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MENSAGEM 
DOS EDITORES 
O Jornal Direito & Pesquisa do Laboratório de Pesquisa tem proporcionado aos alunos da 
graduação a primeira oportunidade de submeter seus escritos e ideias ao grande público. 
É inegável que a construção de argumentos e a exposição desses são fundamentais no 
processo de formação intelectual e pessoal do corpo discente. Por isso, o jornal tem se 
constituído uma importante, embora introdutória, ferramenta para a publicação de alguns 
dos textos produzidos em disciplinas da graduação do IDP e levados ao grupo de estudos 
Laboratório de Pesquisa, e para a exposição de textos elaborados pelos professores, além da 
apresentação dos grupos de pesquisa e estudo em funcionamento. 

A pesquisa consistente e a publicação de novas ideias ou de velhas ideias sob outras 
perspectivas é tarefa elementar de qualquer acadêmico em Direito. A preocupação acerca 
da construção de um conhecimento substancial e constitutivo com o escopo de aprimorar 
as relação nas quais o Direito está envolvido deve ser orientação cotidiana aos discentes. 
Nesse sentido, apresentamos a 3ª Edição do Jornal Direito & Pesquisa com excelentes 
reflexões de nossos estudantes. 

Boa leitura.

Prof. Hector Vieira
Profa. Janete Ricken 
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GRUPO DE ESTUDOS: 
BIÓTICA E DIREITO CONSTITUCIONAL
Líder: Adriana da Fontoura Alves

Em sintonia com o crescente envolvimento dos meios jurídicos em questões associadas 
ao desenvolvimento das chamadas ciências da vida e das tecnologias aplicadas aos seres 
humanos, o desenvolvimento de um Grupo de Estudos sobre esta temática se coloca como 
oportuno e necessário, no meio acadêmico contemporâneo.

Neste contexto, emerge a importância de precisas abordagens técnico-científicas 
multidisciplinares, de forma associada aos aspectos humanísticos ontologicamente ligados 
a temas complexos como eutanásia, limitação de esforço terapêutico, transplante facial, 
clonagem de células humanas, pesquisas envolvendo utilização terapêutica de células-
tronco, tráfico de órgãos humanos, transplante de órgãos humanos, aborto, abuso de 
cirurgias estéticas em situações de transtorno dismórfico corporal, relações entre a 
indústria farmacêutica e o Estado, diagnóstico de morte encefálica e de estado vegetativo, 
descriminalização de drogas, disponibilidade de leitos de Terapia Intensiva e outros recursos 
terapêuticos, sempre sob a perspectiva do Direito Constitucional.

O Grupo de Estudos em Bioética e Direito Constitucional do IDP tem por objetivo fulcral a 
discussão de ideias e o aprofundamento de debates e de reflexões acerca da envergadura 
das questões bioéticas relacionadas aos direitos fundamentais, adotando como pontos de 
partida situações concretas do cotidiano das sociedades hodiernas.

O grupo é liderado pela mestranda do IDP e médica Adriana da Fontoura Alves e tem a 
coordenação discente de Davi Morais Silva, estando acessível a alunos de graduação e 
pós-graduação, lato ou stricto sensu, e contando com a colaboração de profissionais com 
diferenciado interesse na área.

E-mail de contato: bdc@idp.edu.br
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Ao longo de seus sete anos de existência a apli-
cação da Lei Maria da Penha tem variado, sendo 
inúmeras as formas encontradas em sede judicial 
para a solução dos conflitos decorrentes da vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher. Neste 
sentido, o projeto tem como objetivo central ana-
lisar e estabelecer um paralelo entre as diferen-
tes formas de solução do conflito que vêm sendo 
adotadas pelos Juizados de Violência Doméstica e 
Familiar Contra a Mulher em Circunscrições Judici-
árias do Distrito Federal.

 
A pesquisa tem como coordenadora-geral a Pro-

fa. Dra. Soraia da Rosa Mendes e coordenadora-ad-
junta a Profa. Ms. Nayara Teixeira Magalhães. Estão 
envolvidos estudantes em nível de graduação, pós-
graduação e mestrado vinculados ao Curso de Di-
reito do Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, 
assim como professores/as, estudantes e pesquisa-
dores/as vinculados a outras Instituições do DF. 

O grupo de pesquisadores/as foi seleciona-
do a partir de Curso de Capacitação prévio que 
contou com palestras e oficinas de notáveis co-
nhecedores da problemática objeto da pesqui-
sa. Com isso foi possível compreender o que é 
gênero, violência contra a mulher, conjugalidade 
violenta, ciclo da violência, bem como os papeis 
desempenhados pelos diversos atores sociais e 
jurídicos, no contexto das tentativas de solução 
de casos de violência doméstica.

 
Já em pleno desenvolvimento do projeto 

o grupo realizou visitas ao 2° Juizado de Vio-
lência Doméstica e Familiar do Paranoá, as-
sim como à Vara de Violência Doméstica do 
Núcleo Bandeirante.

No Paranoá, recepcionado pela Promotora Fa-
biana Barreto, foi possível conhecer a estrutura e 
o procedimento adotado pelo MPDFT em casos 

de violência doméstica. Lá o grupo pode conhecer o 
Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de 
Violência Doméstica (NAFAVD), bem como o Pró-Víti-
ma, ou seja, uma parte da rede de atendimento que 
também deve existir para o acolhimento da mulher 
em casos de violência doméstica e familiar.

 No Núcleo Bandeirante a recepção coube ao 
Juiz Ben-Hur Viza que, em uma muito produtiva 
tarde, apresentou toda a dinâmica de funciona-
mento da Vara. Foi possível compreender o rito 
processual e em que medida os instrumentos utili-
zados naquela Vara efetivam o direito de proteção 
da mulher. Também foi possível conhecer a estru-
tura física preparada para o acolhimento da vítima, 
assim como entender como funciona a articulação 
entre Poder Judiciário e a rede de atendimento.

A pesquisa segue agora com a análise dos proces-
sos, a realização de entrevistas às vítimas e as demais 
atividades previstas no projeto, que perdurará até 
maio de 2014. Será um ano de intensas atividades! 

É importante destacar que a pesquisa não pre-
tende a mera descrição de diferentes formas de 
solução de conflitos nos marcos da Lei Maria da 
Penha, com a consequente escolha de um ou outro 
modelo. Pelo contrário, a pesquisa objetiva, e com 
isso se justifica, compreender e traçar paralelos en-
tre os diferentes parâmetros decisórios envolvendo 
casos de violência doméstica e familiar com base 
na Lei Maria da Penha, sem que, a priori, esteja 
descartada a possibilidade de que cada uma das 
opções jurisdicionais constitua separadamente, ou 
em conjunto com a outra, uma práxis efetiva e efi-
caz de solução deste tipo de conflito em cada caso.

Profa. Dra. Soraia da Rosa Mendes 

PESQUISA 
SOLUÇÃO DE 
CONFLITOS  

FOI POSSÍVEL COMPREENDER O RITO 

PROCESSUAL E EM QUE MEDIDA 

OS INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

NAQUELA VARA EFETIVAM O DIREITO 

DE PROTEÇÃO DA MULHER.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER
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As astreintes, multa pecuniária originária do Di-
reito (letra maiúscula) Francês, tem aplicação no di-
reito processual brasileiro bastante discutível, sendo 
necessário por parte da doutrina processualística 
um embate teórico e prático a fim de se chegar a 
um denominador comum quanto ao momento exa-
to ou pelo menos adequado de sua execução.

  
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, 

no REsp 1.347.726-RS, estabeleceu dois requisitos 
para a execução das astreintes em sede de anteci-
pação de tutela, quais sejam: a) se o pedido prin-
cipal a que se vinculam as astreintes for julgado 
procedente; e b) caso haja recurso, que este seja 
recebido apenas em seu efeito devolutivo. 

O artigo, portanto, tem por objeto a jurispru-
dência do STJ, e por objetivo discutir a real finalida-
de desse instituto, por via de consequência, o ques-
tionamento da acertada (ou não) decisão do STJ.

 
Inicialmente, alguns são os fundamentos 

que dão ensejo ao presente trabalho, pois vis-
lumbra-se ser desnecessária a objeção destes 
requisitos, a saber: a) finalidade do instituto; b) 
natureza jurídica; e c) sistemática do atual CPCB.

 
A finalidade das astreintes é obrigar, por via 

indireta (multa pecuniária), a execução de de-
terminada obrigação, ao qual fora estabelecido 
judicialmente. Não se presta, portanto, a uma 
condenação por eventual descumprimento de 
certa obrigação. A natureza jurídica é de instituto 
que se presta ao cumprimento de uma determi-
nada obrigação anterior, isto é, meio indireto, de 
cunho coercitivo, e não punitivo e tampouco in-
denizatório como assevera alguns doutrinadores. 

Portanto, sendo meio indireto de cumprimen-
to de uma obrigação que já fora deferida, e con-
sequentemente, não se prestando a um meio de 
castigo, não se pode vinculá-la à procedência do 
pedido requerido pela parte vencedora, ainda 
que seja em sede precária, isto é, em antecipa-
ção de tutela. Ao revés, deve-se ter a possibilida-
de de executá-la ainda nesse momento do litígio 
processual, pois, caso contrário, estar-se-ia diante 
do flagrante afastamento de sua real finalidade.

 

A intenção de todo e qualquer código processual é 
que os litígios sejam resolvidos em menor tempo pos-
sível, com fins de celeridade e eficiência. Sendo assim, 
a atual sistemática do Código Processo Civil Brasileiro 
permite que o instituto ora em estudo seja executado 
em sede de antecipação de tutela, sem se condicionar 
aos requisitos pré-estabelecidos pelo STJ.

 
O processo civil brasileiro passa por evolução no 

que tange à fase de conhecimento (e não mais pro-
cesso de execução) de modo que todos os esforços 
são para uma prestação jurisdicional célere e eficien-
te. A antecipação de tutela é uma prestação jurisdi-
cional precária, porém não se pode abrir mão dos 
instrumentos capazes de satisfazê-la plenamente.

 
Portanto, se há condicionamento da execução 

provisória da multa a dois requisitos futuros e in-
certos (pedido principal seja deferido e recurso 
não atribuído com efeito suspensivo), esvazia-se 
sua finalidade, pois sua imposição é com o fito de 
que o devedor cumpra com a obrigação que já 
fora condenado no exato momento; é ir em sen-
tido contrário do estabelecido pela Constituição 
Federal e pelo Código de Processo Civil. 

Pois bem, diante de determinado caso concreto 
o juiz concedesse antecipadamente a tutela preten-
dida, mas não tivesse em seu poder a execução e 
apenas a imposição das astreintes, este instrumento 
executivo indireto perderia sua essência, uma vez que 
o devedor não estaria sob uma condição de pressão 
psicológica para o cumprimento da obrigação. 

Vale ressaltar que a inquietude inicial instada 
em sala de aula foi a mola propulsora do presente 
artigo. Entretanto, a possibilidade em tentar esta-
belecer critério razoável para a execução das as-
treintes é o que norteia todo o trabalho.

[1] O autor Alexandre Freitas Câmara informa que a tradução é impossível, não obstante 
seu uso entre doutrinadores brasileiros seja corriqueiro. CÂMARA, Alexandre Freitas. 
Lições de Direito Processual Civil. vol II. 15ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 39.

[2] AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e Processo Civil brasileiro: multa do artigo 
461-A do CPC e outras. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 35 – 36.

[3] AMARAL, Guilherme Rizzo. As astreintes e Processo Civil brasileiro: multa do artigo 
461-A do CPC e outras. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 67.

A EXECUTORIEDADE 
PROVISÓRIA DAS ASTREINTES 

SEGUNDO O SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gustavo Brito e João Arthur Vieira
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A democracia é pressupostamente um gover-
no do povo desde a sua concepção: proveniente 
da vontade social e feito para atender as suas ne-
cessidades.  No entanto, nota-se que a sociedade, 
que através do voto exerce a democracia formal-
mente, é influenciada pela mídia que induz seu 
exercício em prol de benefícios para a elite.

 
A participação direta de todos na política é, evi-

dentemente, inviável. Assim, o que temos é uma de-
mocracia representativa: a eleição de representantes 
para dar voz à parcela da sociedade que os elegeram. 
Nesse contexto, a mídia tem papel fundamental na 
corrida eleitoral e, por sua capacidade de influência, 
é um mecanismo utilizado para eleição de candidatos 
que, considerando os anseios das minorias, escolhem 
qual parte da população querem defender. Dessa 
forma, percebe-se que antes de se escolher um líder, 
eles decidem quem eles vão representar.

Segundo Luis Felipe Miguel, “exercer o poder sig-
nifica, além de tomar decisões, determinar a agenda 
política. No entanto, por trás da fachada democrática, 
predomina a consolidação dos interesses de uma mi-
noria, a qual monopoliza todas as decisões-chave” . 
Para tentar mudar essa situação, os diversos grupos 
presentes na sociedade disputam a colocação de 
seus interesses na agenda política e a mídia exerce 
uma função importante nesse ponto em questão, 
pois ela difunde os conteúdos simbólicos e as infor-
mações consideradas socialmente relevantes.

 Por ser instrumento de comunicação e por haver 
um rápido fluxo das informações, muitas vezes, a mí-

dia é o único elo entre o representante e a população, 
que tenta utilizá-la como um meio eficaz para tentar 
solucionar problemas ou fazer com que o representan-
te contemple seus interesses. Talvez por esses fatores, 
a mídia teve um peso significativo tanto na influência 
quanto na divulgação das manifestações que tomaram 
o Brasil em junho desse ano. As mobilizações marcadas 
através das redes sociais para protestar contra diversos 
pontos destoantes com a satisfação política brasileira 
provaram a força e a eficácia das novas tecnologias e 
formas de comunicação, além de confirmar que a li-
berdade de expressão dos indivíduos assegurada na 
democracia é respeitada, apesar de casos de excessos 
seja por parte da polícia, seja pelos manifestantes. 

Dessa forma, evidencia-se que a democracia 
e a mídia estão intrinsicamente ligadas e que é 
preciso cautela com o direcionamento das in-
formações para que não haja a manipulação da 
sociedade a favor de interesses elitistas.

Vale ressaltar que a inquietude inicial instada 
em sala de aula foi a mola propulsora do presente 
artigo. Entretanto, a possibilidade em tentar esta-
belecer critério razoável para a execução das as-
treintes é o que norteia todo o trabalho.

[1] MIGUEL, Luis Felipe. Representação política em 3-D: elementos para uma teoria 
ampliada da representação política. Revista brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, 
v.18, n.51, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15989.pdf>. 
Acesso em: 22 fev. 2011. doi: 10.1590/S0102-69092003000100009.
[2] Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, artigo 5º, incisos IV e IX; Artigo 220º, §2.

Tamires Jade P. Silva

A DEMOCRACIA 
E A INFLUÊNCIA 

MIDIÁTICA
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O objetivo desse texto consiste em discutir a existên-
cia de um possível caminho para a reintegração do 
sentenciado, sem avaliar o critério penal sobre os cri-
mes mais graves, como homicídio, estupro, pedofilia. 
Logo, deixa-se claro que a pena privativa de liberdade 
é um meio de controle social do qual não se pode 
abrir mão, pois para os crimes mais graves e para os 
criminosos com alta periculosidade, com pouca pro-
babilidade de ressocialização, tais penas ainda são as 
opções viáveis, na ausência de um modelo melhor. 

As penas alternativas constituem a aplicação de san-
ção permitida pela legislação penal para evitar a im-
posição da pena restritiva de liberdade. São as multas 
e as penas restritivas de direito – prestação pecuniária; 
perda de bens e valores; prestação de serviço à comu-
nidade ou a entidades públicas; interdição temporária 
de direitos e limitação de fim de semana. Possuem, 
portanto, como objetivos diminuir a superlotação dos 
presídios e reduzir os custos do sistema penitenciário, 
diminuir a reincidência e aumentar as chances de res-
socialização do sentenciado.

As penas alternativas evitam que condenados que 
não oferecem risco à sociedade entrem em conta-
to com criminosos de maior periculosidade na pri-
são e saiam de lá piores do que entraram. Possibi-
litam que o sentenciado continue em seu convívio 
familiar e social, lhe oferecendo suporte para não 
voltar à vida criminal. São mais adequadas para 
proporcionar uma mudança de comportamento 
no indivíduo, além de ser um modelo que respeita 
os direitos fundamentais do cidadão. 

Para Durkheim, a definição de crime, e sobretudo de cri-
minoso, é tipicamente sociológica, ou seja, crime é um 
que viola a consciência coletiva da sociedade. A consci-
ência coletiva é definida como um conjunto de crenças e 
de sentimentos comuns à média dos membros de uma 
sociedade. Quanto mais forte essa consciência, maior 
será a indignação contra o crime. Nesta concepção, 
criminoso é aquele que deixou de obedecer às leis do 
Estado. A lei é que determina o que é crime.

Verifica-se, com isso, que o crime é um fenômeno 
social e necessita de toda uma ação sócio-educativa, 
envolvendo Estado e sociedade para controlá-lo.

Andrea Barreto Sodré Leal

 
A pena privativa de liberdade foi importante para 
que as penas corporais deixassem de ser ampla-
mente utilizadas, fazendo com que a resposta ao 
delito cometido fosse dotada de um caráter mais 
justo e proporcional. Porém o sistema penitenciá-
rio, atualmente, encontra-se precário. As prisões são 
verdadeiros depósitos humanos ou escolas do crime 
e não cumprem com sua finalidade de reingressar o 
indivíduo social. 

A pena deve ser justa e proporcional ao crime come-
tido e deve ser cumprida de forma que preserve a 
dignidade do homem. A prevenção a sua aplicação 
é muitas vezes mais eficaz que a pena. Logo, deve-
se investir em medidas de política social, econômica 
e educacional com o objetivo de identificar as cau-
sas do crime e preveni-lo, antes de punir.
 
É preciso considerar que o Estado e a sociedade 
também são beneficiados, pois os gastos com a 
fiscalização do cumprimento das medidas alterna-
tivas são muito menores do que os gastos gerados 
por um preso na cadeia. 

As penas restritivas de direito surgiram como resulta-
do de uma evolução humanitária do sistema puniti-
vo para responder ao ambiente de crise da pena de 
reclusão, já que o Estado mostrou-se impotente na 
adoção de uma política penitenciária que pudesse 
solucionar os problemwas resultantes da criminali-
dade de pequeno e médio potencial ofensivo.

As políticas sociais de inclusão são um importante 
meio de pacificação de conflitos e de diminuição da 
prática de crimes e devem fazer parte de uma política 
criminal eficaz. Logo, o Estado deve investir cada vez 
mais nas penas alternativas, pois este é o caminho para 
a reintegração social do indivíduo e solucionar, ou pelo 
menos, minimizar, a crise no sistema penitenciário.

[1]  Código Penal, art. 43 e art. 44, § 2º.
[2] ARON, Raymond. Etapas do pensamento sociológico. Trad. Sérgio Bath. 7. Ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2008. p. 462-474.

PENAS ALTERNATIVAS: 
UM CAMINHO PARA A 

RESSOCIALIZAÇÃO 
DO SENTENCIADO
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No Brasil, a cada 4 minutos uma mulher é vitima de 
agressão. Em 2013, a Lei Maria da Penha completa 
sete anos. Neste período, a central de atendimento 
à mulher atendeu 3 milhões de denúncias¹, mas ain-
da é pouco. Pesquisas mostram que a maioria das 
mulheres acha que a justiça é lenta e o agressor não 
é punido. A Lei Maria da Penha, sancionada em 7 
de agosto de 2006, incorporou o avanço legislativo 
internacional e se transformou no principal instru-
mento legal de enfrentamento à violência domésti-
ca contra as mulheres no Brasil, considerando que a 
violência contra a mulher é incompatível com a dig-
nidade humana e com o bem-estar da família e da 
sociedade, impede sua participação na vida social, 
econômica e cultural de seus países, em condições 
de igualdade com os homens e constitui um obstá-
culo ao desenvolvimento completo das potenciali-
dades da mulher na sua jornada de trabalho.

O fenômeno da violência doméstica e sexual constitui 
uma das principais formas de violação dos seus direi-
tos humanos, atingindo as mulheres em seus direitos 
à vida, à saúde e à integridade física². A Constituição 
Federal, em seu art. 226, parágrafo 8º assegura “a as-
sistência à família, na pessoa de cada um dos que a 
integram, criando mecanismos para coibir a violência, 
no âmbito de suas relações”. Dessa forma, o Estado 
brasileiro assume um papel no enfrentamento a qual-
quer tipo de violência, seja ela praticada contra ho-
mens ou mulheres, adultos ou crianças.

A Lei tipifica os crimes de violência contra mulher 
e a coloca como uma das formas de violação dos 
direitos humanos; muda os procedimentos judi-

ciais e da autoridade policial; altera o Código Penal 
e possibilita que agressores sejam presos em fla-
grante ou tenham sua prisão preventiva decretada 
quando ameaçarem a integridade física da mulher. 
Além disso, prevê medidas de proteção para a mu-
lher que corre risco de morte, como o afastamento 
do agressor do domicilio e a proibição de sua apro-
ximação física junto à mulher agredida e aos filhos 
e cria, ainda, os Juizados Especiais de Violência Do-
méstica, versando sobre a necessidade de o Estado 
promover mecanismos de atuação conjunta para a 
repressão e responsabilização do crime.

Dentre as conquistas da Lei, vale citar: a tipificação 
da violência doméstica, que pode ser física, sexu-
al, patrimonial, psicológica e moral; a proibição da 
aplicação de penas pecuniárias aos agressores e a 
pena imputada ao agressor que era de até um ano 
e passou a ser de até três anos; e a determinação de 
encaminhamentos das mulheres em situação de vio-
lência e, seus dependentes, a programas e serviços 
de proteção e de assistência social.

A Lei Maria da Penha concedeu também nestes sete 
anos, mais de 90 mil medidas protetivas de urgência, 
segundo dados de 2012 do Conselho Nacional de 
Justiça. É de grande importância este dado, porque 
cada medida protetiva pode significar uma mulher 
protegida de risco de morte. Se os dados ainda são 
insuficientes, a percepção social de que a violên-
cia doméstica é um problema da maior gravidade 
aponta para o reconhecimento de sua existência e 
das sérias consequências que atingem – física e psi-
cologicamente – as mulheres vitimadas.

Thaís Passos Alves de Freitas

UM MARCO HISTÓRICO PARA O 
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

DENTRE AS CONQUISTAS 
DA LEI, VALE CITAR: 

A TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA, QUE PODE SER 

FÍSICA, SEXUAL, PATRIMONIAL, 
PSICOLÓGICA E MORAL
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Apesar das conquistas da Lei Maria da Penha que 
completa sete anos, a sensação é de que ela não foi 
suficiente para mudar o quadro de violência com as 
mulheres no País. Uma pesquisa mostra que 75% 
dos entrevistados disseram que as agressões nunca 
ou quase nunca são punidas.

Para assegurar aplicabilidade da Lei são necessárias 
ações governamentais que levem à sociedade o co-
nhecimento sobre a Lei, para que possam exigir seu 
cumprimento, bem como, a plena articulação entre 
o Poder Executivo, Judiciário, Ministérios Públicos e 
Defensorias. Tal articulação pressupõe entendimentos 
convergentes e complementares sobre a aplicação da 
Lei e a responsabilização das diferentes esferas de go-
verno envolvidas no enfrentamento à violência contra 
as mulheres. Intensificar os esforços para erradicar to-
das as formas de violência e prestar apoio a todas as 
pessoas por ela afetadas. A violência contra a mulher 
em todas as suas formas (psicológica, física, moral, pa-
trimonial, sexual, tráfico de mulheres)é um fenômeno 
que atinge mulheres de diferentes classes sociais, ori-
gens, regiões, estados civis, escolaridade ou raças.

Após a Lei Maria da Penha, as mulheres passaram a 
denunciar mais a violência doméstica. Uma porta de 
entrada para a proteção das brasileiras é a Central de 
Atendimento à Mulher – Ligue 180³, bem como os de-
mais mecanismos existentes no âmbito da Lei Maria 
da Penha, que precisam ser ampliados para atender a 
demanda das mulheres também do campo, onde as 
relações predominantes são ainda mais desiguais.

A invisibilidade da violência doméstica que se dá 
entre quatro paredes e o constrangimento a que é 
submetida a mulher agredida, nos marcos de uma re-
lação afetiva, exigem uma resposta compatível com 
essas circunstâncias. É necessário ampliar e fortalecer 
a rede de atendimento à mulher em situação de vio-
lência, inclusive disponibilizando os instrumentos e 
serviços, tanto no aspecto da prevenção, assistência e 
proteção, quanto da punição aos agressores.
 
Combate à violência contra mulheres, um compromisso 
de todos os dias, não se cale!

[1] Cartilha da Secretaria de Políticas para Mulheres-balanço semestral Janeiro a Junho 2012.
[2] Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra a Mulher.
[3] Coleção Enfrentamento à violência contra a mulher 2012 Secretaria de Políticas para 
as Mulheres / Presidência da República (SPM/PR).

APÓS A LEI MARIA DA 
PENHA, AS MULHERES 

PASSARAM A DENUNCIAR 
MAIS A VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA.
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O presente estudo analisa julgado do TJDFT 
no qual foi desprovida ação rescisória utilizada 
como expediente recursal. Confira-se a ementa:

“Agravo regimental em ação rescisória. violação 
à literal disposição de lei. Não interposição de 
recurso em face de sentença desfavorável aos 
interesses do postulante. Intimação pessoal 
da defensoria pública. Desnecessidade de 
intimação pessoal da parte representada 
pela defensoria pública. Ausência de 
violação ao devido processo legal e à ampla 
defesa. Responsabilidade decorrente dos 
atos processuais. Inadequação da via eleita. 
Indeferimento da inicial”.

1. A ação rescisória não se confunde com os 
expedientes recursais reservados às partes nos 
momentos processuais apropriados, tendo, 
com isso, seu cabimento limitado às hipóteses 
elencadas no art. 485 do CPC.

2. Não há previsão legal que imponha o dever de 
intimação pessoal da parte acerca da sentença, 
uma vez que a interlocução processual, em sede 
de justiça comum, dá-se entre os sujeitos dotados 
de capacidade postulatória. Em se tratando de 
parte representada pela Defensoria Pública, a 
comunicação dos atos processuais perfaz-se com 
a vista pessoal do Defensor. (...)

5. Agravo regimental conhecido e improvido.
(Ação Rescisória Cível 2013.00.2.002745-5, Relatora 
Simone Lucindo, 1ª Câmara Cível, julgamento em 
18/3/2013, publicação no DJE em 23/3/2013).

O agravo regimental foi interposto contra decisão 
da Relatora que indeferiu a inicial em decorrência 
da inadequação da via eleita. O autor pretendia 
desconstituir sentença proferida em sede de 
ação de reintegração de posse por não ter sido 
pessoalmente intimado e alegou cerceamento 
de defesa, considerando a intimação exclusiva da 
Defensoria. Entretanto, o recurso foi desprovido.

Bernardo Pimentel Souza ensina que os remédios 
jurídicos aptos à impugnação das decisões 
jurisdicionais são as ações autônomas impugnativas 
e os recursos, e o que os diferencia é a instauração 
ou não de novo processo. A ação rescisória é 
espécie de ação autônoma impugnativa adequada 
para desconstituir decisão protegida pela coisa 
julgada, e o art. 485 do CPC enumera as hipóteses 
de cabimento de forma taxativa, justamente porque 
a coisa julgada pode vir a ser rescindida.

Uma das hipóteses de rescindibilidade é a violação 
de literal disposição de lei. Esse é um dos mais 
alegados vícios em sede de ação rescisória porque 
o termo “lei” é interpretado em sentido amplo, 
englobando também a Constituição Federal, as 
medidas provisórias, os decretos, os regulamentos, 
as resoluções, os regimentos internos dos tribunais 
e as súmulas vinculantes do STF.

No caso em análise, a pretensão do autor se 
fundamentou na mencionada hipótese. Ocorre que, 
a partir da leitura do art. 36 do CPC, não existe a 
obrigatoriedade de que a parte seja pessoalmente 
intimada dos atos processuais.
 
Acertou o tribunal ao negar provimento ao 
recurso, confirmando a decisão monocrática da 
relatora, já que a Defensoria foi devidamente 
intimada e não manifestou interesse em 
recorrer. A ação rescisória tem hipóteses de 
cabimento restritas e não pode ser utilizada 
como expediente recursal reservado às partes 
no momento processual adequado.
 
A atuação da Defensoria Pública poderia ter sido 
contestada em ação própria, mas o autor não poderia 
utilizar-se da ação rescisória para desconstituir 
sentença desfavorável a seus interesses.

[1] SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 9. Ed. São Paulo:
Saraiva, 2013. p. 817.

Ana Carolina Fialho Scandiuzzi

A IMPOSSIBILIDADE 
DE AJUIZAMENTO DE 
AÇÃO RESCISÓRIA 
COMO EXPEDIENTE 
RECURSAL

CASOTECA 1
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O objeto do presente artigo é a análise do 
acórdão do Agravo de Instrumento 2004528-
6/2010, assim ementado:

“Processo civil. Agravo de instrumento. Decisão 
interlocutória. Interposição de apelação. Erro 
grosseiro. Princípio da fungibilidade recursal. 
Inaplicabilidade”.

1. O novel conceito de sentença (art. 162, § 1º, do 
CPC), determinado pela Lei n. 11.232/05, não é 
capaz de gerar dúvida quanto ao tipo de recurso 
cabível, mormente por se tratar de decisão que 
apenas excluiu do processo litisconsorte, sem, 
contudo, pôr termo ao processo.

2. Interposto recurso diverso do previsto 
em lei, por erro injustificável e grosseiro do 
recorrente, não há como se aplicar o princípio 
da fungibilidade recursal.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
(20100020045286AGI, Relatora Nídia Corrêa 
Lima, 3ª Turma Cível, DJ 18/06/2010, p. 58).

O TJDFT entendeu que a decisão que exclui 
litisconsortes da lide não é sentença, mas 
sim decisão interlocutória, sendo agravo 
de instrumento o recurso cabível. Assim, a 
interposição de apelação no caso foi considerada 
erro grosseiro, o que afastou a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal.

Na redação originária do CPC, sentença era o 
ato pelo qual o juiz colocava termo ao processo, 
decidindo ou não o mérito da causa. Adotava-se, 
portanto, o critério topológico para defini-la.

A Lei 11.232/05 fixou o processo sincrético como 
regra no Brasil e passou a definir sentença como 
“o ato do juiz que implica alguma das situações 
previstas nos arts. 267 e 269”. O critério adotado 
passa a definir a sentença em relação ao 
conteúdo (critério material).

A pouca técnica da nova redação gerou confusão, 
pois, ao eliminar o critério topológico, criou 
situações em que um ato pode ser classificado 
como sentença e como decisão interlocutória.
Dinamarco, conciliando o sincretismo e o critério 
topológico, entende que sentença é o ato por meio 
do qual o juiz põe termo à fase de conhecimento, 
decidindo ou não o mérito da causa.

Feitas essas considerações, é possível examinar o 
caso. Do acórdão retiram-se duas informações (‘1’ da 
ementa): (i) o novo “conceito” de sentença não trouxe 
dúvida na seara recursal e (ii) a decisão apenas excluiu 
litisconsorte do processo, mas não lhe pôs termo, daí 
o cabimento do agravo. Difícil sustentar tal raciocínio.

Somente após as alterações surgiram dúvidas 
quanto à definição de sentença, pois esta deixou 
de ser o ato que finda necessariamente o processo. 
Destarte, o TJDFT demonstrou falta de intimidade 
com o tema, uma vez que os desembargadores 
afirmaram que houve erro grosseiro na interposição 
da apelação e justificaram o cabimento do agravo 
de instrumento “por se tratar de decisão que apenas 
excluiu do processo litisconsorte, sem, contudo, pôr 
termo ao processo”. Não é disso que se cuida.

O cabimento do agravo justifica-se pela continuidade da 
fase de conhecimento e não pela não extinção do processo. 
A decisão que reconhece a ilegitimidade de litisconsorte 
extingue o processo em relação a um sujeito, mas não 
põe fim à fase de conhecimento. Assim, não se pode 
afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal 
com a justificativa de que não há dúvida no cabimento do 
recurso. Isso porque, em relação ao conteúdo, a decisão se 
enquadra na nova definição de sentença, o que significaria, 
a princípio, o cabimento de apelação. No entanto, 
adotando-se uma definição mais completa de sentença, 
tem-se que o recurso cabível é o agravo.

[1] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1974, v. 5, p. 198.
[2] DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 6. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009, v. 3, p. 682.

Ícaro Franco Picérni

CASOTECA 2

FUNGIBILIDADE 
RECURSAL NA 
DECISÃO QUE EXCLUI 
LITISCONSORTE 
DA LIDE
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