradas é siste-

maticamente violado,71 a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ajui-

zou ação civil pública requisitando atendimento médico e ginecológico para 

as presas. A ação foi negada em primeira instância sob o argumento de que “a 

procedência do pedido […] implicaria, na prática, a criação de um privilégio in-

constitucional — por violar a isonomia — à população carcerária, em detrimento 

de todo o resto da sociedade livre”, sentença proferida — inacreditavelmente 

— por uma juíza.

Ocorre que mulheres apenadas estão sob a responsabilidade do Estado, 

portanto, este deve garantir seus direitos fundamentais, devendo conservar 

todos os demais direitos não atingidos pela perda da liberdade.72

Além das questões relativas à saúde, as diferenças fisiológicas da mulher 

importam na necessidade de fornecimento de itens específicos à sua condição, 



272 COLEÇÃO JOVEM JURISTA 2017

como absorventes íntimos e remédios [pílulas contraceptivas, por exemplo]. A ló-

gica universalizante impede que essas especificidades tão facilmente evidencia-

das sejam atendidas, sendo recorrentes relatos de presas que utilizam miolo de 

pão como absorvente íntimo,73 culminando em diversas campanhas dos defen-

sores de direitos humanos para a arrecadação de itens de higiene para as presas.

Se o fornecimento de absorventes íntimos é precário, o de outros itens 

menos evidentes é ainda mais crítico. A título de exemplo, vale dizer que, em 

decorrência da óbvia diferença nos aparelhos genitais femininos e masculinos, 

as unidades prisionais voltadas para a mulher utilizam uma quantidade maior 

de papel higiênico e, no entanto, recebem a mesma quantidade de itens de 

higiene que as unidades masculinas.

A adoção desse modelo baseado no homem reflete em questões relativas 

à arquitetura dos estabelecimentos prisionais, os quais, além de estarem super-

lotados, com graves problemas de ventilação, iluminação e higiene, descon-

sideram particularidades básicas da mulher. As demandas nesse sentido vão 

desde questões singelas, como a estrutura dos banheiros, até a indispensabi-

lidade de espaços adequados para as necessidades referentes à maternidade 

(como dormitórios para as gestantes, berçários e creches) e de espaços volta-

dos para a convivência familiar.

A manutenção dos laços familiares talvez seja o tema mais sensível refe-

rente ao encarceramento feminino e decorre do fato de a maioria das mulheres 

presas ser mãe. Essa particularidade é um reflexo da sociedade machista, pois 

a lógica da sociedade patriarcal impôs exclusivamente à mulher o papel de cui-

dar dos filhos e da casa; e elas normalmente são a referência do núcleo familiar. 

O relatório do Departamento Penitenciário Nacional74 apresenta entendimen-

to neste sentido ao discorrer que “não é possível desprezar, neste cenário, a 

distinção dos vínculos e relações familiares estabelecidas pelas mulheres (...) 

quando comparadas com a população masculina”.

Observa-se que, segundo a Fundação Nacional de Assistências aos Presos 

(FUNAP),75 quando a mãe é presa, apenas 20% das crianças ficam sob a guar-

da dos pais, ao passo que quando o pai é preso, 90% dos filhos permanecem 

com as mães, concluindo-se que, conforme discorre FERNANDES:76 “quando o 

homem é preso, a mulher mantém a família do lado de fora. Quando a mulher 

é presa, a família se desfaz. Se a prisão é cruel para homens, é mais cruel para 

mulheres e ainda mais cruel para mulheres em situação de maternidade”.

É inadmissível que os efeitos da pena ultrapassem a pessoa apenada77 e 

atinjam os direitos do núcleo familiar e comunitário da mulher, tornando o seu 

encarceramento especialmente gravoso para os seus filhos.78

Uma das necessidades mais urgentes no que tange ao encarceramento fe-

minino é a de propiciar a manutenção dos laços familiares externos da mulher, 
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o que, além de humanizar a experiência prisional e diminuir os efeitos gravosos 

oriundos do encarceramento, colabora com a ressocialização da mulher e com 

o amparo aos seus filhos.79

Há poucos presídios femininos por estado, e estes concentram-se em lo-

cais distantes, fato que, somado à condição financeira e social da maioria das 

presas, dificulta o acesso dos familiares, fazendo-se necessária a regionalização 

dos presídios femininos.

A estigmatização social torna a mulher apenada vítima de julgamentos 

morais dentro do seu próprio núcleo familiar. São frequentes relatos de aban-

dono por parte dos familiares, sendo certo que a mulheres recebem pouquís-

simas visitas em comparação com os homens. A visitação feminina ainda é 

atravessada por um componente machista — poucas são as mulheres que re-

cebem visita íntima, ao passo que as filas para visitação das unidades prisionais 

masculinas estão abarrotadas de mulheres que vão ao encontro dos seus com-

panheiros e maridos.80

O estigma social ainda repercute no tratamento dispensado às mulheres 

transgressoras dentro do próprio sistema. Não são raros os relatos de assé-

dio e ofensas verbais repletas de julgamentos morais e sexistas, por parte dos 

agentes e guardas penitenciários ou dos demais atores do sistema de justiça 

criminal.

Conclui-se que o encarceramento feminino possui inúmeras peculiarida-

des diariamente invisibilizadas pela lógica prisional universalizante, o que torna 

a experiência prisional das mulheres ainda mais cruel e desumana que a dos 

homens. Mais dramáticas, no entanto, são as questões referentes ao exercício 

da maternidade que serão abordadas no próximo capítulo.

2. Condições para o Exercício da Maternidade no Cárcere
Era uma manhã de domingo quando Crismar resolveu vir ao mundo. Dia enso-

larado, chuvoso, pouco importa. Pouca luz entrava pelas frestas do cubículo 

onde nasceu: na solitária de uma unidade prisional feminina. Sua mãe, uma 

mulher negra, pobre, moradora de rua, usuária de drogas e portadora de trans-

torno mental, fora encontrada portando crack e estava presa provisoriamente 

aguardando o julgamento da acusação de tráfico de drogas. A condição de 

gestante só fora constatada meses após a prisão, fato que passou despercebi-

do pelas incontáveis páginas do seu processo. Quando estava prestes a dar à 

luz, na quadragésima primeira semana de gestação, recebeu um aparte disci-

plinar por suposta insubordinação e fora colocada na cela de isolamento. Dois 

ou três dias se passaram e ela acordou sentindo fortes contrações. Gritou por 

socorro desde o amanhecer — “estou parindo”, dizia. Mas o socorro foi acio-
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nado tardiamente e Crismar carregará para sempre a marca de ser mais uma 

filha do cárcere.

Quando os funcionários do Serviço de Operações Especiais (SOE) chega-

ram para encaminhar a gestante ao hospital, depararam-se com a mãe segu-

rando a filha recém-nascida nos braços e com o cordão umbilical ainda preso 

ao útero. Sim, a interna havia feito o parto sozinha, trancada na solitária do 

presídio, após gritar a manhã inteira por socorro. A história já seria trágica 

se terminasse aqui. Ocorre que depois de realizados todos os procedimentos 

médicos necessários no hospital, a interna retornou à unidade prisional e foi 

conduzida diretamente para a solitária, onde permaneceu trancada pelo menos 

nove dias, havendo relatos de que estava desorientada e com falas desconexas.

E Crismar? Dias haviam se passado desde o seu nascimento e ninguém 

na unidade prisional tinha informações sobre o seu paradeiro [ou pelo menos 

diziam que não tinham]. O único registro que a mãe possuía da filha era uma 

pulseirinha cor-de-rosa com o nome “Crismar”, a qual fora colocada ainda no 

hospital. O paradeiro da criança só foi descoberto após o recebimento de uma 

denúncia anônima — a qual deu grande visibilidade para o caso, culminando na 

instauração de um Procedimento Especial para averiguar a ocorrência do parto 

dentro da solitária e na exoneração da Diretora da unidade prisional. Pois bem, 

constatou-se que Crismar havia sido encaminhada para um abrigo. E, se não 

fosse a grande repercussão que sua história ganhou, talvez nem se chamasse 

mais Crismar. Esses registros sombrios teriam sido apagados, a criança entregue 

para adoção e sua mãe não teria nenhuma ingerência sobre o seu destino, como 

ocorre com tantos outros filhos do cárcere — quando, por sorte, sobrevivem.

Esse lamentável episódio, embora remonte a um período arcaico, ocorreu 

há pouco mais de um ano, em uma unidade prisional feminina localizada na capi-

tal de um dos estados mais desenvolvidos do país — Penitenciária Talavera Bru-

ce, no Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro [um dos primeiros 

estabelecimentos prisionais destinado às mulheres e um dos únicos construído 

especialmente para este fim, sendo considerado referência no atendimento às 

mulheres encarceradas que dão à luz]. Se esse trágico episódio — e tantos ou-

tros silenciados — ocorreu em uma unidade que supostamente dispõe de todo 

o aparato necessário para atender às mulheres em situação de maternidade, é 

preocupante pensar no tratamento dispensado às gestantes e mães aprisiona-

das nas demais unidades do país, as quais muitas vezes sequer possuem segre-

gação entre homens e mulheres, quanto mais centros especializados.

A fim de averiguar as reais condições para o exercício da maternidade no 

sistema prisional brasileiro, este capítulo propõe: (i) apresentar quais são os 

direitos em conflito no que tange à maternidade e à privação da liberdade; (ii) 

analisar criticamente as principais iniciativas normativas [nacionais e interna-
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cionais] voltadas ao tema, a fim de esclarecer quais são os direitos, garantias e 

diretrizes em vigor no país para conciliar a maternidade com a prisão, pontuan-

do eventuais lacunas, inadequações e ineficácias.

2.1 Maternidade x privação da liberdade

A maternidade — vocábulo aqui utilizado em sua acepção ampla, englobando 

concepção, gestação, parto, amamentação e vínculo entre mãe e bebê —, é 

considerada pela sociedade como uma qualidade primordial da mulher [uma 

vez que as diferenças fisiológicas entre homens e mulheres impõem à mulher 

um papel fundamental no processo de geração de uma nova vida] e, portanto, 

merecedora de proteção.

Não à toa a Constituição da República de 1988 (CR/88) prevê a proteção à 

maternidade e à infância no rol dos direitos sociais,81 garantindo-lhes os benefí-

cios da previdência social [especialmente à gestante],82 bem como a prestação 

dos serviços da assistência social.83 Essa proteção, materializada na previsão 

de diversos direitos e garantias, abrange questões relativas aos períodos pré e 

pós-parto, uma vez que se constatou [com o desenvolvimento da ciência] que 

assegurar à mãe uma gestação saudável, um parto seguro e condições para 

se dedicar aos cuidados da criança nos primeiros anos de vida, são pontos 

necessários para garantir que esta tenha um nascimento sadio e um desenvol-

vimento pleno.

Esses direitos e garantias compreendem desde direitos relativos à saúde 

— como contar com um acompanhamento especializado durante a gestação, 

fazer exames gratuitos de sangue, urina, verificação do peso e da pressão ar-

terial, realizar o parto em qualquer unidade de saúde e ter um acompanhante 

durante o parto —, até direitos trabalhistas — como a garantia de estabilidade, 

a licença maternidade e a possibilidade de pausas no trabalho para que pos-

sa amamentar os filhos nos primeiros meses —, e garantias no convívio social 

— como atendimento prioritário em instituições públicas e privadas e assento 

preferencial no transporte público.84

Ao mesmo tempo que a sociedade considera a proteção à maternidade e 

à infância um valor fundamental para a manutenção e perpetuação da espécie 

humana, a segurança é tida como um fator essencial para a preservação da 

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, comportando 

previsão no texto constitucional tanto no rol dos direitos e garantias funda-

mentais85 quanto no rol dos direitos sociais.86

Para além de ser um direito do indivíduo, a segurança pública é responsa-

bilidade de todos e dever do Estado,87 o qual deve garanti-la por meio de ações 

de prevenção e repressão. No entanto, a ocorrência de um crime — e corres-

pondente lesão ao bem jurídico considerado fundamental para determinada 
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sociedade e, portanto, merecedor da tutela penal — implica quebra dessa ga-

rantia e impõe ao Estado a obrigação de reprimi-lo.88 Essa repressão materiali-

za-se na imposição de sanções penais, as quais, devido à lógica punitivista do 

Estado, são consideradas necessárias tanto para retribuir o mal causado pelo 

autor da conduta criminosa quanto para evitar a ocorrência de novos crimes.

Considerando que esses dois aspectos são classificados como valores 

sociais extremamente importantes, o aprisionamento de mulheres coloca em 

pauta a seguinte questão: como conciliar a maternidade, característica inata ao 

gênero feminino, com a pena de privação de liberdade — uma das espécies de 

sanção penal89 imposta aos crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro 

—, tendo em vista que o sistema prisional nacional é precário e apresenta-se 

como um violador de direitos em potencial? Mais que isso: como garantir que 

os direitos relativos à maternidade sejam respeitados sem que isto acarrete na 

institucionalização do bebê — o que viola o princípio da individualização da 

pena90 — e sem que a mãe deixe de cumprir a pena que lhe foi imposta?

A reflexão acerca da possibilidade de conciliação entre a maternidade e a 

prisão deve considerar quais são os direitos e as demandas dos sujeitos envol-

vidos. Diante dessas considerações, faz-se necessário averiguar o arcabouço 

jurídico-político existente para lidar com essa sensível e complexa questão. As-

sim, a próxima seção analisará criticamente as principais iniciativas normativas 

[de âmbito nacional e internacional] acerca das condições para o exercício da 

maternidade no sistema prisional nacional, a fim de esclarecer quais são os di-

reitos, garantias e diretrizes em vigor no país para conciliar a maternidade com 

a prisão, bem como apontar eventuais lacunas e inadequações.

2.2 Direitos, garantias e diretrizes

O tema da maternidade na prisão, embora tenha permanecido invisível durante 

anos, tem sido alvo de proteção de diversos diplomas jurídicos e políticos na 

atualidade. O primeiro documento normativo internacional a considerar a vulne-

rabilidade social da mulher presa foi a resolução denominada “Regras Mínimas 

para o Tratamento de Reclusos”, elaborada no Primeiro Congresso sobre Pre-

venção ao Crime e Tratamento de Infratores da Organização das Nações Unidas 

(ONU) e publicada pela Assembleia Geral em 1955. Desde então, esse documento 

tem sido utilizado como parâmetro universal para estruturação dos sistemas pri-

sionais de diversos países. Considerando este fato, a ONU entendeu necessário 

revisá-lo a fim de incorporar atuais doutrinas de direitos humanos e, assim, editou 

em maio de 2015 a atualização dessas regras, denominando-a de “Regras Míni-

mas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos — Regras de Mandela”.91

Embora as Regras de Mandela sejam destinadas aos homens e às mulheres 

indiscriminadamente e, portanto, devem ser aplicadas considerando as especi-
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ficidades de cada gênero, elas foram editadas há mais de 50 anos e, por esse 

motivo, não conceberam as particularidades das mulheres encarceradas. Com 

o aumento da população prisional feminina em todo o mundo, a ONU entendeu 

necessário estabelecer parâmetros para o tratamento das mulheres presas, o 

que culminou na elaboração das “Regras das Nações Unidas para o Tratamento 

de Mulheres Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres In-

fratoras — Regras de Bangkok”,92 diploma publicado pela Assembleia Geral em 

2010 e considerado o principal marco normativo internacional sobre o assunto, 

possuindo diversos dispositivos acerca da maternidade no cárcere.

Em 2011, o Brasil realizou o primeiro Encontro Nacional sobre o Encarce-

ramento Feminino [organizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)], que 

resultou na proclamação da “Carta de Brasília”,93 documento que possui reco-

mendações para que os Poderes Executivo, Judiciário e demais órgãos inte-

grantes do sistema de justiça criminal observem e efetivem, em todo o territó-

rio nacional, as Regras de Bangkok e realizem o que for necessário para tanto.

No entanto, embora o Brasil tenha participado ativamente da elaboração 

e aprovação desses dois marcos normativos internacionais, e tenha declarado 

a necessidade de atenção especial às Regras de Bangkok, até o momento suas 

diretrizes repercutiram pouco nas políticas públicas nacionais e, assim, o Conse-

lho Nacional de Justiça entendeu necessário traduzi-los — o que só foi realizado 

em meados de 201694 —, a fim de dar publicidade e incentivar a aplicação de 

seus mandamentos no país, o que demonstra a preocupação de que as normas 

internacionais de direitos humanos sejam valorizados no ambiente prisional.

Em âmbito nacional, diversos são os diplomas normativos que disciplinam 

os direitos e garantias das mulheres em situação de maternidade. A Constitui-

ção da República de 1988 possui diversos dispositivos referentes à proteção da 

maternidade e da infância — alguns especificamente voltados às presas ges-

tantes — e, como norma fundamental, seus valores devem nortear a atuação 

do Estado, principalmente no que tange à elaboração das demais normas infra-

constitucionais, dentre as quais se destacam o Código Penal (CP),95 o Código 

de Processo Penal (CPP),96 a Lei de Execuções Penais (LEP),97 o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA)98 e a Lei da Primeira Infância.99

O Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execuções Penais 

são diplomas normativos integrantes do sistema de justiça criminal e, assim, 

suas normas estão muito mais voltadas para a lógica punitivista estatal do que 

para a proteção da gestante e da criança, não abarcando todos os parâmetros 

internacionais estabelecidos pelas Regras de Bangkok. Já o ECA e a Lei da 

Primeira Infância disciplinam as questões atinentes à maternidade no sistema 

prisional com enfoque na proteção integral da criança e do adolescente, estan-

do mais próximas das premissas da ONU.
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No âmbito administrativo, a questão da maternidade no cárcere é ampara-

da por resoluções editadas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Peni-

tenciária (CNPCP), órgão do Ministério da Justiça, dentre as quais se destacam: 

a Resolução nº 14/1994,100 que fixa as Regras Mínimas para o Tratamento do 

Preso no Brasil; a Resolução nº 4/2009,101 a qual disciplina a permanência dos 

filhos das presas em ambientes prisionais; a Resolução nº 9/2011102 e seu ane-

xo,103 a qual edita as diretrizes básicas para a arquitetura penal; e a Resolução 

nº 3/2012,104 que faz recomendações sobre o uso de algemas.

Outro ato normativo a considerar a situação da maternidade no cárcere é a 

Portaria Interministerial nº 210/2014105 do Ministério da Justiça (MJ) e da Secre-

taria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR), a qual, 

com base no Documento Basilar106 elaborado anteriormente, institui a Política 

Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egres-

sas do Sistema Prisional — PNAMPE, com o objetivo107 de reformular as práticas 

do sistema prisional brasileiro, contribuindo para a garantia dos direitos das mu-

lheres nacionais e estrangeiras. O PNAMPE possui como diretriz a proteção da 

maternidade e da infância e, assim, uma de suas metas refere-se a “incentivar 

os órgãos estaduais de administração prisional para que promovam os direitos 

fundamentais levando em conta as peculiaridades relativas à maternidade”. 108

Vale mencionar, ainda, que o Departamento Penitenciário Nacional (DE-

PEN), órgão do Ministério da Justiça, editou recentemente um documento con-

tendo Diretrizes para a Convivência Mãe-Filho/a no Sistema Prisional,109 o qual 

foi resultado de um workshop realizado em março de 2016, em Brasília, que 

contou com a participação de diversos especialistas sobre o tema. A elabora-

ção deste documento considerou todas as normativas mencionadas acima e, 

assim, está em consonância com os parâmetros internacionais e nacionais, não 

baseando suas recomendações na segurança pública, mas sim na efetivação 

dos direitos humanos das mulheres encarceradas e de seus filhos, no respeito 

à autonomia das mulheres, na promoção da cidadania das mulheres encarcera-

das e seus filhos, na efetivação do direito à convivência familiar e comunitária 

e na atenção integral à mulher em sua diversidade.110 No entanto, este docu-

mento é recente e ainda não há tempo hábil para avaliar os impactos de suas 

recomendações no sistema prisional nacional.

Considerando todas essas normas, atos normativos e políticas públicas 

existentes para disciplinar a questão das mulheres encarceradas e as especia-

lidades relativas à maternidade, as próximas seções serão dedicadas à análi-

se crítica dos respectivos direitos, garantias e diretrizes agrupados por temas, 

dentre os quais: (i) estabelecimento prisional feminino: infraestrutura e pro-

fissionais; (ii) momento do ingresso da mulher no sistema prisional; (iii) assis-

tência médica e social às mulheres gestantes e lactantes; (iv) abrigamento da 
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criança no sistema prisional: convívio entre mãe e filho e amamentação; (v) 

momento da separação / prevenção da destituição do poder de família; (vi) 

manutenção dos vínculos externos; (vii) regras diferenciadas de segurança e 

disciplina; (viii) adoção de medidas alternativas ao encarceramento.

2.3.1 Estabelecimento prisional feminino: infraestrutura e profissionais

A Constituição da República de 1988 determina que os estabelecimentos pri-

sionais, destinados ao condenado, ao submetido à medida de segurança, ao 

preso provisório e ao egresso,111 devem ser diferenciados de acordo com a na-

tureza do delito, idade e sexo do apenado.112 Neste sentido, diversos são os 

dispositivos nacionais113 que estabelecem a segregação entre as unidades pri-

sionais femininas e masculinas, sendo este um dever estatal.114

Os estabelecimentos prisionais femininos devem ser adequados à con-

dição pessoal da mulher e observar suas peculiaridades, necessitando conter 

dependência dotada de seções para gestantes e parturientes,115 inclusive com 

material obstétrico para casos de emergência,116 além de espaços adequados 

para permitir padrões saudáveis117 de convivência entre mãe e filho. Embora 

o baixo número de mulheres encarceradas acarrete na existência de poucas 

unidades prisionais femininas, exige-se que a União e os Estados mantenham 

estabelecimentos femininos nas diferentes regiões do país, assegurando, pelo 

menos, uma unidade com locais apropriados para abrigar crianças por região.118

Para que a criança possa ser abrigada nos estabelecimentos prisionais fe-

mininos pelo tempo permitido pela legislação, estes devem garantir a existên-

cia de centro de referência materno infantil com berçários, dormitórios para 

mães e bebês, banheiros que comportem banheiras infantis, brinquedotecas, 

áreas de lazer com espaço descoberto e creches,119 todos adequados às diretri-

zes básicas para arquitetura penal previstas pelo Ministério da Justiça.120

A legislação ainda determina que os estabelecimentos prisionais femininos 

possuam apenas funcionários e agentes de segurança do sexo feminino, salvo 

quando referir-se a profissional técnico especializado.121

No entanto, todo esse arcabouço jurídico não é suficiente para garantir 

que esses parâmetros sejam obedecidos. O relatório Infopen Mulheres, de ju-

nho de 2014,122 revela que 75% dos estabelecimentos prisionais nacionais são 

voltados ao público masculino, 17% são mistos e apenas 7% são femininos.123 

Das unidades femininas, apenas 34% possuem celas/dormitórios adequados 

para gestantes, sendo esse número ainda menor nas mistas, onde o percentual 

é de 6%.124 Já quanto à existência de berçários e/ou centro de referência ma-

terno infantil, 32% das unidades exclusivamente femininas dispunham destes 

espaços, enquanto apenas 3% das unidades mistas o contemplavam.125 Por fim, 

os percentuais referentes à existência de creches são ainda mais chocantes, 
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apenas 5% das unidades femininas as possuem e nenhuma foi registrada nas 

unidades mistas.126

Assim, considerando que a existência de espaços adequados é o primeiro 

passo para garantir que o exercício da maternidade no sistema prisional seja 

minimamente viável,127 a realidade estrutural dos estabelecimentos prisionais 

nacionais demonstra que o sistema criminal brasileiro ainda está muito distante 

de garantir que o direito à maternidade seja efetivado.

2.3.2 Momento de ingresso da mulher no sistema prisional

No momento da prisão da mulher, seja em decorrência de um flagrante ou do 

cumprimento de mandado de prisão, é necessário que alguns procedimentos 

diferenciados sejam adotados, como identificar eventual gestação e existência 

de filhos [diante da falta de itens básicos de higiene, é ingênuo supor que o 

Estado tenha condições de arcar com teste de gravidez para todas que ingres-

sarem no sistema prisional nacional]. Caso esteja grávida e/ou tenha filhos que 

dependam dela, é necessário que essas informações sejam registradas, a fim de 

garantir que o juiz possa decidir sobre a manutenção ou não de sua prisão con-

siderando essas condições, bem como que a administração penitenciária possa 

adotar providências quanto à alocação e dinâmica dentro do sistema prisional 

condizentes com a sua situação.

No que tange aos filhos, além de registrar a quantidade de dependentes e 

os seus dados pessoais,128 é necessário garantir à mulher condições para con-

tatar seus familiares e tomar as providências necessárias em relação aos seus 

filhos, incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a cus-

tódia, considerando o melhor interesse da criança.129 Embora os dados oficiais 

quanto ao sistema penitenciário nacional não permitam aferir com precisão a 

efetividade desses direitos e garantias, considerando que sequer existem da-

dos quanto ao nascimento e permanência de crianças em unidades prisionais 

brasileiras [a criação de um banco de dados que contemple essas informações 

é uma das metas do PNAMPE130], é possível supor que estas exigências ainda 

não são cumpridas.

2.3.3 Assistência médica e social às mulheres gestantes  
e lactantes
Considerando que as presas conservam todos os direitos não atingidos pela 

perda da liberdade,131 é evidente que possuem direito aos mesmos serviços de 

atendimento médico e social disponíveis para comunidade em geral.

Em consonância com as diretrizes internacionais,132 a legislação brasileira as-

segura às mulheres presas acesso aos programas e às políticas de saúde da mu-

lher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção 
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humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como acompanhamento 

médico integral, principalmente no pré-natal, perinatal e no pós-natal. Como es-

tão sob a custódia do Estado, é dever do poder público garantir às gestantes e 

lactantes ambientes que atendam às normas do Sistema Único de Saúde.133

Dentre as normas e diretrizes relativas à saúde da mulher no período pré 

e pós-parto, destaca-se a vedação à realização de partos nas dependências 

das unidades prisionais. Os partos devem ocorrer em hospitais ou materni-

dades especializadas, devendo ser comunicado à família da presa quando do 

encaminhamento desta para o local onde será realizado, bem como facultada 

a presença de acompanhante.134 A Regra de Mandela135 ainda determina que 

caso a criança nasça dentro da unidade prisional, este dado não deve constar 

na certidão de nascimento, sendo uma forma de proteger a criança do estigma 

de nascer no cárcere.

2.3.4 Abrigamento da criança no sistema prisional: convívio entre mãe e filho 

e amamentação

O nascimento de uma criança no sistema prisional traz uma questão delicada a 

ser decidida: manter ou não a criança no cárcere com a mãe?

As normas internacionais136 que disciplinam a matéria determinam que a 

decisão sobre manter ou não os filhos com suas mães na prisão deve ser fun-

dada no melhor interesse da criança. No entanto, a determinação do melhor 

interesse da criança passa pela ponderação de duas questões.

Considerando que o cárcere é um ambiente potencialmente violador de 

direitos, a institucionalização da criança implica violação de seus direitos fun-

damentais e, por conseguinte, na violação do princípio da individualização da 

pena, que preleciona que “nenhuma pena passará da pessoa do apenado”,137 ou 

seja, a pena imposta à mãe não poderá atingir a criança.

Por outro lado, o aleitamento materno e o convívio entre mãe e filho nos pri-

meiros meses de vida são fundamentais para o desenvolvimento sadio da criança 

e, assim, as normas internacionais138 também determinam que sejam asseguradas 

condições para que mãe e filho possam permanecer juntos durante este período, 

sem estabelecer o tempo de permanência da criança na unidade prisional.

Estes dois diplomas nacionais possuem determinações diversas quanto ao 

tempo mínimo de permanência, embora os dispositivos tenham sido editados 

no mesmo ano e com diferença de meses.139

A resolução 4/2009 do CNPCP, que dispõe sobre a estada, permanência e 

posterior encaminhamento dos filhos de mulheres encarceradas, explicita que 

a determinação do tempo de permanência deve considerar as condições do 

ambiente prisional para permitir um desenvolvimento infantil saudável, a con-

tinuidade do vínculo materno e a amamentação.140 Assim, a permanência da 
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mãe com o filho deve ser garantida por, no mínimo, até um ano e seis meses, 

visando, também, contribuir na preparação psicológica para o momento da 

separação e futuro reencontro.141 Já a Lei de Execuções Penais estabelece o 

período mínimo de 6 (seis) meses de idade.

Embora existam essas previsões, a realidade é que o tempo mínimo de 

permanência da criança fica à mercê da discricionariedade da administração 

penitenciária de cada unidade prisional.

No entanto, vale dizer que ambas as determinações nacionais estão em 

desacordo com a Organização Mundial da Saúde, que recomenda que as crian-

ças recebam aleitamento materno exclusivo até os 6 (seis) meses de idade. 

Depois deste período, as crianças podem começar a receber alimentos suple-

mentares, como frutas, sopas, etc., mas o aleitamento deve continuar até, pelo 

menos, completarem os 2 (dois) anos de idade.142

Quanto ao tempo máximo de permanência, ambos os diplomas possuem 

dispositivos no sentido de a criança poder permanecer na unidade prisional 

com a mãe até, no máximo, 7 (sete) anos de idade, considerando, evidente-

mente, a estrutura da unidade prisional. Para abrigar crianças até dois anos, as 

unidades deverão garantir berçário, banheiros com banheiras infantis, espaço 

para área de lazer e abertura para área coberta. Já as crianças entre 2 (dois) e 

7 (sete) anos só poderão ser abrigadas com suas mães em unidade materno-in-

fantis, com dormitórios para as mães e as crianças, brinquedotecas, participa-

ção em creche, área de lazer e abertura para área descoberta.143

As crianças que forem abrigadas nas unidades prisionais jamais poderão 

ser tratadas como presas e, além da estrutura adequada, deverão ter acesso a 

serviços permanentes de saúde, alimentação compatível com suas necessida-

des nutricionais e serviço de educação infantil.144

No que se refere à educação infantil, importante mencionar que o atendi-

mento em creche e pré-escola até os 5 (cinco) anos de idade constitui dever do 

Estado.145 No entanto, as normas específicas146 sobre o sistema prisional deter-

minam que as unidades prisionais que abriguem crianças devem ser dotadas/

garantir a participação em creches para crianças até os 7 anos de idade, sendo 

essa a determinação que deve prevalecer.

Observa-se que a manutenção da criança na unidade prisional é uma ques-

tão extremamente delicada. Faz-se necessário apontar também a relevância do 

contato com o mundo externo.147 Por fim, a decisão deve ser tomada consideran-

do a opinião da mãe e a estrutura da unidade prisional para abrigar uma criança.

2.3.5 Momento da separação / Prevenção da destituição do poder de família

Desde a constatação da gestação, as mulheres encarceradas convivem com o 

drama da certeza de que, em algum momento, irão se separar dos seus bebês. 
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A maternidade, que poderia despertar sentimentos positivos e contribuir para 

reintegração social da mulher, transforma-se em um momento de angústia e 

revolta. Não à toa, em visita realizada à Unidade Materno Infantil do Rio de 

Janeiro em setembro de 2015, questionamentos acerca do momento da sepa-

ração da criança estiveram presentes na maioria dos atendimentos realizados 

às mães, as quais demonstraram preocupação com a incerteza quanto ao mo-

mento do rompimento do vínculo com a criança e o seu destino.

As regras internacionais148 recomendam que a decisão do momento de 

separação da criança deverá priorizar o melhor interesse da criança e consi-

derar as especificidades do caso concreto. O processo deverá ser gradual e o 

momento da remoção deverá ser realizado com delicadeza e apenas quando 

necessidades de cuidados em relação à criança tenham sido identificadas. De-

pois de separadas, no entanto, deverão ser oferecidas condições para que mãe 

e filho mantenham o vínculo.

As determinações previstas no ordenamento jurídico brasileiro são neste 

mesmo sentido. Depois de a criança completar a idade mínima de permanência 

na unidade prisional, será iniciado o processo de separação, que poderá durar 

até 6 meses. O processo deverá ser gradual e considerar as seguintes etapas: 

presença do novo responsável pela guarda da criança na unidade prisional; 

visita da criança ao novo lar; permanência da criança na unidade e no novo lar 

por período de tempo equivalente; e visitas da criança à mãe por período pro-

longado, as quais serão gradualmente reduzidas até que a criança se adapte ao 

novo lar e passe a fazer visitas ocasionais à mãe. Apesar dessas determinações, 

a realidade da maioria dos estados é a remoção da criança da unidade prisio-

nal de forma repentina, o que causa diversos prejuízos ao desenvolvimento da 

criança, à mãe e ao frágil vínculo estabelecido entre ambos.149

A legislação ainda determina que a escolha do lar em que a criança será 

abrigada deverá ser realizada pelas mães e pelos pais em conjunto com os 

assistentes sociais e psicólogos da unidade prisional ou do Poder Judiciário, 

e obedecerá à seguinte ordem: família ampliada, família substituta ou institui-

ções. Ou seja, dar-se-á preferência aos familiares da criança — pais, avós, tios 

—, no entanto, caso estes não possam assumir a guarda no tempo em que mãe 

estiver presa, a legislação determina que a criança seja colocada em família 

substituta ou encaminhada ao abrigo.150

Ressalta-se que, considerando a vulnerabilidade social da maioria das mu-

lheres presas, são frequentes os casos em que as mães não possuem familiares 

que possam assumir a guarda da criança. Quando possuem, as crianças, na 

maioria das vezes, são entregues a familiares maternos, seja porque a mãe não 

sabe o paradeiro do pai, seja porque este também se encontra preso, seja por-

que este não quer ficar com a criança.
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A preferência pela manutenção da criança junto à família ampliada está 

em consonância com o ECA,151 uma vez que este dispõe que é direito da crian-

ça ser criada e educada no seio da sua família, sendo exceção a hipótese de 

encaminhamento da criança à família substituta ou a instituições. Não é coin-

cidência, portanto, que a lei que dispõe sobre a adoção152 determina que a in-

tervenção estatal deverá ser pautada na orientação, apoio e promoção social 

da família natural, junto à qual a criança deve permanecer, salvo hipótese de 

absoluta impossibilidade, a qual deverá ser demonstrada por decisão judicial 

fundamentada.

No caso de a criança ser entregue aos cuidados de uma família substituta 

ou de ser encaminhada para um abrigo, é importante frisar que isso não implica 

perda do poder familiar da mãe em relação à criança. O ECA possui previsão 

expressa neste sentido ao discorrer que “a condenação criminal do pai ou da 

mãe não implicará destituição do poder de família, exceto na hipótese de con-

denação por crime doloso, sujeito à pena de reclusão, contra ao próprio filho ou 

filha”.153 O procedimento para perda ou suspensão do poder familiar deve obri-

gatoriamente ouvir a mãe, mesmo que essa esteja em privação de liberdade.154

2.3.6 Manutenção dos vínculos externos

Após a criança ser desligada da unidade prisional, é importante garantir meios 

do convívio entre mãe e filho. Na realidade, para além da criança ter nascido 

ou não na unidade prisional, possibilitar condições para que a mãe mantenha 

contato com os seus filhos é fundamental para um tratamento mais humaniza-

do da mulher presa e para o amparo às crianças que não devem sofrer com os 

atos praticados por seus pais.

As normas internacionais155 recomendam que seja estimulado e proporcio-

nado o contato das mulheres presas com seus familiares, inclusive de quem de-

tenha a guarda dos seus filhos. Nessa mesma linha, o ECA determina que será 

garantida a convivência entre a criança e a mãe em situação de privação de 

liberdade por meio de visitas periódicas que deverão ser promovidas pelo res-

ponsável legal da criança, seja pela família ampliada, substituta ou instituição.156

A garantia da manutenção do vínculo das mães presas com os filhos, no 

entanto, deve considerar as regras de visitação e distância dos presídios.

No que se refere às visitas, a legislação garante que os procedimentos 

para entrada não sejam degradantes e respeitem a dignidade da criança. Ade-

mais, devem ser propiciados ambientes especiais para convivência entre mãe 

e filho durante as visitas que envolvam crianças e permitindo que estas perma-

neçam na unidade por tempo prolongado.157

Já quanto à distância dos presídios, é necessário que as presas mães sejam 

alocadas158 em unidades próximas às suas comunidades, conforme foi men-
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cionado no capítulo anterior. Nesse sentido, o incentivo à regionalização das 

unidades prisionais femininas, que visa fortalecer os vínculos familiares e comu-

nitários, é uma das diretrizes da PNAMPE.159

2.3.7 Regras diferenciadas de segurança e disciplina

O atendimento às especificidades da mulher também exige que as unidades 

prisionais femininas disponham de regras de segurança e de disciplina que ga-

rantam procedimentos diferenciados às gestantes,160 lactantes e mães com fi-

lhos, considerando o respeito à integridade física e moral,161 a preponderância 

do princípio da dignidade humana162 e a vedação à prática de tortura e trata-

mento desumano e degradante. Os diplomas de âmbito nacional e internacio-

nal comportam uma série de regras neste sentido, dentre as quais se destacam 

as relativas à imposição de sanções disciplinares e à utilização de instrumentos 

de contenção e restrição.

A imposição de sanções disciplinares que importem no isolamento e na se-

gregação, embora seja permitida para a população prisional geral em casos ex-

cepcionais, é proibida para casos que envolvam mulheres gestantes, lactantes 

e com filhos. As sanções disciplinares aplicadas às mulheres nessas situações 

devem considerar suas especificidades e jamais poderão restringir o contato 

com os familiares, especialmente os filhos.163

Os instrumentos de contenção e restrição só são permitidos em cir-

cunstâncias excepcionais, como no caso de resistência, precaução de fuga 

e resguardo da integridade física própria e alheia, vedada a utilização de 

meios que sejam degradantes e dolorosos.164 Evidente, portanto, que jamais 

seria possível utilizá-los em mulheres em trabalho de parto, durante o parto 

e em período imediatamente posterior, uma vez que essas situações não se 

enquadram nas hipóteses permitidas. Entretanto, para coibir práticas roti-

neiras no Brasil e no mundo, esse entendimento teve que ser especificamen-

te positivado.165

Após receber graves e sérias denúncias acerca da utilização de algemas 

em mulheres submetidas à intervenção cirúrgica para a realização do parto, 

o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária entendeu necessário 

editar ato normativo específico166 para proibir a utilização de algemas ou ou-

tros meios de contenção em presas durante o trabalho de parto, no parto e 

no período de repouso posterior ao parto. Quatro anos após a edição dessa 

resolução, o estado do Rio de Janeiro editou uma lei167 proibindo o uso de alge-

mas em presas ou internas parturientes, o que demonstra que a resolução do 

CNPCP não foi suficiente para conter a desumanidade do sistema penitenciário 

nacional, sendo necessário editar mais uma norma para dizer o óbvio: mulher 

em trabalho de parto não representa risco à segurança.
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2.3.8 Adoção de medidas alternativas ao encarceramento

Os diplomas internacionais168 preveem que às mulheres gestantes, lactantes e 

com filhos serão preferíveis, sempre que possível e apropriada, medidas caute-

lares e penas alternativas à privação de liberdade [que só deverá ser imposta 

quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça à so-

ciedade], de forma a evitar que sejam separadas de suas famílias sem que se 

considerem seus laços familiares e suas responsabilidades maternas.

A aplicação dessas premissas no sistema prisional brasileiro, além de con-

tribuir para a diminuição do número de mulheres presas, o que desafogaria o 

sistema prisional, ainda proporcionaria melhores condições para o exercício da 

maternidade. No entanto, poucos dispositivos preveem medidas despenaliza-

doras e alternativas ao encarceramento no âmbito nacional.

A Lei de Execuções Penais prevê que à condenada gestante e com filho 

menor beneficiária do regime aberto poderá ser admitido o recolhimento em 

residência particular.169 Em sentido similar, o Código de Processo Penal, alte-

rado pela Lei da Primeira Infância, prevê que o juiz poderá substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar quando o agente for gestante, mulher com filho de 

até 12 anos de idade incompletos e homem, caso seja o único responsável pelos 

cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos.170 Esses mandamentos 

contêm medidas alternativas à prisão em razão da condição de maternidade da 

mulher encarcerada no entanto, cabem algumas considerações.

A concessão da prisão domiciliar às mulheres condenadas em situação de 

maternidade é condicionada ao regime de cumprimento da pena. No entanto, 

considerando que a maioria das mulheres está presa em decorrência da Lei de 

Drogas171 e que o tráfico de drogas172 possui pena mínima maior que 4 anos, 

o que resulta na impossibilidade de adoção do regime aberto,173 as hipóteses 

reais de concessão deste benefício são ínfimas. Não à toa, os últimos dados 

relativos ao encarceramento feminino indicam que apenas 2,1% das mulheres 

presas estão em regime aberto.174 Além disso, a redação do caput do disposi-

tivo dá margem à discricionariedade do juiz, que poderá analisar o cabimento 

ou não da medida no caso concreto, o que acaba reduzindo as hipóteses reais 

de concessão.

Já a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar será 

o objeto de análise do próximo tópico.

3. Análise da Substituição da Prisão Preventiva pela Domiciliar 
das Mulheres Gestantes e com Filhos Menores de 12 Anos no 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
As informações apresentadas acerca das condições para o exercício da mater-

nidade no sistema prisional revelam que os direitos e garantias previstos nas 
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normas internacionais e nacionais não são efetivados. As unidades prisionais 

femininas apresentam-se como locais de exclusão social, reprodução de es-

tigmas e violação maciça de direitos humanos, de modo que o exercício da 

maternidade no cárcere estará sempre sujeito a riscos.

A evidente falência do sistema prisional nacional,175 que conta com uma 

estrutura precária, um quadro gravíssimo de superlotação e crescimento expo-

nencial nas taxas de encarceramento, contribui para a descrença em soluções 

pautadas no encarceramento. Não à toa, as Regras de Bangkok176 recomendam 

a adoção de medidas alternativas à prisão para mulheres gestantes e com fi-

lhos menores, sempre que possível.

Alguns países já adotaram medidas nesse sentido, que de fato privilegiam 

o melhor interesse da criança e consideram que esta importa na manutenção 

do vínculo materno. Na Itália, por exemplo, mulheres grávidas ou mães de filhos 

menores de três anos não estão sujeitas à prisão cautelar.177 Essa regra gera 

uma questão de política criminal: proporcionar medidas alternativas ao encar-

ceramento seria estabelecer uma espécie de “passe livre” às mulheres grávidas 

e com filhos?

O questionamento é válido, mas o presente trabalho sugere que, diante 

dos valores que estão em pauta, é preferível considerar a possibilidade de que 

algumas mulheres venham a engravidar apenas para fazer jus ao benefício, a 

negligenciar a vida de uma criança. Na ponderação entre segurança pública e 

direito à vida do menor, este último deve prevalecer.

No Brasil, conforme apresentado no tópico anterior, existem apenas duas 

previsões de medidas alternativas ao encarceramento para mulheres em situa-

ção de maternidade: a possibilidade de recolhimento domiciliar à presa provisó-

ria, prevista no artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal, e à presa 

condenada, prevista no artigo 117, incisos III e IV, da Lei de Execuções Penais.

Sabendo-se que grande parte da população carcerária feminina nacional 

é decorrente de prisões provisórias — as quais, em razão do princípio da pre-

sunção de inocência,178 deveriam ser adotadas apenas em casos excepcionais 

—, este trabalho elegeu averiguar a efetividade do comando previsto no artigo 

318, do Código de Processo Penal, medida que visa assegurar uma gestação 

adequada à mulher e proteger o interesse da criança.

Para tanto, serão analisados Habeas corpus (HC) impetrados no Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJERJ) com pleitos de substituição da 

prisão preventiva pela prisão domiciliar em razão da maternidade, pretenden-

do-se, com isso, identificar como o judiciário carioca vem aplicando o benefí-

cio, demonstrar e analisar os argumentos utilizados pelos magistrados, avaliar 

eventuais lacunas que impeçam a consolidação do direito e propor eventuais 

medidas que garantam a ampliação de sua efetividade.
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No entanto, antes de explicar a metodologia utilizada para coletar os da-

dos e iniciar a análise desses, faz-se necessário apresentar brevemente o ins-

tituto da prisão domiciliar a fim de facilitar a compreensão dos argumentos 

despendidos pelos magistrados em suas decisões.

3.1 Prisão domiciliar

A prisão comporta dois gêneros na esfera penal: a prisão provisória e a prisão 

para cumprimento de pena. A prisão provisória pode decorrer de uma situa-

ção de flagrante delito (prisão em flagrante), pode ser utilizada como medida 

cautelar durante a investigação (prisão temporária) ou o processo (prisão pre-

ventiva), ao passo que a prisão para cumprimento de pena decorre de uma 

condenação criminal transitada em julgado.179

A prisão provisória é admitida apenas quando estiverem presentes os 

requisitos do fumus commissi delicti180 e do periculum libertatis,181 bem como 

quando outras medidas cautelares diversas da prisão182 se revelarem inadequa-

das (à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do 

indiciado ou acusado) ou insuficientes (para assegurar a aplicação da lei penal, 

a investigação ou instrução criminal e evitar a prática de infrações penais).183

Observa-se que das espécies de prisão provisória, a prisão preventiva é a 

única que não possui prazo e pode ser utilizada durante o processo,184 razão 

pela qual representa a medida cautelar privativa de liberdade de maior incidên-

cia no Brasil e uma das grandes responsáveis pelo encarceramento nacional — 

tendo em vista que aproximadamente 40% das pessoas privadas de liberdade 

no país ainda não foram julgadas.185

Em atenção aos requisitos das prisões provisórias, o artigo 312 do CPP186 

prevê que a prisão preventiva só poderá ser decretada quando houver prova 

da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir 

a ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal, assegurar 

a aplicação da lei penal ou em caso de descumprimento de outras medidas 

cautelares. Devem-se observar, ainda, as condições do artigo 313 do CPP.187

A prisão domiciliar é uma espécie de prisão cautelar utilizada em substi-

tuição à prisão preventiva e consiste na possibilidade do indiciado ou acusado, 

em razão de características pessoais de natureza humanitária, previstas em lei, 

recolher-se em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização 

judicial.188 Ou seja, a medida é adotada em situações em que o agente preen-

che os requisitos da prisão preventiva, mas, em decorrência de sua condição 

pessoal, lhe é possibilitado recolher-se em casa ao invés de ser aprisionado nas 

unidades prisionais estatais.

A prisão domiciliar foi instituída no ordenamento jurídico brasileiro pela 

Lei nº 12.403 de 2011, que alterou o Código de Processo Penal e incluiu a previ-
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são e as hipóteses de concessão desse benefício nos artigos 317 e 318, respec-

tivamente. A redação dada por essa lei ao artigo 318 previa que o juiz poderia 

substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente comprovasse 

ser: (i) maior de 80 anos; (ii) extremamente debilitado por motivo de doença 

grave; (iii) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos 

de idade ou com deficiência; ou (iv) gestante a partir do 7º mês de gravidez ou 

sendo esta de alto risco.

Observa-se que existia apenas uma hipótese relacionada especificamente 

à maternidade: o direito à prisão domiciliar em razão da gravidez. Essa previsão 

representou um avanço na temática da mulher encarcerada e demonstrou uma 

singela preocupação do Estado com as peculiaridades do aprisionamento femi-

nino. No entanto, as condicionantes ao tempo gestacional e à existência de ris-

co na gravidez restringiram as possibilidades reais de concessão do benefício.

O dispositivo também previu a possibilidade de concessão da prisão do-

miciliar ao agente que fosse imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 

menor de seis anos, sendo cabível, portanto, a qualquer pessoa responsável 

por crianças nessa faixa etária. Embora essa hipótese possa ser aplicada às 

mães presas, ela não decorre especificamente da proteção à maternidade e 

não reconhece a importância da manutenção do vínculo materno.

Com a edição da Lei nº 13.257, em 8 de março de 2016, que dispõe sobre 

políticas públicas para a primeira infância, a redação do artigo 318 do Código 

de Processo Penal foi modificada e as hipóteses de concessão do benefício 

foram ampliadas, conforme quadro comparativo a seguir:

Lei nº 12.403 de 2011 Lei nº 13.257 de 2016

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão pre-

ventiva 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 7° (sétimo) mês de 

gravidez ou sendo esta de alto risco.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz 

exigirá prova idônea dos requisitos estabele-

cidos neste artigo.

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão pre-

ventiva 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;

V — mulher com filho de até 12 (doze) anos 

de idade incompletos;

VI — homem, caso seja o único responsável 

pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos 

de idade incompletos.

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz 

exigirá prova idônea dos requisitos estabele-

cidos neste artigo.
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A Lei da Primeira Infância é voltada para proteção da criança, reconhecen-

do a importância da gestação e da convivência familiar nos primeiros anos de 

vida para o desenvolvimento pleno do ser humano, conforme expressamente 

declarado na justificativa do correspondente Projeto de Lei:189

A razão principal desta iniciativa é estabelecer maior sintonia 

entre a legislação e o significado do período da existência huma-

na que vai do início da gestação até o sexto ano de vida. Dessa 

forma, este projeto responde à relevância dos primeiros anos na 

formação humana, na constituição do sujeito e na construção das 

estruturas afetivas, sociais e cognitivas que dão sustentação a 

toda a vida posterior da pessoa e fazem uma infância mais sau-

dável e feliz.

Assim, prevê que a convivência familiar e comunitária é uma das áreas prio-

ritárias para as políticas públicas da primeira infância190 e que os entes federati-

vos deverão apoiar o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, com 

prioridade aos contextos que apresentem risco ao desenvolvimento da criança.191

Por esse motivo, a nova redação do artigo 318 retirou a restrição da hi-

pótese de concessão à gestante — o que leva possivelmente a presumir que 

toda gravidez dentro do sistema prisional passou a ser considerada gravidez 

de risco, principalmente considerando a situação atual dos estabelecimentos 

prisionais brasileiros — e incluiu a hipótese de concessão às mulheres que pos-

suem filhos até os 12 anos de idade, bem como aos homens, caso sejam os 

únicos responsáveis.

Salienta-se que a nova norma não exige que a mãe seja imprescindível aos 

cuidados dos filhos para fazer jus ao benefício, o que demonstra o reconheci-

mento de que a manutenção do vínculo materno é essencial para o desenvol-

vimento infantil, em consonância com o ECA e as Regras de Bangkok. Com 

relação ao pai, o benefício só será cabível se este for o único responsável pela 

criança, fato que merece uma crítica: ao condicionar a possibilidade de conces-

são da prisão domiciliar ao homem apenas se ele for o único responsável pelos 

cuidados do filho, esse dispositivo reproduz a concepção machista de que a 

mulher deve ser a primordial responsável pelos cuidados da criança, além de 

ferir o princípio da igualdade entre homens e mulheres.192

Por fim, vale mencionar ainda dois pontos referentes ao artigo 318 do CPP 

— previstos tanto na redação da lei anterior como na atual — que impactam a 

concessão do benefício, conforme será examinado na análise dos dados cole-

tados: (i) o caput do artigo 318 dispõe que o juiz “poderá” substituir a prisão 

preventiva pela domiciliar quando o agente preencher os requisitos pessoais 
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previstos nos incisos, termo que dá margem à interpretação de que a con-

cessão do benefício é uma faculdade do magistrado; (ii) o parágrafo único do 

artigo 318 prevê que o juiz exigirá prova idônea das circunstâncias pessoais que 

tornam o agente beneficiário da prisão domiciliar, o que revela que a compro-

vação dos requisitos é ônus de quem se beneficiará.

3.2 Metodologia

A pesquisa empírica do presente trabalho propõe verificar como o Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem aplicando o instituto da prisão 

domiciliar às gestantes e mães com filhos menores de 12 anos após a altera-

ção do artigo 318, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 13.257, de 8 de 

março de 2016.

Para realizar essa proposta, optou-se por analisar acórdãos proferidos 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em sede de Habeas cor-

pus impetrados a partir de 9 de março de 2016, data do início da vigência da 

alteração legislativa.

Os acórdãos analisados foram coletados na plataforma on-line de consulta 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro193 a partir de 

filtros permanentes e palavras-chave diversas.

Os filtros permanentes decorrem da delimitação espacial e temporal im-

posta pela própria proposta de pesquisa, e, assim, foram mantidas as seguintes 

marcações no campo de consulta jurisprudencial: (i) origem Tribunal de Justiça 

do Rio de Janeiro de 2ª instância; (ii) julgados a partir do ano de 2016 e (iii) até 

o ano de 2016; (iv) competência criminal; e (v) Acórdão (ementa).

A escolha das palavras-chave utilizadas no campo “pesquisa livre” preten-

deu abranger todas as situações envolvendo mulheres gestantes e com filhos 

menores de 12 anos. Assim, após realizar alguns testes, foram escolhidas as 

seguintes palavras-chave: “gestante”, “gestação”, “grávida”, “gravidez”, “lac-

tante”, “amamentação”, “aleitamento”, “maternidade”, “filho e prisão prox do-

miciliar” e “criança e prisão prox domiciliar”.194

A pesquisa na plataforma do TJERJ foi realizada no dia 4 de novembro de 

2016 e gerou 229 ementas contendo os verbetes utilizados. Após a leitura das 

ementas, foram excluídos os resultados repetidos e que não tinham ligação com 

o tema, chegando-se ao número de 59 acórdãos, os quais foram salvos na íntegra.

A partir da leitura dos acórdãos e de consultas aos respectivos andamen-

tos processuais no site do TJERJ,195 foram excluídas as decisões com data de 

autuação anterior ao marco temporal (19), as decisões repetidas (3), as de-

cisões que não eram em sede de Habeas corpus (1) e aquelas que, embora 

relativas ao tema, não mencionavam o instituto da prisão domiciliar (1). Assim, 

chegou-se ao universo de pesquisa de 35 Acórdãos.
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Esses 35 Acórdãos foram lidos detalhadamente196 e seus principais dados 

(órgão julgador, número do processo, autoridade coatora, relator, data do jul-

gamento, tipo penal, espécie de prisão, situação da mulher — se gestante ou 

mãe com filhos menores —, impetrante, pleito, existência de liminar, parecer do 

Ministério Público, resultado, principais argumentos utilizados e observações 

interessantes) foram catalogados em planilhas para exame posterior.

A partir disso, iniciou-se a análise quantitativa e qualitativa dos dados 

extraídos.

3.3 Análise quantitativa

A análise quantitativa propõe apontar algumas considerações numéricas e per-

centuais acerca do universo pesquisado. No entanto, é necessário fazer a res-

salva de que este universo é composto por um pequeno número de julgados e 

representa apenas uma amostra de como a cúpula do judiciário carioca tem se 

posicionado quanto ao tema.

Dos trinta e cinco Habeas corpus impetrados pleiteando a substituição da 

prisão preventiva pela prisão domiciliar com base na atual redação do artigo 

318, incisos IV e V do CPP, 1 (um) não foi conhecido, 22 (vinte e dois) foram 

denegados e 12 (doze) foram concedidos, o que leva a constatação de que em 

63% dos casos o direito à prisão domiciliar não foi efetivado, razões que serão 

abordadas abaixo.

34% 

63% 

3% 

Pedidos de Prisão Domiciliar 

Concedidos Denegados Não conhecidos 

A maioria das mulheres dos casos analisados encontrava-se presa provi-

soriamente em razão de imputações pela prática de crimes da Lei de Drogas, 

dado que reflete o perfil nacional de encarceramento, uma vez que 64% da 

população prisional feminina é decorrente dos delitos de tráfico e/ou associa-

ção para o tráfico.197 As demais prisões examinadas resultaram de tipos penais 

diversos198 e que representam percentuais pouco significativos se comparados 

ao percentual dos crimes da Lei nº 11.343 de 2006 — como é possível verificar 

no gráfico a seguir.
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A fim de averiguar se o tipo penal imputado influencia na decisão dos 

juízes, realizou-se o cruzamento destes com os resultados dos Habeas corpus 

— conforme gráfico a seguir — constatando-se um índice altíssimo de denega-

ções envolvendo os crimes da Lei de Drogas.
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Entretanto, diante da proporção de casos referentes aos crimes de tráfico 

e associação para o tráfico dentro do universo pesquisado, é possível presumir 

que o índice de denegações e concessões relacionado a eles será substancial-

mente superior aos demais tipos penais.

Para que as conclusões acerca da influência do tipo penal na decisão dos 

juízes sejam plausíveis, é necessário observar as variações entre os percentuais 

de concessões e denegações relacionados a cada tipo penal, quando é possível 

identificar que 70% dos casos envolvendo a Lei de Drogas foram denegados, 

dado que parece indicar um endurecimento no tratamento desses crimes.

Apesar de constar no gráfico que 75% dos Habeas corpus relacionados 

aos crimes patrimoniais foram denegados e 67% dos relativos aos crimes con-

tra a vida foram concedidos, o pequeno número de casos que compõe a amos-

tra desses tipos penais — 4 e 3, respectivamente — compromete a análise, não 

sendo possível extrair conclusões relacionadas a eles.
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Outro dado extraído da análise quantitativa refere-se aos pareceres emi-

tidos pelo Ministério Público. Em 63% dos acórdãos examinados, o Procurador 

de Justiça se manifestou pela denegação da ordem, percentual que poderia ser 

ainda maior, considerando que 17% dos casos não possuem essa informação. 

O alto índice de manifestações denegatórias sugere que, embora a função das 

Procuradorias de Justiça perante o segundo grau de jurisdição seja de fiscal 

da lei, a atuação dos procuradores é permeada pelo punitivismo que parece 

pautar a atuação da instituição na área criminal.

17% 

63% 

3% 
17% 

Parecer do Ministério Público 
Concessão Denegação 

Não Conhecimento Sem informação 

Dos vinte e nove acórdãos que contêm informação quanto ao parecer do 

Procurador de Justiça, apenas sete apresentaram resultados divergentes da 

opinião emitida por ele. Ou seja, em mais de 75% dos casos199 a conclusão do 

julgamento correspondeu à manifestação do parquet, o que demonstra que 

esta interfere em alguma medida no desfecho do julgamento. Esse dado pare-

ce indicar que os juízes atribuem considerável importância à opinião do Minis-

tério Público, fato que pode ser uma peculiaridade da área criminal, em razão 

da importante função atribuída à instituição ministerial nessa seara.

Por fim, vale atentar brevemente para uma questão relativa às autoridades 

coatoras dos Habeas corpus examinados. Dos trinta e dois casos que contêm essa 

informação, 71,87% referem-se a juízos de comarcas do interior ou de regionais, o 

que talvez indique que os juízos da capital concedem a prisão domiciliar em maior 

escala e, por isso, não se vislumbre tantos casos originados de varas da capital 

na segunda instância. Não há como comprovar essa hipótese neste trabalho, mas 

essa possibilidade pode decorrer do fato de os juízes da capital terem mais con-

tato com os debates relativos às precárias condições da maternidade no cárcere, 

o que evidenciaria a necessidade de interiorização e regionalização da temática.

3.4 Análise qualitativa

Da leitura das razões expressas nos acórdãos, algumas questões se destaca-

ram, as quais serão apresentadas por temas: (i) prisão domiciliar como facul-
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dade do julgador; (ii) necessidade de comprovação dos requisitos legais; (iii) 

exigência de requisitos não previstos na legislação; (iv) gravidade abstrata do 

delito e o tráfico de drogas; (v) necessidade de manutenção da prisão preventi-

va; (vi) estrutura dos estabelecimentos prisionais: aspectos formais x materiais; 

(vii) envolvimento com a criminalidade x rompimento com a maternidade; (viii) 

caso emblemático: tanto espírito no feto, nenhum no marginal.

3.4.1 Prisão domiciliar como faculdade do julgador

Na maioria dos acórdãos examinados — tanto os que concederam as ordens de 

Habeas corpus como os que denegaram —, os magistrados firmaram entendi-

mento de que o preenchimento dos requisitos do artigo 318 do CPP não gera a 

concessão automática do benefício da prisão domiciliar, pois consideram que 

essa é uma faculdade conferida a eles que deve ser avaliada no caso concreto, 

conforme ressaltado em um dos votos:200

O benefício previsto no inciso V do art. 318 do CPP não é 

meramente objetivo e deve ser analisado pelo juiz que ‘poderá’ 

concedê-lo ou não de acordo com o caso concreto e, por óbvio, 

primando pela segurança e proteção da criança.

Apenas um dos casos considerou que “não obstante a redação do art. 318 

do CPP use o verbo ‘poderá’, demonstrada a hipótese de incidência desse dis-

positivo — cujo ônus recai sobre a defesa —, é dever do juiz determinar o cum-

primento da prisão preventiva em prisão domiciliar”,201 mesmo entendimento 

apontado por BADARÓ:202

Embora o art. 318 utilize o verbo ‘poderá’, é de considerar 

que, demonstrada a hipótese de incidência do art. 318, o juiz de-

verá determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão 

domiciliar. Trata-se de direito subjetivo do preso, independente 

de o preceito empregar o verbo ‘poder’ a indicar inexistente poder 

discricionário do juiz. Ou seja, deve-se ler o ‘poderá’ como deverá.

Reconhece-se, entretanto, que a utilização do termo “poderá” na redação 

do caput do dispositivo de fato parece indicar certo grau de discricionariedade 

do julgador, mas essa possibilidade não deve ser confundida com arbitrarie-

dade. É necessário que a decisão do magistrado considere o “espírito” da lei 

e priorize a opção que garanta o melhor interesse da criança. Consequente-

mente, presentes os requisitos do artigo 318 do CPP, o juiz só poderá afastar a 

concessão do benefício se demonstrar de forma fundamentada porque a ma-
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nutenção da prisão preventiva melhor se adapte ao interesse do menor ou, 

numa ponderação de direitos, sobressai-se a ele.

No entanto, identificou-se que, na maioria dos votos, os magistrados uti-

lizam o argumento da discricionariedade e priorizam outros aspectos — como 

a segurança pública — para justificar a denegação do benefício, sem sequer 

mencionar a condição da mãe e da criança.

Constata-se, assim, que a discricionariedade atribuída pela redação do 

dispositivo representa, na prática, um entrave à efetivação do direito à prisão 

domiciliar a diversas mulheres que, em tese, teriam direito ao benefício, uma 

vez que os magistrados interpretam essa faculdade de forma errônea.

3.4.2 Necessidade de comprovação dos requisitos legais

Para que a mulher faça jus ao benefício da prisão domiciliar, a legislação prevê 

que o juiz “poderá exigir prova idônea” 203 da circunstância pessoal que o en-

seja, a qual, segundo LOPES JR.,204 poderá ser cumprida mediante prova docu-

mental e/ou pericial que ateste a gravidez ou a existência de filhos menores de 

12 anos — únicos requisitos exigidos pelos incisos IV e V do artigo 318 do CPP.

Ao examinar os acórdãos, constatou-se que o direito à prisão domiciliar 

foi negado em quatro205 situações por ausência de comprovação dos requisitos 

legais, exigindo-se documento que atestasse a gravidez da mulher ou a exis-

tência dos filhos menores.

Considera-se, no entanto, que essa necessidade de comprovação é incoe-

rente com os demais instrumentos normativos sobre o tema, uma vez que ou-

tros dispositivos206 preveem que o Estado deve averiguar eventual gravidez e/

ou existência de filhos da mulher presa — previsões instituídas justamente para 

garantir que o juiz considere essas circunstâncias ao decidir sobre a manuten-

ção ou não da prisão da mulher.

Questiona-se, além disso, se atribuir o ônus da comprovação da situação 

fática à mulher poderia restringir as reais chances de efetivação do direito à 

prisão domiciliar, tendo em vista que: (i) as mulheres estão presas e, por isso, 

dependem do Estado para realizarem exames médicos que comprovem even-

tual gestação; (ii) a maioria das mulheres presas é pobre e, portanto, assistidas 

pela Defensoria Pública, a qual não dispõe de recursos suficientes para realizar 

um atendimento individualizado, dependendo, em grande parte, do auxílio dos 

familiares dos assistidos, o que dificulta a constatação e comprovação da gra-

videz e existência de filhos.

Coincidentemente, os quatro casos denegados por ausência de demons-

tração da hipótese legal autorizadora foram impetrados pela Defensoria Públi-

ca. Em um deles,207 “embora o impetrante tenha juntado à exordial formulário 

de controle de gestante do Complexo de Gericinó” — provavelmente por não 
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ter acesso a exames médicos da paciente —, o pleito foi negado por “ausência 

de prova pré-constituída de que esteja gestante”; o que induz à seguinte inda-

gação: qual seria o meio hábil para a comprovação? Se o formulário da própria 

unidade prisional não comprova a gestação, difícil vislumbrar qual prova preen-

cheria o requisito, tendo em vista que a mulher encontra-se presa e não dispõe 

de instrumentos para realizar um teste de gravidez por conta própria.

3.4.3 Exigência de requisitos não previstos na legislação

Em 68% dos Acórdãos denegados, os magistrados exigiram a comprovação 

de requisitos não previstos na legislação — como idade gestacional, gestação 

de risco, incapacidade estatal em garantir a integridade física da gestante, pre-

juízos causados à gestação em decorrência da prisão; ausência de creche; ser 

a mãe lactante; ser a mãe responsável pelos cuidados dos filhos; presença de 

a mãe ser imprescindível para os cuidados dos filhos e para garantir o desen-

volvimento pleno deste; inexistência de outros responsáveis —, o que viola o 

princípio da separação de poderes,208 uma vez que a atuação judicial deve se 

ater aos limites legais estabelecidos pelo Poder Legislativo. Além disso, cabem 

algumas considerações acerca das exigências apresentadas pelos magistrados.

Observa-se que a necessidade de comprovação da idade gestacional e da 

existência de risco na gravidez são exigências presentes na redação do artigo 

318 do CPP dada pela Lei 12.403 de 2011, que não está em vigor desde o dia 9 

de março deste ano. A utilização desses argumentos demonstra o completo 

desconhecimento da nova legislação, conforme é possível verificar na passa-

gem a seguir, extraída de um voto209 proferido em outubro de 2016:

Sabe-se que com o advento da Lei nº 12.403 foi dada nova 

redação ao artigo 318 do diploma penal adjetivo, admitindo-se 

a prisão domiciliar das mulheres recolhidas por força de prisão 

preventiva que se encontram com mais de sete meses de ges-

tação ou que tenham gravidez de alto risco. (...) Ademais, como 

bem pontuado pela Procuradora de Justiça Soraya Taveira Gaya, 

não há nos autos qualquer indicação de que se trata de gestação 

de risco (ultrassonografia obstétrica às fls. 23 do anexo) e, tam-

pouco, comprovou a impetrante a alegada absoluta incapacidade 

estatal em garantir a integridade da custodiada.

A ausência de restrição ao tempo gestacional e à existência de risco da 

nova redação do artigo 318 do CPP leva a presumir o reconhecimento de que 

o cárcere representa um potencial risco à gravidez. Torna-se incoerente, por-

tanto, exigir que se comprove que o Estado não possui capacidade de garantir 
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a integridade física da gestante ou que a prisão representa risco à gravidez, 

uma vez que estes aparentam ser um dos próprios fundamentos da existência 

do benefício.

Também se mostra infundado condicionar a prisão domiciliar à compro-

vação de que a mulher é responsável pelos filhos, imprescindível aos seus cui-

dados ou de que inexistem outros responsáveis, uma vez que a única exigência 

presente no dispositivo especificamente voltado para a mulher é de que ela 

seja mãe de crianças menores de 12 anos. Logo, para fazer jus à concessão da 

prisão domiciliar, basta que comprove a existência de filhos nessa faixa etária.

A necessidade de ser “imprescindível aos cuidados dos filhos” e de de-

monstrar que “inexistem outros responsáveis” são requisitos presentes em ou-

tras hipóteses de concessão da prisão domiciliar, cabíveis, respectivamente, 

aos pais e aos responsáveis por menores de 6 (seis) anos ou deficientes.210 

Ressalta-se, assim, que se a vontade do legislador fosse impor essas exigências 

às mães, este teria inserido previsão expressa neste sentido, assim como o fez 

nessas outras hipóteses.

Há que considerar, ainda, que a “imprescindibilidade” da mãe aos cuida-

dos do filho é o próprio fundamento da previsão legislativa após as alterações 

instituídas pela Lei da Primeira Infância, a qual aponta que o melhor interesse 

da criança envolve a manutenção da convivência familiar e, principalmente, do 

vínculo materno.

Portanto, além de criar condições não previstas em lei, exigir tais compro-

vações significa desconsiderar que a mãe é a responsável legal pelos filhos e 

sua presença é fundamental para o desenvolvimento pleno destes.

3.4.4 Gravidade abstrata do delito e o tráfico de drogas

Considerável parcela dos acórdãos que denegaram a ordem apresenta argu-

mentos referentes à gravidade abstrata do crime, em regra associada ao tráfico 

ilícito de entorpecentes, sendo comum a presença de trechos que afirmam “a 

alta nocividade do delito imputado, pois o tráfico agrega outros delitos, marca-

dos pela violência e morte, que não só abalam a sociedade, como também cau-

sam profunda tristeza e desamparo moral e material para inúmeras famílias” 
211 e consideram a prisão preventiva necessária “porque o tráfico de drogas é 

prática criminosa capaz de incentivar o cometimento de outros delitos, pertur-

bando a paz pública, a segurança e a harmonia social.” 212

Além dos crimes relacionados à Lei de Drogas justificarem a necessidade 

de manutenção da prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime, 

restou evidente em alguns casos que os magistrados consideram que a “mulher 

traficante” representa risco efetivo à criança, “como se o envolvimento com o 

crime de tráfico de drogas já denunciasse, por si, uma maternidade irresponsá-
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vel, quando se discute que justamente o que leva a maior parte das mulheres 

ao tráfico é a necessidade de manutenção de sua casa e família”.213

Em um dos casos214 examinados, uma mulher que havia dado à luz recente-

mente teve o pleito denegado em razão de ser acusada de praticar o comércio 

ilícito de drogas em sua própria residência — situação comum a muitas mulhe-

res que veem no tráfico uma oportunidade de incrementar a renda familiar sem 

a necessidade de se ausentar dos cuidados maternos e do lar. Nas razões, a de-

sembargadora arguiu que a prisão preventiva deveria ser mantida em benefício 

da própria criança, conforme trecho:

Ouso dizer que, no presente writ, devemos manter a prisão 

preventiva da paciente em benefício da própria criança, por in-

compatibilidade entre o interesse da mãe em recolher-se em seu 

domicílio e o interesse público em zelar pela ordem pública. A 

presente ponderação atende ao conteúdo material e instrumental 

da razoabilidade.

Em situação similar, os magistrados denegaram a ordem sob o argumento 

de que a mulher era acusada de associação para o tráfico e tinha uma conde-

nação anterior convertida em restritiva de direitos e, assim, “a concessão do 

mencionado benefício implicaria em efetivo risco para a criança”,215 que, vale 

dizer, estava em fase de amamentação.

Diante do expressivo número de denegações em razão do envolvimento 

da mulher com os crimes da Lei de Drogas, não causa surpresa que em um 

dos casos — cuja imputação era de tráfico e associação com o tráfico — o 

magistrado tenha declarado a necessidade de o impetrante provar “que o tipo 

penal imputado não se revele incompatível com a presença desses menores 

em companhia da genitora”,216 o que indica que os tipos penais em questão são 

considerados incompatíveis com a maternidade.

Embora esse trabalho não apresente um recorte específico sobre a relação 

do encarceramento feminino com a Lei de Drogas, o universo examinado con-

firma a estatística nacional e as razões proferidas pelos desembargadores reve-

lam uma tendência de endurecimento no tratamento desses crimes, contribuindo 

para política de repressão às drogas. Essa “alta nocividade” atribuída a esses tipos 

penais resulta em julgamentos completamente desconectados da realidade e que 

impedem que a proteção à criança e à mulher seja colocada em primeiro plano.

3.4.5 Necessidade de manutenção da prisão preventiva

Mesmo quando a gravidade concreta do crime é demonstrada, a construção 

argumentativa para sustentar a necessidade de manutenção da prisão preven-
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tiva e a consequente não aplicação da prisão domiciliar é inconsistente. Com 

base na gravidade do crime, os magistrados recorrem aos vagos e subjetivos 

requisitos da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP — necessidade 

de garantir a ordem pública e econômica, proporcionar a conveniência da ins-

trução criminal, assegurar a aplicação da lei penal e evitar a prática de novas 

infrações — para fundamentar a impossibilidade de substituição desta pela pri-

são domiciliar.

Desconsideram, no entanto, que a prisão domiciliar é uma espécie de pri-

são cautelar utilizada em substituição à prisão preventiva e, assim, os requisitos 

do artigo 312 do CPP estarão invariavelmente presentes nos casos em que esta 

medida puder ser aplicada. Do contrário, seria necessário conceder a liberdade 

provisória, uma vez que a segregação cautelar é medida excepcional.

Esses dados apontam que os magistrados, além de priorizarem a preser-

vação da ordem pública diante do interesse da criança, possuem certa resis-

tência em considerar o instituto da prisão domiciliar como prisão, não sendo 

surpresa encontrar a afirmação de que “casa não é prisão e a tão decantada 

‘prisão domiciliar’ nada mais é do que pura e simples liberdade” 217 — como se 

estes tivessem alguma ingerência para alterar a natureza legalmente atribuída 

ao instituto, o que demonstra, novamente, a violação de um dos princípios ba-

silares do Estado Democrático de Direito: a separação de poderes.

3.4.6 Estrutura dos estabelecimentos prisionais: aspectos formais x materiais

Em alguns dos casos analisados, os magistrados negaram o direito à prisão 

domiciliar em razão do estabelecimento prisional feminino do estado do Rio 

de Janeiro que abriga as mulheres gestantes e lactantes dispor de Unidade 

Materno Infantil (UMI).

Em uma das situações,218 uma grávida de oito meses impetrou Habeas cor-

pus requerendo a concessão da prisão domiciliar e teve pleito negado sob o 

argumento de que “o Sistema Penitenciário do Rio de Janeiro dispõe de Unida-

de Materno Infantil, e, deste modo, há instrumentos para que a paciente receba 

todo o cuidado necessário”.

Durante a gestação, no entanto, as mulheres são custodiadas na Peniten-

ciária Talavera Bruce, que, apesar de ser a principal unidade prisional femini-

na do Estado, não dispõe de estrutura específica para grávidas, resguardan-

do apenas uma ala para este fim. O encaminhamento para a Unidade Materno 

Infantil é realizado somente após as mulheres darem à luz, uma vez que essa 

unidade dispõe de poucas vagas.

Em decorrência disso, o argumento da existência de centro especializado 

teve maior incidência nas situações em que a mãe e a criança encontravam-se 

custodiadas na Unidade Materno Infantil, casos em que as denegações foram 
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baseadas na garantia abstrata do exercício do direito à amamentação previsto 

na Constituição da República e na LEP, aduzindo os magistrados que “a Cons-

tituição Federal assegura às presidiárias condições para que possam permane-

cer com seus filhos durante o período de amamentação, consoante o disposto 

no inciso L do artigo 5º”.219

Ainda que o Estado disponha de local adequado para abrigar gestantes e 

mães com filhos pequenos, a simples menção à sua existência e às garantias 

legais não é condição para afastar o direito à prisão domiciliar, bem como não 

é garantia de que a mulher e a criança receberão tratamento adequado às suas 

necessidades — a julgar pelos acontecimentos narrados no capítulo anterior.

Em pesquisa similar a essa, FRANKLIN e BRAGA220 identificaram que diver-

sos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ba-

searam suas fundamentações na infraestrutura dos estabelecimentos prisionais. 

Todos pautados na garantia de direitos, mas com uma fundamental diferença: 

os casos que concederam o benefício embasaram suas razões nas condições 

materiais das unidades prisionais (sua ineficácia), enquanto os casos que se ati-

veram às condições formalmente garantidas resultaram no encarceramento.

O presente trabalho constatou a mesma problemática, tendo identificado 

alguns casos que concederam a ordem ao considerar as condições materiais 

das unidades prisionais, aduzindo, por exemplo, que:

Malgrado o que dispõe o art. 89 da Lei n° 7.210/89, que de-

termina ao estabelecimento prisional proporcionar meios neces-

sários ao acautelamento de detentas com filhos, na prática, po-

rém, a legislação não é cumprida na maioria das penitenciárias, 

sendo certo que as condições dos presídios brasileiros são noto-

riamente precárias.221

A paciente está grávida de quase 9 (nove) meses e vem 

cumprindo uma pena desumana, que contraria todos os princí-

pios de humanização da pena, de modo que, em última instância, 

o que está em jogo é a dignidade da requerente, violada em seus 

direitos fundamentais por uma circunstância a que não deu causa 

e pela qual não pode ser penalizada: a notória falha do Estado na 

manutenção de um sistema prisional caótico, que não resguarda 

os mais elementares direitos das pessoas encarceradas.222

Conclui-se, portanto, que o enfoque nos aspectos formais desconsidera a 

realidade da dinâmica e da estrutura das unidades prisionais, levando os ma-

gistrados a identificarem “o dever-ser normativo com a realidade, como se as 

garantias legislativas estivessem presentes no plano material das instalações 
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prisionais”.223 Além disso, os argumentos baseados na existência de unidade 

prisional adequada desprezam que a proteção à gestação e à infância não se 

resume à estrutura física, sendo necessário priorizar a convivência da criança 

com a mãe.

3.4.7 Envolvimento com a criminalidade x Rompimento com a maternidade

A ideia de que a mulher rompe com os papéis sociais a ela impostos ao se en-

volver com o crime — e, por isso, não é digna de ser mãe — esteve presente em 

alguns casos, o que demonstra que julgamentos morais permeiam a atuação de 

alguns magistrados.

Em situações bastante similares,224 duas mulheres grávidas ingressaram 

em uma unidade prisional sob a acusação de tráfico de drogas e, após darem 

à luz, foram encaminhadas para a UMI. Quando impetraram os Habeas corpus 

com pleito de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ambas estavam 

com os seus bebês recém-nascidos em fase de amamentação.

Nas razões dos acórdãos denegatórios, além dos argumentos abordados 

anteriormente, os magistrados recorreram a justificativas de ordem moral, des-

qualificando o exercício da maternidade em decorrência do suposto envolvi-

mento da mulher com o crime durante o período gestacional, como se pode 

observar no trecho a seguir:

Na hipótese, conclui-se que não há justificativa para a subs-

tituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, uma vez que, 

caso assim se fizesse, a paciente estaria a ser beneficiada por sua 

própria torpeza. Quando da prática do delito, sua prisão se deu 

em 06/04/2015, a paciente estava, teoricamente, com 7 meses 

de gravidez e, sem dúvida, sabia dos cuidados necessários ao 

seu desenvolvimento saudável. Nada disso, contudo, lhe impe-

diu de se envolver no evento criminoso.225

Vale ressaltar que em uma dessas situações226 a SEAP emitiu ofício in-

formando que, além do bebê de quatro meses nascido na unidade prisional, 

a mulher é mãe de outros dois filhos e não recebe visita dos seus familiares. 

Essa informação, no entanto, não foi ponderada pelos magistrados, em que 

pese a idade do bebê indicar que ele será brevemente desligado da unidade 

prisional e que não há nenhum familiar em contato para se responsabilizar 

pelos seus cuidados.

A utilização de argumentos morais restou ainda mais evidente em outros 

dois casos, nos quais, em decorrência do envolvimento em evento criminoso, 

o magistrado questionou a imprescindibilidade da presença da mulher aos cui-
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dados dos filhos e à sua “moralidade” para ser mãe. Para uma das presas, mãe 

de uma criança de 3 anos de idade, afirmou-se que “seu filho não depende, 

como se alega, exclusivamente, de seus cuidados, tanto que não a impede de 

cometer ilícito violento em plena madrugada”.227 Para outra, mãe de quatro 

filhos menores e custodiada na UMI amamentando um deles, foram proferidos 

os inacreditáveis dizeres:

Por último porque o próprio ECA (Lei nº 8069/90) estabele-

ce a proteção integral à criança e ao adolescente, cabendo ao Po-

der Público, especialmente ao Judiciário preservar com absoluta 

prioridade dos direitos daqueles consagrados não só no Estatuto, 

mas também na Constituição, como a vida, saúde e segurança. 

Não me parece que uma traficante de drogas, reincidente espe-

cífica tenha condições materiais e morais para oferecer uma cor-

reta criação e educação a crianças, deixando-as livres de quais-

quer riscos inerentes às atividades criminosas.228

Esses dados evidenciam que o envolvimento da mulher com a criminali-

dade é, ainda hoje, objeto de julgamentos morais e sexistas, uma vez que não 

é dado a ela desviar do papel socialmente atribuído ao gênero feminino. A difi-

culdade de dissociação entre a figura da “mulher criminosa” e da “mulher mãe” 

acarreta em uma dupla punição às mulheres: são punidas com a privação da 

liberdade por transgredirem a lei e, sobretudo, são impedidas de exercerem a 

maternidade por romperem com as expectativas impostas ao gênero.

3.4.8 Caso emblemático:229 tanto espírito no feto, nenhum no marginal230

Jandyra, em razão de uma gravidez indesejada e da ausência da tutela do Es-

tado para realizar o procedimento de interrupção da gravidez de forma segura, 

recorreu a uma clínica clandestina de aborto e, possivelmente em decorrência 

de uma intervenção médica malfeita, veio a óbito.

O caso chegou às instâncias do sistema de justiça criminal e resultou na 

denúncia e prisão de todos os funcionários da clínica por aborto, homicídio 

qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver. Inclusive Mônica, que 

trabalhava como recepcionista, e o seu companheiro, que locava o imóvel onde 

a clínica funcionava, ambos pais de uma menina menor de 12 anos de idade que 

ficou desamparada com a prisão dos genitores.

A defesa de Mônica pleiteou a substituição de sua prisão preventiva pela 

domiciliar com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Pe-

nal, a qual foi deferida em primeira instância sob o argumento de que “a ré se 

encontra presa juntamente com seu companheiro, pai de sua filha, o que faz 
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deduzir que a menor, privada da convivência de ambos os genitores, necessite 

dos cuidados da acusada”.231 O Ministério Público, no entanto, ajuizou uma Me-

dida Cautelar Inominada requerendo o restabelecimento da prisão preventiva, 

deferido nos seguintes termos:

[...] a concessão de prisão domiciliar à requerida coloca em risco 

concreto a ordem pública, na medida em que há fortes indícios de 

que esta desempenhava papel de relevante destaque na quadrilha, 

pois além de ser companheira de um dos corréus e de usufruir do 

valor arrecadado com a locação da sua própria residência para a 

realização dos procedimentos abortivos, era a recepcionista da clí-

nica clandestina, recebendo e fazendo a triagem dos pacientes e 

organizando o seu funcionamento. Assim, evidente o risco concreto 

de reiteração criminosa [...] sendo certo que se a requerida não ti-

vesse cedido ou alugado sua casa para auferir dinheiro, os aborta-

mentos e homicídios que se seguiram não teriam sido perpetrados.

Os argumentos utilizados para restabelecer a prisão preventiva da acu-

sada são todos relativos ao crime: sua gravidade, necessidade de assegurar a 

ordem pública e evitar a prática de novas infrações. Não há sequer menção à 

criança e à necessidade de proteger os seus interesses e assegurar o vínculo 

com a mãe. No entanto, essas discussões já foram travadas no tópico anterior 

e, embora este caso não esteja no universo utilizado nas estatísticas — por não 

se tratar de Habeas corpus —, optou-se por apresentá-lo apenas para apontar 

as incoerências do sistema de justiça criminal brasileiro.

Em prol da proteção ao feto, o Estado criminaliza o aborto e sujeita a vida 

de milhares de mulheres a procedimentos irregulares. Em prol da segurança 

pública, o Estado prende uma recepcionista de uma clínica clandestina e deixa 

sua filha desamparada. A conclusão é matemática: protege-se o feto mais que 

a vida. Talvez porque seja mais fácil ver vida no espírito. Ou talvez porque a 

vida tenha pesos diferentes a depender de quem a usufrui. No mais, incoerên-

cias de um sistema que, embora teorize o contrário, revela na prática a opção 

por uma política criminal desproporcional, repressora e que desconsidera os 

impactos sociais da preferência por medidas cautelares e penas focadas na 

privação da liberdade.

Conclusão
O presente Trabalho de Conclusão de Curso propôs um mergulho no submun-

do do encarceramento feminino e, principalmente, nas condições para o exer-

cício da maternidade no sistema prisional nacional.
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Considerando a peculiaridade do tema e o recorte de gênero que o atraves-

sa, os dois primeiros capítulos foram destinados à sua contextualização, nos quais 

foram apresentados um panorama sobre as peculiaridades do encarceramento 

feminino e as condições existentes para o exercício da maternidade no cárcere.

Partiu-se da premissa de que o sistema prisional nacional é precário e 

apresenta-se como um potencial violador de direitos humanos, desrespeitando 

as garantias previstas às pessoas presas e ferindo um dos principais fundamen-

tos do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana. Além 

disso, considerou-se que o sistema de justiça criminal é utilizado como um ins-

trumento de controle e opressão de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, selecionando e etiquetando comportamentos a serem criminalizados.

Evidenciou-se, assim, que o ambiente prisional reflete a realidade social e 

as relações de poder existentes extramuros, funcionando como um reprodu-

tor de estigmas que impacta primordialmente as minorias, como as mulheres, 

constatando que estas vivenciam a experiência da prisão de forma ainda mais 

traumática que os homens [uma vez que as políticas criminais foram historica-

mente baseadas em um modelo androcêntrico, desconsiderando as particula-

ridades do gênero feminino].

Identificou-se a eclosão de iniciativas que demonstram preocupação com 

as mulheres encarceradas; entretanto, os diplomas nacionais e internacionais 

que garantem um tratamento humanitário às mulheres presas e estabelecem 

medidas que visam possibilitar a continuidade do exercício da maternidade no 

cárcere, na prática, não são efetivados pelo poder público.

O dever-ser está muito distante da realidade, a qual, por muitas vezes, 

desafia a crença nas instituições estatais, no sistema de justiça criminal e no 

próprio senso de justiça do ser humano, o que leva à rejeição de soluções pau-

tadas no encarceramento.

Observou-se, assim, a necessidade de adoção de medidas alternativas ao 

encarceramento como forma de possibilitar o pleno exercício da maternida-

de. Neste sentido, elegeu-se averiguar a efetividade da substituição da prisão 

preventiva pela domiciliar das gestantes e mães com filhos menores, a qual 

teve suas hipóteses de incidência recentemente ampliadas pela Lei da Primeira 

Infância, em vigor desde março de 2016.

Para tanto, analisou-se acórdãos proferidos em sede de Habeas corpus 

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde março deste ano.

Questionou-se se os magistrados priorizariam o interesse da criança e da 

mãe ao serem chamados a decidir quanto à concessão da prisão domiciliar, 

supondo-se que estes priorizariam a segurança pública em suas decisões.

Constatou-se, assim, que os magistrados, em sua maioria, priorizam argu-

mentos relativos à segurança pública, muitas vezes sem sequer mencionar os 
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direitos protetivos da criança e da mãe; o que, além de confirmar a hipótese 

formulada, resultou em um índice altíssimo de denegações do benefício da pri-

são domiciliar — mesmo em casos em que as mulheres comprovaram objetiva-

mente o preenchimento dos requisitos necessários à concessão.

Identificaram-se dois entraves à concessão da prisão domiciliar na reda-

ção do artigo 318 do CPP: (i) a faculdade atribuída ao julgador pelo caput; e 

(ii) a exigência de a mulher comprovar os requisitos que ensejam o benefício, 

prevista no parágrafo único.

A faculdade atribuída aos magistrados representou, na prática, um obs-

táculo à concessão do benefício, uma vez que os julgadores a interpretam de 

forma ampla e irrestrita. Entende-se, no entanto, que essa discricionariedade é 

limitada pelos direitos e garantias da criança e da mãe, que devem ser prioriza-

dos diante da segurança pública.

A exigência de que a mulher comprove os requisitos previstos nas hipó-

teses de concessão é incoerente com as demais previsões e reduz as reais 

possibilidades de efetivação da medida, uma vez que estas se encontram em 

privação de liberdade e não dispõem de instrumentos para tanto.

Considera-se que eventual alteração legislativa na redação do dispositi-

vo não resolveria o problema, uma vez que foram verificados diversos casos 

em que os magistrados denegaram a concessão do benefício em decorrência 

da ausência de comprovação de requisitos não previstos na lei. Portanto, ain-

da que o benefício não seja uma faculdade, os magistrados, na prática, pode-

riam denegar a prisão domiciliar por ausência de comprovação de requisitos 

criados por eles.

Conclui-se que a inefetividade das medidas alternativas ao encarceramen-

to decorre da má aplicação do Direito, acreditando-se que as razões remontam 

à cultura do punitivismo, do encarceramento, da guerra às drogas e dos julga-

mentos morais em relação à transgressão feminina.

Neste sentido, entende-se que o caminho possível para garantir a amplia-

ção da efetividade das medidas desencarceradoras e condições dignas para o 

exercício da maternidade no cárcere não envolve alterações legislativas e es-

truturação de presídios, mas sim uma mudança na mentalidade dos operadores 

do sistema de justiça criminal.

É necessário que estes compreendam as peculiaridades do encarceramen-

to feminino e os seus respectivos impactos sociais, a fim de que atuem compro-

metidos com os direitos humanos, priorizando medidas em prol da dignidade 

da pessoa humana.

Por fim, este trabalho sugere a implementação de cursos de capacitação e 

a promoção de debates acerca da temática a todos os operadores do sistema 

de justiça criminal, e espera-se que os resultados aqui produzidos possam con-
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tribuir minimamente na propagação de ideias em relação a possíveis melhorias 

das condições para o exercício da maternidade no sistema prisional.
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100 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulhe-

res-1/anexos-projeto-mulheres/resolucao-no-14-de-11-de-novembro-de-1994.pdf>. Acesso 
em: 31 out. 2016.

101 Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mu-
lheres-1/anexos-projeto-mulheres/resolucao-no-04-de-15-de-julho-de-2009.pdf>. Acesso 
em: 31 out. 2016.

102 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulhe-
res-1/anexos-projeto-mulheres/resolucao-no-09-de-18-de-novembro-de-2011.pdf>. Aces-
so em: 31 out. 2016.

103 Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulhe-
res-1/anexos-projeto-mulheres/anexo-da-resolucao-no-09-de-18-de-novembro-de-2011.
pdf>. Acesso em: 31 out. 2016.

104 Disponível em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulhe-
res-1/anexos-projeto-mulheres/resolucao-no-03-de-1o-de-junho-de-2012.pdf>. Acesso em: 
31 out. 2016.

105 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/
anexos-projeto-mulheres/portaria-interministerial-210-2014.pdf. Acesso em: 31 out. 2016.

106 Disponível em: <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mu-
lheres-1/anexos-projeto-mulheres/doc-basilar-politica-nacional-versao-final.pdf>. Acesso 
em: 31 out. 2016. 

107 Portaria Interministerial nº 210/2014, art. 1º — Fica instituída a Política Nacional de Aten-
ção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional 
— PNAMPE, com o objetivo de reformular as práticas do sistema prisional brasileiro, con-
tribuindo para a garantia dos direitos das mulheres, nacionais e estrangeiras, previstos nos 
arts. 10, 14, § 3º, 19, parágrafo único, 77, § 2º, 82, § 1º, 83, §§ 2º e 3º, e 89 da Lei nº 7.210, de 
11 de julho de 1984.

108 Art. 2, inciso IV e art. 4, inciso II.
109 BRASIL. Ministério da Justiça e Cidadania. Normativos. [s.l.], [s.d.].
110 Idem, p. 7.
111 LEP, art. 82.
112 CR/88, art. 5, inciso XLVIII.
113 CP, art. 37; LEP, art. 82, § 1° e § 2º; CNPCP, Resolução nº 14/1994, art. 7º, §1º.
114 Regra de Mandela, nº 11, alínea a.
115 LEP, art. 89.
116 CNPCP, Resolução nº 14/1994, art. 17.
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117 CNPCP, Resolução nº 4/2009, art. 1, inciso I.
118 CNPCP, Resolução nº 4/2009.
119 Regra de Mandela nos 28 e 29; LEP, art. 83, § 2º e art. 89; CNPCP, Resolução nº 4/2009, arts. 

5 e 6; CNPCP, Resolução nº 14/1994, art. 11.
120 CNPCP, Resolução 9/2011.
121 Regra de Mandela nº 81; LEP, art. 83, § 3º e art. 77, § 2º; CNPCP, Resolução 14/1994, art. 52; 

CNPCP, Resolução 14/94, art. 30, § 1º.
122 BRASIL, 2014.
123 Em junho de 2014, existiam 1.420 unidades prisionais no país, sendo 1.070 voltadas ao pú-

blico masculino, 103 ao feminino, 239 mistas e 8 sem informação.
124 Unidades femininas: 49% não possuem, 34% possuem e 17% não possuem informação. Uni-

dades mistas: 90% não possuem, 6% possuem e 4% não possuem informação. 
125 Unidades femininas: 48% não possuem, 32% possuem e 20% não possuem informação. 

Unidades mistas: 86% não possuem, 3% possuem e 11% não possuem informação.
126 Unidades femininas: 76% não possuem, 5% possuem e 19% não possuem informação. Uni-

dades mistas: 89% não possuem, 0% possui e 11% não possuem informação.
127 BRASIL, op. cit., p. 18.
128 Regra de Bangkok nº 3; CPP, art. 6º, inciso X, art. 185, § 10º e art. 304, § 4º.
129 Regra de Bangkok nº 2.
130 Art. 4, inciso I, alíneas d, e.
131 CP, art. 38.
132 Regras de Bangkok nos 8, 10, 18, 48, 51.
133 ECA, art. 8o  e § 10; LEP, art. 14.
134 Lei nº 11.108/2015.
135 Regra de Mandela nº 28.
136 Regra de Mandela nº 29.1; Regra de Bangkok nº 49.
137 CR/88, art. 5, inciso XLV.
138 Regras de Bangkok, n° 48; CR/88, art. 5º, inciso L; ECA, art. 9º; LEP, art. 83, § 2º; Resolução 

14/94 CNPCP, art. 7, § 2º.
139 O texto do art. 83, § 2º, da LEP, foi alterado pela Lei n° 11.942, de 28 de maio de 2009, para 

prever que a criança deve ficar, no mínimo, 6 meses com a mãe. Em 15 de julho de 2009, 
quase dois meses após a alteração legislativa da LEP, foi editada a resolução nº 4/2009, a 
qual prevê que a criança deve permanecer no mínimo até um ano e seis meses. 

140 CNPCP, Resolução 4/2009, art. 1.
141 CNPCP, Resolução. 4/2009, art. 2º.
142 De acordo com a Recomendação da OMS que pode ser consultada no site http://www.

leitematerno.org/oms.htm.
143 CNPCP, Resolução nº 4/2009, arts. 4 e 5.
144 Regra de Mandela nº 29.1; e Regra de Bangkok nº 51.
145 CR/88, art. 208, inciso IV; ECA, art. 54, inciso IV.
146 LEP, art. 89. CNPCP, Resolução nº 4/2009, art. 5.
147 ECA, art. 19.
148 Regra de Bangkok nº 52.
149 CNPCP, Resolução 4/2009, art. 3º.
150 CNPCP, Resolução 4/2009, art. 4º.
151 ECA, art. 19.
152 Lei 12.010/2009, art. 1, § 1º.
153 ECA, art. 23, § 2º.
154 ECA, art. 161, § 5º.
155 Regra de Bangkok nº 26.
156 ECA, art. 19, § 4º.
157 Regra de Mandela nº 60; Regra de Bangkok nos 21 e 28; Resolução 4/2009, art. 8º.
158 Regra de Bangkok nº 4.
159 Art. 2, inciso VIII.
160 Portaria 210/2014, art. 4, inciso IV, alínea a.
161 CR/88, art. 5, inciso XLIX, art. 38, CP.
162 CR/88, art. 1, III.
163 Regra de Mandela nº 45; Regra de Bangkok nº 22.

http://www.leitematerno.org/oms.htm
http://www.leitematerno.org/oms.htm
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164 Regras de Mandela nos 47 e 48.1; Súmula Vinculante 11 do STF.
165 Regra de Bangkok nº 24 e Regra de Mandela nº 48.2.
166 Resolução 3/2012, CNPCP, arts. 4 e 5.
167 Lei nº 7.193/2016.
168 Regras de Bangkok nº 41; 42, itens 2 e 3; 58; 60; 62; 63 e 64.
169 LEP, art. 117, incisos III e IV.
170 CPP, art. 318, incisos IV, V e VI.
171 Conforme mencionado no capítulo 1, 64% das mulheres estão presas em decorrência dos 

crimes de tráfico de drogas (art. 33) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei 
11.343 de 2006.

172 Art. 33.  Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à 
venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar.

173 CP, art. 33.
174 De acordo com o INFOPEN (2014): 30,1% sem condenação, 44,7% regime fechado, 22,5% 

semiaberto, 2,1% aberto, 0,5% medida de segurança, 0,0% medida de segurança em trata-
mento ambulatorial. 

175 Considerando que o Plenário do STF caracterizou o sistema prisional brasileiro como um 
“estado de coisas inconstitucional” na ADPF 347 MC/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, 
julgada em 9/9/2015. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?-
docTP=TP&docID=10300665>. Acesso em: 28 jun. 2016.

176 Regras de Bangkok, regras nos 57, 58, 59, 60, 62, e 64.
177 Codice di Procedura Penale, art. 275, 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in 

carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati 
siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero 
padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza 
alla prole, ovvero persona che ha superato l’età di settanta anni. Disponível em: <http://
www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/polizia_provinciale/documenti/codi-
ce_di_procedura_penale.pdf>. Acesso em: 12/11/2016. 

178 CR/88, art. 5º,  LVII — ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sen-
tença penal condenatória.

179 O caput do art. 283 do CPP dispõe que “ninguém poderá ser preso senão em flagrante 
delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em de-
corrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou 
do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva”. Vale mencionar, no 
entanto, que o Plenário do STF admitiu recentemente a possibilidade de execução provisó-
ria da pena a partir da condenação em segunda instância, ou seja, antes do trânsito em jul-
gado. (STF, Plenário, HC 126292 SP, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 17/2/2016); 
(STF, Plenário, ADCs 43 e 44, Relator Ministro Marco Aurélio, julgadas em 5/10/2016); (STF, 
Plenário, ARE 964246 SP, Relator Ministro Teori Zavascki, julgado em 11/11/2016).

180 Segundo LOPES JR. (2015, p. 590) , “o requisito para decretação de uma prisão cautelar é a 
existência do fumus commissi delicti, enquanto probabilidade da ocorrência de um delito (e 
não de um direito), ou, mais especificamente, na sistemática do CPP, a prova da existência 
do crime e indícios suficientes de autoria”. 

181 “O periculum in mora no processo penal assume o caráter de perigo ao normal desenvolvi-
mento do processo (perigo de fuga, destruição da prova) em virtude do estado de liberda-
de do sujeito passivo. Logo, o fundamento é um periculum libertatis, enquanto perigo que 
decorre do estado de liberdade do imputado”. (Ibid, loc. cit.).

182 CPP, art. 319.
183 CPP, art. 282, incisos I, II e § 6º.
184 CPP, art. 311.
185 BRASIL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Bra-

sília: dezembro de 2014, p. 7.
186 CPP, art. 312. A prisão preventiva 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. Pará-

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=10300665
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/polizia_provinciale/documenti/codice_di_procedura_penale.pdf
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/polizia_provinciale/documenti/codice_di_procedura_penale.pdf
http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/polizia_provinciale/documenti/codice_di_procedura_penale.pdf
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grafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento 
de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4°).

187 CPP, art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão 
preventiva: I — nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima supe-
rior a 4 (quatro) anos; II — se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença 
transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei 
n° 2.848, de 7 de dezembro de 1940 — Código Penal; III — se o crime envolver violência do-
méstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com defi-
ciência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV — (Revogado pela 
Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único.  Também será admitida a prisão preventiva quando 
houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos 
suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade 
após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

188 CPP, art. 317.
189 BRASIL. Projeto de Lei nº 6998/2013 (da Câmara dos Deputados). Dispõe sobre a proteção 

integral, a promoção e a participação da criança e do adolescente. Diário do Congresso 
Nacional, Brasília, 2013, p. 9.

190 Art. 5°  Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas para a primeira infância a 
saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, 
a assistência social à família da criança, a cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio 
ambiente, bem como a proteção contra toda forma de violência e de pressão consumista, 
a prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comu-
nicação mercadológica. 

191 Art. 13.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios apoiarão a participação 
das famílias em redes de proteção e cuidado da criança em seus contextos sociofamiliar e 
comunitário visando, entre outros objetivos, à formação e ao fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários, com prioridade aos contextos que apresentem riscos ao desen-
volvimento da criança.

192 CR/88, art. 5º,  I — homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição.

193 Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx>. Acesso em: 
4 nov. 2016.

194 Observa-se que o conector “prox” indica que os documentos deverão conter as palavras 
especificadas no campo de busca em qualquer ordem no mesmo texto, considerando a 
proximidade de cinco palavras, enquanto o conector “e” indica que os documentos deve-
rão conter as palavras especificadas no campo de busca, mas sem restrição de proximida-
de. Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/AjudaConsultaJuris.aspx>. Acesso em: 4 
nov. 2016.

195 Disponível em: <http://www4.tjrj.jus.br/ConsultaUnificada/consulta.do#tabs-nome-indi-
ce1>. Acesso em: 4 nov. 2016.

196 Observa-se que dois desses Acórdãos estavam sob segredo de Justiça e, assim, os respec-
tivos dados foram extraídos apenas com base na ementa.

197 BRASIL. Ministério da Justiça. Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Bra-
sília: dezembro de 2014, p. 41.

198 Tipos penais: 23 tráfico e/ou associação; 4 roubos; 3 homicídios; 1 falsificação de documen-
to público; 1 peculato e corrupção passiva; 1 lesão corporal; 1 descumprimento de medida 
protetiva contra idoso; 1 sem informação.

199 Dos 29 casos que se tem informação sobre o parecer emitido pelo Procurador de Justiça 
— tendo em vista 6 casos não possuem essa informação. Em relação ao total (35), o per-
centual seria de 62,85%.

200 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0041577-94.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Joaquim Domingos de Almeida Neto, julgado em 19/10/2016, p. 5.

201 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0032042-44.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Siro Darlan de Oliveira, julgado em 20/9/2016, p. 30.

202 BADARÓ, G. Processo Penal. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 2012, p. 746-747.
203 CPP, art. 318, Parágrafo único.  Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos 

estabelecidos neste artigo.
204 LOPES JR., A. Direito Processual Penal. 12 ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 672.

http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia.aspx
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205 TJERJ, Segunda Câmara Criminal, HC nº 0026227-66.2016.8.19.0000, Relatora Desembar-
gadora Kátia Maria Amaral Jangutta, julgado em 30/8/2016; TJERJ, Quinta Câmara Cri-
minal, HC nº 0033261-92.2016.8.19.0000, Relator Desembargador Luciano Silva Barreto, 
julgado em 25/8/2016; TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0030173-46.2016.8.19.0000, 
Relatora Desembargadora Maria Angélica G Guerra Gueres, julgado em 4/10/2016; TJERJ, 
Terceira Câmara Criminal, HC nº 0024297-13.2016.8.19.0000, Relatora Desembargadora 
Monica Tolledo de Oliveira, julgado em 5/7/2016.

206 CPP, art. 6º, inciso X; art. 185, § 10º e art. 304, § 4º.
207 TJERJ, Quinta Câmara Criminal, Habeas corpus nº 0033261-92.2016.8.19.0000, Relator De-

sembargador Luciano Silva Barreto, julgado em 25/8/2016, p. 4.
208 CR/88, art. 2º — São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, 

o Executivo e o Judiciário.
209 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0038592-55.2016.8.19.0000, Relatora Desembarga-

dora Maria Angélica G. Guerra Guedes, julgado em 18/10/2016, p. 8 e 9.
210 CPP, art. 318, inciso III.
211 TJERJ, Oitava Câmara Criminal, HC nº 0037363-60.2016.8.19.0000, Relatora Desembarga-

dora Suely Lopes Magalhães, julgado em 14/9/2016, p. 3.
212 TJERJ, Quinta Câmara Criminal, HC nº 0033261-92.2016.8.19.0000, Relator Desembargador 

Luciano Silva Barreto, julgado em 25/8/2016, p. 3.
213 FRANKLIN, N. I. C. ; BRAGA, A. G. M. . Quando a casa é a prisão: uma análise de decisões 

de prisão domiciliar de grávidas e mães após a Lei 12.403/2011. Quaestio Iuris (Impresso), 
v. 8, p. 324-348, 2016, p. 7.

214 TJERJ, Primeira Câmara Criminal, HC nº 0009434-52.2016.8.19.0000, Relatora Desembar-
gadora Maria Sandra Kayat Direito, julgado em 23/3/2016, p. 10. Observa-se que esse caso 
não está incluído nos dados quantitativos, pois foi impetrado antes da vigência da Lei da 
Primeira Infância.

215 TJERJ, Quarta Câmara Criminal, HC nº 0008793-64.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Roberto Távora, julgado em 22/3/2016, p. 8. Observa-se que esse caso não está incluído 
nos dados quantitativos, pois foi impetrado antes da vigência da Lei da Primeira Infância.

216 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0041577-94.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Joaquim Domingos de Almeida Neto, julgado em 19/10/2016, p. 5.

217 TJERJ, Quarta Câmara Criminal, HC nº 0042581-69.2016.0000, Relatora Desembargadora 
Gizelda Leitão Teixeira, julgado em 18/10/2016, p. 14.

218 TJERJ, Oitava Câmara Criminal, HC nº 0075445-97.2015.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Cláudio Tavares de Oliveira Júnior, julgado em 30/3/3016, p. 8. Observa-se que esse 
caso não está incluído nos dados quantitativos, pois foi impetrado antes da vigência da Lei 
da Primeira Infância.

219 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0072950-80.2015.819.0000, Relator Desembarga-
dor Siro Darlan de Oliveira, julgado em 2/2/2016, p. 5. Observa-se que esse caso não está 
incluído nos dados quantitativos, pois foi impetrado antes da vigência da Lei da Primeira 
Infância.

220 FRANKLIN, N. I. C. ; BRAGA, A. G. M.  Quando a casa é a prisão: uma análise de decisões de 
prisão domiciliar de grávidas e mães após a Lei 12.403/2011. Quaestio Iuris (Impresso), v. 
8, p. 324-348, 2016, p. 13.

221 TJERJ, Sétima Câmara Criminal, HC nº 0032042-44.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Siro Darlan de Oliveira, julgado em 20/9/2016, p. 31.

222 TJERJ, Terceira Câmara Criminal, HC nº 0020511-58.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Antonio Carlos Nascimento Amado, julgado em 31/5/2016, p. 4.

223 FRANKLIN, N. I. C. ; BRAGA, A. G. M.  Quando a casa é a prisão: uma análise de decisões de 
prisão domiciliar de grávidas e mães após a Lei 12.403/2011. Quaestio Iuris (Impresso), v. 
8, p. 324-348, 2016, p. 12.

224 TJERJ, Segunda Câmara Criminal, HC nº 0009172-05.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Jose Muinos Pinheiro Filho, julgado em 12/4/2016; TJERJ, Primeira Câmara Criminal, HC 
nº 0009217-09.2016.8.19.0000, Relatora Desembargadora Katya Maria Monnerat, julgado 
em 19/4/2016. Observa-se que esses casos não estão incluídos nos dados quantitativos, 
pois foram impetrados antes da vigência da Lei da Primeira Infância.

225 TJERJ, Segunda Câmara Criminal, HC nº 0009172-05.2016.8.19.0000, Relator Desembarga-
dor Jose Muinos Pinheiro Filho, julgado em 12/4/2016, p. 9 e 10.
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226 TJERJ, Primeira Câmara Criminal, HC nº 0009217-09.2016.8.19.0000, Relatora Desembar-
gadora Katya Maria Monnerat, julgado em 19/4/2016, p. 5.

227 TJERJ, Quarta Câmara Criminal, HC nº 0042581-69.2016.8.19.0000, Relatora Desembarga-
dora Gizelda Leitão Teixeira, julgado em 18/10/2016, p. 14.

228 TJERJ, Terceira Câmara Criminal, HC nº 0024297-13.2016.8.19.0000, Relatora Desembarga-
dora Mônica Tolledo de Oliveira, julgado em 5/7/2016, p. 3.

229 TJERJ, Medida Cautelar Inominada nº 0045175-56.2016.8.19.0000, Relator Desembargador 
Luiz Zveiter, julgado em 20/9/2016. 

230 Referência ao trecho “E o venerável cardeal disser que vê tanto espírito no feto / E nenhum 
no marginal”, da música Haiti, do compositor e cantor Caetano Veloso.

231 Decisão proferida nos autos do processo n. 0312390-33.2014.8.19.0001, no dia 3/8/2016, 
pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.
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Aliada à credibilidade de mais de meio século de 
excelência no ensino de Economia, Administração 
e de outras áreas ligadas à atuação pública e 
privada, a Escola de Direito do Rio de Janeiro da 
Fundação Getulio Vargas – FGV Direito Rio – ini-
ciou suas atividades em julho de 2002. A criação 
desta nova escola é uma estratégia da FGV em ofe-
recer ao país um novo modelo de ensino jurídico 
capaz de formar lideranças de destaque na advoca-
cia e nas carreiras públicas.

A FGV Direito Rio desenvolveu um cuidadoso 
plano pedagógico de ensino, contemplando cur-
sos de graduação, pós-graduação e de extensão. 
O programa surge como valorosa resposta à crise 
do ensino jurídico observada no Brasil nas últimas 
décadas, que se expressa pela incompatibilidade 
entre as práticas tradicionais de ensino do direito e 
as demandas de uma sociedade desenvolvida.

Em seu plano, a FGV Direito Rio assume o papel 
de formar profi ssionais preparados para atender 
às reais necessidades e expectativas da sociedade 
brasileira em tempos de globalização. Seus cursos 
reforçam o comprometimento da Escola em inserir 
no mercado profi ssionais de Direito capazes de 
lidar com áreas interdisciplinares, dotados de uma 
visão ampla das questões jurídicas e com sólidas 
bases acadêmica e prática.

A Coleção Jovem Jurista é um importante instru-
mento para difusão do pensamento e do tratamento 
dado às modernas teses e questões discutidas nas 
salas de aula do curso de graduação em Direito 
desenvolvido pela FGV Direito Rio. Desta forma, 
esperamos oferecer a estudantes e advogados um 
material de leitura que possa efetivamente contri-
buir com seu aperfeiçoamento profi ssional.

FGV Direito Rio

ISSN 2179-0906

A Coleção Jovem Jurista é refl exo do compromisso 
da FGV Direito Rio com a pesquisa. Nossos alunos 
estão imbuídos do espírito de engajamento com a 
realidade que nos cerca e de responsabilidade com 
o desenvolvimento global. Esta postura requer um 
novo olhar sobre o Direito, resultado de uma atuação 
refl exiva, tal qual presente nestes artigos. Busca-se 
ultrapassar os horizontes da sala de aula e da apro-
priação passiva do conhecimento, com o incentivo 
aos estudantes em fomentarem trabalhos acadêmi-
cos com qualidade e inovação. Este é o momento da 
criação e do risco intelectual por parte do aluno, o 
resultado pode ser conferido pelo leitor nesta obra.

Sérgio Guerra
Diretor da FGV Direito Rio
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