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Os tempos difíceis são também tempos de lutas e apren-
dizados. Nestes primeiros quatro meses de gestão, a AMAGIS 
realizou importantes atividades.

No fim de 2018, conseguimos que a Administração efetu-
asse o pagamento da PAE.

No início de 2019, iniciamos uma longa jornada de con-
versações para viabilizar a indenização de período de férias 
não gozado. Negociamos um novo ato normativo para que 
a atual Administração consentisse com o pagamento. Os re-
querimentos já estão sendo apresentados pelos magistrados.

Apresentamos quatro requerimentos administrativos 
para pagamento de valores relativo à implantação do novo 
subsídio.

Também desde o início do ano nos direcionemos à aproxi-
mação com parlamentares para discussão dos mais diversos 
temas de interesse da magistratura. Realizamos um café com 
os deputados da bancada do Distrito Federal, fizemos ainda 
encontros individuais e um grande almoço reunindo mais de 
23 parlamentares, contando inclusive com a presença do Vi-
ce-Presidente da Câmara dos Deputados.

Realizamos visita de cortesia ao Vice-presidente da Re-
pública, Hamilton Mourão, enquanto estava no exercício da 
Presidência.

A AMAGIS prestou indispensável assistência aos magistra-
dos que pretendiam decidir sobre a migração de regime pre-
videnciário. Fez intensa gestão buscando prorrogar o prazo 
de migração, sem êxito em razão das circunstâncias políticas.

A AMAGIS também interveio contra ato da Administração 
que suprimiu paramento da VPNI e ainda determinou a de-
volução de valores.

A Escola da Magistratura iniciou o ano letivo com seus tur-
mas de pós-graduação e três cursos preparatórios. Inaugurou 
um grande projeto de pós-graduação em Direito e Gênero.

Quando ao clube, a parceria está aguardando o órgão pú-
blico responsável autorizar o empreendimento (que será em 
breve levado ao conhecimento e deliberação pelos associa-
dos).

No dia 8/3 de março homenageamos as nossas associadas 
pelo dia internacional da mulher.

Fábio Francisco Esteves
Presidente da Amagis-DF

 

Editorial
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Em Dezembro a AMAGIS-DF completa 50 anos existência

Este ano a Amagis-DF completa 50 anos de his-
tória. Para comemorar a data, a associação preparou 
uma programação especial. Várias novidades serão 
divulgadas em breve.

Fundada em dezoito de dezembro, A AMAGIS-
DF  é resultado da luta dos magistrados da Capital 
Federal, que buscavam condições que possibilitas-
sem a prestação de uma jurisdição de qualidade. 

Atualmente, a associação tem mais de 400 as-
sociados, entre Desembargadores e Juízes, em seus 

quadros e continua envidando esforços em busca de 
melhorias para os magistrados e para seus jurisdi-
cionados.

Entre os principais objetivos da Amagis-DF es-
tão a promoção e o fortalecimento da união entre os 
magistrados, além de zelar pela dignidade da magis-
tratura, defendendo os direitos de seus associados e 
motivando neles a consciência do seu papel junto à 
sociedade, atuando assim em prol de  uma justiça cé-
lere e eficiente. 

AMAGIS INFORMA
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CNJ escolhe Juiz do TJDFT para elaborar Manual do Júri

O CNJ instituiu um Grupo de Trabalho com o ob-
jetivo de elaborar estudos e propostas para otimizar o 
julgamento das ações judiciais relacionadas a crimes 
dolosos contra a vida, pelo Tribunal do Júri. O grupo 
que foi instituído, por meio da portaria 36/2019, pelo 
Presidente do STF e do CNJ, Ministro Dias Toffoli, 
conta com a participação do Juiz do TJDFT Fabrício 
Castagna Lunardi.

A primeira reunião da equipe contou com a pre-
sença do ministro do STJ Rogério Schietti Cruz, co-
ordenador do grupo; o conselheiro do CNJ Arnaldo 
Hossepian Salles Lima Júnior; o secretário especial 
de Programas do CNJ, juiz Richard Pae Kim; o juiz 
do CNJ Rodrigo Capez; o juiz do TJSC Paulo Marcos 
de Farias; e o juiz do TJRS Orlando Faccini Neto, que 
integram o grupo.

Na ocasião, o juiz Fabrício Lunardi apresentou o 
modelo de gestão desenvolvido no Tribunal do Júri 
de Samambaia, que foi elogiado pelos demais inte-
grantes do grupo, razão pela qual recebeu a missão 
de elaborar o Manual de Gestão do Tribunal do Júri, 
no âmbito do CNJ, que servirá de modelo para os 
demais Tribunais do Júri de todo o país.

O Juiz Fabrício Castagna Lunardi destacou o pri-
vilégio de poder desenvolver esse trabalho junto ao 
CNJ e enfatizou a importância do da comunicação 
entre os operadores do Direito. “Além de um mo-
delo de gestão adequado, também é preciso imple-
mentar um diálogo constante com os demais atores 
do processo, promotores, defensores e advogados”, 
bem como que “os servidores da Justiça ocupam um 
papel central, de modo que é preciso ouvir as suas 
ideias, suas propostas, bem como dar liberdade para 
que eles possam também contribuir com a gestão da 
Vara”, explicou o magistrado.

Doutor e mestre em Direito pela UnB, e bacharel 
em Direito pela UFSM, Fabrício Castagna Lunardi 
foi advogado privado, defensor público do Estado 
do RS, advogado da União (AGU) e professor da 
UFSM. Aprovado nos concursos públicos para os 
cargos de defensor público (RS), Procurador do Es-

tado (RS), Procurador Federal, Procurador da Fa-
zenda Nacional, Advogado da União, Promotor do 
Ministério Público do Paraná (1º lugar) e juiz de 
direito substituto do TJDFT. O magistrado é ainda 
professor da Escola de Administração Judiciária do 
TDJFT, onde é vice-coordenador-geral, da Escola 
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Ma-
gistrados- ENFAM e de diversas outras pós-gradu-
ações em Brasília. Autor do livro “Curso de Direito 
Processual Civil” (Saraiva, 2017), dentre outros, e 
coautor dos livros “Curso de Sentença Cível” (Jus-
podivm, 2019) e “Curso de Sentença Penal” (Juspo-
divm, 2019).  É pesquisador, palestrante e membro 
de banca de concursos realizados pelo CESPE/CE-
BRASPE.
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O Presidente da Amagis-DF, Juiz Fábio Francisco 
Esteves, juntamente com a Vice-Presidente da Asso-
ciação, Juíza Marília Garcia Guedes, participou da 
cerimônia que deu posse à candidata Nayrene Sou-
za Ribeiro da Costa, aprovada no XLIII Concurso 
para Juiz Substituto da Justiça do Distrito Federal 
e Territórios e nomeada conforme a Portaria GPR 
643/2019. 

A solenidade aconteceu no dia 10/5, na Sala de 
Sessões do 2° andar do Palácio da Justiça e contou 
com a presença do Presidente do TJDFT, Desembar-
gador Romão Cícero de Oliveira, da 1ª Vice-Presi-
dente do TJDFT, Desembargadora Sandra De Santis; 
da 2ª Vice-Presidente, Desembargadora Ana Maria 

Amarante Brito; o Corregedor da Justiça do DF, De-
sembargador Humberto Ulhôa; o desembargador 
Diaulas Ribeiro; familiares e convidados da magis-
trada.

Natural de Itaúna (MG), Nayrene Souza Ribeiro 
da Costa tem 29 anos e desde 2015 exercia o cargo 
de Defensora Pública da União, na cidade de Cam-
pinas (SP). Pós-graduada em Direito Administrati-
vo pela Universidade Cândido Mendes, em Cam-
pos dos Goytacazes (RJ), foi escrivã no cartório da 
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, atuou como docente e exerceu o cargo de 
Defensora Pública em Recife (PE), Bagé (RS) e Ma-
naus (AM).

N o va  J u í z a  d o  TJ D F T  to m a  p o s s e
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Discriminação de gênero, a participação das mu-
lheres na Magistratura e o recorte sobre o tema abor-
dado na pesquisa “Quem somos. A Magistratura que 
queremos” pautaram o quarto painel realizado nesta 
sexta-feira (24), no VII Encontro Nacional de Juízes 
Estaduais (Enaje), em Foz do Iguaçu (PR).

Os trabalhos foram coordenados pela secretária 
de Gênero e da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica da AMB, Domitila Manssur. Ela defen-
deu uma maior atuação feminina nos Conselhos e 
Diretorias das associações e destacou que a igualda-
de de gênero e o respeito à diversidade são metas do 
milênio estabelecidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU). Segundo ela, magistrados e magis-
tradas devem trabalhar em conjunto para que o Judi-
ciário seja mais inclusivo e representativo.

A presidente do Conselho Executivo da União In-
ternacional de Juízes de Língua Portuguesa (UIJLP), 
juíza Flavia da Costa Viana, citou dados da pesquisa 
realizada pela AMB que revelam a sub-representa-
ção feminina nos tribunais brasileiros e o preconcei-
to de gênero. Na avaliação dela, um Judiciário mais 
equilibrado e igualitário seria um reflexo muito mais 
preciso da nossa sociedade. “É uma questão de re-
presentatividade que se traduz em legitimidade. A 
diversidade de perspectivas enriquece as decisões 
judiciais”, finalizou.

Já a juíza Mylene Pereira Ramos Seidl, do Tribu-
nal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, lem-
brou que a pesquisa “Quem somos. A Magistratura 
que queremos” apontou que houve redução do per-
centual de ingresso de mulheres no Judiciário entre 
2010 e 2018, após o registro de maior entrada nos 
anos anteriores. “Algo está errado, pois a participa-
ção feminina vem caindo na Magistratura, ao mes-
mo tempo em que cresce há décadas o ingresso de 
mulheres no mercado de trabalho em geral”, disse.

Em sua participação no debate, a fundadora e 
coordenadora da organização não governamental 
(ONG) Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e 
Ação (Cepia), Leila Linhares Barsted, afirmou que o 

Judiciário deve ter a coragem de olhar para as pró-
prias “entranhas” e identificar o sexismo ainda exis-
tente dentro do Poder. Ao mesmo tempo, ela citou 
exemplos de ações que visam diminuir a situação de 
desigualdade, como o do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), que em fevereiro deste ano assinou um memo-
rando de entendimento com a ONU Mulheres para 
promover a igualdade de gênero. Além disso, a Corte 
lançou o programa Equilibra, criado para fomentar a 
participação institucional feminina no tribunal.

Com informações da AMB

Pa r t i c i pa ç ã o  d a s  m u l h e r e s  n a  M a g i s t r at u r a  é 
d i s c u t i d a  e m  pa i n e l  n o  V I I  E n a j e

AMAGIS INFORMA
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Juiz José de Aquino lança livro 

O Juiz aposentado do TJDFT, José de Aquino 
Perpétuo lançou o livro “O juiz, criador do direito, 
na trincheira do jurisdicionado”. O lançamento a 
partir das 19h, no Carpe Diem, situado na 104 Sul, 
bloco D.

O livro é resultado da dissertação, no curso de 
mestrado em Direito e Estado, da Universidade de 
Brasília, “O juiz e seu poder de decisão”, como re-
quisito à obtenção do título de mestre em Direito. 
A obra traz uma reflexão sobre o perfil do juiz, de 
sua autoridade, o poder e limites de decisões e seu 
relacionamento com os jurisdicionados. A conclu-
são do autor com a pesquisa foi a de que, “no ato 
processual de decisão, a juiz está a criar o direito, na 
medida em que não pode ser, simplesmente, a voz 
que pronuncia as palavras da lei, à consideração de 
que esta não tem a possibilidade material de pro-
nunciar todas as palavras do direito”.

 
O autor
O Juiz atuou como professor da Faculdade de 

Direito da UFES – Universidade Federal do Espirito 
Santo: Direito Comercial e Direito Cívil; professor 
na Escola da Magistratura do Espirito Santo: Teoria 
Geral do Processo, Lógica Jurídica, Técnica de re-
dação de sentença; monitor substituto do professor, 
Ministro do STJ, Luiz Vicente Cernichiaro, na Ca-
deira de Direito Penal II, da Faculdade de Direito da 
UnB – Universidade de Brasília. Juiz de Direito do 
TJES – Tribunal de Justiça do Espírito Santo: 1978 a 

1991; Juiz de Direito do TJDFT – Tribunal de Justi-
ça do Distrito Federal e Territórios: 1991 a 2008, em 
atividades jurisdicionais e administrativas; membro 
da primeira Turma Recursal, seu presidente; Juiz de 
varas cíveis e criminais e substituto de Desembarga-
dor em Turmas cíveis  e Segunda Turma Criminal e 
respectivas câmaras, por cinco anos; Juiz assistente 
da Corregedoria e da Presidência.
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Magistrados lançam e-books

Aconteceu no dia 5/4 o lançamento dos e-books 
dos juízes do TJDFT Carla Patrícia Frade Nogueira 
Lopes, autora do livro “Liberdade de Imprensa e 
Poder Judiciário”, e Ricardo Rocha Leite, autor do 
livro “O Ônus da Prova no CDC: Diversidade, Fal-
sa Inversão e Redução de Exigências para Produção 
e Valoração Probatórias”, a apresentação das obras 

aconteceu durante o evento “Lançando Saberes 2”, 
promovido pela Escola de Formação Judiciária do 
TJDFT – Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro.

De maneira dinâmica e descontraída, os autores 
conversaram sobre os livros com a Juíza Geílza Fá-
tima Cavalcanti Diniz, Coordenadora-Geral da Es-
cola de Formação Judiciária. 

AMAGIS INFORMA
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Estudo aponta pequeno aumento na participação feminina 
na magistratura

Um levantamento divulgado pelo CNJ mostrou que 
nos últimos 10 anos, o número de magistradas em ati-
vidade cresceu apenas 1,2%. 
Atualmente o Poder Judiciário brasileiro é constituí-
do, em sua maioria, por magistrados e possui apenas 
38,8% de juízas em atividades. Em 2009 as mulheres 
representavam 37,6% da magistratura.
O estudo evidenciou um leve aumento geral, contudo 
em relação aos tribunais superiores, onde os cargos 
dependem de uma nomeação com parâmetros menos 
objetivos para serem preenchidos, houve uma dimi-
nuição na participação feminina, o número caiu de 
23,6% para 19,6%.
Na analise por ramo, a magistradas são 50,5% da Jus-
tiça do Trabalho, ocupam 37,4% da Justiça Estadual. A 
menor participação feminina na magistratura se dá na 
Justiça Militar estadual (3,7%).
O estudo foi apresentado durante o 1º Curso Nacional 
A Mulher Juíza – Desafios na carreira e atuação pela 
igualdade de gênero, realizado na Escola Nacional de 

Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (En-
fam).
Durante o evento, a diretora Executiva do Departa-
mento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional 
de Justiça (DPJ/CNJ), Gabriela Moreira de Azevedo 
Soares, exibiu os dados e esclareceu que o levantamen-
to avaliou um período de dez anos de 68 tribunais, nú-
mero que equivale a 76% dos órgãos. O universo pes-
quisado compreendeu 283.162 servidores, dos quais, 
16.902 eram magistrados. Segundo Gabriela Moreira, 
os dados revelam que a participação da mulher no 
judiciário nos últimos dez anos é estável, sendo que 
a evolução observada é resultado de um movimento 
ocorrido no final do século passado.
Dirigindo a mesa, a ministra do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) Laurita Vaz enfatizou a importância do 
estimulo a participação feminina no Poder Judiciário 
e destacou que ela deve ocorrer não apenas pela ques-
tão de gênero, mas pela competência comprovada das 
mulheres. 

AMAGIS INFORMA
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Dias Toffoli defende unidade do sistema de justiça 
na abertura do 1º Seminário da Frente Associativa da 

Magistratura e do Ministério Público (FRENTAS)

“O juiz julga o passado, nós temos de deixar o Legis-
lativo cuidar o futuro e o Executivo do presente. Não 
podemos querer ser o alter ego da sociedade e apontar 
para onde ela deve ir.” A afirmação do presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), Ministro Dias Tof-
foli, marcou na manhã desta terça-feira (7) a abertura 
1º Seminário da Frente Associativa da Magistratura 
e do Ministério Público (FRENTAS), que acontece 
no Centro Internacional De Convenções Do Brasil 
(CICB), em Brasília
Além do ministro Dias Toffoli, a mesa de abertura 
do evento teve a participação da Vice-Presidente da 
AMAGIS-DF, Marília Garcia Guedes, do Presidente 
da ANAMATRA, Guilherme Guimarães Feliciano, e 
também da presidente eleita para a direção da associa-
ção no próximo biênio, Noemia Garcia Porto, do Pre-
sidente da Ajufe, Fernando Marcelo Mendes, do Pre-
sidente da AMB, Jayme Martins de Oliveira Neto, do 
Presidente da ANPR, José Robalinho Cavalcanti, do 
Presidente da ANPT, Ângelo Fabiano Farias da Costa, 
do Presidente da ANMPM, Antônio Pereira Duarte, 
do Presidente da AMPDFT, Trajano Sousa de Melo
Em sua participação, a vice-presidente da AMAGIS-
DF, Juíza Marília Garcia Guedes, enfatizou a impor-
tância da iniciativa em abordar os temas propostos 
pelo seminário em um momento de tantas incertezas 
legislativas. Citando Ruy Barbosa, a Magistrada falou 
sobre a “necessidade de proteger a Democracia, em es-
pecial dos solavancos produzidos em face da indepen-
dência do Poder Judiciário e do Ministério Público”.
O ministro Dias Toffoli, destacou ainda a importância 
das garantias constitucionais dadas à Magistratura e 
ao Ministério Público. “São amplas garantias, devido 
ao reconhecimento de que essas instituições são fun-
damentais para o Estado Democrático de Direito e a 
salvaguarda dos direitos fundamentais. Assegurar a 
independência e as garantias da Magistratura e do Mi-
nistério Público é assegurar a efetividade do sistema 
de Justiça e contribuir para a efetividade dos direitos. 
É também resguardar o sistema democrático e garan-
tir cidadania. Atacar o STF é atacar todo esse sistema. 

Precisamos estar unidos, mostrando o nosso valor e 
importância no Estado Democrático de Direito. O sis-
tema de Justiça não é custo”, apontou o Magistrado.

Os congressos
O Seminário foi organizado pela Associação Nacional 
dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), 
pela Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe), 
pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), 
pela Associação do Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (AMPDFT), pela, Associação 
Nacional dos Membros do Ministério Público (CO-
NAMP), pela Associação Nacional do Ministério Pú-
blico Militar (ANMPM), pela Associação Nacional 
dos Procuradores do Trabalho (ANPT), pela Associa-
ção Nacional dos Procuradores da República (ANPR) 
e pela Associação dos Magistrados do Distrito Federal 
e Territórios (AMAGIS DF).
O evento contou ainda com as seguintes mesas: “Mo-
delo Remuneratório para Magistratura e Ministério 
Público”; “O papel das Corregedorias no Judiciário e 
no Ministério Público Nacionais: perspectivas e limi-
tes da atividade correcional”; “Direitos fundamentais 
dos membros da Magistratura e do Ministério Públi-
co”; “Independência e Prerrogativas da Magistratura 
– uma análise crítica do cenário político e social”. 
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Durante a abertura do VII Encontro Nacional de 
Juízes Estaduais – Enaje, 23/5, foram anunciados os 
ganhadores do prêmio literário da Associação dos 
Magistrados Brasileiros - AMB. A juíza titular do 1º 
Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, Rachel 
Adjuto Bontempo Brandão, conquistou o 3ª lugar, na 
categoria Poesia. 

No concurso, promovido pela AMB em parceria 
com a Academia Paulista de Letras, a magistrada 
concorreu com a poesia intitulada “A Resposta do 
Menor Infrator”.

Foi registrada a participação de 141 magistrados. 
No total, foram encaminhadas 59 poesias, 45 contos 
e 37 crônicas. Além da premiação, as obras vence-
doras serão reunidas em um livro que será publica-
do pela AMB, ainda neste ano, em comemoração ao 
aniversário de 70 anos da Associação.

A juíza conta que a inspiração para escrever a 
poesia veio do tempo em que atuou no Núcleo de 
Apoio ao Atendimento Integrado Judicial ao Adoles-
cente em Conflito com a Lei – NAIJUD.  Magistra-
da do TJDFT desde 2009, Rachel Adjuto Bontempo 
Brandão tornou-se juíza titular do 1º Juizado Espe-
cial Cível e Criminal do Gama em 2017. 

O prêmio será entregue em setembro, em Brasília.
Confira abaixo a íntegra da poesia da magistrada 

do TJDFT.

A resposta do Menor Infrator
Um dia me falaram que eu seria alguém.
Quem?
Quis ser bombeiro, quis ser professor, quis ser 

doutor.
Um dia me falaram que eu seria amado.
Amado por quem?
Não conheci meu pai e minha mãe...
Minha mãe precisou me deixar com a vizinha.
A vida a levou por estreitos caminhos e meus ir-

mãos seguiram seu
exemplo.
Não sei quem sou e nem para onde vou.
Estou por aí.

O que vier, é lucro.
A perder, não tenho nada.
Perdeu você, playboy, perdeu você, que me rou-

bou a educação, me
roubou os sonhos, me roubou a família.
Perdeu você, playboy, que não me deu escola, ao 

invés,
disse que eu não sirvo pra nada.
Perdeu, você, playboy, que me levou meu pai, que 

não me deu o
direito de ser filho, nem de ser criança.
Nunca brinquei. Sempre pelejei.
Perdeu você, playboy, que endureceu a minha 

mãe e retirou dela a
capacidade de me amar.
Perdeu você, playboy, que acha que me tirando 

tudo vai ficar impune.
Eu sei revidar e sei te mostrar que sua ação recai 

em seu próprio colo.

Com informações da AMB/TJDFT

AMAGIS INFORMA

Juíza conquista 3º lugar em prêmio literário da AMB
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Juíza é eleita 2ª Vice- Presidente do FONAMEC

Durante o VIII Fórum Nacional de Mediação e 
Conciliação – Fonamec, a Juíza do TJDFT Luciana 
Sorrentino foi eleita para ocupar o cargo de 2ª Vi-
ce-Presidente do Fórum. O Juiz Alexandre Lopes de 
Abreu, do Tribunal de Justiça do Maranhão, assumiu 
a presidência, e o Desembargador Raduan Miguel 
Filho, do TJ de Rondônia, foi eleito para  a 1ª vice
-presidência. Esta é a primeira vez que a diretoria é 
composta por uma mulher e tem uma representante 
de Brasília. 
O evento, promovido pelo Tribunal de Justiça do Es-
tado de Goiás - TJGO e pelo Instituto Justiça & Cida-
dania, aconteceu em Goiânia, nos dias 11 e 12 de abril. 
Na oportunidade, a magistrada do TJDFT presidiu o 
painel “Judicialização da Saúde”. O presidente do Su-
premo Tribunal Federal, Ministro José Antonio Dias 

Toffoli, e os ministros do Superior Tribunal de Justiça 
Paulo de Tarso Sanseverino e Paulo Dias de Moura Ri-
beiro também estiveram presentes no evento. 

Fonamec
Criado em 12 de dezembro de 2014, durante o Encon-
tro Nacional de Núcleos de Conciliação, o fórum é 
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, 
e, a partir de 8/3/2016, passou a integrar oficialmente 
a Política Nacional de Tratamento de Conflitos, por 
meio da previsão contida nos artigos 12-A e 12-B da 
Resolução 125/2010 do CNJ. Sua finalidade é imple-
mentar a mediação e a conciliação nos Estados e no 
Distrito Federal, fomentando a cultura da paz, com a 
apresentação e discussão de propostas voltadas para 
a resolução pacífica de conflitos. 

Juíza integra grupo do CNJ para criação de formulário 
sobre violência doméstica

A Juíza titular do Juizado de Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher da Circunscrição de Tagua-
tinga, Luciana Lopes Rocha, que atualmente coorde-
na o Núcleo Judiciário da Mulher do TJDFT, partici-
pou do desenvolvimento do Formulário Nacional de 
Avaliação de Risco para prevenção e enfrentamento 
de crimes praticados em contexto de violência do-
méstica e familiar contra a mulher.
O modelo criado pela magistrada, juntamente com 
os demais integrantes do Grupo de Trabalho criado 
pelo CNJ, foi aprovado no último dia 2/5.
O Distrito Federal já utiliza Questionário de Avalia-
ção de Risco há 3 anos, como estratégia de atuação, 
numa perspectiva de gênero, para mapear fatores de 
risco e favorecer a adoção das medidas e interven-
ções capazes de minimizar os riscos e contribuir para 

a proteção da mulher.
Para a juíza Luciana Lopes Rocha, “a implementação 
do Formulário Nacional de Avaliação de Risco forta-
lecerá a Política Judiciária Nacional para efetividade 
da Lei Maria da Penha, pois se trata de instrumento 
que subsidia a adoção de medidas protetivas e cau-
telares mais adequadas ao caso concreto, bem como 
contribuirá na elaboração de plano de proteção, se-
gurança e apoio às vítimas, para aprimoramento das 
intervenções institucionais, aumentando a proba-
bilidade de sucesso de estratégias de proteção das 
mulheres, além de favorecer o desenvolvimento de 
políticas públicas de prevenção”.  

Com informações o TJDFT
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Desde o início do ano, a Amagis-DF tem atuado 
ativamente com o objetivo de estreitar as relações 
com o parlamento, a fim de viabilizar a abertura das 
instituições em relação aos pleitos da magistratura.

No dia 2/5, o Presidente da associação, Juiz Fábio 
Francisco Esteves, foi recebido pela Senadora Leila 
Barros. Durante o encontro, a parlamentar se dispôs 
a manter diálogo com a magistratura. 

Em continuidade ao movimento, a Amagis-DF 
promoveu no dia 2/4 um almoço com os deputados 
da bancada do PRB. O encontro foi uma oportuni-
dade para comemorar o aniversário do presidente do 
partido, Deputado Marcos Pereira.

Durante o evento, os parlamentares reconhece-
ram a importância do relacionamento com a magis-
tratura e se colocaram a disposição para o diálogo.

Ainda atuando junto ao parlamento, o Presidente 
da Amagis-DF, Juiz Fábio Francisco Esteves, partici-
pou no dia 20/2 de almoço com o Deputado Federal 

João Campos. O encontro com o parlamentar teve 
como assunto principal as Eleições Diretas. 

O Presidente da AMB, Jayme de Oliveira e a Pre-
sidente da Ajuris, Desembargadora Vera Lúcia De-
boni, também estiveram presentes na reunião.

Já no dia 18/2, o Senador Izalci Lucas atendeu o 
Juiz Fábio Francisco Esteves e a Vice-Presidente da 
associação, Juíza Marília Garcia Guedes. Durante a 
reunião, que aconteceu no gabinete do parlamentar, 
foi cobrado do senador o compromisso que assumiu 
com o Poder Judiciário. 

Foram discutidos ainda assuntos de interesses da 
magistratura. Sobre a CPI da Toga, o senador infor-
mou que ela será retomada. A Amagis-DF ponderou 
que o objeto da forma que foi apresentado viola a 
independência do Judiciário.  Também foram temas 
do debate, a necessidade da manutenção das atuais 
regras de transição para a aposentadoria e as eleições 
diretas nos tribunais.

AMAGIS INFORMA

Atuação intensa da diretoria junto aos parlamentares 
marca início da nova gestão Amagis-DF
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Homenagem ao Desembargador Flávio Rostirola

No dia 15 de março a magistratura do Distrito Fede-
ral teve uma grande perda, faleceu o Desembargador 
Flávio Rostirola. 
Admirado por todos, o magistrado se consagrou pela 
dedicação à atividade judicante e aos projetos do Tri-
bunal.  Presidiu com afinco e determinação o comitê 
do Processo Judicial Eletrônico. Entusiasta do Progra-
ma Cidadania na Escola, fazia questão de participar 
das visitas nas escolas, mesmo em meio ao tratamento 
contra o câncer.
A Amagis-DF homenageia a memória do Desembar-
gador Flávio Rostirola, magistrado íntegro, compro-
metido e dedicado à causa da Justiça. A associação 
enfatiza ainda, a inquestionável contribuição que o 
Desembargador deu ao Estado Democrático de Direi-
to Brasileiro a partir de sua atuação como magistrado. 
Essa é uma inestimável perda para o Poder Judiciário 
e para toda a sociedade.
Flávio Renato Jaquet Rostirola nasceu em 29 de julho 
de 1951 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ba-
charel em Ciências Jurídicas e Sociais pela UniSinos, 
fez pós-graduação em Metodologia do Ensino Supe-
rior.

A nomeação como desembargador do Tribunal de 
Justiça do DF ocorreu em 30 de março de 2005. Ros-
tirola também foi presidente do Comitê do Processo 
Judicial Eletrônico (PJe) e coordenador do programa 
Justiça e Cidadania na Escola no DF.
Em junho de 2018, o desembargador foi homenageado 
com a Comenda e o Diploma Louis Ferdinand Cruls, 
entregues pela Academia Brasileira de Ciências, Artes, 
História e Literatura (Abrasci). A cerimônia ocorreu 
no Senado Federal, em comemoração aos 125 anos do 
Relatório Parcial da Missão Cruls.
Em 23 de agosto do mesmo ano, Rostirola foi empos-
sado no colegiado da Abrasci, onde assumiu a titula-
ridade da cadeira n°10, patroneada pelo capitão Luís 
Carlos Prestes. Na ocasião, também foi condecorado 
com o colar do Mérito Cultural do sodalício.
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AMAGIS-DF oferece novas modalidades esportivas para 
seus associados

Os associados agora podem praticar tênis, fute-
vôlei, funcional e boxe na sede social da Amagis-DF. 

As aulas foram iniciadas no dia 1° de junho. 

Os interessados devem solicitar inscrição direta-
mente com o professor Marcelo, através do telefone 
(61) 99545-7002. 

ESPORTE E LAZER
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ALÉM DA TOGA

Unidas pela literatura

A literatura é capaz de mudar a vida das pessoas. 
Os livros emocionam, apontam caminhos, embasam 
argumentos, libertam pensamentos, além de serem 
fontes inesgotáveis de conhecimento. 

Para alguns ler é um ato solitário, mas outros en-
contram no prazer da leitura a possibilidade de unir 
pessoas e fazer amigos. Com esse objetivo algumas 
juízas criaram um grupo de leitura, onde pudessem 
promover troca de experiências, expandir repertó-
rios e trocarem opiniões.

A iniciativa surgiu dentro do grupo de whatsapp 
“Jujus”, que reúne hoje mais de uma centena de magis-
tradas do TJDFT. Há dois anos foi criada então a turma 
“Ler, comer e beber”, que reúne mais de 30 magistradas.

Após a criação deste grupo, surgiu a ideia de criar 
grupos menores, setorizados por bairro, para ler es-
pecificamente o livro “Mulheres que correm com os 
lobos”. Para a juíza Gabriela Jardon a obra é mais que 
um livro em termos de psicologia feminina, é deses-
truturador. “Eu já tinha lido, mas é o tipo de livro que 
não se esgota; a cada leitura, abrem-se novas leituras 
possíveis, interpretações etc”, explica a magistrada. 

As amantes da leitura se reúnem nas casas das 
participantes ou em restaurantes. As rodas de leitu-
ra acontecem bimestralmente. Durante as reuniões, 
cada participante faz seus destaques, a partir daí co-
meçam os debates ”Os encontros costumam ser lin-
dos, com a gente passando a se conhecer mais, parti-
lhando nossas coisas, aprendendo uma com a outra. 
Tem sido maravilhoso, tanto que os grupos seguem, 
apesar de toda nossa rotina cheia e as milhões de ta-
refas que cada uma tem!”, se empolga Jardon.

Para as amigas o clube da leitura é um lugar de 
refúgio para a vida agitada. O objetivo é socializar. 
“Aquela velha e verdadeira história da nossa carreira 
ser extremamente solitária e isso ser dolorido e, às 
vezes, até adoecedor para nós. Os grupos trazem esse 
social, mas de um jeito mais engajado, pois tem o ob-
jetivo da leitura coletiva. A leitura, tal qual a magis-
tratura, também é, via de regra, uma atividade muito 
solitária. Ao contrário das outras artes, como músi-
ca, cinema, artes plásticas, normalmente vivemos ela 
sozinhas, sem ninguém para compartilhar, pois, se 
não for assim em grupos de leitura, quem está lendo 
com você aquele mesmo livro? É raro isso acontecer. 

Então, de duas “solidões”, digamos, nasceram esses 
grupos, que são maravilhosos, nos divertem, nos 
emocionam, nos lapidam, como pessoas especial-
mente, mas, por consequência, como juízas também. 
Muito se fala que quanto mais os juízes tiverem visão 
de mundo, formação humanística, cultura, experiên-
cias, melhor julgarão. E é verdade! Poucas coisas nos 
aproximam tanto de mundos diferentes dos nossos 
quanto ler. Ler, abre, expande, acrescenta demais. E 
juízes mais “abertos”, no sentido da alteridade e em-
patia com o humano dos outros, são juízes melhores, 
sem dúvida”, afirma a juíza.

Entusiasmada com os grupos de leitura, Jardon 
conta que o objeto livro sempre a atraiu, desde antes 
que pudesse ler. “Gostava de estantes cheias deles; de 
casas cheias delas. A magistrada explica um pouco 
de como começou seu relacionamento com a litera-
tura. “Lá pelos 10 anos, eu tinha uma amiga de escola 
(amiga até hoje!) que lia sem parar. Lembro-me de 
um feriado que fui passar na casa de praia dela e tive 
que ficar brincando com a irmã mais nova porque ela 
mesmo passou o tempo todo deitada na rede lendo. 
Aquilo me marcou. Passei a imitá-la - e depois quem 
não parou mais de ler fui eu. Era a época da Coleção 
Vaga-Lume. Lemos todos, várias vezes”.

Mesmo seguindo caminhos diferentes, a juíza 
conta que o amor pelos livros permaneceu. “Ela foi 
estudar arquitetura, marketing, ocupações que a 
afastaram um pouco das leituras. Mas esses dias esti-
vemos juntas e ela me pediu uma lista de tudo quanto 
eu andava lendo. Fiz uma lista grande, achando que 
ela demoraria bastante para dar notícia dessas leitu-
ras. Que nada. “Comeu” os livros como antigamente 
e em questão de dias já me escreveu comentando a 
maioria deles. Fiquei impressionada como a potên-
cia da leitora criança estava ainda toda ali, mesmo 
que enferrujada pelos anos sem o hábito. O que a 
gente crava na gente de pequeno realmente marca e 
molda muito”, compartilha a magistrada.  

Ao falar de leitura, a magistrada destaca uma de 
suas memórias mais antigas, o livro “Marcelo, Marte-
lo, Marmelo”. Que traz o nome de seu pai e tem como 
primeira história a de uma menina chamada Gabrie-
la. “Pequena, eu não conseguia entender como exis-
tia aquela coincidência toda e amava esse livro!”. 
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo abordar os 
efeitos da decisão que determina a anulação de 
questão de concurso público, definindo se o provi-
mento judicial deve ter eficácia apenas para a parte 
que figura no processo subjetivo ou se deve ser es-
tendida para todos os candidatos.
Importante destacar que a questão não é de cunho 
meramente teórico, pois tem repercussão direta 

na classificação final do certame público, sendo 
certo que, quanto maior o número de candidatos 
no processo seletivo, maior o potencial efeito de 
uma anulação de questão, considerando a pequena 
margem de diferença na pontuação entre os con-
correntes.
É bem de ver, ainda, que a pontuação no concurso, 
quando não implica a própria aprovação ou elimi-
nação do postulante ao cargo, possui relevância na 

A EFICÁCIA SUBJETIVA DA DECISÃO 
JUDICIAL QUE DECLARA A NULIDADE DE 
QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO

Juiz André Silva  Ribeiro
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ordem de convocação e até mesmo em futuras pro-
moções na carreira. 

OS CONTORNOS DA ATUAÇÃO JUDICIAL NO 
CONTROLE DE CONCURSO PÚBLICO
Já está bem sedimentado o entendimento de que o 
Judiciário não deve perscrutar o mérito administra-
tivo, isto é, não cabe ao órgão judicial substituir a 
análise da conveniência e oportunidade de condu-
tas administrativas, pois configura espaço de atua-
ção subjetiva do administrador. 
Se é certo, portanto, afirmar que o Poder Judiciário 
não pode imiscuir-se em matéria reservada à dis-
cricionariedade da administração pública, de outro 
lado é inescapável a conclusão de que o controle 
judicial pode e deve verificar se o edital e o proces-
samento do concurso público obedecem aos impe-
rativos constitucionais e legais. 
Com base nessa premissa teórica, o Supremo Tribu-
nal Federal estabeleceu importante marco referen-
cial da jurisprudência, mais precisamente no julga-
mento do tema em Repercussão Geral n. 485, em 
que assentou não competir ao Poder Judiciário, no 
controle de legalidade, substituir banca examinado-
ra para avaliar as respostas dadas pelos candidatos 
e notas a elas atribuídas, salvo excepcional juízo de 
compatibilidade do conteúdo das questões com o 
previsto no edital do certame (RE 632.853/CE, Rel. 
Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 
29.6.2015).

O PROBLEMA: ANULAÇÃO DE QUESTÕES 
EM AÇÕES INDIVIDUAIS
É exatamente dentro dessa perspectiva de atuação 
de controle procedimental, ou seja, matéria que es-
capa ao conteúdo editalício, e considerando, ainda, 
o exame judicial em demandas individuais, que se 
impõe a necessária discussão entre atribuir a pon-
tuação da questão exclusivamente ao candidato que 
recorreu ao Judiciário ou estender a eficácia para 

todos os concorrentes no certame público. 

OS FUNDAMENTOS LÓGICOS E PRINCÍPIOS 
QUE DEVEM NORTEAR A SOLUÇÃO DO PRO-
BLEMA
A solução deve ser buscada em harmonia com o sis-
tema jurídico (princípio da juridicidade).
Note-se que a juridicidade  amplia a noção de con-
trole de legalidade, demandando que cada compor-
tamento estatal seja cotejado não só com a regra le-
gal, mas com valores como eficiência, moralidade, 
segurança jurídica, proporcionalidade, impessoali-
dade e isonomia. 
Nessa linha de raciocínio, tem-se que a proposta 
que melhor se compatibiliza com o sistema jurí-
dico é atribuir os pontos da questão anulada a to-
dos os candidatos, pois, como ponto de partida, é a 
que possui pertinência lógica, na medida em que o 
equívoco na formulação das questões prejudica de 
forma indistinta todos que realizaram a prova.
Ora, se o erro é de caráter geral, sua correção não 
pode ser individual, até porque o ato administrativo 
viciado é único e incindível.
Não se trata, portanto, de erro na prova de um dos 
concorrentes, mas sim na própria formulação da 
questão.
Como chama a atenção Raquel Melo Urbano de 
Carvalho  “Quando, ao realizar controle de lega-
lidade em sentido amplo, o Judiciário deparar-se 
com ato vinculado viciado, deve fazer incidir a con-
sequência que o ordenamento impõe, mesmo que 
isto implique sua extinção(...)” 
Além de providência lógica, a solução defendida 
preserva a higidez, isonomia e impessoalidade no 
processo seletivo.
Com efeito, o concurso público tem como objeti-
vo selecionar os candidatos que apresentaram me-
lhor desempenho em um contexto de igualdade de 
oportunidades, ou seja, maior pontuação em uma 
mesma tarefa. 
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Ora, ao atribuir o ponto apenas a um único concor-
rente, promove-se, de imediato, quebra da igualda-
de de oportunidades, uma vez que este demandan-
te terá uma pontuação maior ainda que tenha que 
acertado a mesma quantidade de questões de outro 
candidato, circunstância suficiente para causar ver-
dadeira perplexidade.
Sob o ponto de vista de política judiciária, também 
ganha destaque a solução defendida, pois a amplia-
ção dos efeitos desestimula o litígio judicial.
É que, caso a anulação da questão esteja restrita à 
parte que recorreu ao Judiciário, diversos candida-
tos que não teriam intenção de demandar acabam 
ingressando com processos individuais apenas sob 
a perspectiva de evitar preterição. 
No mais, a possibilidade de conferir amplo efeito 
suprime a insegurança decorrente de entendimen-
tos diversos entre juízos igualmente competentes, 
de modo que a distribuição judicial deixa de ser o 
fator determinante em possível aprovação.
Como se vê, os argumentos acima são bastante con-
tundentes e demonstram que a ampliação dos efei-
tos da anulação da questão é medida que confere 
primazia a princípios constitucionais de alta rele-
vância, em estrita conexão com a segurança jurídi-
ca, vetor de nossa Constituição Federal.
A solução preconizada, com atribuição ampla dos 
pontos após decisão judicial de eficácia restrita, já 
foi adotada por Comissão de Concurso e acolhida 
como válida em julgado do Superior Tribunal de 
Justiça. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR DE JUS-
TIÇA. ADITAMENTO DA LISTA DE CANDIDA-
TOS APTOS A PARTICIPAR DA PROVA SUBJE-
TIVA, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL QUE 
ANULOU QUESTÃO OBJETIVA. CONVOCA-
ÇÃO DOS NOVOS APROVADOS PARA REALI-
ZAÇÃO DA PROVA SUBJETIVA. PEDIDO DE 

ANULAÇÃO DE FASE DO CERTAME. ALEGA-
ÇÃO DE QUEBRA DA IGUALDADE. AUSÊNCIA 
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Os presentes autos são oriundos de mandado 
de segurança impetrado por quatro candidatos do 
XLVII Concurso para a carreira do MPRS (Edi-
tal 376/2014), objetivando a nulidade do edital n. 
137/2015, que alterou a lista de classificados aptos 
à participação da prova discursiva, convocando 
apenas os novos habilitados para a realização des-
sa nova prova discursiva suplementar (diversa da 
prova a que foram submetidos os aprovados inicial-
mente).
2. Extrai-se dos autos que um dos candidatos do 
certame, reprovado na prova objetiva, obteve deci-
são judicial para, em razão da anulação da questão 
94, prosseguir no certame. Assim, tendo em vista 
que a prova subjetiva já havia sido realizada, bem 
como convocados os 22 aprovados para as demais 
etapas do certame, o cumprimento da referida de-
cisão judicial gerou um impasse para a Administra-
ção, que se viu obrigada a apresentar uma solução 
que não afrontasse os princípios constitucionais 
que regem os concursos públicos.
3. Diante de tal situação, a Comissão do concurso, 
considerando diversas questões fáticas, principioló-
gicas e legais, optou por preservar a situação dos 22 
candidatos já aprovados na prova discursiva e con-
ferir o ponto relativo a questão 94 da prova objetiva 
a todos os demais candidatos que antes haviam sido 
reprovados, realizando-se nova prova discursiva 
somente para aqueles que, com a atribuição des-
se ponto, ingressassem no rol dos aptos a prosse-
guir no certame (26 candidatos), tendo assentado 
expressamente que as questões deveriam manter a 
mesma estrutura formal e grau de dificuldade das 
inseridas na prova já realizada.
4. As razões apresentadas para a adoção do ato 
administrativo ora impugnado justificam a sua le-
galidade, na medida em que ficou evidente que a 



23

Comissão de Concurso, mediante cauteloso exame 
da problemática e suas implicações, apresentou a 
melhor solução possível para o caso diante da iso-
nomia entre os candidatos e os demais princípios 
envolvidos (transparência, impessoalidade, impar-
cialidade, segurança jurídica), com a preocupação, 
inclusive, de manter o mesmo grau de dificuldade 
entre as provas, o que nem sequer foi refutado pelos 
recorrentes.
5. Sob a alegação de nulidade, pretendem, em ver-
dade, os recorrentes refazer uma fase do concurso, 
do qual já foram eliminados, não tendo comprova-
do o necessário direito líquido e certo para a con-
cessão do writt.
6. No tocante às demais alegações trazidas pelos 
recorrentes, registra-se que a convocação da can-
didata Luciana obedeceu ao disposto no edital de 
regência do certame, especificamente nos itens VI 
(6) e XX (11 e 12), bem como que o espelho de 
correção das provas discursivas foi disponibilizado 
pela Comissão do Concurso, após determinação do 
Conselho Nacional do MP (via instauração de Pro-
cedimento de Controle Administrativo), sem pre-
juízo aos candidatos, pois foi reaberto o prazo para 
oferecimento de recurso (fls. 87).
7. Recurso não provido.
(RMS 52.102/RS, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
20/06/2017, DJe 27/06/2017) grifei

O FUNDAMENTO LEGAL
Desde o advento do Novo Código de Processo Civil 
o fenômeno da coisa julgada ganhou novos contor-

nos legislativos quanto à eficácia subjetiva.
Com efeito, no Código de Processo Civil de 1973, 
a regra, no artigo 472, era de que a coisa julgada 
formada entre as partes não poderia prejudicar ou 
beneficiar terceiros.
Já o artigo 506 do Código de Processo Civil de 2015 
dispõe que “A sentença faz coisa julgada às partes 
entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”
Assim, o novo código suprimiu o trecho que vedava 
o aproveitamento da coisa julgada para beneficiar 
terceiros, exatamente o que se propõe no presente 
artigo, uma vez que os concorrentes que não ingres-
saram como parte na demanda poderiam ter opta-
do por atuar em conjunto, sendo que a decisão para 
todos no caso seria incindível.
Tecendo considerações sobre essa corrente de inter-
pretação, Daniel Amorim  assevera que “O entendi-
mento também não é criticável porque na hipótese 
de cotitularidade de direito e legitimação concor-
rente disjuntiva o titular do direito que participa 
do processo defende ao mesmo tempo seu próprio 
direito (legitimação ordinária) e dos terceiros coti-
tulares (legitimação extraordinária), (...)” 

CONCLUSÃO
Em síntese, atribuir os pontos de questões anuladas 
a todos os candidatos confere máxima efetividade a 
princípios constitucionais e encontra perfeita con-
sonância com as regras de processo civil pertinentes 
aos efeitos da coisa julgada, devendo o magistrado 
deixar expresso na parte dispositiva o alcance geral 
da decisão para que não pairem dúvidas acerca da 
ampliação da eficácia subjetiva da decisão.
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INTRODUÇÃO 
O superendividamento dos indivíduos na contem-
poraneidade tem suscitado debates jurídicos e polí-
ticos, notadamente em relação aos limites e deveres 
de intervenção do Estado na proteção do sujeito 
contra as armadilhas do mercado, na medida em 
que este tem sua atuação em certa medida infen-
sa às necessidades de grande número de seres hu-
mano em diferentes lugares. A atuação amoral do 
mercado, uma estratégia de estímulo ao consumo 
por meio da concessão maciça de crédito, somada à 
cultura consumista contemporânea, todos esses fa-
tores formam o caldo de cultura em que proliferam 
os casos de crise de solvência de devedores que se 

veem impossibilitados de arcar com os custos das 
obrigações assumidas sem grave comprometimen-
to da sua subsistência e de sua família. Trata-se de 
um problema que envolve muitos fatores e que não 
necessariamente são compreensíveis nos estritos li-
mites da dogmática jurídica, impondo um esforço 
de compreensão multidisciplinar, com questões que 
somente podem ser enfrentadas por meio de análi-
ses, a um só tempo, jurídicas, sociológicas, políticas 
e econômicas.
Acresça-se a essa realidade dois fatores de extrema 
significação: (1) o fato de vivermos numa socieda-
de de consumo, caracterizada por um conjunto pe-
culiar de condições existenciais, que estimula  seus 
membros a exercer a cultura consumista, baseada 
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DE CRÉDITO GENERAL CONSIDERATIONS ON 
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no excesso e desperdício; que desloca o centro de 
gravidade temporal do futuro para o presente e que 
nega enfaticamente a procrastinação de um desejo; 
que se baseia no excesso de informação e inculca, 
com todas as forças, o credo de que o consumo é o 
principal meio de se chegar à felicidade, entre ou-
tros fatores; e (2) no caso brasileiro, o fato de ter 
sido o estímulo ao uso do microcrédito ao consumo 
utilizado como política macroeconômica do gover-
no, deslocando o eixo dinamizador da economia, 
que antes era cumprido pelas exportações, para o 
mercado interno. 
O superendividamento, fruto perverso da cultura 
do consumismo acima descrita, apresenta-se como 
um locus privilegiado de tensão entre interesses 
antagônicos: de um lado os interesses privados, re-
gulados por relações contratuais centradas na força 
jurígena da vontade, e de outro o interesse público, 
entendido como um critério para balizar e legitimar 
as decisões governamentais. 
Se é fato que níveis de consumo não podem ser 
mantidos sem a oferta crédito, tornando-se este um 
mecanismo de inclusão social, não é menos verda-
de que no Brasil a maior parte do crédito é adianta-
do como crédito pessoal, sem garantias, agindo os 
bancos e instituições financeiras com muita liber-
dade na sua oferta, o que se apresenta como um de-
safio regulatório, diante da incapacidade dos atuais 
mecanismos legislativos de tratamento do tema e 
da ausência de uma legislação expressa e específica 
de regulação desse fenômeno.
O presente ensaio pretende, então, tratar das múl-
tiplas questões atinentes sobretudo à prevenção do 
superendividamento, envolvidas no processo de 
consumo consciente do crédito. Deveres como in-
formação, aconselhamento, combate ao assédio ao 
consumo, entre outros tantos, serão tratados, com 
vistas a fomentar um debate necessário e premente 
na proteção do consumidor. 

1) SOCIEDADE DE CONSUMO E CONSUMIS-
MO: O “CALDO DE CULTURA” DO SUPEREN-
DIVIDAMENTO DOS INDIVÍDUOS
O superendividamento dos indivíduos na contem-
poraneidade não é um tema simples de ser estu-
dado, a começar pela dificuldade de se estabelecer 
o significado do termo. O sentido inicial de supe-
rendividamento aparece atrelado a uma noção de 

passividade na relação obrigacional, de modo que, 
em princípio, “superendividado é aquele que possui 
muitas dívidas, é aquele que compõe o polo passivo 
de diversas prestações, podendo ou não vir a adim-
pli-las ”. Essa definição, entretanto, não revela mui-
to acerca da natureza jurídica e pressupostos para 
caracterização do fenômeno. Isso porque a depen-
der da forma como se constrói a imagem do sujeito 
superendividado e seu papel no mercado, vai variar 
também definição, a legislação e os mecanismos de 
tratamento do superendividamento .  
Trata-se de um fenômeno complexo e multifaceta-
do, que demanda uma avaliação multidisciplinar. 
Além dos problemas financeiros decorrentes dos 
débitos pendentes, existem questões psicológicas, 
emocionais, familiares e sociais que demandam 
tratamento por especialistas de diversas áreas do 
conhecimento, pois o consumo, mais do que uma 
simples operação financeira, passou a ser uma for-
ma de “estar no mundo”. 
Zygmunt Bauman, por meio do que chamou de 
modernidade líquida , desenvolveu uma observa-
ção da sociedade contemporânea que denuncia o 
momento em que os valores da sociedade moder-
na, tais como família, classe, religião, nacionalida-
de, entre outros, vão sendo modificados a partir de 
uma forte tendência ao consumo, à transformação 
das relações sociais em mercadoria. 
O autor, utilizando-se de tipos ideais weberianos , 
descreveu a passagem do que chamou de sociedade 
de produtores/soldados para a sociedade de consu-
midores. No modelo de sociedade de produtores, 
a sociedade qualificava seus membros masculinos 
basicamente como produtores e soldados e a meta-
de feminina como fornecedoras de serviços. Segun-
do esse modelo societário, cujo ideário se identifica 
com os contornos da modernidade, as ações indi-
viduais eram plasmadas na obediência a ordens, na 
tolerância ao trabalho árduo e na aceitação da ética 
do trabalho, assim como na disposição de adiamen-
to da satisfação pessoal em prol de outros objetivos 
. O modelo se orientava para a promessa de segu-
rança a longo prazo e não para a satisfação instan-
tânea de prazeres.  
A sociedade de consumo, diferentemente da socie-
dade de produtores, representa um conjunto pe-
culiar de condições existenciais que estimula seus 
membros a exercer a cultura consumista com a 
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máxima dedicação possível, ou seja, a sociedade de 
consumo  “representa o tipo de sociedade que pro-
move, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de 
vida e uma estratégia existencial consumista” e na 
qual seguir estritamente os preceitos da cultura do 
consumo é “para todos os fins e propósitos práticos, 
a única escolha aprovada de maneira incondicional. 
Uma escolha viável e, portanto, plausível — e uma 
condição de afiliação11”.
O consumismo se notabiliza por dar ênfase no pre-
sente, no novo, em tudo aquilo que proporciona 
prazer instantâneo, sem preocupação com o ama-
nhã.  Gilles Lipovetsky, afirma que, com consumo 
na hipermodernidade , regido pelo que chamou de 
princípio-moda, “tudo o que é novo apraz”, “nasce 
toda uma cultura hedonista e psicologista que inci-
ta à satisfação imediata de necessidades, estimula a 
urgência dos prazeres, enaltece o florescimento pes-
soal, coloca no pedestal o paraíso do bem-estar, do 
conforto e do lazer ”.
A sociedade de consumidores se notabiliza ainda 
por ser uma sociedade marcada pelo excesso de in-
formação, sendo praticamente impossível assimilar 
o volume disponível no mundo contemporâneo, 
pois a informação parece brotar de todos os lados 
. Não obstante, este excesso de informação não ne-
cessariamente se transforma em conhecimento e 
muito menos ainda em sabedoria. 
Na cultura “agorista” da sociedade de consumido-
res, as informações são instantâneas e não são ma-
turadas e absorvidas com a atenção necessária para 
que possam mudar a vida das pessoas. Sobretudo 
a internet tem sido um instrumento de difusão de 
informação extremamente ágil e, para muitas pes-
soas a única forma de tomada de conhecimento 
acerca dos que acontece no mundo. Mas se de um 
lado propicia essa difusão rápida de informação, 
de outra parte, propicia a difusão de todo tipo de 
informação, inclusive informação inverídica, fe-
nômeno que foi registrado pelo dicionário Oxford 
como pós-verdade, “um adjetivo que se relaciona 
ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos 
têm menos influencia em moldar a opinião pública 
do que os apelos à emoção e a crenças pessoais.” 
Uma das principais consequências dessa sociedade 
de consumidores descrita por Zigmunt Bauman é 
uma cauterização das relações humanas baseadas 
na ética, e os bons resultados de sucesso são medi-

dos por critérios econômicos . Não é por acaso que 
as principais pesquisas brasileiras acerca do nível de 
endividamento das famílias e dos consumidores em 
geral são feitas em comparação com o PIB nacional. 
Entretanto, mais do que indicadores econômicos, o 
balizamento da discussão sobre superendividamen-
to no Brasil, deve procurar a harmonia, de um lado, 
do princípio que garanta a ampla liberdade de cada 
cidadão desde que ela seja compatível com a ampla 
liberdade dos demais cidadãos e, de outro do prin-
cípio que recomenda a redução das desigualdades 
econômicas gritantes, tendo em vista a consecução 
de um certo equilíbrio social . 
No Brasil, a democratização do acesso ao crédito 
para consumo, sob o manto retórico do “interesse 
coletivo”, tornou-se uma política macroeconômica 
do governo, que estimulou o aumento do nível de 
consumo — e consequentemente do nível de endi-
vidamento — das famílias, funcionalizando interes-
ses individuais ao interesse coletivo de estímulo à 
economia de mercado. 
Tal fato encontrou terreno propício de proliferação 
proporcionado pelo consumismo e gerou a moldura 
fática que permite identificar de um lado uma polí-
tica que predispôs os sujeitos ao consumo, equipa-
rando aumento de consumo a aumento de qualida-
de de vida e de indicadores sociais, e de outro, uma 
promessa não cumprida de inclusão social, que, 
na prática, acaba por impelir estes mesmos “novos 
consumidores” para fora da sociedade de consumo.
A crise econômica de 2014 somente agravou o qua-
dro do superendividamento no Brasil. Num cená-
rio econômico recessivo, com a seguida retração 
do PIB por anos consecutivos, a falta de empregos, 
com 14 milhões de desempregados (aproximada-
mente 13,7% da população economicamente ativa 
em 2017), as medidas adotadas pelo governo não 
foram suficientes para garantir o padrão de consu-
mo estimulado pela política de estimulo de conces-
são do microcrédito para consumo.  
É necessário, entretanto, que se tenha em mente 
que o endividamento, por si só, não é um problema, 
na medida em que representa a outra face do cré-
dito, indispensável ao fomento das economias mo-
dernas.  Segundo Cláudia Lima Marques “consumo 
e crédito são duas faces da mesma moeda” . 
O crédito, quando contratado em situação de es-
tabilidade financeira e laboral, permite o acesso a 
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bens e serviços que melhoram a qualidade de vida 
dos indivíduos e das famílias, permitindo a inclu-
são de pessoas de baixa renda mensal na sociedade 
de consumo. Para Maria Manuel Leitão, se o endivi-
damento “ocorrer em contexto de crescimento eco-
nômico, de estabilidade de emprego e, sobretudo, 
se não atingir as camadas sociais com rendimentos 
próximos do limiar de pobreza, é apenas um pro-
cesso de antecipação de rendimentos, contribuindo 
para o aumento do bem-estar das famílias ”.
O problema em relação ao endividamento é que há 
sempre o risco de algo correr mal, de sobrevir algo 
na vida do devedor que o impeça de continuar a 
cumprir os seus compromissos financeiros. Nesta 
situação, o sobreendividamento ou insolvência tor-
na-se inevitável, como se verifica na situação eco-
nômica brasileira atual. 
Num contexto como o descrito, avulta a importân-
cia do debate acerca da prevenção e tratamento do 
superendividamento no Brasil. No próximo tópico 
serão apresentados os aspectos mais importantes na 
conceituação do superendividamento no Brasil e os 
avanços das discussões legislativas sobre o tema. 

2) CONCEITO DE SUPERENDIVIDAMENTO
Existem múltiplos modelos de avaliação da situação 
de superendividamento, sendo os principais exem-
plos o modelo francês e o modelo norte americano, 
não surpreendendo, assim, que existam definições 
diferentes do fenômeno . No Brasil, na esteira da 
legislação francesa, Cláudia Lima Marques define o 
superendividamento como “a impossibilidade glo-
bal do devedor-pessoa física, consumidor, leigo, de 
boa-fé, de pagar todas as suas dívidas atuais e futu-
ras de consumo (excluídas as dívidas com o fisco, 
oriundas de delitos e de alimentos) ”.
A doutrina distingue ainda o superendividamento 
em passivo e ativo. O primeiro caso ocorre quando 
“circunstâncias não previsíveis (desemprego, pre-
carização do emprego, divórcio, doença ou morte 
de um familiar, acidente etc.) afectam gravemente 
a capacidade de reembolso do devedor colocando
-o em situação de impossibilidade de cumprimen-
to ”. O superendividamento ativo ocorre quando o 
devedor toma crédito além de suas possibilidades 
de pagamento, “não planejando os compromissos 
assumidos e procedendo a uma acumulação exa-
gerada de crédito em relação aos rendimentos efe-

tivos e esperados ”. 
Quanto ao superendividamento ativo, este pode 
ser ainda classificado em consciente e inconscien-
te, sendo que este último ocorre quando o deve-
dor que, de boa-fé, por acreditar que conseguiria 
cumprir a obrigação assumida, não soube calcular 
o impacto da dívida no seu orçamento, porque não 
foi “previamente informado dos encargos da con-
tratação” ou que teve “acesso ao crédito concedido 
de forma irresponsável pelo fornecedor de crédito   
”. Já o superendividamento ativo consciente exclui 
a incidência do tratamento dispensado aos demais 
casos justamente porque o devedor contraiu o débi-
to sem a intenção de realizar o pagamento, agindo 
de má-fé.
Existem dois grupos de medidas que podem ajudar 
a situação do sujeito superendividado. O primeiro 
grupo de medidas diz respeito à prevenção do fenô-
meno, que incluem ações de educação financeira, 
aconselhamento de dívida e informação clara sobre 
as consequências da tomada de crédito. O segundo 
grupo de medidas diz respeito à regulação e ao tra-
tamento do superendividamento. 
Catarina Frade chama atenção para o fato de que 
durante muito tempo o risco de insolvência do de-
vedor era considerado como um tema essencial-
mente privado, que deveria ser prevenido e tratado 
no âmbito da responsabilidade contratual. A de-
mocratização do acesso ao crédito, possibilitando 
o acesso de diferentes extratos socioeconômicos a 
esse serviço, agregada a outros fatores como a ne-
cessidade de se controlar o risco sistêmico de insol-
vência e de controlar as despesas públicas nas áreas 
de justiça, emprego, habitação, programas sociais e 
saúde, levaram à publicização da regulação desses 
riscos, impondo aos governos a responsabilidade 
de legislar sobre a matéria. 
Dessa forma, “tanto as medidas de prevenção como 
os sistemas de tratamento do sobreendividamento 
pretendem controlar, ex ante ou ex post, os riscos 
envolvidos no endividamento e no recurso ao cré-
dito, e minimizar seus efeitos negativos econômicos 
e sociais ”. A principal estratégia de prevenção do 
superendividamento é a informação de todos os da-
dos atinentes à contratação, para que o consumidor 
possa avaliar sua escolha da maneira que mais lhe 
atenda aos interesses e à sua capacidade financeira.
A defesa do consumidor, como consectário da pro-
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teção integral da dignidade da pessoa humana, deve 
ser prioridade do Estado seja no plano legislativo, 
seja em relação às políticas públicas levadas a cabo 
para a proteção desse sujeito vulnerável, cujos direi-
tos foram erigidos à categoria de direito fundamen-
tal pelo texto constitucional. 
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu 
art. 5º, XXXII, que é dever do Estado promover, na 
forma da lei, a defesa do consumidor. Estabeleceu 
ainda a defesa do consumidor como meio para o 
alcance de uma existência digna, conforme os dita-
mes da justiça social na ordem econômica, de acor-
do com o art. 170. 
Não obstante, diferentemente da maioria dos países 
desenvolvidos, O Brasil não possui uma legislação 
que cuide especificamente da “crise de solvência e 
de liquidez ” que caracteriza o superendividamento. 
Os mecanismos atualmente previstos na legislação 
especializada, principalmente no CDC, não são su-
ficientes para tratar da questão de maneira eficiente, 
pois não existem procedimentos específicos, como 
na legislação estrangeira, para prevenir e tratar o 
superendividamento de maneira estrutural e global 
seja proporcionando um recomeço imediato, com o 
perdão das dívidas (como no modelo norte-ameri-
cano do fresh start), seja estabelecendo-se um plano 
de pagamento escalonado de acordo com as possi-
bilidades de manutenção do mínimo existencial do 
devedor de boa-fé, como sugere o modelo francês. 
Com tal finalidade, encontra-se em tramitação o 
Projeto de Lei 3515, que propõe a alteração do Có-
digo de Defesa do Consumidor, “para aperfeiço-
ar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor 
sobre a prevenção do superendividamento”, tendo 
sido elaborado a partir do trabalho de uma comis-
são de juristas especialmente nomeada com essa 
finalidade. 
Dos múltiplos aspectos pelos quais pode ser o supe-
rendividamento abordado, um dos mais importan-
tes na discussão sobre sua prevenção e tratamento 
está na concessão responsável do crédito. A libera-
ção de crédito a devedores sabidamente insolventes 
ou com graves indícios de uma crise de solvência 
iminente é um dos fatores que mais enseja o supe-
renvidamento ativo inconsciente, como vimos an-
teriormente. 
O que significa a concessão responsável do crédito 
e quais as práticas abusivas que mais contribuem 
para um quadro de solvência dos devedores é o que 

será apresentado no próximo tópico. 

3) SUPERENDIVIDAMENTO E CRÉDITO RES-
PONSÁVEL 
Com afirmado no tópico precedente, o crédito é um 
fator indispensável na economia a capitalista e sua 
concessão, se feita dentro de parâmetros que levem 
em conta a capacidade de solvência do devedor e as 
contingências existentes no momento da contração 
do crédito, é um fator de circulação de riquezas e de 
aumento da qualidade de vida dos indivíduos.  
Contudo, a concessão indiscriminada de crédito, 
além de ser um dos grandes fatores que contribui 
para o superendividamento dos consumidores, gera 
graves efeitos sistêmicos para a economia em geral, 
principalmente em relação às altas taxas de juros 
cobradas no Brasil. O risco de superendividamento 
aumenta quando o crédito é concedido sem que se-
jam avaliadas corretamente as condições de reem-
bolso do devedor, sem exigências de garantias e sem 
que sejam prestadas informações importantes sobre 
os riscos da operação, as taxas de juros e a soma 
total do valor a ser pago, entre outras. 
Assim, alguns aspectos relacionados à concessão 
responsável de crédito no mercado merecem des-
taque, tais como dever de informação, dever de 
aconselhamento, a questão do assédio ao consumo 
e, finalmente, a lei do cadastro positivo e o credit 
scoring.
A principal estratégia de prevenção do superendi-
vidamento é a informação de todos os dados ati-
nentes à contratação, para que o consumidor possa 
avaliar sua escolha da maneira que mais lhe aten-
da aos interesses e à sua capacidade financeira. O 
dever de informação como um direito básico do 
consumidor é previsto no CDC de forma expressa, 
sendo que o art. 6º, III, determina que a informação 
seja adequada e clara sobre os diferentes serviços e 
produtos.  
Quando o tema é prevenção do superendividamen-
to, o dever de informação deve se somar ao dever 
de aconselhamento, de modo que sejam oferecidos 
os serviços mais consentâneos e adequados às ne-
cessidades do consumidor e seja avaliada sua capa-
cidade de reembolso do crédito, a fim de se evitar o 
endividamento crônico . Conforme pontuou Mar-
cio Mello Casado, “o banco é o especialista em con-
cessão do crédito. Ele, assim, como o médico, tem o 
dever de indicar o melhor tratamento (já que detém 
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todo o conhecimento a respeito daquela determina-
da atividade), tem o dever de aconselhar as melho-
res taxas e a melhor maneira de contratar ”. Para o 
autor, a ausência de aconselhamento leva à quebra 
da boa-fé objetiva, essencial ao bom andamento de 
um contrato. 
Não basta que o fornecedor preste a informação de 
maneira clara e precisa, ele precisa garantir que a 
informação prestada foi levada em conta, auxilian-
do o consumidor de crédito no momento da toma-
da de decisão. A boa-fé objetiva impõe o dever de 
conduta leal e cooperativa de ambas as partes, as-
sim, quando o credor auxilia o devedor na tomada 
de decisão contratual, exerce a boa-fé, prevenindo 
um futuro inadimplemento e minimizando as pró-
prias perdas — “the duty to mitigate the own loss ”.
Sobretudo em relação aos serviços de fornecimen-
to de crédito, que são os que particularmente in-
teressam neste texto, a assimetria informacional é 
a regra, e não a exceção. Exemplos não faltam da 
carência de informação clara aos consumidores de 
crédito, bem como de práticas abusivas das institui-
ções financeiras nesse tipo de contrato. 
À assimetria de informação em favor do forne-
cedor do serviço de crédito, que detém, além do 
domínio das questões técnicas, jurídicas e econô-
micas atinentes à concessão do crédito, detém a 
prerrogativa da redação do instrumento contratu-
al, somam-se as práticas abusivas das instituições 
financeiras, que estimulam o uso de modalidades 
mais onerosas de crédito. Exemplos de tais práticas 
são a concessão e o aumento do limite de crédito 
do cheque especial, envio de cartões de crédito sem 
a solicitação do consumidor, ausência de entrega 
do instrumento contratual, falta de informação so-
bre o total da dívida a ser paga com financiamento, 
entre outras tantas .
A concessão do crédito deve respeitar critérios es-
pecializados que, segundo o Banco Central, se ba-
seiam nos princípios da seletividade, garantia, li-
quidez e diversificação de riscos . Crédito e garantia 
são indissociáveis na atividade bancária e resultam 
na moldura legal da circulação de bens e direitos. De 
acordo com Bruno Miragem, “só há confiança nos 
instrumentos que promovem a circulação, quando 
haja segurança sobre a existência e a eficiência do 
direito, assim como garantias de obter o interesse 
útil pretendido, como regra, o pagamento ”.
A concessão do crédito a quem sabidamente não 

tem condições de saldá-lo ou mesmo não oferece 
garantias suficientes de solvibilidade pode caracte-
rizar abuso do direito , ensejando inclusive a res-
ponsabilidade civil do agente financeiro em tais cir-
cunstâncias . A concessão abusiva não observa os 
princípios recomendados pelo Banco Central, no-
tadamente no que tange às garantias e à avaliação 
do risco.
Enquanto a informação tem caráter objetivo, sem 
nenhuma prestação intelectual ou avaliação por 
parte do fornecedor, o dever de aconselhamento 
tem caráter subjetivo, pois constitui a obrigação de 
dar uma opinião ou parecer a alguém para orien-
tar sua ação. Assim, aquele que tem obrigação de 
aconselhamento deve conhecer a condição do par-
ceiro contratual, analisar sua situação e emitir um 
conselho de como agir melhor, tendo o cuidado de 
assegurar que o conselho foi bem entendido e vai 
ser assimilado pelo tomador .
A concessão do crédito responsável passa ainda 
pela restrição da publicidade que estimule a to-
mada irresponsável do crédito ou que se valha da 
vulnerabilidade do consumidor. Especialmente no 
que diz respeito à oferta e publicidade de crédito, 
se antes assumia caráter meramente institucional, 
hoje se utiliza de meios agressivos e insidiosos para 
colocação de seus produtos no mercado.  Não de-
vem ser permitidas campanhas publicitárias que 
utilizem expressões como “juros zero” ou qualquer 
outro apelo que crie a falsa expectativa de ausência 
de custo na tomada do crédito.
No que diz respeito à concessão de crédito respon-
sável, um dos temas mais instigantes é o combate ao 
assédio de consumo, com vistas sobretudo à prote-
ção de grupos específicos de consumidores consi-
derados mais vulneráveis que as demais em razão 
de circunstancias específicas, como no caso de ido-
sos e analfabetos, pessoas que a doutrina passou a 
nominar como “hipervulneráveis”. 
No ordenamento brasileiro o art. 39, IV do CDC 
qualifica como abusiva a prática do fornecedor 
que “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do 
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, co-
nhecimento ou condição social, para impingir-lhe 
seus produtos ou serviços”. Assim, o dispositivo já 
qualifica como pratica abusiva prevalecer-se da fra-
gilidade do consumidor para impor a contração de 
produtos e serviços. Não obstante, não faz a neces-
sária diferenciação entre pratica abusiva e assédio 
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de consumo, muito embora sejam conceitos muito 
próximos. 
Prática abusiva, na definição de Herman Benjamim 
é aquela praticada “em desconformidade com pa-
drões mercadológicos de boa conduta em relação ao 
consumidor” , ferindo a ordem jurídica por afronta 
à boa-fé, à ordem pública e os bons costumes. As 
práticas abusivas se caracterizam a partir de com-
portamentos, tanto na esfera contratual, quanto à 
margem dela, que abusam da boa-fé do consumidor 
ou situação de inferioridade econômica, em que o 
mesmo fique exposto, ampliando a sua vulnerabili-
dade, incluindo assim o assédio ao consumo. 
Segundo Claudia Lima Marques, o assédio ao con-
sumo é um dos elementos ou espécie da prática co-
mercial agressiva, caracterizada pelo assédio, pela 
coerção e pela influência indevida de profissional. 
Para autora, “a prática agressiva é aquela que ten-
ta pressionar o consumidor de forma a influenciar 
(paralisar ou impor) sua decisão de consumo, ex-
plorando emoções, medos, confiança em relação a 
terceiros, explorando a posição de expert do for-
necedor e as circunstancias especiais do consumi-
dor”.   O assédio ao consumo pode ser definido 
como “pressões exercidas pelos fornecedores que 
acabam impedindo uma decisão racional do con-
sumidor” 
Mas não é somente no momento da contratação que 
ocorre o assédio ao consumo. Ele pode acontecer 
durante a execução dos contratos, principalmen-
te nos contratos de crédito de cunho continuado, 
que assumem contornos de contratos existenciais, 
na medida em que se tornam indispensáveis no 
cotidiano de centenas de consumidores, contratos 
caracterizados como contratos cativos de longa 
duração, na expressão cunhada por Claudia Lima 
Marques. São contratos como cheque especial, car-
tão de crédito e credito consignado, entre outros. 
Na caracterização do assédio ao consumo devem 
ser considerados aspectos relativos à função social 
do crédito, notadamente as qualidades peculiares 
do crédito contratado (objetivas e subjetivas), tais 
como as “condições pessoais do consumidor, a fina-
lidade do crédito, a repercussão social e os efeitos 
no núcleo familiar ”. Assim, há que se averiguar se 
o crédito é destinado à satisfação de necessidades 
básicas como alimentação, moradia, vestuário, ou 
se o crédito é destinado aos consumos de segunda 
ordem, tais como férias, refeições fora de casa, via-

gens, entre outros, ou seja, se os gastos se relacio-
nam com cultura e lazer, entre outras finalidades. 
Sob esse aspecto, a avaliação do assédio deve buscar 
amparo no paradigma da essencialidade, na forma 
preconizada por Teresa Negreiros. Segundo a auto-
ra, “à luz do denominado paradigma da essenciali-
dade, propõe-se que a utilidade existencial do bem 
contratado passe a ser um critério juridicamente 
relevante no exame das questões contratuais   ”.
As pesquisas sobre superendividamento demons-
tram que dificilmente um devedor para de pagar to-
dos os débitos simultaneamente e que quase sempre 
o inadimplemento começa por pequenas dívidas, 
tais como telefone, televisão a cabo, condomínio, 
cartão de crédito, mantendo-se o pagamento das 
despesas essenciais e dos financiamentos maiores, 
como o carro ou o imóvel . Dessa forma, tanto na 
prevenção como no tratamento da situação de su-
perendividamento, a função social do contrato se 
torna um instrumento valioso para que, a partir da 
importância do bem ou serviço objeto do contrato, 
sejam coibidas práticas contratuais abusivas, bem 
como o assédio nas relações de consumo.
Para Claudia Lima Marques, na esteira da Direti-
va 2005/29 da Comunidade Europeia, o assédio ao 
consumo impõe a avaliação de condições do mo-
mento da contratação, entre elas: “a) o momento e 
o local em que a prática é aplicada, a sua natureza 
e sua persistência; b) o recurso à ameaça ou a lin-
guagem ou comportamento injuriosos; c) o apro-
veitamento profissional de qualquer infortúnio ou 
circunstância específica de uma gravidade tal que 
prejudique a capacidade de decisão  do consumi-
dor, de que o profissional tenha conhecimento, com 
o objetivo de influenciar a decisão do consumidor 
em relação ao produto; d) qualquer entrave extra-
contratual oneroso ou desproporcionado imposto 
pelo profissional, quando o consumidor pretenda 
exercer os seus direitos contratuais, incluindo o de 
resolver o contrato, ou de trocar de produto ou de 
profissional; e) qualquer ameaça que intentar uma 
ação quando não seja legalmente possível.”  
O que não se pode olvidar, entretanto, é que mesmo 
os contratos de adesão (ou qualquer outra forma de 
padronização dos contratos de massa) são contratos 
sinalagmáticos, marcados pela reciprocidade entre 
vantagens e ônus das partes, de maneira equilibrada 
. A despersonalização do contrato e a desconside-
ração da vulnerabilidade do contratante de crédito 
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podem levar à ruptura do sinalagma genético ou 
superveniente. 
A concessão de crédito de maneira irresponsável 
deve, assim, ensejar a punição do fornecedor que, 
mesmo diante de um cenário desfavorável, entrega 
mais crédito a devedores com notória dificuldade 
de adimplemento de suas dívidas, colocando-os 
diante de uma dificuldade intransponível.  A res-
ponsabilização do fornecedor de crédito deve ser 
tanto maior quanto são os meios de informação 
hoje disponíveis para aferição da higidez financeira 
do tomador do crédito. Sobre estes mecanismos é o 
que trata o próximo tópico. 
 
3.1) Credit scoring e cadastro positivo
 No que concerne à concessão responsável 
de crédito, merece, por fim, uma última palavra so-
bre os mecanismos disponíveis aos fornecedores de 
crédito, notadamente os instrumentos de avaliação 
e de mensuração da capacidade de reembolso do 
tomador do crédito. No item relacionado ao dever 
de aconselhamento na concessão do crédito res-
ponsável, afirmou-se que tal processo de avaliação 
é fundamental para equilibrar as pressões e insegu-
ranças advindas da concessão de crédito sem ga-
rantias suficientes, bem como os efeitos sistêmicos 
dessa prática, notadamente em relação às altas taxas 
de juros. 
Para tanto, além dos bancos de dados de proteção 
ao crédito, conhecidos como “cadastros de inadim-
plentes”, cuja regulamentação da atividade foi con-
templada no CDC , foi criado pela Lei 12.414/2011 
o cadastro positivo, bem como foi julgado o REsp 
1419697/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tar-
so Sanseverino, (julgado nos moldes do art. 543-C 
do CPC – Recurso Repetitivo), que validou o sis-
tema do credit scoring no direto brasileiro. O sis-
tema do credit scoring é um sistema de pontuação 
do risco de concessão de crédito a um determinado 
consumidor, sendo a avaliação do risco realizada a 
partir de modelos estatísticos, com atribuição de 
nota ao consumidor avaliado, de acordo com a na-
tureza da operação a ser realizada. Não se trata de 
cadastro ou banco de dados de consumidores, mas 
de uma metodologia de cálculo de risco de crédito, 
utilizando-se modelos estatísticos e dos dados exis-
tentes no mercado, acessíveis via internet.
Em relação ao cadastro positivo, o art. 1º da Lei 
12.414/2011, estabelece que o objetivo da lei é disci-

plinar a formação e consulta a bancos de dados com 
informações de adimplemento, de pessoas naturais 
ou jurídicas, para formação de histórico de crédito, 
sem prejuízo do disposto no CDC. Apesar de ter 
ficado conhecida como a lei do cadastro positivo, 
o artigo mencionado fala em banco de dados com 
informação de adimplemento, marcando assim, a 
distinção entre os bancos de dados dos consumido-
res e cadastro de consumo. 
A Lei se preocupou em regular que tipo de informa-
ções podem conter os bancos de dados, estabelecen-
do que os dados devem ser adstritos a informações 
de adimplemento do cadastrado para formação do 
histórico de crédito, devendo ser armazenadas so-
mente informações objetivas, claras, verdadeiras e 
de fácil compreensão, necessárias para a avaliação 
da situação econômica do cadastrado. 
O § 2º do art. 3º da Lei estabelece os conceitos de 
informação objetiva (aquela descritiva dos fatos e 
que não incluam juízo de valor), informação cla-
ra (aquela que possibilita o imediato entendimen-
to do cadastrado, independentemente de remissão 
a anexos , fórmulas, símbolos, termos técnicos ou 
nomenclatura específica), informação verdadeira 
( aquela exata, completa e sujeita à aprovação nos 
termos da Lei), informação de fácil compreensão 
(aquela que em sentido comum assegura ao cadas-
trado o pleno conhecimento do conteúdo, do senti-
do e do alcance dos dados sobre ele anotados).  
A Lei, de igual modo, veda expressamente a veicu-
lação de anotações de informações excessivas e de 
informações sensíveis. Excessivas são as informa-
ções que não forem indispensáveis para a avalição 
da situação econômica do cadastrado e sensíveis são 
as informações atinentes à origem social e étnica, à 
saúde, à informação genética, à orientação sexual e 
às convicções políticas, religiosas e filosóficas.  
Atualmente a adesão ao cadastro é facultativa, mas 
encontra-se em tramitação do Congresso Nacio-
nal, tendo sido aprovado na Câmara do Deputados, 
Projeto de Lei que torna obrigatória a participação 
de todos os consumidores no cadastro positivo. Se-
gundo a justificativa do projeto apresentado, com o 
novo cadastro, os gestores de bancos de dados --os 
chamados birôs de crédito, como Serasa e SPC-- te-
rão acesso a todas as informações sobre emprésti-
mos quitados e obrigações de pagamento que estão 
em dia, com vistas a beneficiar consumidores adim-
plentes e pontuais em seus pagamentos.  
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No que concerne ao credit scoring, a matéria foi 
objeto de julgamento em recurso repetitivo o REsp 
1419697/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tar-
so Sanseverino, 2ª seção, DJe de 17/11/2014.  Foram 
aprovadas 5 teses acerca do sistema, sendo elas: 
I - O sistema “credit scoring” é um método desen-
volvido para avaliação do risco de concessão de cré-
dito, a partir de modelos estatísticos, considerando 
diversas variáveis, com atribuição de uma pontua-
ção ao consumidor avaliado (nota do risco de cré-
dito).
II - Essa prática comercial é lícita, estando au-
torizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 
12.414/2011 (lei do cadastro positivo).
III - Na avaliação do risco de crédito, devem ser 
respeitados os limites estabelecidos pelo sistema 
de proteção do consumidor no sentido da tutela da 
privacidade e da máxima transparência nas rela-
ções negociais, conforme previsão do CDC e da Lei 
n. 12.414/2011.
IV - Apesar de desnecessário o consentimento do 
consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos 
esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes 
dos dados considerados (histórico de crédito), bem 
como as informações pessoais valoradas.
V - O desrespeito aos limites legais na utilização 
do sistema “credit scoring”, configurando abuso 
no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode 
ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do 
fornecedor do serviço, do responsável pelo ban-
co de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da 
Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos mo-
rais nas hipóteses de utilização de informações ex-
cessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 
12.414/2011), bem como nos casos de comprovada 
recusa indevida de crédito pelo uso de dados incor-
retos ou desatualizados.
De início, cumpre esclarecer que o “credit scoring” 
ou simplesmente “credscore” é um sistema de pon-
tuação do risco de concessão de crédito a um de-
terminado consumidor, sendo a avaliação do risco 
realizada a partir de modelos estatísticos, com atri-
buição de nota ao consumidor avaliado, de acordo 
com a natureza da operação a ser realizada. Não se 
trata de cadastro ou banco de dados de consumido-
res, mas de uma metodologia de cálculo de risco de 
crédito, utilizando-se modelos estatísticos e dos da-
dos existentes no mercado, acessíveis via internet.
 Segundo entendimento do STJ, a nova metodologia 

é lícita, desde que respeitados os princípios básicos 
de proteção ao consumidor, principalmente em re-
lação à tutela de sua privacidade e a necessidade de 
transparência nos arquivos das relações negociais 
de consumo.
 É proibida ainda a utilização de dados sensíveis, es-
tes definidos como aqueles atinentes à origem social 
e étnica, à saúde, à informação genética, à orienta-
ção sexual e às convicções políticas, religiosas e filo-
sóficas do consumidor. Também devem ser respei-
tadas as limitações temporais para as informações 
a serem consideradas, quais sejam, cinco anos para 
os registros negativos, nos termos do CDC e quinze 
anos para o histórico do crédito, nos termos da Lei 
12.414/2011. No que tange ao dever de informação, 
devem ser prestadas informações claras, precisas 
e pormenorizadas acerca dos dados considerados 
pelo fornecedor e as respectivas fontes de consul-
ta para a atribuição da nota (histórico do crédito), 
como previsto no CDC e na Lei 12.414/11.
 Não se exige o prévio e expresso consentimento do 
consumidor avaliado, na medida em que não se tra-
ta de um banco de dados, mas de um método esta-
tístico. Entretanto, as informações, quando solicita-
das, devem ser prestadas com a indicação precisa de 
quais bancos de dados foram consultados, de modo 
a possibilitar ao consumidor o controle acerca das 
informações existentes a seu respeito, principal-
mente em relação àquelas sensíveis ou excessivas. 
Caracterizado o abuso de direito pela utilização de 
informações, a responsabilidade civil pelos danos 
materiais e morais causados ao consumidor consul-
tado será objetiva e solidária do fornecedor do ser-
viço de credit scoring, do responsável pelo banco de 
dados, da fonte e do consulente, nos termos do art. 
2º da Lei do cadastro positivo.  
Diane da existência de tais instrumentos de avalia-
ção na concessão do crédito por parte dos fornece-
dores, não se admite que estes, diante do inadimple-
mento do tomador, não sejam responsabilizados. É 
necessário que aumente a necessidade de proteção 
do consumidor contra a concessão/tomada irres-
ponsável do crédito, a partir de um maior controle 
da informação e da transparência na concessão do 
crédito e, sobretudo a partir da noção de crédito 
responsável. 
O objetivo do desenvolvimento da ideia de crédi-
to responsável, tanto por parte do tomador, quanto 
por parte do fornecedor, é explicitar que mesmo no 
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caso de aquisição de bens de consumo durável, des-
de o eletrodoméstico até o carro ou o imóvel, além 
da operação de compra e venda, existe um contra-
to conexo/coligado de financiamento, que torna a 
estrutura do negócio de concessão do crédito, uma 
estrutura complexa. 
A operação de crédito para consumo, sem o cum-
primento dos deveres de informação, esclarecimen-
to e aconselhamento, “pode tanto comprometer a 
autonomia racional na decisão sobre contratar ou 
não, assim como ensejar o fenômeno do superendi-
vidamento do consumidor.”  
Na hipótese de manifesta  negligência na cogestão 
equilibrada do crédito, assume o credor o ônus de 
rever suas expectativas iniciais de recebimento, pois 
não lhe será lícita a apropriação de parcelas alimen-
tares do devedor, inegociáveis pela vontade privada, 
quando ausente a boa-fé objetiva, caracterizada pela 
concessão de empréstimos incongruentes e despro-
porcionais segundo a teoria do crédito responsável, 
as empresas, ao concederem o crédito, devem ado-
tar as cautelas necessárias ao efetivo recebimento 
do retorno financeiro, mas também devem tomar 
essas medidas visando coibir a superveniência do 
superendividamento dos consumidores.  

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS
O superendividamento, fruto perverso da cultura 
do consumismo, merece ser tratado como um fe-
nômeno que envolve a um só tempo escolhas fei-
tas pelo devedor, mas, ao mesmo tempo como um 
fenômeno que pode advir do descumprimento dos 
deveres mais elementares de informação e aconse-
lhamento por parte dos fornecedores de crédito. 
No caso brasileiro, a concessão maciça do micro-
crédito destinado a fomentar o consumo foi ado-
tada como padrão de política macroeconômica do 
governo, fazendo crer que, com o aumento do con-
sumo de determinados bens adquiridos pela anteci-
pação de créditos, a população teria, de fato, um au-
mento de qualidade de vida e inclusão social. Essa 
promessa não se concretizou. 
É preciso que fique claro, entretanto, que a conces-
são maciça de crédito para consumo em tempos de 
estabilidade econômica e de pleno emprego não 
significa por si só um problema, na medida em que 
o endividamento representa a outra face do crédito, 
indispensável ao fomento das economias moder-
nas. Antes de ser um problema, o endividamento 

é um fenômeno comum na sociedade de consumo, 
pois por intermédio do crédito, permite-se o aces-
so a bens e serviços que melhoram a qualidade de 
vida dos indivíduos e das famílias e a inclusão de 
pessoas de baixa renda mensal nessa sociedade de 
consumo. Trata-se de uma troca intertemporal em 
que se antecipa a fruição de determinados bens, em 
troca do comprometimento do rendimento futuro.
O problema do endividamento surge quando so-
brevém o risco, sempre presente, de que algum con-
tratempo na vida do devedor o impeça de cumprir 
seus compromissos financeiros, ou seja, quando 
seus rendimentos não comportam os compromis-
sos financeiros assumidos. 
Ocorre que em relação às camadas da população 
com menor faixa de renda o problema do endivida-
mento crônico tende a ser mais grave, pois se lan-
çou mão do crédito oferecido em larga escala para 
consumo, com a falsa expectativa de melhoria das 
condições de vida, quando o que aconteceu na rea-
lidade é que este segmento da população teve acesso 
a bens de consumo antes considerados supérfluos, à 
custa da antecipação de um crédito que agora está 
sendo cobrado. 
Se é fato que níveis de consumo não podem ser 
mantidos sem a oferta crédito, tornando-se este um 
mecanismo de inclusão social, não é menos verda-
de que, no Brasil, a maior parte do crédito é adian-
tado como crédito pessoal, sem garantias, agindo os 
bancos e instituições financeiras com muita liberda-
de na sua oferta. Essa realidade se apresenta como 
um desafio regulatório, diante da incapacidade dos 
atuais mecanismos legislativos de tratamento do 
superendividamento e a ausência de uma legislação 
expressa e específica de regulação desse fenômeno. 
Assim, o que se espera com o presente ensaio é 
reforçar a necessidade de tratamento da questão 
de forma mais enfática, de modo a oferecer efeti-
va proteção dos consumidores superendividados, 
tanto na seara dos direitos do consumidor, como 
no campo das políticas estatais de consumo. O que 
se espera, num futuro próximo, é a existência de 
um aparato normativo que confira um mínimo de 
proteção às expectativas e à confiança do consu-
midor nos contratos de crédito. A necessidade é de 
se resguardar os consumidores contra atividades 
predatórias do mercado de crédito, diante do cará-
ter indispensável deste nas sociedades de consumo 
contemporâneas. 
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É tema central nas teorias feministas a inclusão da 
mulher como figura de direito, numa apresentação 
dos paradigmas enfrentados hodiernamente por 
questões de gênero e a abordagem de uma nova 
percepção do papel que a mulher ocupa na socie-
dade.
Reconhecemos que há uma ideia de sacralidade no 
corpo humano  na vida e ainda, aspectos morais, 
religiosos e dogmáticos que explicam a contínua e 
insistente forma de tentar controlar o corpo femi-
nino, fruto do patriarcado balizador de uma su-
posta postura que o ser feminino deve exercer. 
O tratamento dispensado às mulheres nas decisões 
do Poder Judiciário como legal e constitucional 
deveria primar pelo princípio da igualdade. Mas 
não é assim que acontece, e a ausência de liberdade 

de dispor sobre o próprio corpo é a mais nociva. É 
ela que aumenta diariamente a lista de mulheres 
mortas em todo o Brasil por tentativas frustradas 
de abortar. 
Busca-se o contexto epistemológico da mulher a 
análise da sua participação na sociedade e o do-
mínio do seu corpo, o controle das suas escolhas, 
especificamente a decisão fundamental para sua 
sobrevivência: a possiblidade de realização do 
aborto. 
Isso nos leva a refletir sobre o papel do direito hoje 
e os argumentos de defesa, sua efetividade, os obs-
táculos e óbices. A liberdade, a igualdade, e tudo 
que é possível ser pensado, questionado e descons-
truído das premissas marginalizadoras dos direi-
tos das mulheres.

A EMANCIPAÇÃO DO CORPO
Mônica Thaís Souza Ribeiro - aluna 
da pós-graduação de Gênero e Direito 
da Escola da Magistratura do DF
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É sabido que ao completar quarenta anos, mais de 
uma em cada cinco mulheres já fez um aborto. O 
número é muito significativo e em razão da crimi-
nalização, a morte ou diversos problemas levam ao 
falecimento de milhares de mulheres por ano no 
Brasil, por situação de abortos clandestinos ou em 
consequência deles , torna a questão de saúde pú-
blica emergencial. O Estado não pode ser omisso 
ou passivo com estas mortes. 
Em decisão recente do Supremo Tribunal Federal, 
habeas corpus 124.306 do Rio de Janeiro, acalo-
rou-se debate em razão do voto do Ministro Luís 
Roberto Barroso ao proferir voto a favor da des-
criminalização do aborto, enfrentando a questão 
de saúde pública que as mulheres experimentam 
no Brasil de hoje, compreendendo em sua decisão 
que o aborto até o terceiro mês de gestação não 
é crime. E alega: “Por meio da criminalização, o 
Estado retira da mulher a possibilidade de submis-
são a um procedimento médico seguro”. 

UMA HIPOTESE DE AUTONOMIA DOS COR-
POS
O movimento político de controle da condução 
social, ditador de regras, pautado em dogmas de 
religião, bem como as transformações históricas 
realizadas a todo e qualquer custo, a fogueira, o 
enforcamento e morte como pena de descumpri-
mento de seus preceitos se arrastam até hoje para 
manter o controle e a manutenção de seu poder 
de decidir e dominar a mentalidade; que manipu-
lados – perpetuam a punição eterna de mulheres, 
por terem nascido com útero.  
Numa perspectiva sociológica e antropológica, 
define-se que a realidade é construída a partir do 
próprio corpo, ignorando a ideia de que este corpo 
seja construído da identidade da pessoa, mas por 
reflexos da cultura associada. A sociologia apli-
cada ao corpo distancia-se das asserções médicas 
que desconhecem as dimensões pessoal, social e 
cultural de suas percepções sobre o corpo . 
Ao abordar a questão do controle dos corpos, bus-
ca-se o contexto do reflexo do geral para o indivi-
dual – desde o envelhecimento do corpo, as mu-

danças da modernidade, as aparências e os gostos 
e julgamentos que se faz, tudo sempre em movi-
mento com os tempos, considerando sempre o 
corpo como suporte de valores estabelecidos con-
forme a época, ora pelo avanço da medicina, ora 
pelo senso estético de cada tempo. 
Tudo isso é relevante sob o aspecto da compreen-
são de como observamos o corpo e do que ele faz 
parte. Os reflexos da mudança social, da cultura 
transitória e de todas as influencias da religião, da 
política e da escola, nas pequenas escolhas diárias, 
nas imposições veladas, irão influenciar no con-
trole dos corpos e, consequentemente, das mentes 
e vida.
As investigações sobre o corpo devem ser profun-
das e analíticas, visto a magnitude do assunto que 
abrange desde a antropologia, sociologia, com-
portamento, com significados e representações 
distintos em cada temática. É pertinente observar 
cada um desses aspectos, uma vez que todos eles 
influenciarão na formação dos corpos, a forma 
como são tratados, observados e legislados. 
Na obra Sociologia do Corpo, David Le Breton 
afirma:
“O corpo parece explicar-se a si mesmo, mas nada 
é mais enganoso. O corpo é socialmente cons-
truído, tanto nas suas ações sobre a cena coletiva 
quanto nas teorias que explicam o seu funciona-
mento ou nas relações que mantem com o homem 
que encarna (...). Assim, o corpo não é somente 
uma coleção de órgãos arranjados segundo leis 
da anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, 
uma estrutura simbólica, superfície de projeção 
passível de unir as mais variadas formas culturais”. 
As mulheres tem sua história marcada pelas es-
colhas que precedem ao seu nascimento, visto a 
sociedade culturalmente masculina ditar a forma 
de vida estabelecida, ordenada e programada para 
elas . 
O poder simbólico  é invisível, e a limitação do es-
paço da mulher, neste caso é simbólica, pois ela já 
é tão estabelecida como natural pela igreja, nas es-
colas, nas famílias, que a mulher já cresce seguin-
do essas regras de opressão impostas à sua própria 
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condição existencial sem capacidade de qualquer 
análise crítica. 
O que torna desafiador reconhecer e refletir sobre 
as imposições já postas e estabelecidas como nor-
mais ou naturais. Romper com essa construção da 
realidade quase que imperceptível, mágica. Sutil 
e tão determinante para criar regras e estabelecer 
lugares, formatos e espaços divididos por classes.
Galgar espaço na sociedade têm sido a grande 
batalha, passando desde as sulfragistas, ao anti-
concepcional, o direito de trabalhar fora de casa 
e fazer escolhas, possibilidando à mulher espaços 
diversos às atividades restritas ao lar. 
É sabido que a competição começou a ficar mais 
próxima entre homens e mulheres a partir do aces-
so destas à educação acadêmica, aumentando a 
qualificação e gerando mais renda para o sustento 
próprio e do lar. Este fato diminuiu a dependência 
da mulher e aumentou o número de divórcios) . 
Em março de 2017, mulheres do mundo inteiro se 
reuniram para marchar em luta pelos seus direi-
tos, na cidade de Washington nos Estados Unidos, 
para mobilizar políticos e pessoas a enxergarem a 
situação atual da mulher, a luta e as aspirações. 
“Acreditamos que os Direitos das Mulheres são 
Direitos Humanos e Direitos Humanos são Di-
reitos das Mulheres. Este é o princípio basilar e 
original do qual todos os nossos valores derivam 
(...) Devemos criar uma sociedade na qual todas 
as mulheres – em particular as mulheres negras, 
as mulheres indígenas, as mulheres pobres, as mu-
lheres imigrantes, as muçulmanas e as mulheres 
queer e trans – sejam livres e capazes de cuidar 
e alimentar suas famílias, independentemente de 
suas configurações, em ambientes seguros e sau-
dáveis, isentos de impedimentos estruturais ”. 
Angela Davis proferiu este discurso cujos princí-
pios basilares para a busca da igualdade e liber-
dade da mulher sejam alcançados. Para que seja 
possível uma vida autônoma, livre e segura. Para 
fortalecer os ambientes privados e torna-los mais 
seguros às mães solos. Para que o Estado enquanto 
organizador social seja capaz de alcançar os prin-
cípios que regem os direitos humanos.  

Para além da sobrecarga de gestar e ser diretamen-
te responsável – desde o aleitamento e os cuidados 
maternos – pelo bem estar do nascituro, a mulher 
é impelida a decidir financeiramente, estrutural-
mente sobre a vida e futuro dos filhos já existentes 
e a impossibilidade de conciliar tempo, dinheiro 
e estrutura para mais um. E a ausência de políti-
cas públicas para cumprir os direitos previstos na 
constituição, além de punir somente à mulher em 
responsabilizar-la – a impede legalmente de deci-
dir por não conseguir lidar com tal fardo. 
O peso moral é sobreposto pelo risco de aprisio-
namento por uma decisão de tentar manter o mí-
nimo de dignidade – muitas vezes de pequenos 
núcleos familiares minimamente estruturados e 
frágeis – para seguir em uma vida permeada por 
dificuldades e percalços sofridos pela desigualda-
de de gênero, diferenças salariais e êxodo paterno 
na criação geral dos filhos. 
OS DIREITOS FUNDAMENTAIS
O direito estabelece expectativas de comporta-
mento, veda, criminaliza e regula condutas. Isso 
não pode ser neutro. Igualdade é direito a diferen-
ça. É importante nos colocar no lugar do outro, ter 
empatia para tentar entender e pensar nas formas 
de proceder. O grande entrave é percebido quando 
direitos fundamentais são problematizados e reve-
lam muitos preconceitos da sociedade . 
A desconstrução do que está posto pode ser um 
bom caminho para buscarmos  respostas à ques-
tões que apresentam barreiras morais, aspectos re-
ligiosos a intervir nas decisões que deveriam pro-
teger as mulheres que se encontrem impedidas de 
dispor de um feto, doente ou não, fruto de violên-
cia sexual ou não, garantindo-lhes igualdade for-
mal e material. O direito precisa ser interpretado 
a considerar que vivemos em sociedades plurais, 
desafiadas a todo tempo pelas exigências de uma 
justiça igualitária. 
As mulheres são socialmente silenciadas em seus 
direitos, nas suas necessidades e apelos. Hodier-
namente a violência física, os recorrentes abusos 
sexuais, a pornografia, o analfabetismo e o excesso 
de trabalho doméstico são opressões sociais natu-
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ralizadas – as mulheres sequer reconhecem seus 
direitos. 
Pretendemos contribuir com a redução do ele-
vadíssimo número de mortes de mulheres, mar-
ginalizadas pelo judiciário, pela sociedade e por 
suas famílias, ao se depararem com a situação de 
necessidade de realização do aborto. A busca pela 
igualdade não requer reflexão e sim mudança nas 
relações entre a vida e o direito .
 Percebe-se, portanto, uma necessidade de dar à 
mulher autonomia sobre seu corpo, para que pos-
sa, por meio da autodeterminação, usufruir de sua 
escolha moral decidir se pode ou não levar a diante 
uma gravidez, com saúde, dignidade e segurança. 
A mulher que aborta, não o faz porquê quer, sim-
plesmente. Ela o faz por ser a única forma de não 
aumentar a família de famintos. Porque não tem 
como cuidar. Não há meios de subsistência para 
toda a prole ou ainda, sua saúde não permite que 
ofereça todos os cuidados que uma criança requer. 
É cediço lembrar que a Constituição tem por obri-
gação a proteção da família e segundo pesquisas 
realizadas, a maioria das mulheres que abortam 
hoje no Brasil, já são mães e casadas . Esse cami-
nho, é da culpabilização por uma situação em que, 
em verdade, a mulher é a vítima, colocando em 
risco a provedora (em grande maioria dos lares, 
hoje no Brasil).

CONCLUSÃO 
Pressuposto que as leis são escritas com base nos 
costumes da sociedade, e a postura feminina hoje 
reflete a dominação masculina, podemos afirmar 
que existe uma dominação institucionalizada. 
Uma vez imbuída da decisão de abortar, deverá 

então o Estado reconhece-la como legítima para 
respaldo de garantias e preservação da integridade 
física, psíquica e moral, pensando numa justiça in-
clusiva e abrangente, sem marginalização pautada 
em religião, patriarcado ou desigualdade.  
Percebemos que o valor atribuído aos corpos, à 
vida e consequência disso, a proibição do aborto, 
dá-se em consequência da cultura, das crenças re-
produzidas.   O desafio está em desconstruir o que 
está posto, repensar e emancipar o pensamento 
para uma visão coletiva e generosa. 
É necessária a aproximação do diálogo entre as 
políticas públicas a serem aplicadas e a sociedade, 
as mulheres e os representantes do governo para 
um diálogo sobre a implantação de medidas que 
protejam as mulheres em situações de risco, com a 
liberdade individual garantida para as mulheres se 
sentirem seguras de dispor de escolhas sobre seus 
corpos, como melhor lhe convir na situação em 
que vivem, garantido apoio psicológico e atendi-
mento médico.  
Uma visão moral da questão constitucional do 
aborto não possui fundamentos teóricos, mas so-
mente apoio no patriarcado e na religiosidade. 
Esta prática, enquanto costume, torna-se ameaça 
ao Estado Democrático de Direito cuja premissa 
é garantir o cumprimento de seus princípios, es-
pecificamente da igualdade e da liberdade. Enten-
demos que o corpo da mulher deve ser controlado 
por ela somente.
A abertura do Poder Judiciário ao tema vem tra-
vada e lenta. Quando uma decisão foi favorável 
ao reconhecimento de que o corpo da mulher não 
está a serviço do Estado, todas as demais proíbem 
a autonomia para decidir sobre o próprio corpo. 
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Almoço
aposentados A Amagis-DF entende a importância daqueles que contribuiram para 

construir a magistratura do DF.

EVENTOS
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Dia da Mulher A Amagis-DF organizou uma linda festa para celebrar o Dia Internacional da 
Mulher. O evento aconteceu na Sede Social.

EVENTOS
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Dia das Mães Homenagem da Amagis-DF as associadas pelo dia das mães.

EVENTOS
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Coquetel Carlos 
Divino

No dia 17/5, o novo Desembargador do TJDFT, Carlos Divino Rodrigues, 
recebeu os cumprimentos pela promoção na Sede Social da Amagis-DF. 

EVENTOS
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