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Apresentação
A Revista do Ministério Público do Estado do Pará chega a sua 12ª edição, em
2017, como viva expressão da busca pelo constante aperfeiçoamento, primando pela
excelência necessária à consolidação do reconhecimento no cenário acadêmico, sem
afastar o objetivo de possibilitar aos leitores um acesso eficaz a questões jurídicas da
atualidade, como material de referência norteadora e consulta para todos os operadores
do Direito.
Os temas, embora afetos ao Direito, em amplo espectro, são sempre analisados
sob um olhar multidisciplinar, alinhado à tendência do relacionamento com distintas e
avançadas áreas do conhecimento humano.
Abre-se a edição com entrevista a André Sperling Prado, Promotor de Justiça,
Coordenador de Inclusão e Mobilização Sociais (Cimos) do Ministério Público de
Minas Gerais (MPMG).
Os artigos prestam contribuição nos debates sobre criminalidade urbana,
lavagem de dinheiro, corrupção, crimes de perigo abstrato, alienação parental, identidade
genética, sistema educacional, pessoa com deficiência, medida socioeducativa, interesses
de incapazes, territórios indígenas, saúde, vulnerabilidade no ambiente virtual, meio
ambiente, propriedade, dignidade da pessoa humana e perfil resolutivo do Ministério
Público.
A seguir, o leitor encontra peças jurídicas de útil e justa referência e, à guisa de
conclusão, sugestão de leitura.
Como se denota, esta obra coletiva reúne autores de diversas unidades do
Ministério Público, bem como de outras instituições, com diversas formações acadêmicas,
em artigos inéditos, peças jurídicas selecionadas e entrevista exclusiva.

Ao tempo em que se serve à transferência e disseminação do conhecimento jurídico
com fundada compreensão do contemporâneo e do por vir, esta edição consubstanciase, sobretudo, em mais um manifesto da contribuição do Ministério Público do Estado
do Pará em sua força atuante na sociedade brasileira, como instituição vocacionada à
relevante defesa do regime democrático e dos direitos de cidadania.
Desta forma, recomendo com entusiasmo a profícua leitura, parabenizo com
grande satisfação aos que laboraram para a Revista do Ministério do Estado do Pará e
conclamo a todos para futuras contribuições.

Belém, 14 de dezembro de 2017.

Gilberto Valente Martins
Procurador-Geral de Justiça
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A REDEFINIÇÃO DO PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
COM ATUAÇÃO NA ÁREA CRIMINAL, NO COMBATE
AO BIS IN IDEM SOCIAL NA ERA NEOLIBERAL:
O FENÔMENO DJAS CHACINAS URBANAS
Alexandre Marcus Fonseca Tourinho1
Lauro Francisco da Silva Freitas Junior2

RESUMO
O presente artigo demonstra os fundamentos que ensejam uma redefinição da atuação
do Ministério Público, com atuação na área criminal, no fenômeno contemporâneo das
chacinas urbanas e das execuções extrajudiciais. Apresenta-se o cenário social hodierno,
estabelecido em premissas neoliberais excludentes, que propiciaram o surgimento de
práticas à margem da legalidade, mas que contam com a conivência de diversos setores
estatais e da própria sociedade, como os grupos de extermínio que arbitrariamente
decidem quem vive e quem morre, em especial nas periferias das cidades. Considerandose esse cenário, de um lado, e reconhecendo-se, de outro, as atribuições constitucionais
do Ministério Público brasileiro, que transcendem a mera função de titularidade da ação
penal, cabe uma redefinição da atuação do órgão ministerial, com base nos instrumentos
e mecanismos inerentes às suas atribuições, para impedir que haja a eliminação seletiva
de indivíduos, que são duplamente punidos, ao serem socialmente marginalizados
pelo Estado e posteriormente executados extrajudicialmente, numa espécie de bis in
idem social. Defende-se, portanto, uma atuação preventiva e extrajudicial altiva para
maximizar o combate a esse fenômeno moderno do Estado neoliberal, sem que se ignore
a necessidade de concerto com órgãos de segurança pública e da implementação de
políticas de desenvolvimento social, num movimento que também aproxime a instituição
da sociedade e das populações diretamente afetadas.
PALAVRAS-CHAVE: Neoliberalismo; Exclusão Social; Ministério Público.
1 INTRODUÇÃO AO PROBLEMA DA ERA NEOLIBERAL
Até a primeira metade do século XX, tivemos a preponderância do Estado Social,
com crescimento econômico, sensível aumento das condições materiais mínimas de vida
das pessoas e adoção de um modelo de regulação social. Nesse papel, o Estado atuava
como agente de implementação de políticas públicas, desempenhava funções de integração,
de modernização e de legitimação capitalista. Naquele clima de “bem-estar”, o Estado era
responsável por oferecer ao homem um mínimo de condições para viver com dignidade.
1 Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Mestre em Direito pela
Universidade da Amazônia. Professor de Direito. E-mail: alextourinho@mppa.mp.br
2
Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. Mestre em Direito pela
Universidade da Amazônia. Professor de Direito. E-mail: ljunior@mppa.mp.br
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Ocorre que esse papel do Estado, após crises econômicas e a recessão por volta dos
anos 70 e 80, passou a ser duramente questionado. O Estado Social gerou descompassos
entre a receita estatal e os gastos sociais e entre os salários de trabalhadores e os lucros
empresariais. A atividade econômica sofreu retração, o que, consequentemente, diminuiu
a receita tributária, fazendo com que o Estado perdesse fôlego e força para responder às
demandas sociais. O Estado Social entrou em colapso diante de suas limitações.
Assim o neoliberalismo surge como doutrina, representando um conjunto
de ideias que visam combater o Estado Social e seus instrumentos de intervenção no
mercado e de promoção da justiça distributiva e de bem-estar social (GOULART, 2013,
p. 193).
O neoliberalismo, por outra ótica, seria um projeto transnacional que visa refazer
o nexo entre o mercado, o Estado e a cidadania a partir de cima, sendo capitaneado
por uma nova classe dirigente global em formação, composta pelos presidentes e pelos
executivos sêniores de firmas transnacionais, por políticos influentes, administradores
estatais e altos funcionários de organizações multinacionais e por especialistas, técnicos
culturais em suas áreas, como economistas, advogados e profissionais da área de
comunicações (WACQUANT, 2012, p. 31-32).
Na ordem externa, houve o desmantelamento dos controles de comércio exterior,
a redução e a consolidação de tarifas e de uma política de câmbio diferenciada, mas a
liberação do fluxo internacional de capital e de divisas, em conjunto com o fenômeno
da globalização3, tornou a concentração de renda algo nunca visto no cenário histórico
mundial.
Portanto, aliada a todas essas características, ora mais próximas, ora mais
distantes, a lógica do neoliberalismo é a do Estado mínimo, racionalmente econômico,
com um governo baseado em interesses, que passam, em um determinado momento,
pela regulação global do poder político com base em princípios de uma economia de
mercado, por meio de uma intervenção e vigilância permanente.4
Nas palavras de Foucault (2008):
[...] A sociedade regulada com base no mercado em que pensam
os neoliberais é uma sociedade na qual o que deve constituir o
princípio regulador não é tanto a troca das mercadorias quanto
os mecanismos de concorrência. São esses mecanismos que
devem ter o máximo de superfície e de espessura possível, que
também devem ocupar o maior volume possível na sociedade.
Vale dizer que o que se procura obter não é uma sociedade
submetida ao efeito-mercadoria, é uma sociedade submetida à
3 Para Ulrich Beck, globalização significa os processos em cujo andamento os Estados nacionais
veem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas
orientações sofrerem a interferência cruzada de atores transnacionais (BECK, 1999, p. 30).
4 Para Michel Foucault, sob o ponto de vista político, o neoliberalismo nada mais é do que uma
cobertura para uma intervenção generalizada e administrativa do Estado, intervenção tanto mais
pesada quanto mais insidiosa e mascarada sob os aspectos de um neoliberalismo (FOUCAULT,
2008, p. 179-180).
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dinâmica concorrencial. Não uma sociedade de supermercado
– uma sociedade empresarial. O homo oeconomicus que se pretende
reconstituir não é o homem da troca, não é o homem consumidor,
é o homem da empresa e da produção. (FOUCAULT, 2008, p. 201).

Essa ideia é reforçada por Wacquant (2012):
[...] Um princípio ideológico central do neoliberalismo é que
ele inclui a implantação de um “governo mínimo”, ou seja,
o encolhimento do supostamente flácido e inflado estado do
bem-estar social keynesiano e sua transformação em um estado
do trabalho social, seco e ágil, que “investe” em capital urbano
e “ativa” fontes comunais e apetites individuais em relação
ao trabalho e à participação cívica através de “parcerias” que
enfatizam a autossuficiência, o comprometimento com o trabalho
remunerado e o gerencialismo. Onda punitiva demonstra que, na
realidade, o estado neoliberal se revela muito diferente: enquanto,
no topo, abraça o laissez-faire, liberando o capital de restrições e
ampliando as oportunidades de vida para os detentores de capital
econômico e cultural, nos estratos inferiores ele é tudo, menos,
laissez-faire. Na verdade, quando tem de lidar com a turbulência
social gerada pela desregulamentação e de impor a disciplina
do trabalho precarizado, o novo Leviatã mostra-se ferozmente
intervencionista, autoritário e caro. (WACQUANT, 2012, p. 33).

Assim, no neoliberalismo, ocorre uma erosão sistemática das instituições públicas,
o Estado abandona às forças de mercado e à lógica do “cada um por si” camadas inteiras
da sociedade, em especial aquelas que, privadas de todos os recursos econômicos,
culturais ou políticos, dependem completamente dele para chegar ao exercício efetivo de
cidadania (WACQUANT, 2012, p. 168).
Pierre Bourdieu (2012) fala em distanciamento: os detentores do capital tendem a
aproximar-se de coisas e pessoas desejáveis e a afastar-se das indesejáveis, o espaço físico
vira o espaço social. A exclusão salta aos olhos, prende os sem capital a um lugar.
Esses “excluídos” ou sem capital sofrem a primeira punição do sistema
segregador: desprovidos de educação, saúde e cidadania, descambam para a delinquência
e, por conseguinte, ficam sujeitos ao aparato penal, invasivo, proativo e em franca
expansão. É o extermínio social.
Verani (1996) esclarece:

[...] Essa prática de extermínio não é ocasional nem contingencial.
Integra um projeto de sociedade, baseado na exclusão econômica
e social, na exclusão da vida. A denominada globalização da
economia – política baseada no mercado livre e aberto, na
desobrigação do Estado pelas políticas sociais, na desfronteirização
do capital, sustentada pelo neoliberalismo – radicaliza ainda mais
esse extermínio, que se torna fundamental para o sucesso desse
projeto econômico global, a fim de produzir a mais intensa e
perversa concentração de capital, excluindo-se irremediavelmente
a população pobre e oprimida. (VERANI, 1996, p. 133).
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Esse horizonte neoliberal acarreta o aparecimento do excluído, aquele que
não é contado, o descartável que apenas molesta. O excluído vive em um ambiente
de violência5, das mais variadas formas, e tende a reproduzir essa violência praticando
delitos, importunando o sistema.
Essa nova leva de excluídos encontra pela frente um sistema punitivo que, quase
de forma mecânica e industrial, julga e condena, gerando o fenômeno do encarceramento
em massa. A “mão invisível” do mercado de trabalho precarizado conseguiu seu
complemento institucional no “punho de ferro” do Estado, que tem sido empregado
para controlar desordens geradas pela difusão da insegurança social (WACQUANT,
2008, p. 93-94).
O neoliberalismo, dessa forma, tem fomentado no mundo inteiro o aumento da
criminalidade, uma vez que camadas inteiras da sociedade, sem opção razoável e de curto
prazo, acabam por migrar para o crime. E a resposta do Estado vem na mesma velocidade,
repreendendo os “indesejáveis” e colocando-os, em larga escala, nas prisões mundo afora.
2 O EXTERMÍNIO
Ao lado desse problema, no Brasil, também surge o fenômeno das chacinas
urbanas, fenômeno extremante relacionado com a exclusão social potencializada pelo
neoliberalismo.
Os “excluídos” ou sem capital sofrem a segunda punição do sistema
segregador: desprovidos de educação, saúde e cidadania descambam para a delinquência
e, por conseguinte, sem um julgamento pelo aparelho estatal constituído, são condenados
e executados pela própria sociedade (grupos de extermínio paramilitares) ou pelo aparelho
estatal não legalizado ou legitimado (polícia). É o extermínio da vida propriamente dita.
É o que denominamos bis in idem social.
Vivemos, portanto, em um tempo de violência sistêmica. Por um lado, violência
de negação de direitos fundamentais de uma estrutura social injusta, que empurra o
excluído para a prática de violência por meio do cometimento de crimes e, por outro
lado, violência também na resposta não oficial do sistema, excluindo (apagando) os
indesejáveis.
Para agravar a situação, ainda se verifica o crescente apoio que as ações violentas,
oficiais ou não oficiais, têm obtido da opinião pública.
O Instituto Datafolha, a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP), realizou recentemente uma pesquisa. Divulgada em 3 de novembro de 2016,
essa pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros (57%) defende a afirmação “bandido
bom é bandido morto”. O índice de concordância sobe para 62% em municípios com
menos de 50 mil habitantes, segundo o levantamento realizado.
5 Dornelles (1997) define violência como todo ato em que o ser humano é reificado, é tratado
como coisa, tratado como objeto, perdendo sua condição de sujeito detentor de direitos, passando
a ser “descartável”. Violência, portanto, é todo ato em que o ser humano perde a sua humanidade
perante os outros.
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O resultado é estarrecedor. Constata-se a existência de um ciclo vicioso e deletério,
no qual o exercício da violência institucional – legal ou ilegal –, patrocinada pelo sistema
penal e que tem por fim último – apesar de não declarar – a manutenção da violência
estrutural e a repreensão das pessoas e movimentos que buscam reduzir tal violência,
acaba gerando mais violência, a ser novamente combatida pelo sistema penal, tudo isso
com o apoio cada vez maior da população (GUIMARÃES, 2009).
A análise desse fenômeno, identificação de suas causas e exame até que ponto
esses atos de violência são legitimados pelo sistema é a ordem do dia.
Para tanto, faz-se necessário, primeiramente, identificar a parcela da sociedade
que, de fato, é vítima dessa violência institucionalizada. Importa compreender melhor
a relação da exclusão social neoliberal com a violência – cometimentos de crime – e a
consequente exclusão de fato, a morte.
Também se faz necessário identificar os executores diretos desse “extermínio”
no Brasil, que se especificam por sua localização e pertinência social. Inicialmente,
visualizamos quatro categorias: o justiceiro, o esquadrão da morte, os grupos paramilitares
e as organizações de tráfico (CRUZ-NETO, MINAYO, 1994).
Como delimitação do tema, a investigação e compreensão do dito “esquadrão
da morte”, oriundo da própria Polícia militar brasileira, aqueles denominados “turma
punitiva da polícia” que agem como verdadeiros “pelotões de execução”, merecem
destaque.
A violência institucionalizada, a desumanização e os rituais de iniciação à cultura
policial com cadeias de comando leais e altamente verticalizadas transformam o agente
policial em um verdadeiro exterminador. O lema “bandido bom é bandido morto” não
se resume a uma ideologia simplória, surgida do povo, mas é um discurso visível de um
processo de construção social do extermínio (apagamento de formas de vida inúteis).
Assim, a pesquisa ganha maior importância quando nos defrontamos com o
problema da violência, que, além de atingir a todos da sociedade, passa a ser pontual e
direcionada a um nicho de excluídos que pagam ao sistema com a própria existência. A
violência não para, apenas gira.
Nesse quadro de violência endêmica e pontual, o sistema de justiça criminal
deve atuar por meio de políticas públicas a fim de, primeiro, compreender e, em
seguida, enfrentar a questão de forma preventiva. Afinal, considerando o alto índice de
encarceramento brasileiro, esse mesmo sistema já demonstra ser extremamente eficaz.
Nesta análise, destaca-se a relevância do Ministério Público em nosso sistema
de democracia, bem como suas atribuições constitucionais, como ator no enfrentamento
dessa violência neoliberal.
3 O AGENTE DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
O Ministério Público possui origem controvertida. Para uma melhor compreensão
da instituição do Ministério Público, é necessário levar em conta razões históricas que
suscitaram seu nascimento e seu desenvolvimento até os dias de hoje. Nesse sentido, a
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evolução do Ministério Público está ligada diretamente à evolução do Estado moderno,
notadamente, ao aparato relacionado à prestação da justiça.
A expressão “Ministério Público” nasceu do exercício das funções dos procuradores
do rei, franceses que, em seus ofícios ou correspondências, tratavam-se como ministério
ou função pública, visando distinguir-se da função privada do advogado; de outra sorte, o
termo Parquet tem origem no estrado (tipo de madeira) existente nas salas de audiência,
onde os procuradores do rei podiam sentar-se lado a lado, com os magistrados.
Em resumo, é nítido que o Ministério Público evoluiu junto com o Estado
moderno e que seu fortalecimento é inerente à democracia e ao Estado de Direito.
A finalidade da existência do Ministério Público, diz o próprio texto constitucional,
é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis. Logo a instituição assume a função de defesa da sociedade no regime
democrático, instituída pela Carta de 1988 (JATAHY, 2007).
Dessa forma, com base na própria natureza da atividade desenvolvida pelo
Ministério Público, voltada para o bem-estar da sociedade, protegendo-a contra terceiros
e, em especial, contra o Estado, a sua existência deve ser considerada incluída no rol
dos direitos e garantias individuais, sendo vedada a apresentação de qualquer proposta
de emenda tendente a aboli-la (art. 61, § 4.º, V, da CF 88). Assim, devemos considerar o
Ministério Público como cláusula pétrea (JATAHY, 2007).
Nesse sentido, leciona Emerson Garcia (2005):
[...] Por ser inócua a previsão de direitos sem a correspondente
disponibilidade de mecanismos aptos à sua efetivação, parece-nos
que a preservação da atividade finalística do Ministério Público
está associada à própria preservação dos direitos fundamentais,
o que reforça a sua característica de cláusula pétrea e preserva a
unidade do texto constitucional. (GARCIA, 2005, p. 48).

E continua o autor:

Além disso, a limitação material ao poder de reforma alcançará,
com muito maior razão, qualquer iniciativa que, indiretamente,
busque alcançar idêntico efeito prático (v.g. redução das garantias
e prerrogativas de seus membros e supressão da autonomia da
Instituição, tornando-a financeiramente dependente do Executivo,
e com isto, inviabilizando a sua atuação, que é elemento indicativo
de sua própria existência). (GARCIA, 2005, p. 48).

Por outro lado, a Constituição Federal também dispôs que o Ministério Público é
instituição essencial à função jurisdicional do Estado. Dessa forma, unindo o substantivo
“instituição” ao adjetivo “essencial”, concluímos que somente o Ministério Público pode
desempenhar atividades outorgadas pelo legislador constitucional e infraconstitucional,
imprescindíveis para a consecução final da justiça.
Assim, o novo perfil do Ministério Público pressupõe a aferição e a fiscalização de
todos os atos praticados pelos órgãos do Estado, podendo ajuizar as medidas necessárias
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ao combate de abusos ou ilegalidades, sempre com o intuito de manter o Estado no
limite da Constituição e do direito. Logo, também é de se concluir que, ao Ministério
Público, compete também a defesa da ordem constitucional onde quer que ela se encontre
ameaçada.6
A Constituição de 1988 estabeleceu no Brasil, de forma expressa, o Estado
democrático de direito, quando definiu os fundamentos do sistema de separação de
poderes, a soberania popular, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa e, ainda, o pluralismo político.
Diante disso, a defesa do regime democrático importa em salvaguardar todos os
dispositivos formais da democracia representativa e do conteúdo material da própria
Constituição, em especial, os direitos e garantias fundamentais. Essa é uma das funções
do Ministério Público brasileiro.
Assim, o Ministério Público é também uma instituição destinada à preservação
dos valores fundamentais do Estado enquanto comunidade; para tanto, recebeu a função
de efetivar esses direitos. O Ministério Público é um dos instrumentos de efetivação de
cidadania (RITT, 2002, p. 162).
Assim, para que o Ministério Público cumpra sua destinação constitucional, não
mais se sustenta o modelo institucional antigo. É preciso avançar com planejamento
funcional e em suas estratégias de atuação. A atuação individual e intuitiva dos membros
do Ministério Público deve ser superada por um novo modelo, em que o compromisso
com a transformação social, o planejamento estratégico e a eficiência passem a ser
condições naturais em todos os âmbitos da atuação institucional, jurisdicional ou extra
jurisdicional (ALMEIDA, 2008).
Diante dessas árduas incumbências, resta ao Ministério Público tentar aparelharse e, ao mesmo tempo, modernizar-se.
Essa instituição, ao longo da história, sempre esteve em mutação, daí também ser
chamada agente de transformação social (JATAHY, 2007).
No leque de atribuições conferidas ao Ministério Público, existe o interesse
maior e supremo, que é a defesa da sociedade. A razão de ser do Ministério Público é a
comunidade, a instituição, quando age, é em nome e em prol da sociedade.
No mundo globalizado neoliberal, o Ministério Público brasileiro vê-se diante de
mais problemas e tarefas. A desigualdade social faz surgir novos fenômenos criminais,
como as chacinas urbanas, até então, nesses moldes, desconhecidas em nossa sociedade.
6 Nessa linha, asseverou Eduardo Ritt (2000, p. 157): “[...] A atuação do Ministério Público
brasileiro, portanto, é orientada para a supremacia constitucional e para que o ordenamento jurídico
como um todo não seja agredido, ou por abusos de poder e por atos ilícitos de autoridades públicas
(inclusive por atos de improbidade administrativa), ou por atos ilícitos do próprio cidadão. Para
tanto, utiliza-se da ação penal, da ação civil pública, da ação direta de inconstitucionalidade e, até
mesmo, da representação para fins de intervenção da União e dos Estados, entre outras medidas
para manter a legalidade (por exemplo, na defesa do patrimônio público contra os desmandos do
administrador público), nos termos do art. 129 da Carta constitucional de 1988”.
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Trata-se de enfrentar os novos desafios impostos na era neoliberal, o que
requer a construção de novos paradigmas de atuação para o Ministério Público. Essa é,
precisamente, a redefinição do papel do Ministério Público.
4 PARA ONDE SEGUIR O MINISTÉRIO PÚBLICO?
O Ministério Público, além de suas atribuições criminais seculares, enquanto
dono da ação penal, também tem o direito de fiscalizar e de exigir a adequação e a
melhoria dos serviços de prevenção de crimes e controle de criminalidade, numa forma
de controle externo. (Art. 129, VII, da Carta Magna). Pretendemos, justamente, aqui
focar a redefinição das atribuições do Ministério Público que fujam ao tradicional, que
possam redesenhar seu perfil institucional.
Em um cenário de violência sistêmica, no qual, em decorrência de uma política
dita neoliberal, o fosso de classes apenas aumenta e piora, e, além da exclusão social, é
verificada a exclusão da vida na sua mais primitiva acepção, o Ministério Público não
pode passar ao largo dessa questão. Não se pode conceber o Ministério Público tão
somente como mais uma instituição destinada à implementação da jurisdição, uma vez
que não estaria agindo de acordo com sua missão constitucional.
Ocorre que, em uma rápida análise, constata-se que o Ministério Público criminal,
como agente de transformação social, tem apenas mantido o sistema como está. Como
órgão que compõe o sistema penal, apenas combate, na medida do possível, a violência
representada pela criminalidade de rua, tosca, a sanguinária.
Um questionamento impõe-se: estaria o Ministério Público, de fato, exercendo
suas atribuições como garantidor do Estado democrático de direito, defendendo a
inclusão social, a redução do fosso que separa as classes sociais e, claro, enfrentando, por
meio de políticas públicas de segurança, o problema da violência urbana?
Para responder a essa pergunta, faz-se necessário aprofundar a compreensão da
função político-social do Ministério Público, atualizando seu perfil institucional com
novas maneiras de atuação e de inserção social. O Ministério Público preventivo e de
acordo com as novas realidades sociais.
5 CONCLUSÃO
Essas reflexões motivaram a escolha da temática investigada nesta pesquisa. Por isso,
nasce o questionamento: de que forma o Ministério Público brasileiro, com atuação na área
criminal, pode enfrentar o fenômeno das chacinas urbanas, em uma ordem neoliberal? Assim
vejamos:
Um Ministério Público moderno, não vinculado a ideais neoliberais, deve redefinir
seu papel institucional, resistindo, utilizando-se de instrumentos e de mecanismos
inerentes às suas atribuições para impedir a eliminação seletiva de indivíduos que sofrem
e são punidos por duas vezes, a primeira com a exclusão social e em seguida com a morte
(bis in idem social).
24

R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

Artigos
A redefinição do perfil do Ministério Público criminal não implica,
obrigatoriamente, reformas legislativas. A nova visão depende de uma interpretação
atualizada das normas que fundamentam esse órgão, tornando-o um Ministério Público
resolutivo, proativo, não apenas demandista.
A ideia desse artigo não é, de pronto, apontar soluções para o problema do
extermínio dos grandes centros urbanos brasileiros, mas fomentar a discussão sobre
o tema, muitas vezes vista por uma perspectiva equivocada (repressão ao crime como
outro qualquer, é trazer à baila a discussão que o Ministério Público não pode e nem
deve se restringir a um órgão “confeccionador de denúncias”, mas assumir sua função
constitucional de garantidor de direitos, combatendo um sistema segregador, encarcerador
e agora de extermínio.
O Ministério Público criminal deve exigir a adequação e a melhoria de serviços de
prevenção de crimes por meio do controle externo da atividade policial, considerandose que foi moldado historicamente para atuar nessa área com o fato já consumado.
A participação do Ministério Público criminal é essencial na fixação de uma gestão
democrática da segurança pública, apresentando propostas e buscando soluções junto
com outros agentes, em especial com a sociedade civil. Portanto, a instituição não deve
enxergar o fenômeno crime como fato isolado, mas como algo maior, difuso e mais
próximo da realidade.
Em conclusão, a instituição Ministério Público precisa preparar-se para uma
atuação preventiva de crimes resultantes de chacinas urbanas com o aprofundamento de
estudos das causas sociais da incidência de crimes dessa natureza, atuação que é diferente
da atuação tradicional. A prevenção é fator importante para uma melhora na eficiência
dos serviços dos órgãos de segurança pública, fomentando um maior diálogo entre os
atores envolvidos no processo, como o cidadão, a sociedade, a academia e as polícias para
que juntos possam implementar uma agenda positiva para a segurança pública.
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ALIENAÇÃO PARENTAL E OS PRINCÍPIOS DO DIREITO
DE FAMÍLIA
Alexandre Marcus Fonseca Tourinho1
Suzanne Teixeira Braga Tourinho2

RESUMO
O presente trabalho tem por objeto o estudo dos artigos 2º e 3º da Lei n. 12.318,
de 26.08.2010, que dispõe sobre alienação parental, sob o enfoque do art. 227 da
Constituição Federal de 1988 e da Convenção sobre os Direitos da Criança, relativamente
ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e ao Princípio da Convivência Familiar. Não
tem por objetivo exaurir o assunto, mas apenas contribuir para a sua reflexão. Apresenta
jurisprudência correlata e atualizada.
PALAVRAS-CHAVE: Família. Princípios Constitucionais de Direito de Família.
Alienação parental.
1 BREVE EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO BRASIL
O Direito de Família é o ramo do direito que mais evolui perante as transformações
da própria sociedade, bem como é o ramo do direito que mais sofre influência dos
Direitos Humanos.
O Direito de Família é o ramo mais próximo à vida que existe. Todo mundo nasce
e vive em um seio familiar. Ousa-se a dizer que o Direito de Família é o mais humano de
todos os ramos do direito.
A família é e sempre será a base de qualquer sociedade3, o núcleo fundamental
de toda organização social e jurídica, e que merece e precisa da mais ampla proteção do
Estado.
Sob a égide do Código Civil de 1916, o primeiro e o principal efeito do casamento
era a constituição da família legítima. A família tinha como característica ser patriarcal,
matrimonial, hierarquizada e heteroparental. Família, sexo e procriação só existiam se
houvesse o casamento.
Na época de filhos legítimos e ilegítimos, o Direito, dependendo do caso concreto,
poderia incluir ou excluir as pessoas das relações sociais, familiares e até jurídicas, como
no caso de sucessão.
1 3º Promotor de Justiça Cível de Ananindeua, Professor de Direito Penal e Processual Penal e
Mestre em Direito Constitucional pela Universidade da Amazônia. E-mail: alextourinho@mppa.
mp.br
2 Advogada, Professora de Direito Civil e Mestre em Direito Constitucional pela Universidade
da Amazônia. E-mail: sbtourinho@yahoo.com.br
3 Art. 226. CF. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
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As famílias começaram a ser desfeitas a partir da lei4 que permitiu o divórcio,
mesmo que lentamente, ensejando o início das novas formações familiares.
A Constituição Federal de 1988, reflexo da evolução da sociedade, da perda de
interferência do Direito Canônico e da influência dos Direitos Humanos, promoveu uma
mudança no Direito de Família com os artigos 226 e 227 e seus incisos.
O conceito de família foi modificado e a ordem constitucional incluiu o conceito
de entidade familiar, ensejando novos modelos, não se limitando apenas à família
decorrente do casamento. A família constituída pela união estável5 e a monoparental6,
formada por qualquer dos pais e seus descendentes, passaram a desfrutar também de
especial proteção do Estado. A doutrina inovou denominando diversas outras formas de
entidade familiar, tais como: família anaparental7, família avoenga8, família eudemonista9,
família mosaico10, entre outras.
O STF, fundamentando seus julgados nos Direitos Humanos, em especial no
princípio da dignidade da pessoa humana, base de toda e qualquer sociedade democrática,
reconheceu como entidade familiar a família homoafetiva11, formada por pessoas do
mesmo sexo.
O divórcio12 hoje é facilitado e toda essa evolução da sociedade e, em especial da
família, refletiu nas relações pessoais entre os seus integrantes. Muitas crianças nascem
de relações eventuais e depois são objeto de disputa de pais, mais preocupados com os
seus próprios sentimentos do que com a formação familiar e psicossocial de seus filhos.
4
Lei n. 6.515, de 26.12.1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do
casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá outras providências.
5 Art. 226. §3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem
e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
6 §4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais
e seus descendentes.
7 Família constituída por parentes colaterais e que não descendem entre si, como, por exemplo,
irmãos e primos.
8 Família constituída pelos avós e netos.
9 Família formada a partir de laços de afeto.
10 Também denominada como família reconstituída. Ocorre quando uma pessoa e seus filhos
(família monoparental) passam a viver em união estável ou casamento com uma nova família, com
uma outra pessoa e seus filhos (família monoparental). É aquela família decorrente da pluralidade
de relações parentais, dando origem a uma nova família.
11 O STF, em 05.05.2011, declarou procedente a ADIN 4277 E Arguição de Descumprimento
Preceito Fundamental n. 132, com eficácia erga omnes e efeitos vinculante, conferindo interpretação
conforme a CF ao art. 1723 da CC, a fim de declarar a aplicabilidade de regime da união estável
às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A Resolução n. 175 do CNJ determina que é vedada às
autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de
união estável em casamento entre pessoas de mesmo sexo.
12 CF/88. Art. 226, §6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.
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2 ALIENAÇÃO PARENTAL
A expressão Síndrome da Alienação Parental – SAP foi utilizada pelo psiquiatra
americano Richard Gardner, após análise de crianças na década de 1970 e introduzida nos
processos dos Tribunais norte-americanos em 1985.
[...] A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio
da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de
disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a
campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha
feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação.
Resulta da combinação das instruções de um genitor (o que faz
a “lavagem cerebral, programação, doutrinação”) e contribuições
da própria criança para caluniar o genitor-alvo. Quando o abuso
e/ou a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a
animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação
de Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança
não é aplicável.13

No Brasil, o instituto da alienação parental foi previsto pela Lei n. 12.318, de
26.08.2010, trazendo a definição logo no artigo 2º, a saber (in verbis):
Art. 2o Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação
psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos
genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a
sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause
prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

E, em seguida, a lei exemplifica uma série de condutas do agente alienador ou com
o auxílio de terceiros, sem, contudo, esgotá-las (in verbis):
Parágrafo único. São formas exemplificativas de alienação
parental, além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados
por perícia, praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:
I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no
exercício da paternidade ou maternidade;
II – dificultar o exercício da autoridade parental;
III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;
IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência
familiar;
V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
13 Disponível em: <http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-temequivalente>. Acesso em: 10 maio 2017.
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relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações de endereço;
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ou adolescente;
VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com
o outro genitor, com familiares deste ou com avós.

Maria Berenice Dias (2011) doutrina que a alienação parental nada mais é do que:
[...] uma lavagem cerebral feita pelo guardião, de modo
a comprometer a imagem do outro genitor, narrando
maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram
conforme a descrição feita pelo alienador. Assim, o infante passa
aos poucos a se convencer da versão que lhe foi implantada,
gerando a nítida sensação de que essas lembranças de fato
ocorreram. Isso gera contradição de sentimentos e destruição
do vínculo entre o genitor e o filho. Restando órfão do genitor
alienado, acaba o filho se identificando com o genitor patológico,
aceitando como verdadeiro tudo o que lhe é informado. (DIAS,
2011, p. 463)14.

A alienação parental consiste na conduta de um dos genitores, dos avós ou de
quem tenha autoridade sobre a criança ou adolescente, em interferir na sua formação
psicológica, objetivando que o menor repudie o outro genitor ou cause prejuízo ao
vínculo afetivo mantido com este e seus familiares.
A alienação parental pode ocorrer no seio de toda e qualquer forma de entidade
familiar, e não somente naquelas advindas da dissolução matrimonial.
O conceito trazido pela lei identifica o agente alienador, que pode ser qualquer um
dos pais, os avós ou qualquer pessoa que conviva com a criança e que exerça autoridade
sobre ela.
É certo que nas relações dos genitores onde ainda há muitas mágoas pelo fim da
relação amorosa, aqueles que são os titulares do poder familiar e que são os responsáveis
pela formação e educação de uma criança ou de um adolescente, são os que mais praticam
a alienação parental, violando o direito fundamental de convivência saudável e de afeto
nas relações da criança e do adolescente perante o seu genitor e seu grupo familiar.
14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011.
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É de conhecimento de todo operador do Direito que atua nas Varas de Família que,
quanto maior o grau de insatisfação e mágoa entre os genitores, maiores são as probabilidades
de crianças e adolescentes serem expostos à alienação parental e litígios no Judiciário.
Nas separações amigáveis, em que vigora aparente cordialidade entre os genitores,
a situação pode ser alterada pelo passar do tempo e em virtude de fatos supervenientes,
tais como um novo relacionamento de um dos genitores ou o nascimento de outro filho,
situações estas que refletem na vida entre pais e filhos.
A alienação parental se materializa pelas mais diversas condutas do agente
alienador, tais como: impedir uma viagem da criança com o seu genitor, não avisar sobre
um evento no colégio, afirmar que o genitor irá buscar para passear em determinada
hora, mas o genitor não está ciente do passeio fazendo a criança esperar, criticar a religião
do genitor, fazer comentários perversos a respeito do sobrenome do genitor, etc.
Nas situações de alienação parental, a conduta mais grave de todas é a de incutir
falsas memórias, inclusive falsas denúncias de abuso sexual do genitor em relação à
criança ou adolescente.
Euclides de Oliveira (2015), ao escrever a respeito da conduta do agente alienador,
doutrina15:

[...] Os diferentes nomes que podem ser ajuntados bem demonstram como se
pratica a alienação parental: “lavagem cerebral” (pela influência nefasta na mente
do filho), “implantação de falsas memórias” (pela introdução de elementos
fantasiosos e prejudiciais ao outro cônjuge, fazendo o filho acreditar que sejam
fatos verdadeiros, por isso motivadores de seu afastamento), pressão psicológica”
(chegando às raias da coação moral, por impingir ao filho conduta danosa ao outro
genitor, “relação de influência” (que é pouco, diante da carga de força negativa
empregada contra a mente do filho em formação), “fazer a cabeça da criança” (no
sentido comum de desviar a liberdade de expressão e direcionar a conduta pessoal
de outrem) etc. (OLIVEIRA, 2015, p. 282).

Diversas são as formas de se praticar a alienação parental. O legislador, por sua
vez, buscando encontrar soluções para o fim deste problema social e jurídico, editou a
lei da alienação parental, sendo caracterizada como um marco na legislação, trazendo
inclusive consequências judiciais16 para o alienador, como a perda do poder familiar e
15
OLIVEIRA, Euclides de. Alienação parental e as nuances da parentalidade: guarda e
convivência familiar. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado de direito das famílias. Belo
Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 282.
16 TJPA-0060303) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDA DE PODER FAMILIAR C/C
SUSPENSÃO DO DIREITO DE VISITAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE
O PEDIDO. CORRETA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM GRAVE VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA E ABUSO SEXUAL REALIZADOS PELO PAI BIOLÓGICO EM RELAÇÃO
À MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A destituição do poder familiar
é uma medida de proteção, para que o desenvolvimento integral previsto no Estatuto da Criança
e do Adolescente seja assegurado, de maneira que se deve observar primordialmente o melhor
interesse da criança. II - Existem provas cabais de que o apelante descumpriu com seus deveres
de pai em relação à filha, não havendo dúvidas de que o próprio genitor submeteu a filha à grave
violência psicológica e abuso sexual, conforme depoimentos, estudo técnico e laudo pericial. III R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017
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suspensão do direito de visita, visando à convivência familiar saudável e harmoniosa.
Apesar de a guarda compartilhada ser a regra atual no ordenamento jurídico pátrio,
ainda prevalece na prática a guarda unilateral da mãe. E mesmo na guarda compartilhada
é possível a ocorrência da alienação parental.
Entretanto, nem a guarda compartilhada e nem a lei da alienação parental são
garantias do fim desta prática promovida por inúmeros pais, avós e terceiros17.
A disputa da guarda de filhos, utilizando como arma o discurso do “amor”,
acarreta a alienação parental e só acabará quando as feridas do fim do relacionamento
cicatrizarem e os genitores olharem primeiramente para os seus filhos e depois para si
mesmos.
3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA E ALIENAÇÃO PARENTAL
O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º da Constituição
Federal, princípio este fundamental em nosso ordenamento jurídico e que sustenta o
Estado Democrático de Direito, serviu de fundamento para as transformações no
Direito de Família.
Maria Berenice Dias doutrina18:
Inexiste qualquer prova nos autos de que a genitora da menor tenha realizado alienação parental,
conforme afirma o apelante. Por outro lado, em relatório de atendimento da criança no CREAS
foram verificados indícios e indicadores de síndrome de alienação parental do pai em referência à
mãe, com difamação, agressividade sem motivo aparente e uso de frases prontas e xingamentos.
IV - O apelante é um homem agressivo, estando, inclusive, respondendo por crime de violência
doméstica contra a genitora da menor em questão. Além disso, não presta qualquer assistência
moral e emocional em favor da filha, o que implica necessariamente a ausência de vínculo e,
sobretudo, a sua impossibilidade de prover os cuidados necessários ao desenvolvimento da mesma.
V - Considerando o melhor interesse da criança e em consonância com o parecer Ministerial, voto
pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso. (Apelação n. 00077358220138140028
(160559), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. Gleide Pereira de Moura. j. 30.05.2016, DJE
09.06.2016).

17 TJBA-0038232) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. TRANSFERÊNCIA
DA GUARDA PROVISÓRIA PARA OS AVÓS PATERNOS, ASSEGURADO
O DIREITO DE VISITA ASSISTIDA AOS GENITORES. ACUSAÇÕES DE
ABUSO SEXUAL E ALIENAÇÃO PARENTAL RECÍPROCAS. DECISÃO
PRIMÁRIA PAUTADA EM CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE.
PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE. RECURSO
IMPROVIDO. Não merece reproche a decisão primária que, pautada em critérios de
prudência e razoabilidade, transfere a guarda provisória de menor aos avós paternos,
até que sejam melhor esclarecidas as acusações de abuso sexual e alienação parental
trocadas pelos genitores, aos quais fora assegurado o direito de visita assistida, por
se tratar de medida que, por ora, se revela mais adequada para a preservação dos
interesses da criança. (Agravo de Instrumento n. 0025379-06.2015.8.05.0000, 5ª
Câmara Cível/TJBA, Rel. Marcia Borges Faria. Publ. 09.09.2016).
18 DIAS. Berenice. Manual de direito das famílias: princípios do direito de família.
5ª edição revista, atualizada e ampliada. 2ª tiragem. São Paulo Revista dos Tribunais,
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[...] Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade
da pessoa humana a fundamento da ordem jurídica, houve
uma opção expressa pela pessoa, ligando todos os institutos
à realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou a
despatrimonialização e a personalização dos institutos, de modo
a colocar a pessoa humana no centro protetor do direito. (DIAS,
2009, p. 61-63).

E nesse contexto, o constituinte originário estabeleceu diversos dispositivos que
visam proteger a criança e o adolescente nos aspectos sociais, familiares e educacionais,
objetivando proteger essa fase da vida tão importante na formação de cada ser e
desenvolver cidadãos preparados para construir uma sociedade livre, justa e solidária.
O art. 6º da Constituição Federal de 1988 determina a proteção da infância como
direito social, devendo ser garantida pelo Estado, pela sociedade e pela família.
A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 reconhece que, para o pleno
e harmonioso desenvolvimento da personalidade da criança, ela deve crescer no seio da
família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão19.
O art. 227 da CF/88 estabelece o princípio do melhor interesse da criança, sendo
um reflexo do caráter da proteção integral da doutrina dos direitos da criança e do
adolescente, previsto no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente20.
Paulo Lobo (2015) doutrina sobre o Princípio do Melhor Interesse da Criança21:
[...] O princípio do melhor interesse significa que a criança –
incluído o adolescente, segundo a Convenção Internacional
dos Direitos da Criança – deve ter seus interesses tratados com
prioridade, pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto
na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam
respeito, notadamente nas relações familiares, como pessoa em
desenvolvimento e dotada de dignidade. Em verdade, ocorreu
uma completa inversão de prioridades, nas relações entre pais e
filhos, seja na convivência familiar, seja nos casos de situações
de conflitos, como nas separações de casais. O pátrio poder
existia em função do pai; já o poder familiar existe em função
e no interesse do filho. Nas separações dos pais o interesse do
filho era secundário ou irrelevante; hoje, qualquer decisão deve ser

tomada considerando seu melhor interesse. (LOBO, 2015,
p. 123).
2009. p.61-63.

19 Decreto n. 99.710, de 21.11.1990. Preâmbulo. Reconhecendo que a criança, para o pleno
e harmonioso desenvolvimento de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um
ambiente de felicidade, amor e compreensão.

20 Lei n. 8.069, de 13.07.1990. Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à
criança e ao adolescente.

21 LÔBO, Paulo. Direito de família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da
Cunha. Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015.
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A jurisprudência vem aplicando o Princípio do Melhor Interesse da Criança nos
diversos processos de Direito de Família, bem como na aplicação da Lei de Alienação
Parental.
TJBA-0039480) APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO
DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ANÁLISE DAS
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DE CADA CASO. AUSÊNCIA
DE CONDIÇÕES DA MÃE EM EXERCER A GUARDA
UNILATERAL OU COMPARTILHADA. ATRIBUIÇÃO
DA GUARDA UNILATERAL AO PAI. DIREITO DE
VISITAS DESACOMPANHADAS. NECESSIDADE DE
AMPLIAÇÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. OCORRÊNCIA.
ADVERTÊNCIA. CABIMENTO. 1. A fixação da guarda dos
filhos menores, no caso de separação do casal, deve atender ao
princípio do melhor interesse da criança, diante de sua condição
peculiar de pessoa em desenvolvimento. Somente o exame atento
das circunstâncias de cada caso concreto, com sensibilidade,
poderá revelar a melhor solução para a criança, de modo que não
há falar em preferência pela mãe, inclusive em face do princípio
constitucional da igualdade entre os genitores. 2. Constatada a
inaptidão da mãe para o exercício da guarda unilateral ou mesmo
compartilhada, revela-se acertada a sentença que determina a
permanência dos filhos menores sob a guarda unilateral do pai,
sobretudo quando amparada em relatórios psicossociais, lavrados
por profissionais qualificados e imparciais. 3. Em respeito à
vontade dos filhos, deve ser resguardado e ampliado o direito de
visitação, fora da residência paterna e sem vigilância, a fim de que
aqueles possam cultivar e reforçar os laços afetivos com a mãe. 4.
Verificada a prática de atos de alienação parental pelos genitores,
deve o magistrado aplicar uma das sanções previstas no art. 6º, da
Lei n. 12.318/2010, com atenção aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, sendo certo que a advertência é a mais
branda dentre elas. Apelo do autor improvido. Apelo da ré
parcialmente provido. (Apelação n. 0000051-93.2014.8.05.0199,
3ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia. Publ.
05.10.2016).

Neste julgado a seguir, em obediência ao Princípio do Melhor Interesse da Criança
e a presença de indícios da alienação parental praticada pelo genitor e avó paterna, a
guarda passou a ser exercida pela mãe.
TJMS-0038578) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
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DIVÓRCIO – ALTERAÇÃO DA GUARDA DOS FILHOS
MENORES – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DAS
CRIANÇAS – INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL
EXERCIDO PELO PAI – PARECER PSICOSSOCIAL –
DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS
E PSICOLÓGICAS DA GENITORA PARA EXERCER A
GUARDA SOBRE OS FILHOS – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO. Em face do princípio do melhor
interesse da criança, somando-se ao fato de haver fortes indícios
de que os menores estão sofrendo alienação parental por parte
do pai e avó paterna, a fim de impedir o convívio com a mãe,
a alteração da guarda provisória, para que passe a ser exercida
pela genitora, é medida que se impõe. (Agravo de Instrumento
n. 1408215-14.2016.8.12.0000, 1ª Câmara Cível do TJMS, Rel.
Divoncir Schreiner Maran. j. 13.09.2016).

O Estatuto da Criança e do Adolescente objetiva assegurar à criança e ao
adolescente todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e a absoluta
prioridade dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária22.
A Lei n. 12.318/2010, que dispõe sobre a alienação parental, estabelece no art.
3º, in verbis:
Art. 3o A prática de ato de alienação parental fere direito

22 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico,
mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.
Parágrafo único. Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes,
sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou
crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica,
ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias
ou a comunidade em que vivem.
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar,
com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
à convivência familiar e comunitária.
Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas
humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais
garantidos na Constituição e nas leis.
Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de
qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

35

Artigos
fundamental da criança ou do adolescente de convivência familiar
saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor
e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança
ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à
autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.

Para garantir o direito fundamental da dignidade da pessoa humana à criança
e ao adolescente, é necessário assegurar uma convivência familiar sadia, um ambiente
de harmonia, amor e equilíbrio, o que, na maioria das vezes, em virtude de tudo o
que envolve uma separação e o grau de mágoas e insatisfações recíprocas, não se faz
presente e acarreta danos e sacrifícios dos filhos.
O Princípio da Convivência Familiar, estabelecido no art. 227 da CF/88, art. 1513
do Código Civil23 e art. 9.3 da Convenção sobre os Direitos da Criança24, estabelece que
os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos
os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos
que isso seja contrário ao interesse maior da criança.
O princípio assegura que a criança e o adolescente têm direito à convivência
familiar que não se limita à relação de pai, mãe e filho, devendo-se estender por toda a
família25, como avós, tios e primos.
Sob a influência do princípio, a doutrina mais moderna substitui a expressão
“direito de visita” do genitor não guardião por direito de convivência. O princípio
assegura que a criança e o adolescente têm o direito à convivência familiar junto ao seu
genitor não guardião e sua família, não podendo o guardião impedir o acesso ao outro e
a sua família, com restrições inapropriadas.
23 Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão
de vida instituída pela família.
24 9.3 Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos
os pais de manter regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso
seja contrário ao interesse maior da criança.
25 TJSC-0388026) DIREITO DE FAMÍLIA E ECA - REVOGAÇÃO DE VISITAS – AVÓS
PATERNOS – CONDUTAS DESABONADORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
ATRITOS ENTRE AS FAMÍLIAS MATERNA E PATERNA – PRINCÍPIO DO MELHOR
INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VISITAS MANTIDAS. 1. O direito
da criança e do adolescente à convivência familiar está expressamente consagrado pela Lei n.
8.069/1990, e não se limita ao convívio com os genitores, devendo ser interpretado de forma a
abranger os demais parentes, como avós e colaterais, para garantir ao infante ambiente que lhe
assegure o desenvolvimento integral. 2. Deve ser indeferido o pedido de revogação de visitas se
não comprovados os comportamentos desabonadores narrados na peça inicial, em especial quando
constatado que eventual resistência da criança às visitas se deve à constante alienação ‘parental’
promovida pelos familiares que detêm a guarda da infante. (Apelação n. 0001907-41.2009.8.24.0037,
5ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Luiz Cézar Medeiros. j. 18.07.2016).
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4 CONCLUSÃO
É certo que a alienação parental existe em todas as formas de família e o pai e a
mãe são os principais sujeitos ativos na violação dos direitos fundamentais da criança e
do adolescente.
O fim da relação amorosa dos pais reflete diretamente na relação que os genitores
passam a ter com seus filhos. Há uma inversão de valores e de comportamentos, pois os
que mais deveriam proteger, os que mais amam, são os mesmos que violam os princípios
e os agridem psicologicamente.
O legislador, preocupado com a evolução da sociedade e em especial com a
realidade das novas formas de família, editou a lei sobre alienação parental como mais
um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais da criança e do adolescente.
A aplicação da lei que dispõe sobre alienação parental é essencial para a garantia
desses direitos e constitui um dos grandes desafios do Poder Judiciário. Este, em seus
julgados, sempre deve estar atento aos Princípios do Melhor Interesse da Criança e o da
Convivência Familiar.
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O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO:
UMA INTRODUÇÃO
Aline Cunha da Silva1

RESUMO
JO presente trabalho tem como propósito tratar do crime de lavagem de dinheiro em
seus aspectos introdutórios e, em seguida, estudar algumas das teorias que permeiam a
investigação e processamento do referido delito.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Lavagem de dinheiro. Crimes de colarinho branco.
Reserva de Autolavagem. Smurfing.
A expressão lavagem de dinheiro teve origem na América do Norte, na década
de 20, quando a máfia estabeleceu várias lavanderias, utilizando-se desse comércio
formalmente legalizado para ocultar a origem ilícita dos valores angariados de forma
criminosa, dando-lhe aparência de lícito. Em alguns países europeus, como Portugal,
França e Espanha, o delito de lavagem de dinheiro é denominado Branqueamento de
Capitais. No Brasil, o legislador optou por essa nomenclatura devido ao fato de tal
expressão já estar consagrada na linguagem popular.
Portanto, a lavagem de dinheiro surgiu em um contexto em que, sobretudo nos
EUA, na segunda metade do século XX, começou a se perceber a importância de se
combater o crime não apenas num aspecto de repressão e de encarceramento dos seus
envolvidos.
Nos EUA, país de uma cultura bastante pragmática, começou-se a perceber
que não se combate o crime, sobretudo aquele organizado (terrorismo, etc.), apenas
prendendo pessoas, até porque, nas organizações criminosas, as pessoas são substituíveis,
elas têm essas características de serem peças substituíveis, supérfluas, de uma engrenagem
criminosa. Nesse contexto, prender várias pessoas que estão operando em uma
organização criminosa, a não ser que sejam pessoas de cúpula, não gera total garantia,
não é eficaz, seja para se mitigar os crimes, ou para se prevenir crimes de grande escala.
Assim, o que se percebeu é que, na verdade, muitas vezes uma das mais eficientes
medidas a serem adotadas é sufocar patrimonialmente a organização criminosa, ou seja,
1
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correr atrás do seu aspecto patrimonial, impedindo que os crimes por elas praticados
sejam criadores de vantagens ilícitas de larga escala e que possam financiar a reprodução
e até mesmo o aumento da organização criminosa como um todo.
Nesse contexto surgiu uma preocupação, ao lado da preocupação de
aprisionamento que não deixou de existir, de follow the money ou siga o dinheiro – uma
preocupação patrimonial de saber para onde está indo o produto do crime e tentar
criminalizar as diversas estratégias de ocultação e de dissimulação da origem ilícita de
determinados valores que circulam no mundo.
A ideia, então, foi criminalizar condutas que derivam da prática criminosa, ou seja,
condutas que, posteriores à prática do crime, têm o intuito de ocultar o produto criminoso
e dissimular a origem desse produto criminoso até para que ele possa eventualmente ser
usado no mercado legal sem maiores preocupações. Se uma pessoa pratica um crime de
roubo e não toma alguns cuidados, ela não poderá utilizar este valor no mercado sem
levantar suspeitas. Na lavagem temos mais ou menos esta mesma lógica – um traficante
de larga escala precisa ter meios para utilizar o valor obtido com o tráfico, sob pena de
não conseguir utilizar esses valores.
Há uma divergência doutrinária quanto ao bem jurídico tutelado, com alguns
efeitos práticos importantes. Há três correntes: para a 1ª corrente - Há quem entenda que
o bem jurídico tutelado é exatamente o mesmo daquele violado pelo crime antecedente.
A ideia, para esta corrente, é que para que se possa proteger melhor a saúde pública,
além de tipificar o crime de tráfico de drogas, também tipificou a lavagem de dinheiro do
produto desse crime, numa espécie de reforço de tutela. Alguns defendem, assim, que se
trata do mesmo interesse tutelado pelo crime antecedente, não se tratando, portanto, de
um bem jurídico fixo.
Essa visão resta superada, porque incorre numa espécie de aceitação de bis in
idem. Ou seja, ela significa reconhecer que uma única violação a um único interesse pode
ensejar a punição dupla, por dois crimes diferentes.
Para a 2ª corrente, o bem jurídico visado é a proteção da ordem econômica. Tratase de um bem jurídico coletivo ou difuso. Assim, quando o sujeito pratica a lavagem de
dinheiro, ele está preocupado em dar uma aparência lícita para um valor de origem ilícita,
criando mecanismos de introdução desses valores ilícitos de volta no mercado nacional. E
quando ele faz isso, ele viola, em primeiro lugar, a ideia de que nós sabemos qual a origem
dos valores que estão circulando (a princípio, pensamos que o dinheiro depositado no
banco, por exemplo, é lícito). A simulação da origem de determinado valor cria uma
dificuldade para o reconhecimento da higidez da ordem econômica, da qualidade lícita
dos valores que nela circulam. E isso, por si só, já afeta a ordem econômica.
E mais do que isso, é preciso lembrar que, se o agente utiliza valores obtidos
ilicitamente para financiar atividades comerciais, por exemplo, ele acaba introduzindo no
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mercado em que opera um fator de concorrência indevida ou ilegal, porque ele se vale
de um expediente ilícito para economizar dinheiro (não pagando o fisco). Usa-se o que
economizou na empresa, reduzindo com isso seus custos e, por consequência, também
a competitividade, o que enseja uma vantagem indevida para a prática comercial e viola a
ordem econômica, seja em um mercado específico, seja no mercado nacional como um
todo.
É nesse sentido que a lavagem de dinheiro tem como objetivo a tutela da ordem
econômica.
Para a 3ª corrente, o crime de lavagem não tutela apenas a ordem econômica,
mas também a Administração da Justiça – muitos delitos de lavagem de dinheiro se
consumam com um ato de ocultação tão somente (o crime é composto por várias fases e
cada uma delas já configura o tipo, de forma que é possível praticar lavagem de dinheiro
tão somente pela ocultação de determinada origem ilícita de valores). Se assim é, existem
lavagens de dinheiro que não afetam, ainda, a ordem econômica, e isso se dá quando não
houve, ainda, a reintrodução dos valores ilícitos no mercado legal. Nesse contexto, o que
a lavagem de dinheiro está punindo é a tentativa de se evitar a descoberta de práticas
ilícitas.
Portanto, o que estaria em jogo seria a efetiva defesa da Administração da Justiça,
na atividade dos órgãos persecutórios e dos órgãos julgadores. Isso porque, se a Polícia
Federal tem dificuldade de descobrir a origem ilícita de determinado valor, seja porque
ele passou por um procedimento de escamoteamento, a atividade de investigação fica
prejudicada. E é nesse contexto que faz sentido pensar na lavagem de dinheiro como um
delito que tem por objetivo tutelar a administração da justiça, pois ela cria custos maiores
àqueles que procuram investigar a origem ilícita dos valores e evitar a descoberta pela via
patrimonial dos crimes dos mais diversos.
No âmbito internacional, o Brasil foi signatário de dois Tratados Internacionais
nos quais se obrigou perante a comunidade jurídica mundial a reprimir o delito de tráfico,
bem como a lavagem do lucro auferido pela sua prática. O primeiro foi a Convenção
Contra o Tráfico Ilícito de entorpecentes e substâncias Psicotrópicas, concluída em
Viena, em 20 de dezembro de 1988 e internalizada pelo Decreto 154 de 26 de junho de
1991. O segundo documento internacional foi a Convenção das Nações Unidas contra
o Crime Organizado Transnacional, adotada em Nova York em 15 de novembro de
2000, promulgada pelo Decreto 5.015, de 12 de março de 2004, que no art. 6º trata da
criminalização da lavagem do produto do crime, denominada Convenção de Palermo.
Para a doutrina majoritária, a lavagem de dinheiro é dividida em três fases bastante
distintas. A primeira fase é a de introdução (placement); a segunda fase é de dissimulação
(layering); por fim, a terceira fase é a integração (integration). A introdução (placement)
consiste na separação física entre o agente e o produto do crime, com vistas a dificultar a
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identificação da origem delituosa do dinheiro. O dinheiro ilícito é introduzido no mercado
formal para a sua conversão em ativos lícitos, normalmente por meio do fracionamento
dos valores; utilização dos valores ilícitos em estabelecimentos que trabalham com
dinheiro em espécie; aplicações financeiras; troca de notas de menor valor por de maior
valor para reduzir o montante físico de papel-moeda; conversão do valor ilícito em moeda
estrangeira; remessa dos valores ilícitos para o exterior, para paraísos fiscais; aquisição de
bens, móveis ou imóveis com valores superfaturados; aquisição de bens inexistentes etc.
A fase de dissimulação (layering) é a lavagem propriamente dita. Nessa fase, a
intenção é construir uma nova origem lícita, legítima do dinheiro, por meio da prática de
condutas que buscam impedir a descoberta da procedência ilícita dos valores, espalhandoos em diversas operações e transações financeiras de diversas empresas e instituições
financeiras nacionais e estrangeiras.
Por fim, na integração (integration), agora, com a aparência de lícitos, os valores são
formalmente incorporados ao sistema econômico, por meio da criação, aquisição ou do
investimento em negócios lícitos, ou compra de bens. Utilizam-se instituições financeiras
que movimentam grande volume de dinheiro.
A doutrina classifica o delito de lavagem de dinheiro como crime acessório, ou
seja, aquele que depende da prática de uma infração penal antecedente, podendo tal
infração penal consistir em crime ou em contravenção penal. Essa natureza acessória
está descrita no art. 1º e no art. 2º, §1º da lei (in verbis): “[...] O delito de Lavagem de Dinheiro
não constitui post factum impunível em relação à infração penal antecedente.” Embora o delito de
Lavagem de Dinheiro seja um crime acessório, ele não configura post factum impunível em
relação à infração penal antecedente, havendo concurso de crimes:
STJ. [...] Por definição legal, a lavagem de dinheiro constitui
crime acessório e derivado, mas autônomo em relação ao
crime antecedente, não constituindo post factum impunível, nem
dependendo da comprovação da participação do agente no crime
antecedente para restar caracterizado [...]. (REsp 1342710/PR,
Rel. Min. Maria Tereza de Assis Moura, julgado em 22/04/2014).

1 GERAÇÕES DAS LEIS QUE TRATAM SOBRE LAVAGEM DE CAPITAIS
A doutrina aduz que existem três gerações das leis que tratam sobre lavagem de
dinheiro. As leis de primeira geração são aquelas que trazem apenas o delito de tráfico
de drogas como infração penal antecedente. As leis de segunda geração estabelecem um
rol das denominadas infrações penais antecedentes, das quais se pode lavar dinheiro. Por
fim, as denominadas leis de terceira geração são aquelas que admitem qualquer infração
penal como antecedente. A lei brasileira sempre foi uma lei de segunda geração, uma vez
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que trazia no seu art. 1º um rol de infrações penais antecedentes das quais poderia haver
a lavagem de dinheiro proveniente delas.
Entretanto, com as alterações operadas pela lei 12.683/2012, ocorreu a revogação
desse rol de infrações penais antecedentes, passando a ser possível a lavagem do produto
de qualquer infração penal, razão pela qual se conclui que a lei brasileira passou a ser uma
lei de terceira geração.
2

TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA, TEORIA DO AVESTRUZ, WILLFUL
BLINDNESS DOCTRINE, CONSCIOUS AVOIDANCE DOCTRINE OU
OSTRICH INSTRUCTIONS
Essa teoria tem origem na jurisprudência das cortes norte-americanas e consiste
na análise do aspecto subjetivo da conduta do agente, isso é, a verificação do elemento
subjetivo do tipo legal de crime, mais especificamente o dolo indireto eventual. Em
situações nas quais o agente não age com dolo direto, e fica muito difícil a constatação
de ter agido com dolo eventual, a Teoria da Cegueira Deliberada surge como mecanismo
que permite concluir pelo dolo eventual do agente.
Essa teoria tem incidência nos casos em que o agente possua consciência da
possível origem do dinheiro com o qual está tratando, mas, mesmo assim, deliberadamente
cegue-se para tal fato, voluntariamente criando mecanismos que obstam a sua plena
consciência da origem ilícita do dinheiro ou deixando de buscar informações que lhe
permitam concluir por tal origem. Se o agente tem condições de ter a consciência sobre a
origem ilícita do dinheiro e deliberadamente fecha os olhos para tal fato, pratica o delito de
Lavagem de Dinheiro, pois age assumindo o risco de ocultar ou de dissimular dinheiro sujo,
proveniente de infração penal.
O fundamento dessa teoria reside no fato de que, caso o agente possa ter a
consciência sobre origem ilícita do dinheiro e escolha não buscar essa informação de
forma mais aprofundada, demonstra, nitidamente, indiferença em relação ao bem jurídico
protegido, da mesma forma que demonstra indiferença quem age com dolo eventual por
fazer a representação mental do resultado e, embora não o queira diretamente, assume o
risco de produzi-lo. Essa semelhança de comportamento do agente possibilita a punição
de quem deliberadamente cega-se para a origem ilícita do dinheiro.
São dois os requisitos para a aplicação dessa teoria: em primeiro lugar,
a consciência por parte do agente de que os valores possam ter origem ilícita; em
segundo lugar, que o agente, deliberadamente, crie mecanismos que obstem a sua
plena consciência da origem ilícita do dinheiro ou deixe de buscar informações que lhe
permitam concluir por tal origem.
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A tese tem sido aceita e adotada pelas Cortes Norte-americanas, desde que haja a
prova de que o agente tinha conhecimento da possibilidade da origem ilícita dos bens e
preferiu, deliberadamente, se manter indiferente quanto a essa origem, ou seja, preferiu
não analisar a origem ilícita do dinheiro (daí a expressão Teoria do Avestruz, pois o
avestruz, ao menor sinal de perigo, enterra a sua cabeça na terra e não vê o que está se
passando ao redor).
Caso emblemático de aplicação da teoria nos Estados Unidos foi o caso United
States v. Campell, em que Campbell, vendedora do mercado imobiliário, foi denunciada
pelo delito de lavagem de dinheiro, em razão de ter realizado um negócio jurídico de
venda de um imóvel a um traficante de drogas que se fazia passar por pessoa de alto
poder aquisitivo econômico, não revelando a Campbell a sua real atividade (tráfico de
drogas). Campbell realizou a venda do imóvel no valor de U$ 182.500,00, dos quais U$
60.000,00 foram pagos em dinheiro.
O contrato foi realizado no valor correspondente à diferença. Durante o
julgamento, uma testemunha teria afirmado que Campbell disse que o dinheiro poderia
ser proveniente de atividade ilícita de tráfico de drogas. Com base nessa informação e
outras mais constantes dos autos do processo, o Júri Federal condenou Campbell pelo
delito de lavagem de dinheiro, ao fundamento de que Campbell teria, deliberadamente,
fechado os olhos para o fato evidente de que o valor utilizado para pagar a compra do
imóvel era derivado de origem ilícita.
Irresignada, Campbell recorreu e, em recurso de apelação, o Quarto Circuito Federal
manteve a sua condenação, ao argumento segundo o qual Campbell deliberadamente
evitou descobrir a origem ilícita dos valores empregados na compra do imóvel; que a
operação de compra e venda realizada tinha a finalidade de lavar dinheiro sujo, isto é,
transformar dinheiro proveniente do tráfico de drogas, portanto, sujo, em dinheiro limpo,
dando-se a ele um aspecto de origem lícita. Por todo o exposto, percebe-se que o tema
está relacionado à análise do aspecto subjetivo da conduta do agente, a verificação do
elemento subjetivo do tipo legal de crime, especificamente o dolo indireto eventual.
Ainda nos Estados Unidos da América, encontra-se o interessante precedente
United States versus J., no qual o indivíduo foi flagrado quando retornava do México
transportando maconha em um compartimento secreto do veículo. Embora tenha
alegado não possuir conhecimento de que a droga estava no carro, a Corte concluiu que
o acusado evitara, de forma deliberada, o conhecimento do armazenamento da droga
para afastar a responsabilização criminal.
No Brasil, referida teoria foi aplicada pelo Juiz Federal Danilo Fontenelle Sampaio
para condenar dois empresários, proprietários de uma concessionária, pelo crime de
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lavagem de dinheiro, por receberem a quantia de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta
mil reais), em notas de cinquenta reais, acondicionadas em sacos de náilon, na aquisição
de onze veículos, sem questionar a origem dos valores (que eram provenientes do furto
ao Banco Central de Fortaleza/CE). Posteriormente, o Tribunal Regional Federal da 5.a
Região reformou a sentença condenatória, absolvendo-os.
3 LAVAGEM DE CAPITAIS EM CADEIA
Consiste na lavagem da lavagem, ou seja, nesse caso, o crime de lavagem de
capitais figurará como crime antecedente a outro delito da mesma natureza.
Considerando as alterações promovidas pela Lei 12.683/2012, toda e qualquer
infração penal poderá figurar como antecedente da lavagem de capitais. Pode-se concluir
que passa a ser possível a lavagem da lavagem (lavagem em cadeia). A título de exemplo,
basta imaginar a ocultação ou dissimulação de bens provenientes de anterior infração
antecedente de lavagem de capitais (v.g., lavagem de capitais do rendimento de aplicação
financeira oriunda de anterior crime de lavagem). Nesse caso, como a lavagem de
capitais inicial tem como elementar uma infração penal antecedente, a comprovação da
materialidade da lavagem anterior somente será possível com a identificação da infração
penal que a antecedeu (LIMA, 2015, p. 331).
4 RESERVA DE AUTOLAVAGEM OU SELF LAUNDERING
A reserva de autolavagem encontra-se prevista no art. 6.o, item 2, “e”, da
Convenção de Palermo, permitindo que os Estados afastassem a responsabilização pela
lavagem de capital, caso fosse praticada pelo autor do crime antecedente, nos seguintes
termos: “Se assim o exigirem os princípios fundamentais do direito interno de um Estado-Parte, poderá
estabelecer-se que as infrações enunciadas no parágrafo 1 do presente Artigo não sejam aplicáveis às
pessoas que tenham cometido a infração principal” (in verbis).
Assim, há países em que o autor da infração antecedente não poderá ser
responsabilizado pelo crime de lavagem, em virtude da adoção do direito interno da
reserva (selflaundering) contida no art. 6.o, item 2, “e”, da Convenção supracitada.
No Brasil, não há no direito interno tal vedação, o que demonstra ser possível a
responsabilização do autor do crime precedente pelo delito de lavagem de capitais. Parcela
da doutrina pátria entende não ser possível a punição do autor do crime antecedente em
concurso material com o crime de lavagem.
Referido entendimento é rechaçado por Renato Brasileiro por dois motivos. Em
primeiro lugar, porque não há no direito nacional a chamada reserva de autolavagem.
Em segundo lugar, porque não é possível falar em absorção do crime de lavagem, por
força da aplicação do princípio da consunção, pois: a ocultação do produto da infração
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antecedente pelo seu autor configura lesão autônoma, contra sujeito passivo distinto,
através de conduta não compreendida como consequência natural e necessária da
primeira.
Além disso, o bem jurídico tutelado pela Lei 9.613/1998 é, em regra, distinto
daquele afetado pela infração penal antecedente, e esta distinção acaba por autorizar a
punição de ambas as condutas delituosas em concurso material, sem que se possa falar
em bis in idem (LIMA, 2015, p. 297).
Existem precedentes no Supremo Tribunal Federal (HC 92.2795) e no Superior
Tribunal de Justiça (REsp 1.234.097/PR6) no sentido de que o crime de lavagem de
capital não constitui mero exaurimento do crime anterior.
5 INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA LAVAGEM DE CAPITAIS
A inversão do ônus da prova na Lei de Lavagem de Capitais representa uma
alteração da carga probatória entre as partes, pois, para a acusação, bastarão indícios
suficientes da infração penal para que o juiz decrete as medidas assecuratórias de
bens, dinheiros ou valores do investigado ou acusado, por outro lado, para a defesa,
será necessário comprovar a licitude dos bens, dinheiros ou valores apreendidos, para
conseguir sua liberação, exigindo-se, assim, prova plena, com juízo de certeza, para que se
proceda à restituição do patrimônio no curso da investigação ou da ação penal.
Tal inversão não ofende a regra probatória que emana do princípio da presunção
de inocência. Situação diversa ocorrerá no momento da sentença, pois, para o perdimento
dos bens, o ônus probatório torna a recair sobre a acusação, que deverá demonstrar
cabalmente a ilicitude da origem dos bens apreendidos, sob pena de desoneração da
constrição, com a consequente restituição.
Em suma, para a procedência do pedido de restituição dos bens formulado antes
da sentença condenatória, o ônus probatório recai sobre a defesa, que deverá comprovar
a licitude da origem do patrimônio. Por outro lado, quando da sentença condenatória,
o ônus da prova quanto à demonstração da ilicitude recairá sobre o Ministério Público.
6 JUSTA CAUSA DUPLICADA
O art. 2.o, § 1.o, da Lei 9.613/1998 preconiza que a denúncia será instruída com
indícios suficientes da existência da infração penal antecedente, sendo puníveis os fatos
previstos nesta Lei, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor, ou extinta a
punibilidade da infração penal antecedente. A justa causa para a propositura da ação
penal impõe que a inicial deverá vir acompanhada de elementos informativos aptos a
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demonstrar a verossimilhança da acusação deduzida em juízo, ou seja, deve haver um
suporte probatório mínimo a amparar a acusação penal.
No caso dos crimes tipificados pela Lei 9.613/1998, a denúncia deverá estar
instruída não apenas com indícios suficientes da prática da lavagem de capitais, mas
também referentes à infração penal antecedente. Por isso fala-se em justa causa duplicada,
pois, para o oferecimento da exordial, é necessário que existam indícios suficientes do
crime antecedente e da lavagem de capitais.
7 GATEKEEPERS OU TORRES DE VIGIA NA SEARA DO CRIME DE
LAVAGEM DE CAPITAIS
Para que a persecução penal funcione de forma eficiente na apuração da lavagem
de capitais, é necessária a interação entre três subsistemas:
[...] a) prevenção: composto pelos denominados sujeitos
obrigados (Lei 9.613/1998, art. 9.o) e pelos órgãos de inteligência
financeira, especialmente o Conselho de Controle de Atividades
Financeiras (COAF); b) repressão ou persecução: composto
pela Polícia e pelo Ministério Público; c) recuperação de ativos:
tarefa desempenhada pelo Ministério Público e por órgãos do
Poder Executivo, notadamente o Departamento de Recuperação
de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI). (LIMA,
2015, p. 470).

Considerando que a lavagem de capital envolve a movimentação de bens, valores
ou direitos, a Lei 9.613/1998 criou mecanismos de controle dos registros de operações
consideradas suspeitas, que deverão ser comunicadas ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (COAF) por pessoas físicas ou jurídicas, nos termos do art. 9.o
do referido diploma.
Dessa forma, para Renato Brasileiro de Lima, a repressão à lavagem de capitais
impõe a cooperação entre o: setor público (polícia, Ministério Público, unidades de
inteligência financeira) e o setor privado.
A doutrina denomina esse sistema de twin track fight, no qual pessoas físicas ou
jurídicas que atuam em campos sensíveis à lavagem de capitais, que exerçam atividades
em setores tradicionalmente utilizados pelos lavadores (bancos, corretoras de imóveis,
contadores etc.) são caracterizados como gatekeepers, como torres de vigia, pois atuam ou
têm acesso aos caminhos e trilhas por meio dos quais flui o dinheiro obtido com crimes
ou contravenções penais (LIMA, 2015, p. 471).
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8 SMURFINGS NA LEI DE LAVAGEM DE CAPITAIS
A lavagem de dinheiro envolve, em regra, três etapas: Conforme exposto, a prática
do delito de lavagem divide-se em três fases. Na primeira fase, a de colocação (placement),
pode ocorrer a técnica denominada de smurfing, que corresponde ao fracionamento
da quantia a ser lavada em pequenos valores para escapar do controle das instituições
financeiras.
A expressão smurfing encontra origem na franquia de mídia Les Schtroumpfs, Os
Smurfs (no Brasil) ou Os Estrumpfes (em Portugal), criada pelo belga Pierre Culliford,
conhecido pelo nome artístico Peyo. A série refere-se a criaturas azuis humanóides de
pequena estatura, daí a analogia com o smurfing na lavagem de dinheiro.
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RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA
JURÍDICA POR ATO DE CORRUPÇÃO:
PROBLEMAS E APLICAÇÃO PRÁTICA
Allen Kento Arimoto1

RESUMO
A Lei Anticorrupção Empresarial (Lei n. 12.846/2013) fez previsão da responsabilização
civil e administrativa de pessoas jurídicas envolvidas em atos de corrupção, integrando
o microssistema processual e material de proteção do patrimônio público e moralidade
administrativa. Entretanto, ainda pairam vários questionamentos sobre a forma de
aplicação prática da Lei Anticorrupção Empresarial, inclusive, seu relacionamento com
as demais formas de responsabilização do microssistema, sendo que, até o presente
momento, a doutrina brasileira pouco se debruçou sobre problemas práticos da nova
legislação, havendo a proliferação de artigos científicos que se bastaram a repetir
acriticamente a letra fria da lei sem, no entanto, identificar as consequências práticas
trazidas e, principalmente, as formas de aplicação dos dispositivos da Lei Anticorrupção
Empresarial com as demais leis de defesa do patrimônio público já existentes. Diante
disso, foi construído o seguinte problema de pesquisa: a responsabilidade civil objetiva da
pessoa jurídica por ato de corrupção introduzida pela Lei n. 12.846/2013, que possibilita
a aplicação de sanções não limitadas à reparação do dano, é compatível com os princípios
da vedação do bis in idem e da não transmissibilidade das penas erigidas a partir da
cláusula constitucional do Devido Processo Legal?
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade civil objetiva de pessoas jurídicas. Princípio do
ne bis in idem. Princípio da não transmissibilidade das penas. Princípio da independência
entre instâncias de responsabilização.
ABSTRACT
The Brazilian Corporate Anti-Corruption Law (Law no. 12.846/2013) provided for the
civil and administrative accountability of legal entities involved in acts of corruption,
integrating the procedural microsystem and material for the protection of public assets
and administrative morality. However, there are still many questions about the application
of the Anti-Corruption Law, including its relationship with other forms of accountability
of the microsystem, and so far Brazilian lecture has not dealt with practical problems
1
Graduado em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Pós-Graduado
no curso de LLM em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Assessor
jurídico do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção do Ministério
Público do Estado do Pará.
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of the new legislation. The proliferation of scientific articles that were enough to
repeat uncritically the cold letter of the law without, however, identifying the practical
consequences brought and, mainly, the forms of application of the provisions of the
Corporate Anti-Corruption Law with the other laws of defense of the public patrimony
already existing. Thus, the following research problem was constructed: the civil liability
of a legal entity for an act of corruption introduced by Law No. 12.846 / 2013, which
allows for the application of sanctions not limited to compensation for damages, is
compatible with the principles of ne bis in idem and non-transmissibility of the penalties
erected from the constitutional clause of Due Process of Law?
KEYWORDS: Civil liability of legal entities. Principle of ne bis in idem. Principle
of non-transferability of sentences. Principle of independence between instances of
accountability.

1 INTRODUÇÃO
A Lei n. 12.846/2013, comumente denominada de Lei Anticorrupção
Empresarial, inovou o ordenamento jurídico brasileiro passando a prever expressamente
a responsabilização civil e administrativa, de natureza objetiva, de pessoas jurídicas
envolvidas em atos de corrupção e visou atender compromissos internacionais assumidos
pelo Brasil, notadamente a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção e a
Convenção da OCDE contra o Suborno Transnacional.
Esse novo diploma legal visa preencher lacunas aparentes do ordenamento
jurídico brasileiro que já dispõe de várias leis que tutelam o patrimônio público e a
moralidade administrativa, constituindo em um verdadeiro e complexo microssistema
normativo de tutela do patrimônio público ou microssistema anticorrupção (Lei da Ação
Popular, Lei de Improbidade Administrativa, Lei da Ação Civil Pública, Lei de Licitações,
entre outros diplomas legais).
A Lei Anticorrupção Empresarial disciplinou várias inovações para a devida tutela
do patrimônio público com a institucionalização de novos instrumentos extrapenais,
destacando-se, por exemplo, a responsabilização objetiva nas searas civil e administrativa
(art. 2°), a responsabilização por atos contrários à administração pública estrangeira
(art. 5°); a desconsideração da personalidade jurídica pela administração pública sem
necessidade de judicialização do incidente (art. 14) e a possibilidade de se firmar acordos
de leniência (art. 16).
A responsabilização civil e administrativa (não penal) dos atos contrários à
administração pública tem sido uma tônica do ordenamento jurídico brasileiro desde a Lei
de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), que dispôs de responsabilização não
penal de agentes públicos e particulares, sendo inclusive um fator positivo destacado pela
própria Organização das Nações Unidas, através do grupo de trabalho de recuperação
de ativos, que avalia as ações adotadas pelas nações signatárias da Convenção das Nações
Unidas contra a Corrupção (VIENA, 2016).
Contudo, mesmo diante das várias inovações introduzidas pela Lei Anticorrupção
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Empresarial, ainda persistem muitos questionamentos sobre essa nova forma de
responsabilização objetiva de pessoas jurídicas, bem como suas repercussões nas demais
formas de responsabilização já existentes no ordenamento jurídico pátrio, notadamente
com a Lei de Improbidade Administrativa que também trata de responsabilidade civil,
inclusive os praticados por pessoas jurídicas.
Com isso, foi construído o seguinte problema de pesquisa: a responsabilidade civil
objetiva da pessoa jurídica por ato de corrupção introduzida pela Lei n. 12.846/2013, que
possibilita a aplicação de sanções não limitadas à reparação do dano, é compatível com
os princípios da vedação do bis in idem e da não transmissibilidade das penas erigidas a
partir da cláusula constitucional do Devido Processo Legal?
O presente trabalho foi motivado pela constatação da falta de literatura debatendo
sobre as consequências práticas do novo diploma legal, identificando-se que houve a
proliferação de vários artigos científicos que se bastaram a repetir acriticamente a letra
fria da lei sem, no entanto, identificar as consequências práticas trazidas e, principalmente,
as formas e os problemas na aplicação da Lei Anticorrupção Empresarial com as demais
leis de defesa do patrimônio público já existentes.
Para tanto, o trabalho inicialmente explanará de forma resumida as normas
infraconstitucionais que formam o atual microssistema de defesa do patrimônio público
e da moralidade administrativa, destacando as principais inovações da Lei Anticorrupção
Empresarial dentro dessa sistemática.
Em seguida, o trabalho analisará a relação entre o princípio da independência
das instâncias de responsabilização e o princípio da vedação do bis in idem, utilizandose as informações sobre as múltiplas esferas de responsabilidade construídas pelo
microssistema de defesa do patrimônio pública e da moralidade administrativa.
Finalmente, após demonstrar a inexistência, em tese, de violação ao princípio da
independência das instâncias, o trabalho dissertará sobre as formas de instrumentalização
prática da responsabilidade civil objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial com as
demais formas de responsabilização, notadamente a responsabilidade civil subjetiva da
Lei de Improbidade Administrativa.
2 MICROSSISTEMA DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E A LEI
ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL
A defesa do patrimônio público e da moralidade administrativa não é uma
novidade da Constituição Federal de 1988, mas atualmente o seu art. 37, §4° prevê
expressamente a tipificação e sanção de atos tipificados como ato de improbidade.
No plano infraconstitucional, existem, em vigor, várias normas que densificam o
princípio da moralidade administrativa e que constituem um verdadeiro microssistema
normativo processual e material de defesa do patrimônio público.
A Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) garantiu um instrumento processual
a qualquer cidadão para buscar a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos
ao patrimônio público, sendo que seu art. 2° elenca os requisitos constitutivos do ato
administrativo.
Neste mesmo sentido, a Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública) também
garantiu um instrumento processual para os legitimados coletivos (art. 5°) para a tutela
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de direitos coletivos lato sensu (difusos, coletivos e individuais homogêneos), inclusive o
patrimônio público e a moralidade administrativa (art. 1°, inciso VIII).
A Lei n. 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa) regulamentou o art. 37, §4°,
da Constituição Federal de 1988, dispondo sobre os atos de improbidade administrativa
e o procedimento judicial a ser adotado para a aplicação de suas sanções. Ressalta-se
que a Lei de Improbidade Administrativa sempre foi direcionada à responsabilização
judicial do agente público improbo, nos termos do seu art. 2°, mas também se aplica
ao particular, inclusive pessoa jurídica de direito privado, nos casos em que o mesmo
induziu, concorreu ou se beneficiou do ato ilícito (art. 3º).
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado
entendimento de que é possível a responsabilização do particular por ato de improbidade
administrativa previsto na Lei n. 8.429/92, desde que a ação judicial não seja manejada
exclusivamente contra o particular (concomitante presença do agente público que
praticou o ato ilícito):
[...] é inviável a ação de improbidade ajuizada
exclusivamente contra a sociedade empresária contratada
por meio de processo licitatório e seus diretores, seja
porque não se enquadram no conceito de agente público
previsto na LIA, seja porque a ilicitude da conduta narrada
pressupõe a participação de pessoa integrante da estrutura
administrativa. Fica ressalvada a possibilidade de se buscar
a responsabilização dos envolvidos pelos meios admissíveis
em direito, considerando-se a imprescritibilidade das ações
de ressarcimento de danos ao erário. 6. Recurso especial a
que se dá provimento. (BRASIL, 2014, p. 1).
A legislação brasileira também prevê crimes de responsabilidade com jurisdição
política (Lei n. 1.079/50 e art. 5° do Decreto-Lei n. 201/67) para ilícitos políticos,
inclusive casos de corrupção.
Além disso, já dentro da esfera de responsabilização criminal, o art. 1° do
Decreto-Lei n. 201/67 elencou diversas condutas como crimes praticados por Prefeitos
Municipais que, mesmo sendo denominadas de crimes de responsabilidade, possuem
natureza de crime comum aplicado pelo Poder Judiciário (BRASIL, 1996).
Ademais, o Código Penal Brasileiro prevê diversos crimes contra a administração
pública (art. 312 a 337-D), assim como a Lei n. 8.666/93, em seus arts. 89 a 99, também
prevê ilícitos penais licitatórios e contratuais.
Ressalta-se que, além da responsabilização criminal, a Lei de Licitações, em seu art.
87, também possibilita expressamente a aplicação de sanções administrativas (aplicadas
pela administração pública independentemente da apreciação judicial), quando verificada
a inexecução contratual.
Isso sem mencionar a responsabilização disciplinar do agente público pela
prática de condutas ilícitas previstas em leis estatutárias (a exemplo da Lei n. 8.112/90),
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inclusive prevendo sanções diferentes (advertência, suspensão, demissão, cassação de
aposentadoria ou disponibilidade, disponibilidade de cargo em comissão e destituição de
função comissionada).
A Lei Anticorrupção Empresarial entra em vigor dentro desse cipoal legislativo
visando à responsabilização civil e administrativa, na forma objetiva, das pessoas jurídicas
pela prática de atos contra a administração pública tipificados em seu art. 5°, também
elegendo sanções específicas.
Nesse sentido, o art. 6° do mesmo diploma legal previu as sanções de multa e
publicação extraordinária da decisão condenatória aplicáveis pela administração pública
após processo administrativo de responsabilização, disciplinado nos arts. 8° a 15 da Lei
Anticorrupção Empresarial.
O mesmo diploma legal também previu a responsabilização civil objetiva da
pessoa jurídica com as sanções previstas no art. 19, sendo que tais sanções poderão ser
cumuladas com as sanções administrativas do art. 6° desde que constatada a omissão das
autoridades competentes em promover a responsabilização administrativa (art. 20).
É necessário ressaltar que durante a tramitação legislativa da Lei Anticorrupção
Empresarial, foram excluídas três espécies sancionatórias originalmente previstas,
conforme leciona Jorge Munhós de Souza:
[...] Durante a tramitação legislativa, além da correta
exclusão da ‘reparação integral do dano’ do rol das possíveis
sanções, houve a exclusão de 3 espécies sancionatórias:
a) declaração de idoneidade; b) a proibição de contratar,
receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos públicos, de instituições financeiras
públicas ou controladas pelo poder público; e c) revogação
de delegação, autorização ou permissão, cassação de licença
ou rescisão de contrato celebrado com a Administração
Pública. (SOUZA, 2015, p. 161).
Não há qualquer motivo razoável para a exclusão de tais sanções, já que a
declaração de idoneidade é prevista como sanção administrativa da Lei de Licitações e
a proibição de contratar é prevista como sanção da Lei de Improbidade Administrativa,
sendo um verdadeiro retrocesso a falta de previsão dessas sanções.
Entretanto, esse retrocesso legislativo poderá ser superado na prática com a
adequação da interpretação conferida pelos tribunais nacionais sobre a aplicabilidade da
Lei de Improbidade Administrativa aos particulares, já ilustrado acima.
Com efeito, como o presente trabalho visa analisar a responsabilização da pessoa
jurídica, podemos destacar três bases normativas primordiais de responsabilização: a
responsabilidade civil subjetiva da Lei de Improbidade Administrativa, a responsabilidade
civil e administrativa objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial e a responsabilidade
administrativa da Lei de Licitações Públicas, conforme quadro demonstrativo a seguir.
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Quadro 1 – Bases normativas primordiais de responsabilização.
Lei de
Improbidade
Administrativa

Lei Anticorrupção
Empresarial

Lei de
Licitações

Base
Normativa

Lei n. 8.429/92

Lei n. 12.846/13

Lei n.
8.666/93

Natureza
da Responsabilidade

Responsabilidade
civil subjetiva

Sanções

- Perdimento
de bens;
- Perda da
função
pública;
- Multa civil;
- Proibição de
contratar com
o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou
creditícios do
Poder Público;
- Ressarcimento integral do dano.

Responsabilidade civil
objetiva

Responsabilidade
administrativa
objetiva

- Perdimento
de bens, direitos ou valores;
- Suspensão
ou interdição
parcial de suas
atividades;
- Dissolução
compulsória
de pessoa
jurídica;
- Proibição
de receber
incentivos,
subsídios,
subvenções,
doações ou
empréstimos
de órgãos
ou entidades
públicas e de
instituições
financeiras
públicas ou
controladas
pelo Poder
Público;
- Ressarcimento integral do dano.

- Multa;
- Publicação
extraordinária
da decisão
condenatória;
- Ressarcimento integral do
dano.

Responsabilidade administrativa
subjetiva
- Multa;
- Suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento
de contratar com a
administração pública;
- Declaração
de idoneidade para
licitar ou
contratar
com a
administração pública.

Fonte: elaborado pelo autor.
* O ressarcimento integral do dano, mesmo sendo considerado como um tipo de sanção
pelas leis, possui natureza reparatória (não sancionatória), sendo uma cominação obrigatória pelo
reconhecimento do ato ilícito. (STJ, 2009).
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Com efeito, as pessoas jurídicas podem ter responsabilidade civil (Lei de
Improbidade Administrativa e Lei Anticorrupção Empresarial) e administrativamente
(Lei de Licitações e Lei Anticorrupção Empresarial), mas a responsabilidade penal das
pessoas jurídicas possui uma limitação constitucional que apenas previu a responsabilidade
criminal da pessoa jurídica por ilícitos ambientais.
Diante da sucinta demonstração do microssistema normativo de proteção ao
patrimônio público e da moralidade administrativa, resta discutir os efeitos práticos
da criação dessa nova Lei Anticorrupção Empresarial e sua influência nesse cipoal
legislativa, notadamente para analisar possível violação ao princípio do ne bis in idem e da
não transcendência das penas, ambos erigidas a partir do Princípio do Devido Processo
Legal em seu aspecto substancial.

3 MÚLTIPLAS ESFERAS DE RESPONSABILIZAÇÃO E O PRINCÍPIO DA
VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM
A breve narração dessas normas infraconstitucionais já demonstra a existência
de diversas esferas de responsabilização no direito brasileiro, cada qual com suas
peculiaridades, conforme pode ser esquematizado pela ilustração a seguir:

Ilustração 1 – Esferas de responsabilização no direito brasileiro.
Responsabilidade Criminal

Responsabilidade
Administrativa

Responsabilidade
Política

Responsabilidade
Disciplinar

Responsabilidade
Civil

Fonte: elaborado pelo autor.
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Ressalta-se que o presente trabalho não tem como escopo entrar na discussão
sobre a natureza jurídica da responsabilização por ato de improbidade administrativa (Lei
n. 8.429/92), discussão esta que poderá ser realocada sob a égide da responsabilização
por ato de corrupção praticado por pessoas jurídicas (Lei n. 12.846/13), se seria
responsabilidade de natureza civil lato sensu (GARCIA & ALVES, 2013, p. 583-606)
ou responsabilidade sob o Direito Administrativo Sancionador (OSORIO, 2007, p. 217247).
Contudo, parece não haver dúvidas de que o art. 1° da Lei Anticorrupção
Empresarial expressamente elencou hipóteses de responsabilidade civil com sanções
específicas (não limitadas à reparação do dano), o que demonstra a necessidade de uma
releitura da responsabilidade civil no direito brasileiro, como fez Rui Stoco que já incluiu
como espécie de responsabilidade civil extracontratual (STOCO, 2013, p. 1193-1206).
A adoção de múltiplas formas de responsabilização representa uma necessidade
do mundo contemporâneo, já que a nova criminalidade organizada pratica atos ilícitos,
aproveitando-se de brechas legislativas e oportunidades criadas pela esfera privada,
tomando-se cogente o diálogo do Direito Público com o Direito Privado, conforme
leciona Lucas Rocha Furtado (2015):
[...] A questão básica consiste em saber como o ordenamento
jurídico pode impedir que as formas jurídico-privadas sejam
desviadas de suas finalidades para o encobrimento dos atos
corruptos. A resposta a essa questão não pode ser buscada de
forma isolada no Direito Público ou no Direito Privado. Somente
a interação dos dois ramos do Direito pode permitir a elaboração
de respostas suficientemente eficazes para combater este
fenômeno que conta como uma de suas principais características
a capacidade de desenvolver novas formas de atuação.
(FURTADO, 2015, p. 35).

Em verdade, a adoção de determinada responsabilidade é uma opção legislativa,
levando-se em conta a relevância do bem jurídico a ser protegido, não havendo, de fato,
diferenciação ontológica entre as esferas de responsabilização, mas diferentes tipos de
sanções. Nesse sentido, destaca Denise Luz (2014):
[...] Por esse critério, a opção entre punir o ilícito com uma sanção
penal, civil ou administrativa é exclusiva do legislador, pautada por
escolhas de política geral punitiva, já que todas podem proteger os
mesmos bens jurídicos. Não há limites ao legislador que, em tese,
pode escolher como tratar o ilícito com a ressalva que somente os
penais podem ser sancionados com a pena privativa ou restritiva
de liberdade, salvo exceções constitucionais como no caso das
infrações militares. (LUZ, 2014, p. 79).

Ressalta-se que, mesmo sendo uma opção legislativa, Luz (2014) destaca que se
deve garantir o Devido Processo Legal, em sua forma substancial, de modo a evitar que
punições criminais, por exemplo, sejam transvertidas em sanções de outras esferas de
responsabilização, enfraquecendo as garantias individuais do processado.
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Tendo em conta a existência de múltiplas esferas de responsabilização, a
jurisprudência nacional já consolidou entendimento no sentido de que o princípio da
independência das instâncias não constitui violação ao princípio do ne bis in idem, ou
seja, é possível que um mesmo fato enseje a responsabilização em mais de uma esfera.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou a aplicação do princípio
da independência entre as instâncias de responsabilidade disciplinar e responsabilidade
civil por ato de improbidade administrativa (BRASIL, 2012) e entre as instâncias de
responsabilidade criminal e responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa
(BRASIL, 2013), bem como tem reiteradamente negando o bis in idem entre a instância
de responsabilidade política (art. 4° do Decreto-Lei n. 201/67) e a responsabilidade civil
por ato de improbidade administrativa (BRASIL, 2016).
A doutrina também converge no sentido de não haver prejuízo à vedação ao
bis in idem a possibilidade jurídica de cumulação de sanções de diferentes esferas de
responsabilização, conforme bem elucida Jorge Munhós de Souza (2015):
[...] No âmbito teórico, o princípio da vedação de bis in idem
guarda uma relação de proporcionalidade com o princípio da
independência das instâncias. Isso porque, se o primeiro traz a
noção da impossibilidade de que um mesmo sujeito seja punido
mais de uma vez pela prática dos mesmos fatos, o segundo forma
o ideário de que: i) o legislador possui ampla liberdade para criar
ilícitos e atribuir consequências punitivas simultâneas em diversos
ramos do ordenamento jurídico e; ii) os diferentes órgãos de
fiscalização e os Poderes estatais não estão subordinados entre
si no exercício de suas funções constitucionais. Considerando
que prevalece entre nós o conhecimento disseminado de que a
vedação do bis in idem apenas impede apenamentos múltiplos
pelo mesmo fato dentro da mesma esfera de responsabilização
(o que vedaria, por exemplo, o duplo sancionamento pelo Direito
Penal, mas não a dupla responsabilização penal e administrativa),
o caminho mais simples para enfrentar os problemas das
implicações do princípio do non bis in idem na aplicação da Lei
Anticorrupção Empresarial seria a repetição do entendimento
prevalecente. (SOUZA, 2015, p. 168).

Ou seja, um mesmo fato poderá ensejar a aplicação concomitante de várias
normas do microssistema de defesa do patrimônio público e a adoção de diferentes
medidas judiciais e extrajudiciais.
Nada impede, contudo, que o Ministério Público ou a administração pública
lesada ingresse com ação civil pública por ato de improbidade administrativa cumulado
com responsabilidade objetiva da pessoa jurídica e nulidade do contrato e licitação
pública, cumulando pretensões previstas nas Leis n. 8.429/92, 12.846/13 e 7.347/85,
deixando-se claro que a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa
possui natureza subjetiva, a reponsabilidade civil da empresa por ato de corrupção possui
natureza objetiva e que ambas as responsabilidades independem da nulidade do ato
administrativa, bem como dever-se-á seguir o rito especial previsto na LIA:
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

57

Artigos
[...] Pelo teor do dispositivo, não há óbice nenhum na
cumulação na ação de improbidade administrativa de pedidos
de condenação por infrações à Lei Anticorrupção Empresarial
(aplicação das sanções do art. 19 e, em casos de omissão da
autoridade administrativa, também as sanções do art. 6°). (...) O
único reparo que deve ser feito diz respeito à compatibilidade
procedimental, já que o §2° diz que quando, para cada pedido,
corresponder tipo diverso de procedimento, admitir-se-á a
cumulação, se o autor empregar o procedimento ordinário.
Neste ponto, entendemos que o procedimento especial da Lei de
Improbidade Administrativa deve prevalecer, pois nele há a fase
pré-processual em que se permite ao requerido o oferecimento de
defesa preliminar (LIA, art. 17, §7°) para fluir na rejeição da ação,
com ou sem resolução de mérito (LIA, art. 17, §70). (QUEIROZ,
2015, p. 311).

Contudo, conforme já mencionado, a nova Lei Anticorrupção Empresarial
introduziu dois tipos de responsabilização da pessoa jurídica no microssistema: (I) a
responsabilidade civil; e (II) a responsabilidade administrativa, ambas de natureza objetiva.
Ocorre que já existia a responsabilidade civil da pessoa jurídica pela aplicação
do art. 3° da Lei de Improbidade Administrativa, responsabilidade de natureza subjetiva
e dependente da responsabilização do agente público improbo, sendo que essa
responsabilização civil objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial resultaria em uma
dupla responsabilização em uma mesma esfera de responsabilização (civil).
Sebastião Botto de Barros, citado por Carolina Barros Fidalgo e Rafaela Coutinho
Caneti, defende que a aplicação cumulada da Lei Anticorrupção Empresarial e da Lei de
Improbidade Administrativa constituiria agressão ao princípio do ne bis in idem:
[...] a coexistência das duas normas no ordenamento jurídico
permitiria um verdadeiro bis in idem às pessoas jurídicas. Esse
autor defende, nesse sentido, interpretação de acordo com a qual
a Lei Anticorrupção Empresarial e lei especial em relação à lei
de improbidade administrativa no que tange a responsabilização
de pessoas jurídicas, sendo aplicável a Lei de Improbidade
Administrativa às pessoas físicas envolvidas nas práticas de
corrupção. Interpretação diversa violaria a vedação ao bis in idem
e o princípio constitucional da segurança jurídica. (FIDALGO,
2015, p. 273).

Não parece ser, entretanto, caso de violação a vedação do bis in idem. Não há
violação ao bis in idem já que não se estará condenando um mesmo fato duas vezes
na mesma esfera de responsabilização, mas apenas aplicando novas sanções quando
verificado que a conduta da pessoa jurídica estiver tipificada nas hipóteses normativas da
Lei Anticorrupção Empresarial.
É necessário ressaltar que, por se tratar de responsabilidade objetiva, as condutas
da Lei Anticorrupção Empresarial são taxativas, enquanto que os atos de improbidade
administrativa são um rol exemplificativo, interpretados a partir dos art. 9°, 10 e 11 da Lei
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n. 8.429/92. Ou seja, é possível, de acordo com o caso concreto, que certas condutas terão
subsunção apenas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), que possui
tipificação mais aberta, chamando a responsabilidade civil subjetiva e condicionada da
pessoa jurídica (art. 3°) sem a aplicação das sanções da Lei Anticorrupção Empresarial.
Assim, diante do novo quadro de responsabilizações de pessoas jurídicas, a
interpretação conferida pelos tribunais pátrios sobre a possibilidade de aplicação das
sanções por ato de improbidade administrativa (art. 3° da Lei n. 8.429/92) agora deverá
ser adequada à nova realidade normativa, possibilitando a aplicação cumulada com as
sanções da Lei Anticorrupção Empresarial, inclusive das sanções administrativas no caso
de omissão da administração pública responsável (art. 20 da Lei n. 12.846/13).
Nesse sentido, a Lei Anticorrupção Empresarial poderia ter apenas alterado a Lei
de Improbidade Administrativa, esclarecendo que as pessoas jurídicas que praticam atos
contrários à administração pública nacional ou estrangeira são civil e administrativamente
responsáveis, inclusive de forma objetiva, sob pena das novas sanções nela incluídas.
Entretanto, optou o legislador por editor mais uma lei, devendo ser feita uma
interpretação sistemática (Teoria do Diálogo das Fontes) do microssistema de defesa do
patrimônio público e da moralidade administrativa.
Essa também foi a conclusão de Eduardo Cambi (2015) que destacou a
necessidade de se adotar uma interpretação sistemática das normas jurídicas que formam
o microssistema:
[...] Com a finalidade de harmonizar as diferentes leis que
tratam de assuntos semelhantes, é indispensável se valer da
interpretação sistemática das regras jurídicas de combate
à corrupção. Este método interpretativo permite buscar o
significado das normas jurídicas em sintonia com os demais
princípios e regras que integram o ordenamento jurídico, o que
torna possível ao exegeta extrair a máxima unidade do sistema,
dando maior segurança e confiabilidade às normas, pois se
evitam contradições e incongruências. (CAMBI, 2015, p. 101).

A adoção da interpretação sistemática também visa atender ao princípio da
proporcionalidade, em seu sentido de vedação à proteção deficiente de bens jurídicos
constitucionalmente tutelados, garantindo-se máxima efetividade das normas de defesa
do patrimônio público e da moralidade administrativa, garantindo-se, assim, o direito
fundamental à boa gestão pública (art. 37, §4°, da Constituição Federal de 1988).
Portanto, um ato de corrupção praticado por uma pessoa jurídica em
detrimento da administração pública, tipificado ao mesmo tempo como ato de
improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92) e ato lesivo à administração pública (Lei
n. 12.846/13), poderá ensejar a aplicação, cumulada ou isolada, das seguintes sanções:
(I) Perdimento de bens, direitos e valores adquiridos (responsabilidade objetiva da
Lei Anticorrupção Empresarial); (II) Multa civil (responsabilidade subjetiva
da Lei de Improbidade Administrativa); (III) Proibição de contratar com o poder
público (responsabilidade subjetiva da Lei de Improbidade Administrativa); (IV)
Proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de
órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo
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Poder Público (responsabilidade objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial);
(V) Suspensão ou interdição parcial de suas atividades (responsabilidade objetiva da
Lei Anticorrupção Empresarial); (VI) Dissolução compulsória da pessoa jurídica
(responsabilidade objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial); (VII) Multa
administrativa (responsabilidade objetiva da Lei Anticorrupção Empresarial
e condicionada à omissão da administração pública); (VIII) Publicação
extraordinária da condenação (responsabilidade objetiva da Lei Anticorrupção
Empresarial e condicionada à omissão da administração pública); (IX)
Ressarcimento integral do dano (medida reparatória).
A Lei Anticorrupção Empresarial, portanto, buscou integrar sanções novas ao
ordenamento jurídico pátrio voltadas às pessoas jurídicas corruptas que se relacionam
com a administração pública, mas, ao invés de alterar as legislações já previstas, o
legislador pátrio optou por editar mais uma lei, devendo-se adequar as interpretações
vigentes à nova realidade jurídica.
A Lei Anticorrupção Empresarial poderia apenas ter alterado a Lei de Improbidade
Administrativa, acrescentando sanções específicas para a pessoa jurídica, inclusive sob a
forma de responsabilidade objetiva, sendo que tal alteração não configuraria qualquer
prejuízo para a interpretação sistemática de sanções agora proposta. Mesmo assim, a
crítica ao Poder Legislador continua, já que a edição de leis sem a devida coerência e
integridade com as demais normas do microssistema acaba por prejudicar a efetividade
sistêmica das normas, abrindo brechas para impunidade (ALENCAR, 2015, p. 205).
4

A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA E A
TEORIA DO RISCO DA CORRUPÇÃO
Superado o argumento sobre possível violação ao princípio do ne bis in idem,
passaremos a analisar a constitucionalidade da responsabilidade civil objetiva da pessoa
jurídica para aplicação de penas por atos praticados por seus funcionários, o que, em tese,
poderia configurar uma possível violação a não transmissibilidade de penas da pessoa
física para pessoa jurídica.
Nesse sentido, Mauro Roberto Gomes de Mattos (2016) sequer menciona a
proibição do bis in idem, mas defende a existência de uma antinomia aparente entre
a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção Empresarial, já que, em
tese, a primeira possibilita a responsabilidade subjetiva da pessoa jurídica privada e a
segunda, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica pelos mesmos fatos, entendendo
que, pelo critério da especialidade das normas jurídicas, dever-se-ia privilegiar a Lei de
Improbidade Administrativa.
Contudo, não há, em tese, antinomia normativa pela mera digressão quanto à
forma de responsabilização, objetiva ou subjetiva, apenas modifica a forma de apreciação
dos elementos de prova que não precisará avaliar a culpa do agente (neste caso pessoa
jurídica) para a aplicação da responsabilização.
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Ou seja, não se buscará, no processo judicial, comprovar se houve dolo lato
sensu (culpa, dolo específico ou dolo genérico) da pessoa jurídica, bastando-se ficar
comprovado o envolvimento da pessoa jurídica em algum ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, tipificado no art. 5° da Lei Anticorrupção Empresarial.
[...] A responsabilidade objetiva é fundamentada no risco. É assim
chamada porque não cabe examinar a vontade do agente, nem
mesmo naquela comparação com a conduta normal das pessoas.
Não será avaliado se houve dolo, se houve negligência, ou
imprudência, ou imperícia. Importa apenas a ação e o dano, surge
a responsabilidade civil. Em suma, não se cogita a subjetividade
do agente. (MARIELA, 2015, p. 65).

Destarte, a adoção da responsabilidade objetiva da pessoa jurídica não é novidade
da Lei Anticorrupção Empresarial, já que os empregadores já respondem civilmente sem
culpa pelos atos de seus empregados (art. 932, inciso II, e art. 933 do Código Civil),
conforme ressalta Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Rafael Veras de Freitas (2014):
[...] Não se trata, aqui, de inovação no ordenamento jurídico
pátrio, na medida em que a responsabilização objetiva de
pessoas jurídicas já tem sido adotada, como, por exemplo,
no âmbito da legislação ambiental (art. 14, §1°, da Lei n.
6.938/1981 – Lei da Política Nacional do Meio Ambiente c/c
art. 3° da Lei n. 9.605/1998) e nos artigos 932, inciso HI, e
933, ambos do Código Civil. (MOREIRA NETO; FREITAS,
2014, p. 12).

Ou seja, enquanto a Lei de Improbidade Administrativa exige prova que a pessoa
jurídica concorreu, induziu ou se beneficiou do ato de improbidade administrativa (arts.
9°, 10º e 11º), sendo este ato provado sob uma perspectiva subjetiva (culpa ou dolo), a
Lei Anticorrupção Empresarial somente exige a comprovação de que um funcionário da
pessoa jurídica tenha praticado ato tipificado no art. 5°, não podendo a pessoa jurídica
alegar que desconhecia a conduta de seu funcionário.
Contudo, é de bom alvitre ressaltar que Lei Anticorrupção Empresarial, mesmo
prevendo a responsabilidade objetiva, não adotou a responsabilidade civil objetiva
fundado na teoria do risco integral, podendo a pessoa jurídica alegar as causas excludentes
do nexo causal.
Em verdade, foi ingressado com Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n.
5.261) que busca a declaração de inconstitucionalidade da Lei Anticorrupção Empresarial
no que concerne a forma de responsabilização objetiva, argumentando que seria uma
hipótese de responsabilização objetiva pela teoria do risco integral e, assim, violaria o
princípio da não transcendência da pena, visto que se responsabilizaria terceiros (pessoa
jurídica) por atos praticados por funcionários sem a possibilidade de qualquer causa de
exclusão de responsabilidade.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

61

Artigos
Contudo, conforme destaca André Pimentel Filho (2015), a Lei Anticorrupção
Empresarial não tem como escopo responsabilizar pessoas jurídicas sem qualquer nexo
de causalidade com os atos praticados pelos funcionários, mas responsabilizar atos ilícitos
praticados por funcionários e que visavam de alguma forma, direta ou indiretamente,
interesse da pessoa jurídica (buscar lucro, contratos, novos negócios, entre outros
interesses), ainda restando a possibilidade de a pessoa jurídica comprovar a ausência total
de nexo causal para afastar a aplicação da Lei Anticorrupção.
Isso fica evidente também no fato de a Lei Anticorrupção Empresarial ter
expressamente excepcionado que a responsabilidade das pessoas naturais tem natureza
subjetiva (na medida de sua culpabilidade), conforme art. 3°, §2°.
Portanto, não há qualquer incompatibilidade entre a Lei de Improbidade
Administrativa e a Lei Anticorrupção Empresarial, havendo apenas diferentes formas de
subsunção das condutas às normas de responsabilização (subjetiva e objetiva).
O que se poderia argumentar é a incompatibilidade da responsabilidade objetiva
(sem culpa) para a aplicação de sanções cíveis não restritas à reparação do dano
(ressarcimento ao erário). Isso porque a concepção clássica da teoria do risco foi erigida
segundo a concepção clássica da responsabilidade civil, fundamentado no princípio da
reparação integral que, em tese, não abrangeria a função sancionatória prevista na Lei de
Improbidade Administrativa e na Lei Anticorrupção Empresarial.
É o que defende Helena Lobo da Costa (2015) que leciona as sanções previstas
na Lei Anticorrupção, mesma sendo denominadas como responsabilidade civil, não
visam à mera reparação e ressarcimento do erário, mas a própria punição das pessoas
jurídicas envolvidas em atos de corrupção, necessitando, assim, da comprovação da
responsabilidade subjetiva:
[...] A lógica adotada pela Lei n. 12.846/2013 não segue uma
linha reparatória. Em parte alguma se percebe o estabelecimento
de responsabilidade com o fim de indenizar um dano causado
à administração pública. Pelo contrário, o aspecto punitivo é
claro, referindo-se a lei, por diversas vezes, à palavra sanção.
Especialmente no artigo 7°, que estabelece os critérios para
fixação das sanções administrativas (modalidade e quantum),
fica evidente tratar-se de imposição de punição, ainda que com
fim preventivo. O mesmo raciocínio aplica-se à denominada
responsabilidade judicial - que, conforme já observado, não
deve ter sua natureza perquirida a partir da instituição na
qual o processo para sua imposição irá se desenrolar, mas
sim em virtude de sua natureza e características. (COSTA,
2015, p. 78-79).

Segundo essa linha de argumentação, portanto, seria necessário realizar uma
interpretação conforme a constituição para que a responsabilidade objetiva seja limitada
à medida de ressarcimento ao erário, sendo que, para a aplicação das demais sanções da
Lei Anticorrupção Empresarial exigiria, ainda, a demonstração da culpa típica de uma
responsabilidade subjetiva.
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Interessante ressaltar que o projeto de lei da Lei Anticorrupção, quando
ainda tramitava no Congresso Nacional, previa, em seu art. 19, §2°, a necessidade de
comprovação de culpa ou dolo para a aplicação das sanções de suspensão parcial das
atividades da pessoa jurídica (inciso II) e da proibição de receber incentivos, subsídios,
subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições
financeiras públicas ou controladas pelo poder público (inciso IV), exigir-se-ia uma
responsabilidade subjetiva para todas as sanções aplicáveis judicialmente, salvo o
perdimento de bens, direito ou valores adquiridos como proveito da infração, já que a
sanção de dissolução compulsória da personalidade jurídica (inciso III) sempre exigiu
a comprovação de condutas dolosas (art. 19, §1°, incisos I e II, da Lei Anticorrupção).
Contudo, tal previsão foi vetada pela Presidente da República justamente sob o
argumento de que constituiria em retrocesso no avanço da responsabilidade civil objetiva
que propunha a Lei Anticorrupção Empresarial.
Segundo entende José Anacleto Santos (2015, p. 314), o veto presidencial
teria sido providencial, pois, caso contrário, a Lei Anticorrupção Empresarial não
apresentaria qualquer inovação sobre a forma de apreciação da responsabilidade, mas
apenas acrescentaria algumas novas sanções aplicáveis à pessoa jurídica ainda sob o
manto da responsabilidade subjetiva e das graves implicações para a comprovação do
elemento subjetivo de pessoas jurídicas.
Sob a perspectiva do direito comparado, não é novidade a adoção da
responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica para aplicação de penalidades monetárias
(multas) e perdimento de bens, conforme destaca estudo organizado pelo Banco Mundial
sobre as formas de responsabilidade para recuperação de ativos nos Estados Unidos e na
Inglaterra (ODUOR et al, 2012, p. 40)
Nesse sentido, o Bribery Act 2010 da Inglaterra, em sua seção 7 (Fracasso
de organizações comerciais para evitar o suborno), já prevê a possibilidade de uma
organização comercial sofrer sanções por ter falhado para evitar a prática de atos de
seus funcionários ou sócios em uma infração definida nas seções de 1 a 6, inclusive
sendo irrelevante a condenação da pessoa física (infração independente), bastando-se
provar a deficiência do programa de compliance da organização comercial.
Ocorre que não avaliar a conduta da pessoa jurídica, mas apenas do funcionário
dela, poderia levantar questionamentos sobre possível violação ao princípio da não
transmissibilidade de penas, já que a pessoa jurídica seria penalizada por atos praticados
por funcionário sem praticar qualquer ação.
Não é este o caso já que ainda se avalia a conduta da pessoa jurídica para a
aplicação das sanções da Lei Anticorrupção, notadamente a conduta omissiva da pessoa
jurídica em criar formas preventivas de combate à corrupção (compliance) diante do
risco social trazido pelas relações corruptivas público e privadas.
Ou seja, a única defesa cabível para pessoa jurídica é a demonstração de que
pratica efetivamente procedimentos preventivas de combate à corrupção, quebrando,
assim, o nexo de causalidade da responsabilidade.
Assim, caberá ao magistrado avaliar caso a caso as condutas praticadas pelos
agentes (públicos e particulares) e a adequação dessas à Lei de Improbidade Administrativa
e à Lei Anticorrupção Empresarial, seguindo o seguinte iter interpretativo construído
para os casos de responsabilização da pessoa jurídica por ato de corrupção:
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I. Os fatos provados constituem ato de improbidade administrativa
por enriquecimento ilícito (art. 9° da Lei n. 8.429/92)?
II. Os fatos provados constituem ato de improbidade administrativa
por lesão ao erário (art. 10 da Lei n. 8.429/92)?
III. Os fatos provados constituem ato de improbidade administrativa
por violação aos princípios (art. 11 da Lei n. 8.429/92)?
IV. O agente público praticou o ato de improbidade administrativa de
forma culposa (art. 10 da LIA) ou dolosa (art. 9°, 10 e 11 da LIA)?
V. O funcionário da pessoa jurídica de direito privado induziu,
concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade administrativa (art. 3° c/c
arts. 9°, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92)?
VI. O funcionário da pessoa jurídica de direito privado praticou ato
lesivo à administração pública, nacional ou estrangeira (art. 5° da Lei n.
12.846/13)?

Com as respostas positivas aos quesitos acima, possibilita-se a cumulação das
sanções da Lei de Improbidade Administrativa e da Lei Anticorrupção Empresarial,
passando-se à fase de individualização das sanções, averiguando, no caso concreto, as
sanções a serem aplicadas, de forma isolada ou cumulada, com base nos parâmetros do
art. 12 da Lei n. 8.429/92 e art. 7° da Lei n. 12.846/13.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Brasil já dispõe de um conjunto de normas infraconstitucionais que tutelam
a proteção do patrimônio pública e da moralidade administrativa, que formam um
verdadeiro microssistema processual e material, tendo a Lei Anticorrupção Empresarial
apenas preenchido lacunas no que concede a responsabilização de pessoas jurídicas
privadas, que eram responsabilizadas apenas na forma do art. 3° da Lei de Improbidade
Administrativa, mas com a adaptação das sanções aplicáveis.
Com a vigência da Lei Anticorrupção Empresarial, possibilitou-se a aplicação
de novas sanções expressamente introduzidas pela nova legislação, inclusive pela forma
objetiva de responsabilização, o que, na prática, tem levantado questionamentos sobre
possível violação ao princípio da vedação do bis in idem, notadamente entre a Lei
de Improbidade Administrativa, Lei de Licitações Públicas e da Lei Anticorrupção, e
prejuízo à não transmissibilidade das penas da pessoa física com a pessoa jurídica.
O princípio da vedação do bis in idem é aplicado pela jurisprudência nacional
para impedir a reiterada penalização de um mesmo fato dentro de uma mesma esfera de
responsabilização.
Mesmo tendo a Lei Anticorrupção Empresarial introduzido formas de
responsabilização civil e administrativa que poderiam, em tese, constituir a dupla
penalização com a Lei de Improbidade Administrativa e Lei de Licitações, respectivamente,
a nova lei, em verdade, apenas introduziu novas sanções aplicáveis às pessoas jurídicas,
não havendo a dupla penalização de um mesmo fato ilícito, mas a cominação, pela
interpretação sistemática de leis, de sanções.
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Ademais, também não há a violação, em tese, do princípio da não transmissibilidade
das penas o fato de a Lei Anticorrupção Empresarial ter previsto formas objetivas de
responsabilização, civil e administrativa, já que não foi adotada a teoria do risco integral,
mas a teoria do risco social da corrupção, ainda podendo a pessoa jurídica alegar causas
de exclusão de responsabilidade por quebra de nexo causal, argumentando que adotou
programas preventivas de combate à corrupção (compliance).
Com a vigência da Lei Anticorrupção Empresarial, portanto, não se faz mais
necessário comprovar dolo ou culpa na conduta da pessoa jurídica para a aplicação de suas
sanções, apenas no caso de aplicação das sanções da Lei de Improbidade Administrativa
(art. 3° c/com art. 12), não havendo transmissão de sanções da pessoa física para a pessoa
jurídica, mas sanções independentes.
Portanto, plenamente possível a aplicação simultânea das sanções da Lei de
Improbidade Administrativa e da Lei Anticorrupção Empresarial às pessoas jurídicas,
devendo-se apenas ressaltar a natureza subjetiva e condicionada ao ato de improbidade
administrativa do agente público no caso da responsabilidade civil da Lei de Improbidade
Administrativa e a natureza objetiva e independente da responsabilidade civil no caso
da Lei Anticorrupção Empresarial, tudo com base em uma interpretação sistemática,
buscando ampla efetividade do microssistema normativo de proteção do patrimônio
público e da moralidade administrativa.
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MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO: O MODELO
CONTEMPORÂNEO DE ATUAÇÃO INSTITUCIONAL
RESOLUTIVE PUBLIC PROSECUTION: THE
CONTEMPORARY MODEL OF INSTITUTIONAL
PERFORMANCE
Eduardo Cambi1
Marcos Vargas Fogaça2

RESUMO
O objetivo deste estudo é analisar as formas e modelos de atuação do Ministério
Público ante a expansão de suas atribuições na Constituição Federal de 1988. Diante de
certas características e elementos encontrados na atuação dos membros da instituição
sobressaem duas categorias, o “membro de Gabinete” e o “membro de Fato”. Além
disso, com a consagração e potencialização do Ministério Público na Constituição de
1988, surgem dois modelos de atuação funcional, o Ministério Público Demandista
e o Ministério Público Resolutivo. Para a pesquisa de tais temas, foram consultados
artigos científicos, revistas e obras jurídicas especializadas, ofícios, recomendações, notas
técnicas, resoluções e casos de atuação do Ministério Público. Percebe-se o caminhar da
instituição em direção a um Ministério Público Resolutivo, melhor sistematizado, com
um plano estratégico, gestão de resultados e maior investimento na atuação extrajudicial,
com prioridade na atuação preventiva e proativa. Assim, constata-se a necessidade
da adequação da independência funcional do Ministério Público a um planejamento
funcional e estratégico da instituição, com a reformulação de sua atuação, seja na esfera
cível, criminal ou na defesa de direitos e interesses transindividuais.
1 Pós-doutor em Direito pela Università degli Studi di Pavia (Itália). Doutor e Mestre em Direito
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the forms and operational models of Public
Prosecution before the expansion of its attributions in the Federal Constitution of 1988.
In front of some characteristics and elements found in the performance of the members
of the institution stand out two categories: the “Cabinet member” and “member of
Fact”. Besides, with the consecration and strengthening of the Public Prosecutor’s Office
in the Federal Constitution of 1988, two models of functional performance arise: the
Demandant Public Prosecutor and the Resolutive Public Prosecutor. Scientific articles,
magazines and specialized legal works, recommendations, technical notes, resolutions
and cases of the Public Prosecution Service work were consulted for the investigation of
such topics. Clearly, the institution has moved towards a better-systematized Resolutive
Public Prosecutor, with a strategic plan, results management and greater investment in
extrajudicial actions, with priority in preventive and proactive action. Thus, it is necessary
to adapt the functional independence of the Public Prosecution Service to a functional
and strategic planning of the institution, with a reformulation of its action, whether in
the civil, criminal or in the defense of transindividuals rights and interests sphere.
KEYWORDS: Resolutive Public Prosecutor. Demandant Public Prosecutor. Cabinet
Member. Member of Fact.

INTRODUÇÃO
O perfil de atuação funcional do Ministério Público brasileiro vem se transformando
rapidamente. Com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público adquiriu a função
de defesa dos direitos mais caros à sociedade, tornando os desafios enormes, a exigir
esforços de todos os ramos e unidades do Ministério Público na condução estratégica de
sua forma de atuação. A instituição, antes ligada ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário,
agora, desatrelada dos demais Poderes, vem construindo uma identidade e forma de
atuação própria, na promoção dos direitos e garantias fundamentais.
A importância do Ministério Público, na defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, torna necessária a
permanente reflexão acerca da independência funcional da instituição, a fim de aprimorar
seus métodos de trabalho, de modo a melhorar os resultados na aplicação das normas
jurídicas, no combate à corrupção, na diminuição da impunidade, na redução das
desigualdades econômicas, na erradicação da pobreza e na efetivação da cidadania.
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Nessa perspectiva, o presente texto procura refletir sobre o papel do Ministério
Público no Brasil, especialmente acerca das formas de atuação dos seus membros e dos
modelos de atuação que emergem de suas novas atribuições, a fim de encontrar um
modelo institucional contemporâneo às necessidades da sociedade e às demandas a que
são postas a instituição, bem como torná-lo mais eficiente no cumprimento de sua missão
constitucional (art. 127, caput, CF).

1 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO BRASIL
O Ministério Público se desenvolveu concomitantemente à consolidação do
Estado Democrático de Direito, no Brasil, e, à medida que a própria sociedade evoluía, a
instituição se fortalecia e avançava em suas atribuições e garantias.
De início, é perceptível a relação direta da abrangência (maior ou menor) da
independência institucional do Ministério Público com a concentração da força política
dominante e a intensidade da participação popular na decisão política fundamental,
especialmente espelhada nas Constituições vigentes e na regulamentação das liberdades
públicas.
A Constituição de 1824, apesar de não fazer menção direta à figura do Ministério
Público, conferiu ao Procurador da Coroa e Soberania Nacional o dever de acusação
criminal, em seu art. 48, atribuição destinada ao Ministério Público posteriormente.
Durante sua vigência, adveio o Código Criminal de 1830, no qual o art. 312 confiava ao
Promotor a acusação para determinados crimes. No mesmo sentido, em 1832, o Código
do Processo Criminal designou diversas atribuições ao Promotor Público e, dentre elas, a
de denunciar certos crimes e intentar queixa, quando o ofendido fosse pessoa miserável,
nos termos dos art. 73 e 74. Essas regras foram os primeiros contornos das atribuições
do Ministério Público no ordenamento jurídico brasileiro.
Apesar disso, tão somente com o Decreto 848 de 1880, o Ministério Público foi
regulamentado enquanto instituição, prescrevendo, dentre as atribuições do ProcuradorGeral da República, funcionar como representante da União e atuar junto ao Supremo
Tribunal Federal. Em seguida, a Constituição de 1881 versou sobre as funções do
Procurador-Geral da República junto ao Poder Judiciário, uma vez que o Presidente da
República o designaria, dentre os membros do Supremo Tribunal Federal.
Na Constituição de 1934, promulgada sob uma perspectiva de democracia social,
o Ministério Público se posicionou fora dos Poderes constituídos, sem vinculação com
o Judiciário, adquirindo status constitucional e estrutura própria, enquanto órgão de
cooperação nas atividades governamentais, de acordo com o artigo 95 e seguintes.
No entanto, o retrocesso democrático ocorrido com o advento da Ditadura de
Vargas atingiu o Ministério Público no seu acondicionamento na Constituição de 1937,
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onde recebeu tratamento vago e esparso, com disposição topológica sobre o ProcuradorGeral da República no capítulo destinado ao Poder Judiciário. Além disso, tal Constituição
estabeleceu a possibilidade de a lei cometer ao Ministério Público dos Estados a função
de representar a Fazenda Federal na cobrança da dívida ativa da União. Novamente, o
Ministério Público estava atrelado a um Poder do Estado, deixando de ser uma instituição
independente.
A redemocratização do país só adveio com a Constituição de 1946, momento
em que o Ministério Público foi tratado em título próprio, distinto dos demais Poderes.
Essa Constituição tratou da organização da carreira e das garantias de seus membros. No
entanto, a União ainda era representada pelos Procuradores da República, podendo a lei
cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, ao Ministério Público local, nos termos
do art. 126, parágrafo único.
A Constituição de 1967, não obstante tenha mantido a disposição sobre a
organização da carreira e as garantias institucionais de seus membros, além de conservar
a representação da União pelos Procuradores da República, alocou a seção destinada
ao Ministério Público junto ao capítulo destinado ao Poder Judiciário, retrocedendo
novamente à Constituição anterior que lhe dava disposição própria e especial.
Por sua vez, a Emenda Constituição n. 1 de 1969 fixou a seção destinada à
instituição no capítulo referente ao Poder Executivo, mantendo-o atrelado a um dos
Poderes, o que diminuiu, ainda mais, a autonomia institucional do Ministério Público.
Embora a ditadura militar de 1964-1985 tenha limitado a independência funcional
e a autonomia dos membros do Ministério Público, a instituição se fortaleceu no período
e exerceu importante papel junto aos órgãos governamentais, especialmente com o
advento do Código de Processo Civil de 1973 e da Lei de Ação Civil Pública de 1985,
cujo reflexo positivo foi respaldado na Assembleia Constituinte3.
Com efeito, há relação entre a origem ou positivação da Constituição com a
regulamentação do Ministério Público. Em se tratando de uma Constituição democrática,
com participação popular, representada por uma Assembleia Constituinte, foi,
historicamente, maior a estruturação e autonomia da instituição, bem como as garantias
de seus integrantes. Por outro lado, em se tratando das Constituições não democráticas,
outorgadas ou impostas pela força política dominante, mais restritas foram as funções
atribuídas ao Ministério Público brasileiro.
Esse breve escorço histórico acerca da disposição do Ministério Público nas
Constituições brasileiras se faz necessário para obter parâmetro comparativo e exaltar a
importância do novo modelo institucional desenhado na Constituição da República de
1988.
3 AZEVEDO, Rodrigo Ghiringhelli de. Perfil socioprofissional e concepções de política
criminal do ministério público federal. Brasília: ESMPU, 2010. p. 15.
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2 O PERFIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
A Constituição de 1988 inaugurou uma nova ordem constitucional, com maior
legitimidade popular. Instituiu um Estado Democrático de Direito, responsável pela
defesa de valores supremos eleitos pelo constituinte.
Para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, dentre outros direitos difusos e coletivos, conferiu ao Ministério
Público – como instituição permanente, essencial à defesa da ordem jurídica – o dever de
efetivação das promessas constitucionais4.
Para tanto, fazia-se necessária uma figura institucional autônoma, com autogoverno
e desatrelada dos demais Poderes, que atuasse com independência entre interesses que
se opõem, sem favorecer um em detrimento de outro. Destarte, o Ministério Público
recebeu disposição própria na Constituição, alocado entre as funções essenciais à Justiça
(Seção I do Capítulo IV do Título IV).
O art. 127, §1º, da Constituição Federal de 1988 estabeleceu determinados
princípios institucionais ao Ministério Público, como a unidade, a fim de a instituição
ser vista como única e com divisões meramente organizacionais; a indivisibilidade, que
demonstra a prática de atos pelo Ministério Público enquanto instituição e não pela pessoa
do Promotor/Procurador de Justiça ou do Procurador da República; e a independência
funcional, que lhe conferiu autonomia no exercício de suas atribuições, sem se submeter
a qualquer controle hierárquico no exercício de sua atividade; hierarquia esta restrita ao
âmbito administrativo5.
O Ministério Público deixou de representar judicialmente a União, designando
a Advocacia-Geral da União para o exercício de tal mister. Além disso, a CF/88 vedou,
expressamente, nos termos do art. 129, inciso IX, a representação judicial e consultoria
jurídica de entidades públicas pelo Ministério Público.
Ademais, a Constituição vigente designou novas funções ao Ministério Público
e manteve algumas já existentes, dentre estas últimas, a de promover, privativamente, a
ação penal pública. No entanto, internamente, e mesmo antes da Constituição de 1988, a
atuação funcional de seus membros já ia além das meras competências formais definidas
pela ordem jurídica, desvinculando-se a figura do Ministério Público de um mero órgão
acessório do Poder Judiciário, limitada à acusação.
Portanto, a Constituição brasileira de 1988 funcionou como mola propulsora da
reformulação da atuação e do aparato constitucional ao exercício funcional do Ministério
4
SADEK, Maria Tereza. Cidadania e ministério público: justiça e cidadania no Brasil. Rio
de Janeiro: Centro Edelstein, 2009, p. 09. v. 1.
Cfr.
5
MAZZILLI, Hugo Nigro. Princípios institucionais do Ministério Público brasileiro.
Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, n. 731, p. 09-48, jan.
/abr. 2013.
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Público, que vai além de um mero agente processual, desfocado de sua base legitimadora,
ou seja, a sociedade e seus diferentes anseios e dificuldades6.
Até então a figura do Ministério Público estava arraigada às atribuições restritas,
especialmente ao âmbito criminal, com destaque para a função acusatória (arts. 100
do CP e 24 do CPP). No que tange à esfera cível, os agentes ministeriais funcionavam
como “fiscais da lei” (custos legis), com caráter de pareceristas (art. 83 do CPC/73), até ser
instituído o inquérito civil e regulamentada, de forma progressiva e mais abrangente, a
ação civil pública (Leis 7.347/85, 8.069/90, 8.078/90 etc.).
Assim, a partir da Constituição da República de 1988 o Ministério Público assumiu
poderes-deveres tão ou mais relevantes no Estado Democrático de Direito, como agente
político, produtor social e fomentador-efetivador de políticas públicas7. Nesse contexto,
salientam-se as seguintes atribuições: zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, valendo-se
das medidas necessárias à sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública,
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses
difusos e coletivos; expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los; realizar o controle
externo da atividade policial; exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade (art. 129, CF).
Diante do alargamento das funções destinadas ao Ministério Público pela Constituição
de 1988, surgiu a necessidade de reestruturar sua forma de atuação institucional, a fim de
potencializar o exercício de suas atribuições, uma vez que se trata de uma Constituição que
se pretende normativa, com concretização de seu conteúdo constitucional, requerendo
uma postura diferenciada diante da realidade social.

3 FORMAS DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA DOS
INTERESSES METAINDIVIDUAIS
As formas atuação dos membros do Ministério Público devem levar em conta
a interação com a sociedade, o acompanhamento de políticas públicas, a maneira de
utilização dos instrumentos de investigação, a prioridade na atuação preventiva, bem
como as medidas de autocomposição de conflitos, a eficiência na atuação processual,
a utilização dos instrumentos judiciais e, sobretudo, os extrajudiciais que lhes são
disponíveis.
6
BUCHMANN, Willian. Ministério Público, participação social e políticas públicas. In: Teses
do XX congresso nacional do ministério público. Brasília: Gomes e Oliveira Editora, 2013, p.
693.
7 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais,
políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Almedina, 2016, p. 643.
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Dessa maneira, a partir de certas características e elementos encontrados, surgem
dois tipos/formas de atuação dos membros do Ministério Público: os “Promotores e
Procuradores de Gabinete” e os “Promotores e Procuradores de Fatos”. A fim de facilitar
a compreensão e a utilização dessas terminologias, utilizar-se-á a expressão “membro de
Gabinete” e “membro de Fato”.
O membro de Gabinete, usualmente, instaura e utiliza procedimentos extrajudiciais
com a exclusiva finalidade de reunir provas para a propositura de medidas judiciais,
dispensando a solução negociada, mediante a abertura dos canais de comunicação com
as partes envolvidas, bem como a participação de entidades não governamentais e órgãos
governamentais, que tenham interesse na apuração do objeto em questão.
Sabedor dos problemas de se adjudicar a resolução de uma questão jurídica ao
Poder Judiciário, dentre eles a demora na prestação jurisdicional, o membro de Gabinete
evita demandas que envolvam programas e serviços públicos, pois acredita que os
recursos orçamentários e financeiros da administração pública limitam a implementação
de direitos e fazem parte da discricionariedade política do Administrador Público8.
No que tange às visitas institucionais a estabelecimentos de prestação de serviços
públicos, a fim de acompanhar e monitorar as políticas públicas, o membro de Gabinete,
via de regra, restringe-se a uma atuação repressiva, quando o problema já existe e chega
ao seu conhecimento, limitando-se à solução de casos individuais e situações específicas.
Assim, o membro de Gabinete trabalha na defesa de interesses que lhe são postos, sem
proatividade e planejamento estratégico, ao invés de agir na defesa de interesses que ele
elegeu como prioritários a sua atuação9.
A denominação de membro de Gabinete tem, pois, significado de uma atuação
passiva diante das funções que lhes são atribuídas. É absorvido pelo trabalho burocrático
e processual de gabinete (propositura de ações judiciais, audiências, tramitação dos
procedimentos administrativos etc.), a ponto de restringir sua comunicação com a
sociedade, com o risco de distanciar-se da própria realidade. Sua relação com as entidades
não governamentais e órgãos governamentais se faz mediante a expedição de ofícios e
recomendações impessoais, desprovidas de inserção na irregularidade existente ou porvir.
Por outro lado, o membro de Fato utiliza os procedimentos extrajudiciais como
ferramenta de um agente político que pode mobilizar a deliberação das partes com as
entidades não governamentais e órgãos governamentais envolvidos, funcionando como
8 SILVA, Cátia Aida. Promotores de justiça e novas formas de atuação em defesa de interesses
sociais e coletivos. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 16, n. 45, 2001, p. 134138.
9 Idem, p. 139.
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um articulador político que trabalha em rede e se coloca em meio a diferentes anseios que
se contrapõem, buscando a melhor solução negociada para os interesses em jogo. Leva em
consideração a amplitude da tutela dos direitos em pauta e as desvantagens de se levar até
o Poder Judiciário uma demanda coletiva, sobretudo pela demora na prestação jurisdicional
na tutela de direitos metaindividuais. Diferente do membro de Gabinete, ele prioriza os
instrumentos extrajudiciais, a fim de buscar soluções negociadas, mediante um plano
estratégico e uma gestão de resultados, que leva em consideração os impactos coletivos, em
vez de soluções individualizadas.
É importante destacar que as soluções jurisdicionais não devem ser consideradas
a melhor opção para todo e qualquer conflito, uma vez que podem não atender as
especificidades do caso concreto e a vontade da comunidade. Essa forma de atuação
do membro do Ministério Público se aproxima da cultura da pacificação10, implantada pela
utilização de meios alternativos de resolução de conflitos e na obtenção de melhores
resultados para a proteção dos direitos.
Restando frustrada a solução extrajudicial do problema, o membro de Fato terá
reunido amplo acervo probatório para a eventual propositura de uma ação judicial, o que
favorece o desenvolvimento processual, ante o acúmulo de evidências por um caminho
menos burocrático e sem passar pelo “tempo de armário” (espera) do Poder Judiciário,
bem como facilita o deferimento de tutelas provisórias, quando comparado a processos
que têm as provas produzidas exclusivamente em juízo.
O membro de Fato realiza visitas periódicas a entidades não governamentais e
órgãos estatais, participa de Conselhos de Políticas Públicas (Municipais, Estaduais e
Federais) e sabe utilizar as audiências públicas, porque considera que a atuação cooperativa
e em rede é mais eficiente e possibilita a identificação de demandas coletivas. Ele também
procura atuar de forma preventiva11, com a finalidade de orientar, informar e ajudar
na resolução de problemas quando estes ainda são pequenos e mais fáceis de serem
solucionados e, sobretudo, para evitar ilícitos e danos futuros. Para tanto, faz uso dos
procedimentos extrajudiciais, com o fim de estreitar vínculos com as demais instituições
públicas e privadas, além de se aproximar da realidade social vivenciada pela comunidade.
Nesse contexto, o membro de Fato utiliza de Recomendações Administrativas,
sugerindo medidas a serem tomadas pelo Poder Público, que, embora não sejam
vinculantes, possuem força moral para o seu cumprimento, uma vez que é indicativo de
10 Expressão cunhada por Kazuo Watanabe em contraposição à cultura da sentença, em que se dá
ênfase à resolução de conflitos pela via jurisdicional. WATANABE, Kazuo. Cultura da sentença
e cultura da pacificação social. In: YARSHELL, Flávio Luiz; MORAES, Maurício Zanoide de
(Coord.). Estudos em homenagem à professora Ada Pellegrini Grinover. São Paulo: DPJ,
2005, p. 685.
11 ARENHART, Sérgio Cruz; OSNA, Gustavo. Ministério Público, prevenção e reparação
– análise a partir da (essencial) separação entre dano e ilícito. Revista Jurídica Corregedoria
Nacional, São Paulo, v. 1, 2016, p. 163-179.
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que o membro do Ministério Público está fiscalizando e pode tomar medidas judiciais
caso o problema não seja solucionado, além da possibilidade de responsabilização da
autoridade12. Assim, o inquérito civil pode ser utilizado pelo membro de Fato para
convencer determinada autoridade a firmar um termo de ajustamento de conduta.
4 MODELOS DE ATUAÇÃO FUNCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Com a consagração e potencialização do Ministério Público na Constituição de
1988, surgem dois modelos de atuação funcional: o Ministério Público Demandista e o
Ministério Público Resolutivo, que em certos pontos se encaixam e se confundem com as
formas de atuação de seus membros (membro de Gabinete e de Fato), tudo a depender
da existência de um plano estratégico de atuação ou da inexistência dele.
O Ministério Público Demandista tem atuação restrita ao Poder Judiciário, em que
todas suas atribuições podem ser resolvidas por meio de um processo judicial, reduzindo
a atuação do membro do Ministério Público a um mero agente processual.
Nesse contexto, na esfera criminal, a atuação do Ministério Público restringe-se
ao ajuizamento de ações penais e ao controle externo da atividade policial, bem como
o acompanhamento da instrução processual. Esse modelo impõe limites ao perfil do
promotor de direitos e pacificador social, restringindo a análise individualizada de cada
ilícito penal a que deve se atribuir uma sanção, o que desconsidera o crime enquanto
fenômeno social. O Ministério Público Demandista trabalha de forma atomista, caso a
caso, desconsiderando a possibilidade de formar grupos de apoio e equipes de trabalho13.
Além disso, tem uma fiscalização à distância da atividade policial, sem nenhum canal de
comunicação direto com a Polícia Judiciária, para além de cotas e ofícios limitados ao
inquérito policial.
Já o Ministério Público Demandista, na esfera cível, também se concentra em
um perfil de agente processual, como autor de ações civis públicas e “fiscal da lei”, nos
processos em que o bem da vida reclama a atuação do Ministério Público como custos
legis. A utilização de procedimentos administrativos extrajudiciais, como a notícia de
fato, o procedimento preparatório e o inquérito civil, são utilizados tão somente para
coletar provas necessárias à propositura de uma medida judicial, sem fomentar práticas
negociadas (conciliação e mediação), a fim de encontrar uma solução no plano extrajudicial
que seja mais rápida e efetiva. Ademais, a atuação do Ministério Público Demandista
junto à sociedade civil, como na fiscalização de entidades não governamentais e órgãos
públicos, por meio de visitas e diligências, limita-se a medidas repressivas a determinados
problemas que lhe são denunciados.
12 MAZZILLI, Hugo Nigro. As atribuições do Ministério Público na Lei Complementar federal
75, de 20.5.93. In: ______. Doutrinas essenciais de processo penal. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2012, p. 798-799. v. 2.
13 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão Institucional do Ministério Público. Revista Jurídica da
Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 1, 2001, p. 28.
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Por outro lado, o Ministério Público Resolutivo é aquele que põe à prova o
princípio da independência funcional, que toma iniciativa em sua atuação, que atua de
forma preventiva e não se restringe ao campo processual. É proativo e antecede ao
problema, mediante um conjunto de iniciativas junto à formulação de políticas públicas,
e não somente em sua fiscalização, após uma maior interação com as entidades civis e
governamentais, conselhos de direitos e autoridades públicas14.
Por exemplo, o Ministério Público do Rio Grande do Norte recebeu o Prêmio
CNMP 2016 na categoria indução de políticas públicas com o projeto Nascer com
Dignidade15. Tal iniciativa visava reduzir a mortalidade materna e infantil, em razão dos
óbitos de recém-nascidos e maternos decorrerem de causas evitáveis, relacionadas em sua
maioria à falta de atenção adequada à mulher, durante a gestação, no parto e também ao
feto e ao bebê. Com o intuito de assegurar um pré-natal de mais qualidade e um parto
mais humano e seguro, bem como reestruturar os serviços de atenção ao pré-natal e ao
parto, o MPRN mobilizou 56 Promotorias de Justiça, fez 391 visitas de inspeção em
Unidades Básicas de Saúde e maternidades públicas, celebrou 10 Termos de Ajustamento
de Conduta, redigiu 54 Recomendações Administrativas, organizou 9 (nove) audiências
públicas e ajuizou 11 ações civis públicas.
O Ministério Público Resolutivo pode melhor identificar as demandas coletivas
por meio da participação na comunidade (em reuniões com os Conselhos de Direitos, em
visitas a estabelecimentos hospitalares, com o desenvolvimento de projetos sociais etc.) e
mediante a realização de um atendimento ao público organizado, para filtrar os aspectos
comuns a determinados grupos de interesses sociais relevantes.
A atuação resolutiva do Ministério Público prestigia a atuação colaborativa e
em rede, buscando a atuação conjunta ou compartilhada de Promotorias de Justiça.
Aliás, a cooperação entre Promotorias especializadas, em áreas afins, permite que a
matéria seja analisada sob os mais variados ângulos e aspectos, o que facilita a definição
de estratégias de ação institucional, a divisão de tarefas e o compartilhamento de
responsabilidades, com a atuação processual e extraprocessual mais rápida, completa e
melhor fundamentada, o que torna o Ministério Público mais eficiente16. Com efeito,
14 Pelo art. 1º, § 1º, da Recomendação n. 54, de 28 de março de 2017, “[...] entende-se por atuação
resolutiva aquela por meio da qual o membro, no âmbito das suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir
ou solucionar, de modo efetivo, o conflito, problema ou a controvérsia envolvendo a concretização de direitos ou
interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público, bem como para prevenir, inibir ou reparar
adequadamente a lesão ou ameaça a esses direitos ou interesses e efetivar as sanções aplicadas judicialmente em face
dos correspondentes ilícitos, assegurando-lhes a máxima efetividade possível por meio do uso regular dos instrumentos
jurídicos que lhe são disponibilizados para a resolução extrajudicial ou judicial dessas situações”.
15
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Prêmio CNMP 2016:
Ministério Público, um projeto, muitas conquistas: projetos premiados. Brasília: CNMP, 2016. p. 19.
16 DIGIÁCOMO, Murillo José. O Ministério Público e a utopia. In: CAMBI, Eduardo;
MARGRAF, Alencar Frederico (Org.). Direito e justiça. Estudos em homenagem a Gilberto
Giacoia. Curitiba: Ministério Público, 2016, p. 109-110.
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supera-se a ideia de que a atribuição de uma determinada Promotoria está vinculada,
necessariamente, a uma “Vara” Judicial, já que um determinado problema, em razão
da sua complexidade e interdisciplinaridade, para ser melhor resolvido, pode e deve
ser solucionado por duas ou mais Promotorias, em conjunto. Desse modo, supera-se a
concepção “tradicional” de atribuição ministerial, para se buscar “atribuições sistêmicas,
conjuntas ou compartilhadas”, a fim de promover convergências estruturais, otimizando
os recursos humanos, reduzindo custos e duplicidade de trabalho, o que torna mais
efetiva a atuação ministerial.
Na esfera penal, o Ministério Público Resolutivo não atua tão somente na
propositura de ações penais, baseadas nas investigações conduzidas pela Polícia
Judiciária. Tem uma visão abrangente do fenômeno da criminalidade – baseada em dados
estatísticos, indicadores sociais, informações coletadas junto a entidades científicas,
governamentais ou não, e aferidas no contato com conselhos de direitos e entidades
públicas – conduzindo sua atuação mediante práticas preventivas junto à sociedade civil,
por meio da comunicação dialógica com instituições não governamentais e participação
no ciclo de políticas públicas implantadas pelos órgãos governamentais.
Por exemplo, a atuação do Ministério Público Resolutivo, enquanto agente
político fomentador de políticas públicas na esfera criminal, pode ser visualizada na
atuação dos membros do Ministério Público junto à divulgação e a ampliação do Método
da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), entidade dedicada à
recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade – em
busca de melhoria do sistema penitenciário brasileiro. O Ministério Público tem sido um
dos canais de comunicação entre a sociedade civil e os órgãos governamentais, a fim de
difundir o método, de modo que seus membros não atuam tão somente como fiscal da
execução penal, mas como agentes transformadores de sua melhoria, remediando um
problema latente no Estado brasileiro17.
Desse modo, o Ministério Público Resolutivo não apenas se contenta em ser o
titular privativo da ação penal, mas procura ser agente indutor e transformador da política
criminal, sendo protagonista e fomentador de políticas públicas na área de segurança
pública18.
Nesse contexto, o Ministério Público Resolutivo toma iniciativa na condução
da persecução penal, produzindo provas e fiscalizando a atuação da Polícia Judiciária,
bem como age de forma integrada, formando grupos de trabalho e forças-tarefa, com a
participação efetiva de Delegados, Promotores/Procuradores de Justiça e Procuradores da
17 A temática foi abordada no 7º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, realizado em
setembro de 2016.
18 WALTRICK, Emiliano Antunes Motta. Ministério Público. Investigação criminal, controle
externo da atividade policial e seu protagonismo na definição de políticas criminais. Revista
jurídica do MPPR, Paraná, v. 4, p. 75-76, ago./2016.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

79

Artigos
República em uma mesma sistemática de trabalho estruturado, planejado e colaborativo,
a fim de enfrentar a criminalidade organizada e difusa, de modo a evitar diligências
desnecessárias e possibilitar a troca de informações e experiências. Tudo isso permite
combater a criminalidade não convencional e evitar que o Direito Penal seja utilizado
como uma forma de controle social que recai, invariavelmente, sobre a população mais
vulnerável.
No campo cível, o membro de Fato utiliza os procedimentos administrativos a
sua disposição como forma de conduzir e pressionar uma solução rápida e direta das
questões que afetam interesses metaindividuais sempre que possa evitar a propositura de
uma ação civil pública ou de outra medida voltada à judicialização da demanda. Por meio
de notícias de fato, procedimentos preparatórios e inquéritos civis, argumenta e convence
a parte requerida a firmar compromissos de ajustamento de conduta e/ou acordos de
leniência, que possam inibir a prática ou a continuidade do ilícito ou que conduzam à mais
rápida reparação dos danos causados19. Além disso, em caso de eventual descumprimento
do acordo firmado, em razão de se tratar de um título executivo extrajudicial, supera-se a
fase de conhecimento de um processo judicial e parte-se para a sua execução.
Por meio de mecanismos de solução dialogada (negociação, mediação,
conciliação, práticas restaurativas e convenções processuais)20, capazes de promover o
19 Nesse ponto, cumpre destacar a posição inovadora trazida na Resolução n.
01/2017, do Conselho Superior do Ministério Público do Paraná, que estabelece
parâmetros procedimentais e materiais a serem observados para a celebração de
composição, nas modalidades de ajustamento de conduta e acordo de leniência,
envolvendo as sanções cominadas aos atos de improbidade administrativa, definidos
na Lei n. 8.429/92 e aos atos praticados contra a Administração Pública, previstos na
Lei 12.846/2013.

20 A Resolução n. 118, de 1º de dezembro de 2014, do CNMP dispõe sobre a Política Nacional
de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Por sua vez, o artigo 3º, §3º,
do NCPC afirma que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de
conflitos deverão ser estimulados por membros do MP, inclusive no curso do processo judicial.
Com efeito, mesmo em áreas menos sensíveis às soluções extrajudiciais, como o meio ambiente
(v.g., o Enunciado n. 1/2005, da 4.ª Câm. de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal estabelece: “[...] Intervenções em áreas de preservação permanente. Termo de Ajustamento de Conduta.
Impossibilidade de homologação. Enunciado: Termos de Ajustamento de Conduta que violem dispositivo legal não são
passíveis de homologação, a exemplo dos que visam a regularizar intervenções em área de preservação permanente”) e
a proteção ao patrimônio público (cuja possibilidade de acordo de leniência está prevista nos arts. 16 e
17 da Lei 12.846/2013 e de mediação, até em ações de improbidade administrativa; art. 36, §4º, da Lei
13.140/2015), a legislação e a atuação do Ministério Público (v.g., como ocorre com as implicações dos
atos de improbidade administrativa apurados pela Operação Lava Jato, após a colaboração processual
de empresários e políticos no âmbito penal; arts. 4º a 7º da Lei 12.850/2013) vêm demonstrando
a necessidade de ampliação da utilização dos métodos alternativos de resolução de conflitos pelo
Ministério Público. Verificar, dentre outros: VENTURI, Elton. Transação de direitos indisponíveis?
Revista de processo, São Paulo, v. 251, p. 391-426, jan. 2016; CABRAL, Antonio do Passo. As
convenções processuais e o termo de ajustamento de conduta. In: RODRIGUES, Geisa de Assis;
ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. (Org.). Reflexões sobre o novo código de processo civil.
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acesso à justiça deliberativa, o Ministério Público Resolutivo também pode ampliar o
diálogo com instituições públicas e privadas ou incentivar a democracia participativa na
sociedade civil. Afinal, antes de se judicializar uma política pública, o Ministério Público
pode fomentar21 ou utilizar instrumentos para melhor atender os anseios da comunidade,
tal qual a realização de audiências públicas22, em que se forma um espaço democrático,
a fim de que os destinatários das medidas a serem adotadas participem diretamente
da construção da solução ao problema e das tomadas de decisão. Assim, o Ministério
Público funciona como verdadeiro canal de comunicação entre a sociedade e o Estado23.
Nesse sentido, como pontua Marcelo Pedroso Goulart, o Ministério Público deve:
politizar e desjurisdicionar a sua atuação (rever a atuação demandista), transformandose em efetivo agente político, superando a perspectiva meramente processual de sua
atuação; atuar em redes integradas, de âmbito local, regional, estatal, comunitário e global,
habilitando-se como negociador e formulador de políticas públicas24; transnacionalizar
sua atuação, buscando parceiros no mundo globalizado; e procurar soluções judiciais
somente depois de esgotadas todas as possibilidades políticas e administrativas de
resolução das questões que lhe são postas25.
Tal reformulação do Ministério Público, transpondo-se um modelo Demandista
para um modelo Resolutivo, passa por um planejamento estratégico orientado pelo
Conselho Nacional do Ministério Público, discutido e implementado por cada ramo
e unidade do Ministério Público, visando estimular a atuação eficiente dos respectivos
membros e a transformação da cultura institucional, voltada para a entrega à sociedade
de resultados socialmente relevantes.
Embora a Lei 13.105 de 2015 (novo Código de Processo Civil - NCPC) não tenha
efetivamente avançado na profundidade de atuação do Ministério Público na esfera cível,
especialmente na defesa de direitos coletivos lato sensu, disposta em leis especiais, tal como
a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança
e do Adolescente, dentre outros, pode-se apontar uma simbólica melhoria na tradicional
função de interveniente na área cível.
Brasília: ESMPU, 2016, p. 161. v. I.
21 Nesse sentido, é importante que o Ministério Público protagonize a celebração de convênios
e parcerias com outras entidades para ampliação das formas de autocomposição de conflitos, tais
como o Tribunal de Justiça (CEJUSC) e as Universidades.
22 A Resolução n. 82, de 29 de fevereiro de 2012, do Conselho Nacional do Ministério Público
regulamenta as audiências públicas no âmbito do Ministério Público da União e dos Estados.
23 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais,
políticas públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Almedina, 2016, p. 644.
24 CAMBI, Eduardo; GONÇALVES, Leonardo Augusto. Ministério Público social. Revista de
processo, São Paulo, v. 177, p. 209-231, nov. 2009.
25 GOULART, Marcelo Pedroso. Missão Institucional do Ministério Público. Revista Jurídica
da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, São Paulo, n. 1, 2001, p.
28-29.
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O modelo de Ministério Público implantado pela Constituição de 1988 teve força
normativa na elaboração do NCPC, uma vez que o membro do Ministério Público não
teve sua função restrita a de um simples “fiscal da lei” ou parecerista, tal qual previa
o artigo 83 do Código de Processo Civil de 1973, mas a de custos iuris, privilegiando a
defesa do interesse público e social, dos incapazes, além da necessidade de manifestação
ministerial sobre questões de litígio coletivo sobre posse de terra urbana (artigo 178,
NCPC)26.
Por isso, o Conselho Nacional do Ministério Público editou a Recomendação
n. 34, de 05 de abril de 2016, em que se reafirma a necessária remessa dos autos ao
Ministério Público, sendo indevida a renúncia (prévia) de vista, pois o juízo de identificação
do interesse público, a justificar a atuação do ministerial, é exclusivo do membro do
Ministério Público. Além disso, a aludida recomendação, na esteira de um Ministério
Público mais resolutivo, determina que os órgãos do Ministério Público, no âmbito de
sua autonomia administrativa e funcional, devem priorizar a atuação nos processos civis
de acordo com o planejamento das questões institucionais; com a avaliação da relevância
social dos temas e processos em que atuem; pela busca da efetividade em suas ações e
manifestações; bem como pela limitação da sua atuação em casos sem relevância social,
para direcioná-la na defesa dos interesses da sociedade.
5 ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO RESOLUTIVO E DO MEMBRO DE
FATO DIANTE DE CONFLITOS
Como visto, faz-se necessária uma reformulação da atuação do Ministério Público,
com a ampliação e estruturação do modelo de Ministério Público Resolutivo, mediante
sua melhor sistematização, por meio de um plano estratégico, gestão de resultados e
maior investimento na atuação extrajudicial, priorizando ações proativas e preventivas27.
26 Para um maior aprofundamento do Ministério Público no Código de Processo Civil,
recomenda-se, dentre outros: ALMEIDA, Gregório Assagra. O Ministério Público como fiscal da
ordem jurídica na Constituição de 1988 e no novo CPC para o Brasil. Revista jurídica do MPPR,
Paraná, v. 5, ago./dez. 2016, p. 157-198; BERCLAZ, Márcio Soares. MOURA, Millen Castro
Medeiros de. O Ministério Público e o processo coletivo no novo Código de Processo Civil. In:
ZANETI JUNIOR, Hermes; DIDIER JUNIOR, Fredie. Processo coletivo. Coleção Repercussões
do Novo CPC. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 457-469. v. 8.; VENTURI, Elton. A voz e a vez do
interesse público em juízo: (re) tomando a sério a intervenção custos legis do Ministério Público no
novo processo civil brasileiro. In: RODRIGUES, Geisa de Assis; ANJOS FILHO, Robério Nunes
dos (Org.). Reflexões sobre o novo código de processo civil. Brasília: ESMPU, 2016, p. 261-300.
v. 1.
27 De acordo com a Carta de Brasília, elaborada durante o 7º Congresso Brasileiro de Gestão do
Ministério Público, realizado entre 21 e 23 de setembro de 2016, “[...] é imprescindível a priorização do
modelo de Ministério Público de atuação extrajurisdicional para a efetividade da função resolutiva, principalmente
tendo em vista que o Judiciário está sobrecarregado, com aproximadamente 110 milhões de processos em tramitação”
(CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Carta de Brasília: modernização do
controle da atividade extrajurisdicional pelas Corregedorias do Ministério Público. p. 03. Disponível
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Dentre os fatores de ampliação da legitimação social do Ministério Público, está
sua função garantidora de direitos e garantias fundamentais, uma vez que a instituição
assumiu um compromisso constitucional social de defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Assim, cabe ao Ministério
Público zelar pelos direitos fundamentais mais caros à sociedade, tal qual o direito à
educação, à saúde e à segurança, dentre outros.
Um dos direitos mais valiosos ao desenvolvimento de nossa sociedade é a educação,
eleito como direito social pela Constituição de 1988 (artigo 6º, caput), reconhecido como
direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovido e incentivado
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (artigo 205, CF).
Nesse sentido, em cumprimento ao artigo 22, inciso XXIV, da CF, a União
editou a Lei 9.394 de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
prescrevendo acerca do direito à educação básica enquanto direito público subjetivo,
podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização
sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público
acionar o poder público para exigi-lo (art. 5o).
Ocorre que, em meados do ano de 2016, o Governo Federal tomou medidas
que promoveram alterações estruturais no Ensino Médio (Medida Provisória n. 746)28 e
formulou a Proposta de Emenda Constitucional n. 55/2016 (que limita gastos públicos,
instituindo um novo regime fiscal, que vigorará por 20 exercícios financeiros, atingindo
diretamente a aplicação de recursos financeiros à Educação, dentre outros direitos
sociais)29, o que coloca em risco as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação –
PNE (Lei 13.005/2014), em especial a impossibilidade de implementar a progressividade
do custeio de que trata o art. 214, inciso VI, da CF e da meta 20 do PNE (aplicação de
10% do produto interno bruto em recursos públicos para a educação)30.
Em um período de acentuada crise econômica, agravada pela irresponsabilidade
fiscal, corrupção e má aplicação de recursos públicos (v.g., renúncias tributárias, gastos
elevados em publicidade governamental, eventos com a contratação de artistas caros
em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/CARTA_DE_BRAS%C3%8DLIA.pdf>. Acesso
em: 1 fev. 2017.
28 A referida Medida Provisória foi convertida na Lei n. 13.145, publicada em 16 de fevereiro de
2017.
29 A aludida Proposta de Emenda Constitucional foi votada pelo Congresso Nacional e
promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, Emenda Constitucional
n. 95, de 15 de dezembro de 2016, instituindo o Novo Regime Fiscal. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc95.htm>. Acesso em: 08 fev.
2017.
30 PINTO, Élida Graziane et al. Reserva do possível e o risco de estagnação do Plano Nacional
de Educação em tempos de crise fiscal. In:______ et al. Tendências em direitos fundamentais.
Possibilidades de atuação do Ministério Público. Brasília: CNMP, 2016, p. 9-24. v. 1.
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financiados com dinheiro público etc.), não raro, o governo não consegue aplicar o
mínimo constitucional em educação (a União precisa alocar 18% de sua receita líquida,
enquanto os Estados e Municípios devem destinar 25% da receita resultante de impostos,
compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do
ensino; art. 212, CF).
Os direitos fundamentais sociais, para se concretizarem, dependem de
investimentos públicos. Sem a gestão correta dos recursos, não há como sustentar
as políticas indispensáveis para assegurar o direito à educação de qualidade. Por isso,
é indispensável qualificar a atuação do Ministério Público brasileiro para a melhor
compreensão e aplicação do direito financeiro. Nesse sentido, é importante observar
a Recomendação n. 44, de 27 de setembro de 2016, do CNMP, que dispõe sobre a
atuação do Ministério Público no controle do dever de gasto mínimo em educação31.
O art. 3o desta Recomendação estabelece que os membros do Ministério Público, com
atribuições para atuação na Educação, na Infância e Juventude e no Patrimônio Público,
devem realizar ações coordenadas para evitar e reprimir quaisquer desvios e retrocessos
quantitativos ou qualitativos no piso de custeio do direito à educação, acompanhando
sua execução orçamentário-financeira e a respectiva de prestação de contas, por meio
da avaliação dos instrumentos de gestão e de planejamento setorial na educação (Plano
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual
(LOA), Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação), dentre outros.
Somado ao cenário de ineficiência na gestão dos recursos públicos destinados à
educação, o Governador do Estado do Paraná, por exemplo, propôs emendas à Lei de
Diretrizes Orçamentárias do Estado do Paraná, suspendendo o reajuste dos servidores
públicos estaduais previstos para janeiro de 2017. Em razão disso, nos últimos meses
do ano de 2016, alunos e professores ocuparam diversas escolas públicas do Estado
do Paraná, a fim de protestar contra as aludidas iniciativas32. Com a invasão de
estabelecimentos de ensino e a greve dos professores, diversos direitos constitucionais
entraram em conflito, como o direito à livre manifestação de pensamento, o direito de
greve, o direito de associação, o direito à integridade física e moral dos envolvidos, além
do direito à educação e o princípio da gestão democrática do ensino.
Ciente da situação que se instaurou, de pronto, o Ministério Público do Estado do
Paraná emitiu um Ofício Circular acerca da ocupação das escolas por alunos adolescentes
(Ofício n. 569/2016), estabelecendo cautelas a serem tomadas e determinando a
31 Com o mesmo objetivo, o CNMP aprovou, em 13 de dezembro de 2016, a Recomendação
n. 48, publicada em 01 de fevereiro de 2017, para sugerir parâmetros para a atuação do Ministério
Público no controle do dever de gasto mínimo em saúde.
32 De acordo com o Movimento Ocupa Paraná, a ocupação atingiu 836 escolas. OCUPA
PARANÁ. Disponível em: <http://ocupaparana.org/>. Acesso em: 08 fev. 2017.
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utilização de mecanismos de diálogo, negociação e acompanhamento, com a finalidade
de minimizar os efeitos negativos das invasões e da greve33. Posteriormente, o Ministério
Público do Paraná emitiu Nota acerca das ocupações das escolas públicas estaduais34.
Diante dessa conturbada situação que se encontrava a educação no Estado do
Paraná, encontrava-se o Ministério Público do Paraná em meio a dois lados que se
opunham e deveria encontrar medidas para ajudar a resolver o problema e enfrentar a
questão. Em essência, de um lado a luta pela qualidade do ensino e devida remuneração
dos professores, e, de outro, a situação financeira do Estado e a contraproducente
paralisação da educação pública.
Em uma perspectiva de um Ministério Público Demandista, poderia o
Ministério Público, prontamente, ajuizar uma ação judicial, buscando a retomada das
aulas ou visando à garantia do reajuste dos servidores públicos. No entanto, tal opção não
resolveria o problema, que seria apenas transferido ao Poder Judiciário, o qual tomaria
uma decisão, sem a garantia de uma ampla participação da comunidade na resolução do
conflito.
Como visto, o Ministério Público do Paraná, enquanto instituição voltada à
mediação dos conflitos sociais, teve uma atuação de vanguarda, sob a perspectiva de
um modelo de Ministério Público Resolutivo, buscando uma solução negociada para a
composição do conflito e, com isso, evitando a judicialização do problema. No entanto,
importa destacar que uma manifestação genérica da instituição nesse sentido não seria
suficiente, caso a atuação de cada membro da instituição envolvido na garantia do
direito à educação pública não fosse proativa, indo até cada escola ocupada, buscando
estabelecer contato com cada grupo reivindicante, a fim de conhecer a realidade local e
identificar as reivindicações e a pertinência delas, diante da pulverização do movimento
por todo o Estado.
Portanto, para além de um modelo de atuação do Ministério Público, requer-se a
alteração da cultura de atuação dos membros da instituição, o que pode ser impulsionada
33 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Ofício Circular – Ocupação das
escolas por alunos adolescentes. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/
noticias/article.php?storyid=1610&tit= OFICIO-CIRCULAR-Ocupacao-das-escolas-por-alunosadolescentes>. Acesso em: 08 fev. 2017.
34 “2. O Ministério Público do Estado do Paraná permanecerá, incessantemente, pautando-se pelo respeito mútuo,
buscando a mediação para a composição dos interesses em conflito e a superação dos impasses existentes. Quer-se,
com isso, para além da pacificação social, o retorno ao regular funcionamento do sistema educacional, bem como a
identificação e implementação das reivindicações que se mostrem pertinentes apresentadas nas diversas regiões do
Estado, ainda que se faça necessária a propositura de demandas judiciais, pelo próprio Ministério Público,
no exercício das tutelas coletivas, conforme expressa previsão constitucional (CF, art. 129, III);” MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Procuradoria-Geral de Justiça. Nota do Ministério Público
do Paraná acerca das ocupações das escolas públicas estaduais. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.
mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=1630>. Acesso em: 01 fev. 2017. (grifo nosso).
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pelo Planejamento Estratégico de cada unidade e ramo do Ministério Público (capaz de
disseminar planos e ações locais e regionais, além de mitigar os excessos provocados pela
incorreta compreensão da independência funcional35, bem como que esteja alinhado com
toda a instituição – Administração Superior, Conselhos, Corregedoria, Procuradorias
e Promotorias de Justiça – com a adoção de indicadores de desempenho funcional,
como a atuação extrajudicial e judicial, e de parâmetros de relevância e de impacto
social para aferição dos resultados obtidos, que subsidiem os critérios qualiquantitativos
para promoção na carreira, distribuição de serviços e alocação de recursos humanos,
físicos, materiais e financeiros)36, pelo banco de projetos, ações nacionais e o Prêmio
CNMP, acompanhada de fóruns de gestão, intercâmbios de boas práticas e uma política
de comunicação integrada, além da revisão do papel das Corregedorias dos Ministérios
Públicos (mediante o aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação utilizados com
a associação de critérios quantitativos e qualitativos, e que privilegie a capacidade
dos membros do Ministério Público de resolverem e não de apenas instaurarem
procedimentos)37.
Nesse sentido, vale destacar a Recomendação n. 54, de 28 de março de 2017,
que dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério
Público, e cujo art. 7º afirma que a aferição da atuação resolutiva do Ministério Público
inclui a adoção de indicadores de resolutividade, a consideração sempre que possível
35 Em outras palavras, o princípio da independência funcional é uma prerrogativa, conferida
pelo art. 127, § 1.º, da CF, ao Ministério Público para que possa, em nome da sociedade, agir na
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
(art. 127, caput, da CF). Na aplicação do princípio da independência funcional, o Conselho Nacional
do Ministério Público e os Tribunais Superiores, apesar do seu conteúdo ser dinâmico e objeto
de questionamentos de natureza diversa, tem buscado a sua compatibilização com os demais
princípios funcionais, para que a instituição possa desenvolver políticas de atuação integrada e,
assim, obter melhores resultados na defesa dos bens jurídicos coletivos e difusos. Cfr. CAMBI,
Eduardo. Princípio da independência funcional e planejamento estratégico do Ministério Público.
Revista dos Tribunais, vol. 955, maio/2015, p. 136.
36 Cfr. Resumo das proposições resultantes das reuniões do grupo de trabalho, realizadas em
28 e 29 de novembro de 2016, para o Encontro Estadual do Ministério Público do Paraná - “MP
Resolutivo”, nos dias 15 e 16 de dezembro de 2016. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ. Ministério Público Resolutivo. Disponível em: <http://www.planejamento.mppr.mp.br/
arquivos/File/MPResolutivo/Categorias_MP_Resolutivo.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2016.
37
Cfr. Carta de Brasília, item 3, letra “a” (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. Carta de Brasília: modernização do controle da atividade extrajurisdicional pelas
Corregedorias do Ministério Público. p. 03. Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/
images/CARTA_DE_BRAS%C3%8DLIA.pdf>. Acesso em: 01 fev. 2017). Verificar, ainda:
ZENKNER, Marcelo. Corregedoria e efetividade do Ministério Público: necessidade de revisitar
a atuação demandista. Revista jurídica Corregedoria Nacional, Brasília, v. 1, n. 1, p. 203-216,
2016; GOULART, Marcelo Pedroso. Corregedorias e Ministério Público resolutivo. Revista
jurídica Corregedoria Nacional, Brasília, v. 1, n. 1, p. 217-238, 2016.
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de indicadores sociais, a aferição de resultados quantificáveis relevantes relacionados
à atuação institucional (ressarcimento de danos, recuperação do produto do crime e
outros), além do acompanhamento de projetos relacionados aos objetivos estratégicos
em procedimentos específicos, a serem analisados em correições ordinárias, voltada a
prestigiar e estimular o membro que os adota.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modelo contemporâneo de Ministério Público Resolutivo deve ser construído
a partir da atuação de cada ramo, unidade e membro da instituição, tendo como forma
ideal a de membro de Fato.
É certo que existem várias dificuldades na atuação proativa e preventiva do
Ministério Público, dentre elas a confiança da população na instituição, que pode ser
aumentada por meio de uma maior transparência e abertura dos canais democráticos
de comunicação com a comunidade, bem como a otimização das estruturas físicas e
humanas do Ministério Público. Isso depende da priorização de modelos descentralizados
e regionais, focados em questões temáticas, que, nem sempre, acompanham a mesma
lógica da organização do Poder Judiciário. Por outro lado, não se pode minimizar a
atuação processual do Ministério Público (audiências, ações judiciais, pareceres, dentre
outras), que continuará existindo e deve ser prestada com eficiência e qualidade.
De acordo com o Relatório Índice de Confiança na Justiça Brasileira, organizado
pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, publicado no 1º semestre de 2016, acerca
do Índice de Confiança na Justiça do Brasil, o Ministério Público é a quarta instituição
mais confiável do Brasil (36%), a frente do Poder Judiciário (29%) e da Polícia (25%)38.
Essa pesquisa demonstra que o Ministério Público já possui a confiança necessária para
expandir sua forma de atuação e implantar definitivamente um modelo de Ministério
Público Resolutivo.
A melhoria na qualidade da atuação dos membros do Ministério Público é
proporcional ao incremento de políticas institucionais, que dependem do investimento
permanente na qualificação e na ampliação do número de membros no Brasil, necessárias
para assegurar a expansão das atribuições institucionais de um Ministério Público
Resolutivo.
De acordo com os Indicadores de Acesso à Justiça, disponibilizados pelo
Ministério da Justiça, o Ministério Público dos Estados e do Distrito Federal tem 10.758
membros, o Ministério Público Federal possui 778 membros e o Ministério Público do

38 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Relatório ICJ Brasil: 1º semestre de 2016. p. 15.
Disponível
em:
<http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/17204/
Relatorio-ICJBrasil_1_sem_2016.pdf ? sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 08 fev. 2017.
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Trabalho, 2.904 membros39, enquanto, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
há um contingente populacional no Brasil de 207.067.51940.
Com efeito, existe um membro do Ministério Público dos Estados e Distrito
Federal para cada 19.247 pessoas; um membro do Ministério Público Federal para 266.153
pessoas; e um membro do Ministério Público do Trabalho para 71.304 pessoas. Tais
dados evidenciam a dificuldade de cada membro do Ministério Público em atingir toda a
população do país, sendo extremamente necessário não apenas um plano estratégico em
sua atuação, mas também o fortalecimento de uma política orçamentária que privilegia
o aumento progressivo e, principalmente, a qualificação permanente de sua estrutura
organizacional e de pessoal.
Em períodos de desenvolvimento econômico reduzido, a gestão do Ministério
Público precisa ser eficiente, assumindo o desafio de fazer mais com menos recursos.
Por isso, mais do que nunca, faz-se necessária a adequação da independência funcional
do Ministério Público a um planejamento funcional e estratégico, com a reformulação
de sua atuação na esfera cível e penal (visualizando o delito como fenômeno social, que
pode ser combatido em diversas frentes, especialmente com caráter preventivo), bem
como intensificar as estruturas de investigação e repressão dos ilícitos (por meio da
tecnologia da informação, redes de proteção ao patrimônio público, operações integradas
com as Polícias e os demais órgãos de controle, otimização/integração da atuação
das Promotorias de Justiça, diálogos com o Poder Judiciário, educação continuada de
membros e servidores etc.).
Esse trabalho deve ser realizado em conjunto com a sociedade civil, atendendo
seus anseios mediante a construção de canais de comunicação eficientes (como consultas
públicas, canais de denúncia, abertura às redes sociais, desenvolvimento de aplicativos
para smartphones e tablets41, atuação proativa e integrada das ouvidorias, participação junto
a Conselhos de Direitos etc.). Logo, é indispensável a atuação do Ministério Público na
formulação, fiscalização e implementação de políticas públicas. Para tanto, não se pode
prescindir do acompanhamento dos orçamentos públicos, fiscalizando a elaboração, a
39 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Indicadores de acesso à justiça, 2013. Disponível em:
<http://www.acessoajustica.gov.br/pub/centraisDeConteudo/monitoramentoIndicadores.
faces>. Acesso em: 08 fev. 2017.
40 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Projeção da população
do Brasil e das Unidades da Federação. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/apps/
populacao/projecao/>. Acesso em: 08 fev. 2017.
41 O Ministério Público do Estado do Espírito Santo venceu o Prêmio CNMP 2016, na categoria
Tecnologia da Informação, com o projeto APP MPES Mobile. Desenvolveu uma ferramenta
para smartphones e tablets para facilitar a comunicação com o cidadão. Ele possibilita que se faça, a
qualquer hora, denúncias por chat (semelhante ao Whatsapp), consultar a localização da Promotoria
de Justiça mais próxima, verificar processos, publicações, notícias, além de conhecer mais sobre a
instituição. Ademais, o Ministério Público do Estado do Acre, nessa mesma categoria do Prêmio
CNMP 2016, ficou em 3o lugar com a produção do software do Centro de Atendimento ao Cidadão,
que é um sistema de acompanhamento dos atendimentos públicos, com o armazenamento do
histórico de cada cidadão, o que resultou em maior segurança e agilidade no serviço prestado pelo
MP. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Prêmio CNMP 2016: Ministério
Público, um projeto, muitas conquistas: projetos premiados. Brasília: CNMP, 2016, p. 43-45.
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aprovação e a execução dos projetos de Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual, o que exige uma política de qualificação permanente dos
integrantes do Ministério Público brasileiro42.
No entanto, o Ministério Público não deve ultrapassar os limites de sua atuação,
substituindo-se ao administrador público. Precisa atuar como um articulador/mediador
interinstitucional para viabilizar o compromisso das autoridades públicas com a adoção
de medidas preventivas, bem como para a construção conjunta e integrada de soluções
mais eficientes para as demandas sociais.
A revisitação da atuação da instituição no processo civil, mediante a ampliação
dos usos dos mecanismos que favoreçam a autocomposição e estimulem a mais ampla
participação popular na tomada de decisões, bem como a melhor identificação dos
interesses transindividuais e a utilização de técnicas processuais coletivas43, também pode
contribuir para disseminar a cultura da paz, prevenir ilícitos e danos, bem como evitar a
judicialização de demandas.
Entretanto, é importante advertir que a dicotomia Ministério Público Demandista
e Resolutivo não deve ser utilizada de forma maniqueísta, nem utópica. Ambos os
modelos têm a sua relevância e devem ser pensados em conformidade com as atribuições
específicas do membro do Ministério Público, para que a eficiência institucional possa
atingir padrões de qualidade (v.g., seria inconcebível justificar a ausência sistemática de um
Promotor de Justiça, com atribuições criminais, em audiências ou sessões do Tribunal do
Júri, sob o argumento de fazer reuniões com o Conselho da Comunidade, já que, dentre os
deveres dos agentes ministeriais, está o de assistir aos atos processuais, quando obrigatória
ou conveniente a sua presença; art. 43, inc. V, da Lei 8.625/93). Afinal, a compreensão
da resolutividade do Ministério Público não pode ser norteada pela vontade isolada de
algum de seus membros, mas ser guiada pelo Planejamento Estratégico e vinculada às
normas jurídicas que estruturam e organizam a atividade ministerial.
42 A propósito, os arts. 1o das Recomendações 44 e 48 do CNMP estabelecem que os ProcuradoresGerais e os Diretores dos Centros de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional devem empreender
esforços para a inclusão dos temas “Financiamento Constitucional do Direito à Educação de
Qualidade” e “Financiamento Constitucional do Direito à Saúde”, no ingresso vestibular da carreira,
nos cursos de formação e atualização dos membros do Ministério Público, bem como a priorização
da temática no planejamento estratégico das unidades. Para facilitar a progressiva qualificação dos
integrantes do Ministério Público brasileiro, a Resolução n. 44, de 27 de setembro de 2016, criou,
no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, a Unidade Nacional de Capacitação do
Ministério Público com as funções de regulamentar os cursos oficiais para o ingresso, a formação
inicial e o aperfeiçoamento dos Membros e dos servidores do Ministério Público, bem como organizar
cursos, seminários, pesquisas e similares, diretamente ou em parceria e convênio com instituições e
órgãos da mesma natureza (art. 2o).

43 Nesse sentido, há importantes inovações previstas no novo Código de Processo
Civil, como o incidente de assunção de competência e de resolução de demandas
repetitivas, que exigem um repensar na atuação do Ministério Público.
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Por isso, é importante destacar a Recomendação n. 54, de 28 de março de 2017, que
dispõe sobre a Política Nacional de Fomento à Atuação Resolutiva do Ministério Público,
e que, para sair do papel, precisará da adoção de medidas normativas e administrativas por
cada um dos ramos e unidades do Ministério Público brasileiro, a fim de que se fortaleça
uma nova cultura institucional indispensável a uma atuação responsável, socialmente
efetiva e convergente com as funções constitucionais atribuídas ao Ministério Público.
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AS ALTERAÇÕES NO SISTEMA DE INCAPACIDADE
ORIUNDAS DO ESTATUTO DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL:
A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DEFESA
DOS INTERESSES DOS INCAPAZES
Emanuele da Silva e Silva1

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo expor as alterações que o sistema de incapacidades
sofreu com o advento da Lei n. 13.146/2015, conhecida como Estatuto da Pessoa com
Deficiência, bem como explanar acerca do tratamento do processo de interdição no
Novo Código de Processo Civil, com o escopo de demostrar as modificações na atuação
do Ministério Público na salvaguarda dos interesses dos incapazes. Para tanto, a autora
expôs a mudança de paradigma ocasionada pela Lei n. 13.146/2015 e seu conflito com as
normas legislativas do Novo Código de Processo Civil, com a finalidade de definir qual
a norma aplicável.
PALAVRAS-CHAVE: Estatuto da Pessoa Com Deficiência. Novo Código de Processo
Civil. Ministério Público.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to explain the changes that the disability system experienced
with the advent of Law 13,146 / 2015, known as the Disabled Persons Statute, as well as
explaining the treatment of the interdiction process in the New Code of Civil Procedure,
With the scope of demonstrating the modifications that the Public Prosecutor’s
performance in safeguarding the interests of the incapacitated. For this, the author
exposed the paradigm shift caused by Law No. 13,146 / 2015 and its conflict with the
norms of the legislation of the New Code of Civil Procedure to define the applicable
standard.
KEYWORDS: Status of the Person with Disabilities. New Code of Civil Procedure.
Public ministry.
1 Bacharel em Direito, Pós-Graduanda em Direito Processual pela Pontifícia Universidade
Católica de Minas Gerais e assessora de promotoria de segunda entrância do Ministério Público do
Estado do Pará.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

93

Artigos
1 INTRODUÇÃO
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
ratificada pelo Brasil, regulamentada pela Lei n. 13.146/2015, dispõe em seu art. 12 que:
“as pessoas com deficiência gozam de capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas
em todos os aspectos da vida” (in verbis).
Destarte, as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas como plenamente
capazes, ocasionando uma mudança de paradigma no ordenamento jurídico pátrio
modificando o sistema de incapacidades, alterando o instituto da curatela e criando a
tomada de decisão apoiada.
A Lei n. 13.146/2015 foi aprovada na mesma época em que o Novo Código
de Processo Civil, tendo este revogado artigos do Código Civil referente à interdição,
passando a regulamentá-la com exclusividade. Ocorre que algumas normas da Lei n.
13.146/2015 conflitaram com disposições do Novo Código de Processo Civil referentes
à curatela e interdição, influenciando diretamente a atuação do Ministério Público nos
processos em que há interesses de incapazes, interferindo no dia a dia dos promotores
de justiça.
2 O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (Lei n. 13.146/2015) E AS
ALTERAÇÕES NA CAPACIDADE CIVIL
A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, da
qual o Brasil tornou-se signatário em março de 2007, através do Decreto n. 6.949/2009,
visa a promoção da autonomia e independência individual das pessoas com deficiência.
A referida Convenção foi regulamentada pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Lei n. 13.146/2015), aprovada em 2015 e com vigência a partir de 03 de
janeiro de 2016, a qual ocasionou uma verdadeira mudança de paradigmas ao considerar
plenamente capazes as pessoas com deficiência.
Para José Fernando Simão (2015), Vitor Frederico Kümpel e Bruno de Ávila
Borgarelli (2015), representantes de uma das correntes doutrinárias que surgiram com a
edição da Lei n. 13.146/2015, as mudanças que o Estatuto da Pessoa com Deficiência
implementou são prejudiciais aos deficientes, tendo em vista que eles teriam uma proteção
mais efetiva se fossem considerados como vulneráveis (dignidade-vulnerabilidade).
[...] Aquele que não compreende e nem se autodetermina precisa
ser rigorosamente protegido, e até mesmo de si próprio. O código
civil volta a atenção, assim, para esses indivíduos que, por variadas
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causas, não têm discernimento ou aptidão para a manifestação
de vontade, e devem interagir socialmente em igualdade de
condições por meio de representação e/ou assistência. Assim, ao
absolutamente incapaz, por não ser apto aos atos da vida civil, dáse representante, que fala, age e quer pelo seu representado. Ao
relativamente incapaz confere-se assistente, e ambos praticam em
conjunto os atos jurídicos.
Estando a vontade juridicamente apreciável na base dessa
sistemática protetiva, é claro que o pareamento de condições
para a atuação social precisa ser estimulado por esses institutos. A
vulnerabilidade do indivíduo não pode nunca ser desconsiderada
pelo ordenamento. Isso é óbvio. (KÜMPEL, BORGARELLI,
2015, p. 01).

Entretanto, acertadamente, Flávio Tartuce (2016), Paulo Lôbo (2015), Pablo
Stolze Gagliano (2015) e outros autores defendem que as modificações do Estatuto
da Pessoa com Deficiência são louváveis, pois salvaguardam a dignidade-liberdade das
pessoas com deficiência.
[...] em verdade, este importante estatuto, pela amplitude do
alcance de suas normas, traduz uma verdadeira conquista social.
Trata-se, indiscutivelmente, de um sistema normativo inclusivo,
que homenageia o princípio da dignidade da pessoa humana em
diversos níveis. (GAGLIANO, 2015, p. 03).

O novel Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou significativamente o instituto
da capacidade civil ao considerar que apenas o menor de 16 anos é absolutamente incapaz,
pois a deficiência mental por si só não é suficiente para determinar se um indivíduo não
possa gerir sua vida.
A pessoa com deficiência somente poderá ser considerada relativamente incapaz
quando, por causa transitória ou permanente, não puder exprimir sua vontade (art. 4º do
Código Civil).
Segundo Pablo Stolze Gagliano (2016), a Lei n. 13.146/2015 albergou uma
mudança de conceito relativamente à deficiência, dissociando-a da noção de incapacidade,
compreendendo o deficiente como um sujeito plenamente capaz, primando, deste modo,
pelo princípio da isonomia.
“[...] Deixa-se de lado, assim, a proteção de tais pessoas como vulneráveis, o que
era retirado do sistema anterior. Em outras palavras, a dignidade-liberdade substitui a
dignidade-vulnerabilidade” (TARTUCE, 2016, p. 53).
Assim, conforme dispõe o art. 6º da Lei n. 13.146/2015, a pessoa com
deficiência pode:
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Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive
para:
I – casar-se e constituir união estável;
II – exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III – exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a
informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar;
IV – conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória;
V – exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; e
VI – exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como adotante
ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. (in
verbis).

3 DA CURATELA E DA INTERDIÇÃO: O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL
Não obstante os deficientes serem plenamente capazes, em algumas situações
excepcionais, a pessoa com deficiência mental pode ser submetida à curatela, a qual,
na nova sistemática da Lei n. 13.146/2015, deixou de possuir natureza de interdição de
exercício de direitos, para tornar-se uma espécie de medida protetiva restrita a atos de
caráter patrimonial.
Ocorre que o Novo Código de Processo Civil (NCPC) revogou os artigos do
Código civil referentes ao processo de interdição, passando a regulamentá-lo com
exclusividade, cujas disposições conflitaram com algumas normas da Lei n. 13.146/2015.
Tais conflitos normativos afetam diretamente a atuação do Ministério Público na
defesa dos interesses dos incapazes (art. 178, II do NCPC), de modo que a análise da
legislação que deverá prevalecer é de suma importância para o presente artigo.
Neste ponto faz-se relevante uma observação acerca da legitimidade do Ministério
Público para a propositura da ação que definirá os termos da curatela, pois o Estatuto da
Pessoa com Deficiência alterou dispositivos do Código Civil referentes à interdição que
haviam sido revogados pelo Novo Código de Processo Civil, sem fazer menção expressa
à revogação da revogação.
Esse “atropelamento legislativo” (TARTUCE, 2016, p. 685) influencia diretamente
o papel do Ministério Público nos processos que envolvam interesses de incapazes, pois o
art. 1.769 do Código Civil disciplinava as hipóteses de legitimidade do Ministério Público
para a propositura da ação interdição, dispondo que:
Art. 1.769. O Ministério Público só promoverá interdição:  
I – em caso de doença mental grave;
II – se não existir ou não promover a interdição alguma das pessoas
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designadas nos incisos I e II do artigo antecedente
III – se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas no inciso
antecedente. (in verbis).

Não obstante, o Novo Código de Processo Civil ter revogado o art. 1.769 do
Código Civil, passando a disciplinar a matéria em seu art. 748, segundo o qual o Ministério
Público somente poderia propor a ação de interdição em caso de doença mental grave.
Art. 748. O Ministério Público só promoverá interdição em caso de doença
mental grave:
I – se as pessoas designadas nos incisos I, II e III do art. 747 não existirem
ou não promoverem a interdição;
II – se, existindo, forem incapazes as pessoas mencionadas nos incisos I e II
do art. 747. (in verbis).

Entretanto, a Lei n. 13.146/2015, ignorando a modificação no art. 1.769 do
Código Civil promovida pelo Novo Código de Processo Civil, conservou a estrutura
do referido dispositivo legal, alterando somente a redação do seu inciso I, substituindo a
expressão “doença mental grave” por “deficiência mental ou intelectual”.
A disposição da Lei n. 13.146/2015 é mais abrangente, na medida em que o
Ministério Público, na ausência de outros legitimados, pode atuar como substituto
processual de pessoa com qualquer deficiência mental ou intelectual, já segundo o Novo
Código de Processo Civil, sua atuação seria restrita a casos de doença mental grave.
Para Didier (2015), a diferença é evidente e, neste caso, parece mais adequado
considerar que houve revogação tácita do Novo Código de Processo Civil, no ponto,
pela Lei n. 13.146/2015. Isto porque, para o referido autor para a solução do conflito
legislativo:
[...] é preciso, então, conciliar as leis no plano intertemporal.
A tarefa não é simples. Para tanto, são dois os postulados
interpretativos que serão utilizados: a) as leis estão em sintonia
de propósitos; b) elas devem ser interpretadas de modo a dar
coerência ao sistema (DIDIER, 2015, p. 02).

Didier (2015) utiliza esse argumento porque os projetos de lei do Estatuto da
Pessoa com Deficiência e o Novo Código de Processo Civil tramitaram na mesma
época, possuindo o mesmo interesse, o de conferir igualdade e autonomia à pessoa com
deficiência.
Em sentido contrário, Flávio Tartuce (2016, p. 68) defende que uma terceira lei
deveria determinar qual a legislação aplicável, caso isso não ocorra deverá prevalecer o
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Novo Código de Processo Civil, pois se concentra neste a disciplina da matéria interdição.
Entretanto, mais acertado é o posicionamento esboçado por Paulo Lôbo (2015),
segundo o qual
[...] Assim, não há que se falar mais de “interdição”, que, em

nosso direito, sempre teve por finalidade vedar o exercício, pela
pessoa com deficiência mental ou intelectual, de todos os atos da
vida civil, impondo-se a mediação de seu curador. Cuidar-se-á,
apenas, de curatela específica, para determinados atos.
[...] as regras do Novo CPC deverão ser interpretadas em
conformidade com as da Convenção sobre os Direitos das
Pessoas com Deficiência, pois esta tem força normativa superior
àquele, relativamente à curatela especial, como medida protetiva
e temporária, não sendo cabível a interpretação que retome o
modelo superado de interdição, apesar da terminologia inadequada
utilizada pela lei processual. (LÔBO, 2015, p. 01).

Isto porque, apesar do Estatuto da Pessoa com Deficiência ter sido publicado
posteriormente ao Novo Código de Processo Civil, o período de vacatio legis foi
diferenciado, tendo em vista ter este entrado em vigor em março de 2016, enquanto
àquele somente em janeiro de 2016.
Destarte, as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência que
contrariaram as disposições do Novo Código de Processo Civil só vigoraram dois meses
e quatorze dias, sendo revogados com a entrada em vigor do NCPC.
Não obstante, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem
força de emenda constitucional, pois versa sobre direitos humanos, seguiu o procedimento
previsto no art. 5º, § 3º da Constituição Federal, razão pela qual as disposições do Novo
Código de Processo Civil devem estar em harmonia com aquela.
Assim, estar-se-ia dando uma intepretação constitucional às normas do Novo
Código de Processo Civil, em conformidade com o fenômeno da Constitucionalização
do direito processual.
Passada a análise deste conflito, outra alteração de suma importância é a que prevê
que as ações que definem os termos da curatela, em que o Ministério Público não for
substituto processual, atuarão apenas como fiscal da ordem jurídica, pois a função de
curador especial será exercida pela Defensoria Pública, quando não houver advogado
constituído (art. 752, § 1.º, do Novo Código de Processo Civil).
Euclides de Oliveira (2007), antes da entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil, já havia dado destaque a esta ideia da não atuação do Ministério Público
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como curador especial nas ações de interdição que por ele não fossem propostas,
conforme segue:
[...] Em suma, lembrando que o Ministério Público tem sua atuação
pautada pela defesa de interesses indisponíveis do indivíduo e da
sociedade, bem como ao zelo dos interesses sociais, coletivos
ou difusos, resta imprópria sua investidura para tarefas de outra
ordem, especialmente quando conflitantes com sua necessária
intervenção como fiscal da lei. É o que sucede nos processos de
interdição com objetivo de curatela de pessoa declarada incapaz
para a regência de sua pessoa e para a administração de seus bens.
Servirá outro, e não o Ministério Público, como curador especial
do interditando. (OLIVEIRA, 2007, p. 83)

4 DA DECISÃO APOIADA
Além de modificar institutos já vigentes, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
inovou ao criar a tomada de decisão apoiada, a qual merece ser analisada no presente
artigo por ser umas das hipóteses legais em que o Ministério Público deverá atuar como
fiscal da ordem jurídica.
[...] De início, conforme o caput da norma, a tomada de decisão
apoiada é o processo judicial pelo qual a pessoa com deficiência
elege pelo menos duas pessoas idôneas, com as quais mantenha
vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os
elementos e informações necessários para que possa exercer sua
capacidade. (TARTUCE, 2016, p. 693).

Anteriormente ao advento da Lei n. 13.146/2015, havia previsão de uma forma
de curatela especial para o enfermo ou portador de deficiência física, a qual, inclusive,
poderia ser requerida pelo Ministério Público, conforme vê-se no art. 1.780 do código
civil, segundo o qual:
Art. 1.780. A requerimento do enfermo ou portador de deficiência física, ou,
na impossibilidade de fazê-lo, de qualquer das pessoas a que se refere o art.
1.768, dar-se-lhe-á curador para cuidar de todos ou alguns de seus negócios
ou bens. (in verbis).

Esta espécie de curatela, denominada pela jurisprudência pátria como curatelamandato conferia poderes para a administração dos negócios e dos bens do deficiente.
Entretanto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência a substituiu pelo instituto da tomada
de decisão apoiada, que se propõe a auxiliar a pessoa com deficiência para a celebração
de atos mais complexos.
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A decisão apoiada não implica representação da pessoa com deficiência, pois
consiste no acompanhamento e apoio em decisões acerca de contratos, declarações,
assunção de compromissos, decisões e questões que encerram importância econômica
ou patrimonial (RIZZARDO, 2015).
Assim, por exemplo, na hipótese de um promotor de justiça se deparar com a
necessidade de um deficiente físico, dada suas limitações, em ter alguém para administrar
seus negócios e bens, não mais requererá a curatela-mandato, mas atuará como fiscal da
ordem jurídica no procedimento previsto no art. 1.783-A do Código Civil.
Como dito anteriormente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência visa tornar
ampla a participação do deficiente na vida civil, de modo que, juntamente com a curatela,
a tomada de decisão apoiada é de suma importância para a consecução de tal finalidade.
Pelo procedimento da tomada de decisão apoiada, as pessoas com deficiência se
habilitam, por conta própria e escolhem duas pessoas, com as quais possua vínculos e
em quem confiem, para lhes auxiliarem na tomada de decisões sobre atos da vida civil,
conforme dispõe o art. 1.783-A do Código Civil:
Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo qual a
pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas) pessoas idôneas, com as quais
mantenha vínculos e que gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na
tomada de decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos e
informações necessários para que possa exercer sua capacidade. (in verbis).       

A partir de então será formulado judicialmente um termo que delimite os aspectos
que abrangem a tomada da decisão apoiada, o qual considerará as vontades e os interesses
da pessoa com deficiência, os apoiadores e os momentos em que sua participação na
formalização de negócios jurídicos será imprescindível (artigo 1.783-A, §§ 1º e 2º do
Código Civil).
Aqui há uma inovação na atuação do órgão ministerial, tendo em vista que o
Ministério Público deverá, antes do pronunciamento judicial, emitir parecer (artigo
1.783-A, § 3º do CC), bem como deverá se manifestar em caso de divergência entre a
vontade da pessoa apoiada e dos apoiadores.
[...] Além disso, se o apoiador agir com negligência, poderá a pessoa
apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério
Público ou ao juiz, especialmente com o intuito de evitar a prática
de algum negócio jurídico que possa lhe trazer prejuízo (art.
1.783-A, § 7.º, do CC/2002). (TARTUCE, 2016, p. 693).
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CONCLUSÃO
Por todo o exposto, verifica-se que o Estatuto da Pessoa com Deficiência
modificou o paradigma de que as pessoas com deficiência não são plenamente capazes,
passando a tratá-las com igualdade, mudando o tratamento da dignidade-vulnerabilidade
para a dignidade-liberdade.
Além do que, o advento do Novo Código de Processo Civil, que passou a
disciplinar com exclusividade o processo de interdição, ocasionou um conflito legislativo
com a Lei n. 13.146/2015, o qual é solucionado pela aplicação daquele em conformidade
com os valores que norteiam a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência.
Destarte, definida a norma aplicável, explanou-se acerca das modificações na
atuação do Ministério Público na defesa dos direitos dos incapazes, diante das novidades
legislativas, em razão de sua grande relevância no dia a dia da atuação dos promotores
de justiça.
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DA IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO NO SISTEMA EDUCACIONAL
PÚBLICO: DISPONIBILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS
ALUNOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA SENSORIAL,
FÍSICA E INTELECTUAL
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RESUMO
O presente trabalho visa tratar da acessibilidade igualitária de aprendizagem didáticopedagógica para alunos portadores de necessidades especiais por deficiência sensorial
física e intelectual, na rede pública de Ensino Fundamental e Médio, com a disponibilização
obrigatória de profissional técnico cuidador, possibilitando o acompanhamento do
educando em suas diversas áreas de aprendizagem, haja vista o atual panorama de
precariedade no sistema público educacional, no tocante ao aparelhamento estrutural
de suporte físico, material, e técnico – docente, dos estabelecimentos de ensino desta
rede. Desse modo, o Estado deve implementar como garantia ao direito fundamental,
de forma igualitária, uma educação inclusiva ao público dos educandos portadores de
necessidades especiais.
PALAVRAS-CHAVE: Ensino público. Educação inclusiva. Necessidades especiais.
Acessibilidade. Profissional Técnico Cuidador.
RESUMEN
El presente trabajo pretende tratar la accesibilidad igualitaria de aprendizaje
didáctico-pedagógico para alumnos portadores de necesidades especiales por deficiencia
sensorial física e intelectual, en la red pública de enseñanza fundamental y media,
con la disponibilidad obligatoria de profesional técnico cuidador posibilitando el
acompañamiento del educando en sus Diversas áreas de aprendizaje. Hay que ver el
actual panorama de precariedad en el sistema público educativo, en lo que se refiere
1
Especialista em Direito Público. Promotor de Justiça. Promotoria de Justiça de Xinguara.
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mp.br.
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al apareamiento estructural de soporte físico, material, y técnico - docente, de los
establecimientos de enseñanza de esta red. De este modo el Estado debe implementar
como garantía al derecho fundamental, de forma igualitaria, una educación inclusiva al
público de los educandos portadores de necesidades especiales.
PALABRAS-CLAVE: Enseñanza pública. Educación inclusiva. Necesidades especiales.
Accesibilidad. Profesional técnico Cuidador.
O presente trabalho foi apresentado no XXII Congresso Nacional do Ministério
Público, na cidade Belo Horizonte-MG entre os dias 27 a 30 de setembro de 2017, estando
em conformidade com seu regimento interno, quais seja: ”aprofundar a discussão acerca
dos problemas inerentes à atuação do Ministério Público, colimando a construção de
modelos operacionais mais eficazes à realização da justiça e da paz social”.
O XXII Congresso Nacional do Ministério Público estabeleceu como tema central
Três Décadas da Constituição Federal de 1988: Os Novos Desafios do Ministério Público. Nesse
espeque, a obra foi caracterizada no campo da Área Cível e Especializadas, focalizando
na denominada regulamentação, criação e execução de equipamentos necessários e
imprescindíveis ao apoio técnico especializado, como profissional cuidador, ao educando
portador de deficiência na rede regular de ensino público estadual e municipal.
1 EXPOSIÇÃO
“Somos todos iguais, e ao mesmo tempo diferentes. Somos todos normais, tristes
ou contentes. Cadeira de rodas ou a pé, é indiferente, há que ver. Olhos não veem
corações, dentro do peito a bater. Ter uma deficiência não é o final, é apenas o início de
uma luta desigual. Nunca digas nunca, a vida não foi feita para desistir, mas para lutar...
Lutar e prosseguir!”4
O artigo 7º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
Site externo da Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu o compromisso
com a adoção de medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno
exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de
oportunidade com as demais. O documento internacional também resolveu a polêmica
da coexistência entre um sistema segregado de educação, que se baseia na condição
de deficiência, e um sistema comum, que reconhece e valoriza a diversidade humana
presente na escola, ao explicitar que o direito das pessoas com deficiência à educação
4
Beatriz © Luso-Poemas. Disponível em: < https://www.luso-poemas.net/modules/news/
article.php?storyid=119652>. Acesso em: 14 fev. 2017.
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somente se efetiva em sistemas educacionais inclusivos, em todos os níveis, etapas e
modalidades de ensino.
Os novos marcos legais, políticos e pedagógicos da educação infantil, a mudança
da concepção de deficiência, a consolidação do direito da pessoa com deficiência à
educação e a redefinição da educação especial, em consonância com os preceitos da
educação inclusiva, constituíram-se nos principais fatores que impulsionaram importantes
transformações nas práticas pedagógicas.
A priori, é fundamental ilustrar que o profissional será um suporte fundamental
no acompanhamento e auxílio ao educando, permitindo ao aluno com deficiência
a compreensão das matérias, auxílio na locomoção e participação no quotidiano do
educando, ofertando suporte na qualidade e condições pessoais dos alunos com
deficiência no âmbito do sistema educacional de maneira efetiva e individualizada.
Ademais, o acompanhamento de profissional maximiza o desenvolvimento
acadêmico e social do aluno, oportunizando melhores condições e estrutura para a
educação plena e com uma verdadeira educação inclusiva. Tais condicionantes, expressas
ou implícitas, em tese, são Princípios cardeais de ordem Constitucional vincados no
Artigo 5º e 6º caput da vigente Carta Política,
In verbis:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida,
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes.
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia,
o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

No mesmo sentido o Art. 4º. Da Lei Brasileira de Inclusão:
Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais
pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma
de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o
propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento
ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com
deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento
de tecnologias assistivas.

E ainda o Art. 208 da C.F./88, prescreve que:
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de:
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III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,
preferencialmente na rede regular de ensino;

Nesse sentido, o artigo 227, § 1º CF/88 dispõe:
[...] § 1°. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e
do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo
aos seguintes preceitos: [...] II – criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência física, sensorial e eliminar ou reduzir os
obstáculos que impeçam o exercício da própria cidadania.

A Constituição Estadual do Pará prevê em seu artigo 276 a possibilidade
de assistência especial ao educando portador de deficiência física, sensorial ou
mental.
Art. 276. O atendimento educacional será especializado para os superdotados e para
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, inclusive com educação para o
trabalho, ministrado, preferencialmente, na rede regular de ensino, nos diferentes níveis,
resguardadas as necessidades de acompanhamentos e adaptação e garantidos materiais
e equipamentos adequados.
Parágrafo único. As instituições privadas, voltadas para o ensino de que trata este
artigo, serão apoiadas e acompanhadas pelo Poder Público.

Nessa mesma linha, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n.
9.394/1996) estabeleceu, em seu artigo 58, o seguinte:
Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos
portadores de necessidades especiais. § 1° Haverá, quando necessário, serviços de apoio
especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de educação
especial.

Não bastasse, em 2012 foi editada a Lei n. 12.764, com o claro objetivo de
conceder maior proteção aos alunos portadores do chamado Transtorno do Espectro
Autista, os quais, se forem incluídos em classes de ensino comum ou regular, terão direito
à devida assistência de um acompanhante especializado, o chamado Cuidador.
Editado o Decreto 8.368, em 2014, regulamentador da Lei n. 12.764 de 2012, dito
expresso no Paragrafo 2 do Artigo 3: Caso seja comprovada a necessidade de apoio às
atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados especiais,
a instituição de ensino, em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra
deficiência estiver matriculada, disponibilizará acompanhante especializado no contexto
escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3 da Lei n. 12.764 de 2012.
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Convém sublinhar na fundamentação do projeto de lei que mais tarde resultou na
Lei n. 12.764 de 2012, restou acrescentando parágrafo ao artigo 58 da Lei de Diretrizes e
Bases, após o parágrafo primeiro desse artigo que trata justamente da oferta obrigatória
dos serviços de apoio especializado nas escolas regulares, para destacar a obrigatoriedade
da presença de Cuidador quando as condições do aluno com deficiência assim o
recomendar.
A Lei, portanto, revela a figura jurídica do Cuidador, que tecnicamente não pode
ser o professor de apoio ou professor auxiliar, mas da figura do agente administrativo,
enfermeiro ou técnico de enfermagem, assaz habilitado para oferecer os cuidados
necessários ao educando, até porque incumbe ao cuidador auxiliar no processo de
inclusão do educando portador de necessidades ou deficiências, notadamente no que
tange à mobilidade no ambiente escolar, além de atender a necessidades de ordem pessoal
do educando. Doutro lado, além do professor de ensino regular, tem-se a figura do
professor especializado, extraído do Artigo 59, Inciso II, da Lei n. 9394, de 1996.
Trata-se, de fato, de um professor com especialização na área funcional de ensino.
Nessa hipótese, a função precípua consiste no auxílio direto e pessoal ao educando, na
execução de suas tarefas escolares como também no tocante ao sistema de comunicação
do educando com terceiros.
Cabe sublinhar que a escola deve disponibilizar o profissional especializado
(professor de apoio; professor auxiliar ou cuidador), se e quando restar comprovado que
o educando especial efetivamente precisa dos serviços do acompanhante especializado.
Conforme seja a quantidade de educandos portadores de necessidades especiais
ou deficiências, parece importante a criação, na escola municipal ou estadual, de uma
classe específica na qual os educandos devem ser aglutinados. Ocorrendo a gradativa
melhora individualizada, conforme avaliação, o educando será inserido em sala de aula
junto aos demais educandos normais, para a devida inclusão social.
Nessa hipótese, e de acordo com a incapacidade dos educandos (cego, surdo,
surdo-mudo, autista etc.), torna-se necessária a limitação de matrícula, a fim de que haja
a efetiva utilidade ou proveito.
Assim, é indiscutível a necessidade da presença de um cuidador para garantir a
inclusão e a aprendizagem de alguns alunos.
O papel do cuidador é oferecer o acompanhamento individualizado, de forma a
viabilizar a mobilidade no ambiente escolar, o atendimento de necessidades pessoais e a
realização de outras tarefas que não podem ser prestadas pelo professor.
A transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos
inicia-se, portanto, pela garantia de pleno acesso aos alunos e alunas com deficiência à
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educação infantil, com a efetivação das medidas necessárias à consecução da meta de
inclusão plena.
Tramita na Câmara dos Deputados, mais especificamente com redação final pela
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania Projeto de lei n. 8.014-D de 2010 que
“[...] Acrescenta §4º ao art. 58 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional, para assegurar a presença de cuidador na
escola, quando necessário, ao educando com deficiência”.
In verbis, a redação final do projeto de lei aprovado pela Câmara dos
Deputados e encaminhado ao Senado Federal para deliberação:
§ 4º Quando necessário para promover o atendimento educacional na
escola regular, e em função das necessidades específicas do aluno, será
assegurado ao educando com deficiência a presença de cuidador no
estabelecimento das suas necessidades pessoais.

No Senado Federal, o projeto de Lei n. 228 de 2014 trata da mesma matéria de
assegurar a assistência aos educandos portadores de necessidades especiais ao cuidador.
Vejamos:
[...]Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para, quando necessário, assegurar ao educando com
deficiência a assistência de cuidador nas escolas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º O art. 58 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação:
Art. 58.
§ 4º Ao educando com deficiência será assegurada a assistência de
cuidador, nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados, quando
necessário para promover seu atendimento educacional na rede regular
de ensino.
§ 5º A ocupação de cuidador escolar caracteriza-se pelo serviço de auxílio
prestado, no âmbito de instituição de ensino, a educandos com deficiência,
considerada assim qualquer limitação, ainda que temporária, que os impeça
de realizar tarefas básicas da vida diária.
§ 6º O cuidador escolar deverá ter como formação mínima curso técnico
de nível médio em enfermagem ou em cuidados.
§ 7º O piso salarial dos cuidadores escolares é fixado em setenta por
cento do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da
educação básica, para a jornada de quarenta horas semanais. (NR)

108

R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

Artigos
O Decreto Legislativo n. 6.989/2009 estabelece que as normas previstas na
Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência de 2007.
In verbis:
Artigo 3. [...] Os princípios da presente Convenção são: [...] c) A plena e efetiva
participação e inclusão na sociedade; d) A igualdade de oportunidades; Artigo 24.
Educação. 1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência
à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de
oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos
os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a Vida, com os seguintes objetivos:
[...] c) A participação efetiva das pessoas com deficiência em uma sociedade livre. 2.
Para realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que: [...] b) As pessoas
com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito,
e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade
em que vivem; c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam
providenciadas; d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito
do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; e) Medidas
de apoio individualizadas e efetivas sejam adotadas em ambientes que maximizem o
desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de Inclusão plena. (in verbis).

Hodiernamente, as transformações sociais e normativas, no tocante à temática
de inclusão das pessoas com necessidades especiais, com a observância do paradigma de
suporte, impõem ao Poder Público a verdadeira efetivação de meios para a promoção
do desenvolvimento pessoal e da emancipação social das pessoas com necessidades
especiais.
Neste espeque, a chamada sociedade inclusiva vem a ser uma forma de a sociedade
se adaptar, seja em ambientes físicos, dos valores e do suporte humano com finalidade
precípua de absoluta acessibilidade e com acesso aos recursos e bens da sociedade,
àqueles com necessidades especiais.
No setor de educação estadual e municipal, a educação inclusiva faz-se necessária
e imprescindível para a verdadeira disponibilização de suportes com a oferta de
equipamentos e ajudas técnicas, incluindo-se aí a contratação de profissionais técnicos,
com qualificação adequada para as necessidades dos educandos, como uma das formas
de viabilizar a iniciativa e continuação destes alunos que apresentam necessidade na rede
de ensino.
Nesse sentido, vejamos a análise, por meio de um parecer técnico elaborado pela
organização não governamental SORRI-BRASIL, em vista de convênio de cooperação
técnica firmado com o colendo Ministério Público do Estado de São Paulo, em que se
destaca de forma veemente a necessidade de Cuidador na rede de ensino.
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Transcreve-se importante trecho do parecer:
[...] A disponibilização do cuidador na escola, pelos órgãos públicos
brasileiros responsáveis pela educação, nos âmbitos municipais, estaduais
e federal, é medida imprescindível e não depende de regulamentação, para
viabilizar o atendimento às necessidades de cuidados e apoio às atividades
de vida diária e vida prática aos alunos com limitações funcionais ou
deficiências, viabilizando, assim, seu ingresso e permanência na escola,
direito básico à educação garantido constitucionalmente5.

Por essa razão, o profissional é indispensável nas escolas de modo que cabe ao
Estado disponibilizá-lo. Nesse sentido é o posicionamento unânime da jurisprudência:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE
SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. ALUNA PORTADORA
DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. PRETENSÃO DA ALUNA DE
OBTER APOIO DE INTÉRPRETE EM LÍNGUA DE SINAIS,
PARA ACOMPANHÁ-LA DURANTE AS AULAS E DEMAIS
ATIVIDADES ACADÊMICAS. POSSIBILIDADE.
1. É dever do Estado ofertar educação escolar às pessoas portadoras de deficiência (CF,
art. 208, inciso III), propiciando, quando necessário, serviços de apoio especializado, na
escola regular, para atender às peculiaridades dessa clientela (Lei 9.394/96, art. 58,
§ 1º) [...]. (TRF1 - AMS 2003.38.00.053317-2).
Ademais, estando as pessoas com necessidades especiais impossibilitadas às atividades
rotineiras como alimentar-se, vestir-se, higienizar-se, dentre outras, se torna impossível
que os princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
aconteça. Sobre a acessibilidade da pessoa com necessidades especiais, transcrevem-se os
ensinamentos do Desembargador Relator Milton Gordo (LEX – 209/20).

Sobre a definição de direitos fundamentais de prestação material, o Mestre
Constitucionalista J.J. Canotilho (2004) assevera que:
[...] Os chamados direitos a prestações materiais recebem o rótulo de
direitos à prestação em sentido estrito. Resultam da concepção social do
Estado. São tidos como direitos sociais por excelência. Estão concebidos
com o propósito de atenuar as desigualdades de fato na sociedade, visando
ensejar que a libertação das necessidades aproveite ao gozo da liberdade
efetiva por um maior número de indivíduos. O seu objetivo consiste numa
utilidade concreta (bem ou serviço). [...] Os direitos à prestação material,
5 Disponível em: <http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Pesquisa Avancada>. Acesso
em: 22 abr. 2017.
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como visto, conectam-se ao propósito de atenuar desigualdades fáticas de
oportunidades. (MENDES; COELHO; BRANCO, p. 259-260)6.
Ressalta ainda que:
[...] A garantia do recurso contencioso dos cidadãos para os tribunais (justiça
administrativa) a fim de defenderem seus direitos e interesses contra os actos
(sic) lesivos da administração foi atrás considerada [...] como um dos elementos
constitutivos do Estado de direito democrático e um dos instrumentos de garantia
da legalidade democrática. A justiça constitucional é, de certo modo, uma extensão
da ideia (sic) subjacente à justiça administrativa: submeter ao controle dos tribunais
os actos (sic) dos órgãos políticos e legislativos (e não apenas os actos (sic) de
administração) e aferir a sua conformidade material e formal segundo o parâmetro
superior da constituição. (CANOTILHO, 2004, p. 892/893)7.

No mesmo sentido é, também, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça
(in verbis):
A partir da consolidação constitucional dos direitos sociais, a função estatal foi
profundamente modificada, deixando de ser eminentemente legisladora em pró das
liberdades públicas, para se tornar mais ativa com a missão de transformar a realidade
social. Em decorrência, não só a administração pública recebeu a incumbência de criar
e implementar políticas públicas necessárias à satisfação dos fins constitucionalmente
delineados, como também, o Poder Judiciário teve sua margem de atuação ampliada,
como forma de fiscalizar e velar pelo fiel cumprimento dos objetivos constitucionais. [...]
Assegurar um mínimo de dignidade humana por meio de serviços públicos essenciais,
dentre os quais a educação e a Saúde, é escopo da República Federativa do Brasil que
não pode ser condicionado à conveniência política do administrador público. A omissão
injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente
definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida
passivamente pelo Poder Judiciário. (STJ – REsp. n. 1.041.197-MS).

Desse modo, a compreensão tirada é que, no caso de comprovada necessidade,
ao educando portador de necessidades especiais ou deficiência, de acordo com o caso
em concreto, o devido acompanhamento, seja na qualidade de Cuidador – que se efetiva
no apoio à locomoção, alimentação inclusive outros cuidados de ordem pessoal –, seja
na qualidade de Mediador, também conhecido como Professor de Apoio, no tocante às
atividades de comunicação, auxílio na resolução das tarefas escolares inclusive interação
social é fundamental a sua implementação na rede de ensino público.
6 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
7
CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional. 7. ed. Coimbra( PT): Edições
Almedina, 2004.
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A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistema
educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma
a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas,
sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de
aprendizagem (Lei Brasileira de Inclusão).
2 CONCLUSÃO OBJETIVA
Indiscutível a necessidade da presença de um cuidador para garantir a inclusão
e a aprendizagem de alunos portadores de necessidades especiais, cabendo ao Estado
disponibilizar, em caráter obrigatório, ao aluno portador de deficiências, os serviços
necessários à sua inclusão social.
Ressalta-se que a necessidade dos serviços especiais deverá ser avaliada por
profissional capacitado, isto é, através do pedagogo, psicopedagogo ou neuropedagogo.
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DIREITO FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE: UMA
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO
SOCIAL A PARTIR DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA1
					

Jane Cleide Silva Souza2

RESUMO
A função social da propriedade rural se apresenta como exigência constitucional. É
condição indispensável à dignidade da pessoa humana. No decorrer deste trabalho,
procurou-se abordar o direito de propriedade, enquanto direito fundamental, fazendose uma interpertação constitucional dos requisitos da função social a partir do princípio
da dignidade humana. A linha de fundamentação desenvolvida foi no sentido de
se demonstrar que sendo a propriedade, historicamente, condição indispensável à
existência da vida humana, a inserção da exigência do cumprimento da função social,
na Constituição Federal de 1988, teve como objetivo maior contribuir para resguardar
a dignidade humana. O proprietário que não cumpre a função social não pode contar
com a proteção legal do Estado ao direito de propriedade, pois a inobservância dos
requisitos da função social implicam diretamente desrespeito à dignidade humana, que é
fundamento do Estado Democrático de Direito Brasileiro, fato que desobriga o Estado
de proteger a condição de proprietário de todo aquele que não observar o cumprimento
da lei.
PALAVRAS-CHAVE: Função social da Propriedade. Requisitos indispensáveis.
Necessidade de cumprimento. Condição necessária. Dignidade humana.
ABSTRACT
The social function of the rural property shows itself as a constitutional exigency and
it is an indispensable condition to the human person’s dignity. This article shows the
property’s right, as a fundamental right, making a constitutional interpretation of the
requirements of the social function from the principle of the human’s dignity. The
fundamentation line developed was in the sense to demostrate that being the property,
historically, a indispensable condition to the human life existence, the insertion of the
accomplishment of the social function in the federal constituion of 1988, had as the
1 Trabalho Jurídico adaptado e atualizado a partir de Monografia Jurídica, apresentada perante
banca examinadora do Curso de Especialização em Direito Agrário-2009, do Centro Uuniversitário
do Estado do Pará (CESUPA).
2 Promotora de Justiça de 2ª Entrância, Titular da Promotoria de Justiça Agrária da Região
de Marabá, Bacharel em Direito, Especialista em Direito Agrário, Especialista em Direito Civil e
Processo Civil e Especialista em Direito de Família e Sucessão.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

115

Artigos
greater objective contibutes to save the human dignity. The owner that does not meet
the social function can not count with the legal protection of the state regarding the
property right, because the non-observance of the social function requirements implies
directly towards the disrespect of the human dignity, which is the basis of the democratic
state of brazilian law, a fact that releases the state from protecting the status of owner of
anyone who does not observe the law.
KEYWORDS: Social function of the property; Indispensable requirements; Need to
comply; Necessary condition. Humam dignity.
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A propriedade imóvel é tão antiga quanto o próprio homem e, conquanto tenha
evoluído perdendo o seu caráter sacro, continua historicamente sendo o espaço em que
o ser humano se manifesta com maior liberdade, em sua maior plenitude.
A terra é, sem dúvida, conditio sine qua non da existência da vida, tanto que, como se
verá ao longo deste, a atual Constituição Federal classificou o direito à propriedade como
fundamental, no que aliás já vinha sendo precedida desde a Constituição do Império
(1824).
O direito, enquanto um fenômeno social, circunda praticamente todos os
acontecimentos da vida humana, sendo sua função prioritária estabelelecer regras para a
convivência pacífica e harmônica dos membros da sociedade. Daí advém a necessidade
de ordenamento jurídico disciplinar e o direito de propriedade, pois, por um lado, é
indispensável para a existência da pessoa; por outro, é a propriedade parte do patrimônio,
tornando-se necessário sua disciplina jurídica para fins de tutela pelo Estado.
Pretende-se, ao longo deste artigo, traçar um perfil da atual configuração jurídica
do direito de propriedade no Brasil, notadamente, a partir da Constituição Federal de
1988. Pretende-se também demonstrar que o direito de propriedade (jus proprietas)
figura não apenas como garantia individual, mas antes, como se verifica pela própria
posição topográfica na Magna Carta de 1988, apresenta-se como um direito fundamental.
Serão abordados os meandros do direito de propriedade, enquanto direito
fundamental, em consonância com a exigência do cumprimento de sua função social,
fazendo-se uma abordagem crítica voltada para o princípio constitucional da dignidade
humana.
Como se verá, o uso e o gozo da propriedade estão diretamente condicionados à
função social que a Constituição Federal fixa à propriedade.
O Estado não pode, portanto, tolerar ou admitir que a propriedade permaneça
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nas mãos de quem não cumpre a função social, impondo-se a desapropriação por
interesse social aos imóveis que não atendam a função social, a fim de que esse imóvel seja
redistribuído e possa alcançar, pelo trabalho de outros (que tenham perfil e necessidade
econômica), a função social que estava desprezada.
2 O DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE NA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988
A Magna Carta de 1988 garante o direto à propriedade privada no capítulo
reservado aos Direitos Fundamentais (art. 5.º), como também no capítulo referente à
Ordem Econômica (art. 170).
A ordem constitucional assegura que toda pessoa física ou jurídica tem
direito à propriedade, garantindo que ninguém dela poderá ser privado arbitrariamente,
sendo que somente a necessidade, utilidade pública ou interesse social legitimarão a
desapropriação.
A Constituição Federal consagrou a moderna concepção de direito de propriedade,
posto que, ao mesmo tempo em que consagrou como direito fundamental, deixou de
caracterizá-lo como incondicional e absoluto.
Com efeito, a exemplo das demais Constituições Federais anteriores, a Magna
Carta de 1988 reproduziu a mesma garantia ao direito de propriedade, dando especial
relevo aos dispositivos, que passaram a constituir verdadeiros princípios e a regular a
finalidade e os limites do exercício do direito dentro do fim social a que se destina.
Nesta linha, Fábio Konder Comparato apud Loureiro (2003) entende que:
[...] A propriedade tradicionalmente recebeu tutela constitucional,
porque encarada como garantia institucional da pessoa humana.
Essa função de proteção pessoal, tadavia, foi suprida por outras
estratégias, como a previdência social e direitos trabalhistas,
de tal modo que a propriedade constitucional está limitada a
determinadas categorias que recebem especial proteção estatal.
(LOUREIRO, 2003, p.100, grifos do autor)

É imperioso asseverar que o paradigma de propriedade com função social em
nada desnaturou a propriedade privada, que continua a ser garantida ao particular. Porém,
a garantia constitucional passou a ser condicionada ao cumprimento dos requisitos legais
inerentes à função social.
Assim, conforme tem sustentado Benedito Ferreira Marques:
Sucede, todavia, que o direito de propriedade hoje não
tem mais aquele caráter absoluto e exclusivo, de que então
se empregnava, porquanto, agora, está condicionada ao
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cumprimento de uma função social. Este direito, embora
instrumentalizado, em um título aquisitivo devidamente registrado
no cartório imobiliário para eficácia contra terceiros, não se
assegura somente pela possibilidade de exercitar o domínio, senão
pelo exercício efetivo das faculdades que lhe são inerentes. [...]
tal exercício implica o dever de cumprir a função social, uma vez
que este impõe não apenas ao proprietário, mas também a quem
exerce uma ou mais faculdades inerentes ao domínio, perante o
Estado e a sociedade. (MARQUES, 2009, p.45, grifos nossos).

Há determinados momentos em que o direito positivo denomina determinada
espécie de propriedade como direito fundamental, atribuindo-lhe uma especial proteção.
Este é o caso do Direito Brasileiro, que assumiu esta postura, notadamente no caso da
pequena e média propriedade rural, as quais são por imposição constitucional insuscetíveis
de desapropriação para fins de reforma agrária.
O direito de propriedade que recebe proteção constitucional e que deve ser
entendido enquanto direito fundamental é aquele que, no caso em concreto, atende
às imposições legais e constitucionais. Sob esta ótica, uma grande propriedade
improdutiva ou ainda uma gleba urbana não utilizada ou subutilizada não pode
ser foco da integral garantia constitucional de direito à proteção da propriedade.
A exigência constitucional de cumprimento da função social, expressamente
albergada pela Magna Carta de 1988, hoje também encontra guarida no Código Civil,
que com as alterações legais de 2003 aboliu o caráter absoluto da propriedade e passou
a se colocar como fonte de imposição de comportamentos ora positivos (obrigações de
fazer), ora negativos (obrigações de não fazer).
A necessidade de observância da função social pelo proprietário quer nos
parecer que foi exigida pelo constituinte e posteriormente pelo legislador civilista,
como forma de garantir o princípio da dignidade da pessoa humana.
O próprio legislador do Código Civil de 2003, atento à necessidade de
compatibilizar a legislação infraconstitucional com a atual Constituição, no art. 1228,
nos parágrafos 1.º a 5.º, trouxe uma série de restições ao direito de propriedade que se
entrelaçam diretamente com a garantia do respeito à dignidade da pessoa humana:
§ 1º O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e sociais
e de modo que sejam preservados, de conformidade com o
estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais,
o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem
como evitada a poluição do ar e das águas.
§ 2º São defesos os atos que não trazem ao proprietário
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela
intenção de prejudicar outrem. (in verbis).
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Em razão de algumas restrições que atualmente se impõem ao direito de
propriedade, tem-se sustentado, em parte da doutrina, que a propriedade não pode mais
ser considerada um direito fundamental, o que é um equívoco, pois o status de direito
fundamental de que goza a propriedade não tem relação com o caráter absoluto ou
relativo. Dentre os que entendem que a propriedade não pode ser considerada um direito
fundamental, encontram-se Gregório Peces-Barba e Luige Ferrajoli. Ocorre que todos os
direitos fundamentais previstos na atual Constituição Federal de 1988 são relativos, uma
vez que encontram limites em outros direitos e outros interesses jurídicos.
Ora, quando se fala em direito fundamental à propriedade, em verdade, pode se
entendê-lo em duas acepções: primeiro que o Estado garante a propriedade; segundo,
que o Estado está obrigado a garantir-lhe este direito contra si mesmo e contra terceiros,
mediante a legislação e pelo Poder Judiciário, garantindo a todo titular a proteção da
propriedade.
O direito fundamental à propriedade no sistema brasileiro coloca-se
constitucionalmente em nosso entender como um direito à prestação negativa, em
que por um lado o cidadão tem o direito de que o Estado não o impeça de adquirir
propriedade; e por outro, tem igualmente o direito de que o Estado garanta
a proteção da propriedade de todos que a detêm e cumprem as restrições e
imposições legais relacionadas ao direito de propriedade.
Nessa Perspectiva, entende-se que a propriedade não pode ser vista apenas
como direito. Deve ser vista sob outra ótica também, como fonte de deveres
fundamentais em face dos direitos humanos de terceiros, senão vejamos nos
tópicos seguintes.
2.1 DEVERES FUNDAMENTAIS DE PROPRIEDADE
A determinação constitucional de que a propriedade atenderá à função social se
coloca como fonte de deveres fundamentais para o proprietário.
A teoria da função social da propriedade se fez notar entre nós a partir da
Constituição dos Estados Unidos do Brasil (1934), onde foi reconhecido que a propriedade
deveria atender a função social e, nos termos do art. 113, n.º 17, da Constituição de
1934, a propriedade não poderia ser exercida contra o interesse social e coletivo. A
Constitutição de 1937, imposta pelo Ditadura de Vargas, não trouxe nenhuma previsão
quanto ao caráter social da propriedade, que somente reapareceu na Constituição de
1946, que passou a condicionar o uso da propriedade ao bem estar-social.
A função social da propriedade não é mera recomendação, mas sim vinculação
jurídica efetiva, tanto para o Estado, quanto para os particulares.
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O descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito
fundamental de acesso à propriedade, reconhecido pelo legislador constitucional. Nesse
caso, o sistema jurídico de tutela da propriedade não ficará à disposição do proprietário,
pois a lei não se presta para tutela de quem não cumpre deveres a si impostos.
Com efeito, não seria justo que o proprietário mantivesse a propriedade ociosa
ou improdutiva, simplesmente para especulação imobiliári3a em detrimento do interesse
social, em detrimento de outros que tivessem o desejo e a necessidade de produzir,
sem ter meios, por não terem acesso à propriedade. Sob este enfoque Paulo Tormminn
Borges (1994) sustenta:
[...] Proprietário, sim: proprietário com titularidade garantida;
proprietário com direitos assegurados; mas proprietário com
deveres sociais, justamente pelo fato de ser proprietário. ... O
que o Estado não poderá fazer é negar, de todo o direito
de propriedade, porque desta forma ele suprime o bem
daqueles cujo bem compete-lhe promover. (BORGES, 1994,
p.09, grifos do autor).

A função social se apresenta, pois, como obrigação de fazer e de não fazer.
Em linhas gerais, constitui verdadeira limitação ao direito de propriedade e tem por
fundamento conter o interesse exclusivo do proprietário em face do interesse e do bem
coletivo e da dignidade do próprio homem, sendo que o descumprimento do direito se
apresenta juridicamente como verdadeiro abuso de direito.
Nesse sentido, consoante Rodrigues:
[...] explica-se através do recurso a noção de abuso de
direito. O proprietário, no uso de seu direito, não pode
ultrapassar determinados lindes, pois, se deles exorbita
estará abusando, e seu ato deixa de ser lícito, porque os
direitos são concedidos ao homem para serem utilizados
dentro de sua finalidade. Assim, se tal utilização é abusiva,
o comportamento excessivo do proprietário não alcança
proteção no ordenamento jurídico, que, ao contrário, impõelhe o ônus de reparar o prejuízo causado. Portanto o exercício
do direito encontra uma limitação em sua própria finalidade.
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(RODRIGUES, 2002, p. 85, grifos do autor).

3 IMPERATIVO CONSTITUCIONAL DA FUNÇÃO SOCIAL E A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
3.1 SURGIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL NO CONTEXTO
BRASILEIRO
Na atualidade, em razão historicamente dos movimentos libertários, a concepção
jurídica de propriedade foi evoluindo a ponto de se vincular e condicionar a sua
permanência ao bem-estar de seu titular em concomitância com o próprio bem-estar da
comunidade. Foi desta premissa que se chegou modernamente ao conceito de função
social da propriedade.
A exigência de observância da função social da propriedade foi introduzida no
Brasil, por meio da Constituição Federal de 1946, alterando completamente a concepção
de propriedade até então vigente.
Logo após a primeira previsão constitucional, a inovação da função social
foi inserida no novel Estatuto da Terra, que no art. 2.º previu: “É assegurado a todos a
oportunidade da terra condicionada pela sua função social, na forma prevista na lei”.(in verbis).
O Estatuto da Terra dispôs também no art. 13, in verbis: “O Poder Público promoverá a
gradativa extinção das formas de ocupação e de exploração da terra, que contrariem a sua função social.”
Assim, o Estatuto da Terra, ao dar relevância à função social da propriedade,
trouxe para o direito o conceito sócioeconômico de propriedade, como bem de
produção, harmonizando o conceito econômico e jurídico, dizendo que a propriedade da
terra somente desempenha integralmente a sua função social, quando simultaneamente
atende aos requisitos legais inerentes a este princípio.
No Brasil, como, aliás, em toda parte em que o Direito Agrário acabou
suplando o próprio Direito Civil, a propriedade rural ganhou importância vital para o
desenvolvimento econômico e social do país.
3.2 IMPOSIÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE1988
Decorridos aproximadamente trinta anos de regime autoritário, foi promulgada
a Constituição Democrática de Direito, absorvendo-se o direito de propriedade e
condicionando-o a uma função social.
Conforme já destacado anteriormente, a Constituição Federal de 1988 inscreveu
a função social da propriedade como princípio da ordem econômica e social (art. 170,
inciso III), o que alías já constava das Constituições anteriores (Constituições de 1946,
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1967 e Emenda Constitucional 1/69).
É certo, porém, que o legislador constituinte de 1988 modificou o tratamento
atribuído à matéria, à medida que incluiu a função social entre os direitos e garantias
fundamentais do homem (art. 5.º, inciso XXIII da CF/88). Nesse sentido, a Magna
Carta Federal estabelece no capítulo dos Direitos Fundamentais (in verbis):
Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá sua função social; (Grifos nossos).

Ora, a grande questão que se coloca é a constituição de um ambiente jurídico de
conveniência entre a propriedade privada e as intervenções do Poder Público.
Hodiernamente, não se concebe o uso ilimitado de um direito individual, pois a
teoria da função social resulta de uma série de limitações do direito de propriedade, de
maneira a preservar o interesse preponderante da coletividade. É como destaca Aldemiro
Rezendes Dantas Júnior (2011) apud Bodnar:
[...] Essa função social, pois, muito mais do que simples imposição
de limites negativos ao direito de propriedade, passou a constituir
também em verdadeira determinação de um comportamento
positivo, ou seja, já não é mais suficiente que o proprietário evite
causar danos aos outros ao exercer seu direito, sendo necessário,
além disso, que esse proprietário venha a utilizá-lo de modo
tal que contribua para a promoção do desenvolvimento social,
sob pena até mesmo da perda da tutela integral ao seu direito.
(DANTAS JÚNIOR, 2011, p.44).

Assim, é correto afirmar que a propriedade, conquanto seja um direito individual,
tem reflexos de interesse público e social, posto que, constitucionalmente, tem como
função atender aos anseios de um “coletivo”.
A dignidade da pessoa humana é hoje constitucionalmente o princípio norteador
de todas as demais regras jurídicas, inclusive do direito de propriedade. A imposição da
função social à propriedade em nosso entender tem por fim fazer respeitar a dignidade da
pessoa humana e, por extensão, contribuir para o desenvolvimento nacional, a diminuição
da pobreza e das desigualdades sociais.
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A imposição constitucional aqui discutida objetiva, portanto, não apenas impor
produtividade aos imóveis, mas também corrigir uma distorção histórica de concentração
de terras ociosas no Brasil, usadas muitas vezes para fins meramente especulativos.
Historicamente, sempre se observou que a distribuição inadequada de terras tem
reflexo direto na injustiça social, sendo a miséria, a pobreza e a violência no campo,
sintomas visíveis no caso brasileiro. Com efeito, o que pretendeu o constituinte de 1988,
certamente, foi atribuir maior cunho de solidariedade no uso da propriedade, relativizando
este direito, como forma de corrigir distorções históricas.
Em um país marcado historicamente por desigualdades sociais como o Brasil,
e concentração de renda nas mãos de grupos econômicos, não se justificaria alimentar
desperdícios potenciais de meios de produção ligados à propriedade, notadamente,
quando se observa que, por via oposta, se pode reagir, impondo aos proprietários o
compromisso efetivo com a função social do imóvel, com as necessidades humanas e
com a própria dignidade.
Ao impor o cumprimento da função social, o legislador impôs uma série de
requisitos a serem observados simultaneamente no art. 186 da Constituição Federal
de 1988: a) aproveitamento racional e adequado; b) utilização adequada dos
recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; c) observância
das disposições que regulam as relações de trabalho; d) exploração que favoreça
o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Vê-se que o constituinte se preocupou não apenas com a propriedade no aspecto
restrito da produção, pois de nada adianta a propriedade ser produtiva, se não houver
respeito ao meio ambiente ou ainda se houver trabalho escravo.
A doutrina da função social da propriedade deu sentido mais amplo ao
conceito econômico da propriedade, encarando-a, como temos afirmado até
aqui, como uma riqueza, que se destina à produção de bens, para satisfação das
necessidades sociais do proprietário, de sua família e da própria comunidade.
Ora, sem dúvida, sob este enfoque, o conceito de função social está diretamente
ligado ao conceito de trabalho e justiça social.
Certamente que a Constituição Federal de 1988 rompeu definitivamente com a
concepção individualista e patrimonialista da propriedade, recolocando o ser humano no
centro de nosso ordenamento jurídico, à proporção direta em que a dignidade da pessoa
humana foi erigida como fundamento da República Federativa do Brasil.
Dessa forma, a dignidade da pessoa deve ser entendida num contexto jurídico
amplo como um fim que deve ser buscado, por todos os meios, de maneira que, na
atualidade, uma das maiores tarefas do Estado é garantir a todos uma existência digna.
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É como acentua José Afonso da Silva apud Loureiro (2003):
[...] Embora esteja a propriedade prevista entre direitos individuais,
ela não mais poderá ser considerada puro direito individual,
relativizando-se seu conceito e significado, porque os princípios
da ordem econômica são preordenados à vista da realização
de seu fim de assegurar a todos a existência digna, conforme os
ditames sociais. (SILVA apud LOUREIRO, 2003, p.102).

É justo impor à propriedade que não cumpre a função social e por via de
consequência em nada contribui para a finalidade da diginidade da pessoa humana
sanções (desapropriação, multas etc.), pois como já destacado antes, a propriedade não
é protegida como bem em si mesmo, mas somente será protegida enquanto servir de
instrumento para a efetivação dos valores constitucionais, tais como a justiça social e a
dignidade da pessoa humana.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem entendido:
Reforma Agrária e função social da propriedade: “A desapropriação
de imóvel rural, por interesse social, para fins de reforma
agrária, constitui modalidade especial de intervenção do poder
público na esfera dominial privada. Dispõe de perfil jurídicoconstitucional próprio e traduz, na concreção do seu alcance, uma
reação do Estado à descaracterização da função social que inere
à propriedade privada. A expropriação-sanção foi mantida pela
Constituição de 1988, que a previu para o imóvel rural que não
esteja cumprindo sua função social (art. 184, caput), hipóteses em
que o valor da justa indenização – embora prévia – será pago
em títulos da dívida pública. A exigência constitucional da justa
indenização representa consequência imediatamente derivada de
conservação que foi instituída pelo legislador constituinte em
favor do direito de propriedade”. (Pleno – MS n.º 21.348/MS –
Rel. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 8 out. P. 21.012).

Ao longo deste artigo, muito se tem falado sobre a necessidade de a propriedade
cumprir a função social para se observar o fundamento constitucional da dignidade da
pessoa humana. Mas, o que se entende por dignidade humana?
3.3 DIGNIDADE HUMANA: uma imposição constitucional
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A etimologia do vocábulo “dignidade” relaciona-se com o latim dignitatis, que
significa valor ‘intrínseco’, ‘prestígio, ‘mérito’ e ‘nobreza’.
O princípio da dignidade da pessoa humana encontrou amparo no Direito
Internacional, em vários diplomas de relevo - geralmente em preâmbulos- entre eles:
Carta das Nações Unidas (1946); Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948);
Pacto Internacional Sobre Direitos Civis e Políticos (1966) e Estatuto da Unesco (1945).
Este princípio repousa na base de todos os direitos fundamentais (civis, políticos
ou sociais), sendo uma qualidade inerente à pessoa humana. Portanto, irrenunciável e
inalienável, não podendo ser dispensado.
No Brasil, a dignidade da pessoa humana foi esculpida como princípio, logo no
art. 1.º, inciso III da Constituição Federal de 1988.
Consoante esclarece Luiz Roberto Barroso (apud SOARES, 2010):
Na Constituição Federal de 1988 o princípio da dignidade da
pessoa humana foi elevado ao patamar de fundamento do Estado
Democrático de Direito (art. 1.º, III), integrando a categoria
dos princípios fundamentais do Título I da Carta Magna,
ao lado de outros importantes cânones ético-jurídicos
correlatos, a saber; a cidadania, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa, o princípio republicano (art. 1.º);
o princípio da separação dos Poderes (art. 2.º); os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil – construir uma
sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento
nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos,
sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação (art. 3.º); e os princípios que
orientam as relações internacionais, como a prevalência dos
direitos humanos (art. 4.º). (BARROSO apud SOARES, 2010,
p. 135, grifo dos autores).

No âmbito da Magna Carta de 1988, a dignidade da pessoa humana se apresenta
como fundamento de todo o sistema dos direitos fundamentais.
O princípio da dignidade humana obriga ao inafastável compromisso com o
absoluto e irrestrito respeito à identidade e à integridade de todo o ser humano.
Com efeito, considerando que um dos fins do Estado é propiciar as condições
para que as pessoas se tornem dignas, o Estado brasileiro por sua autoridade e
pela sociedade tem o dever de primar pela Constituição Federal, concretizando os
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preceitos constitucionais, notadamente, no que converge para resguardar o minimum
invulnerável do homem.
A dignidade da pessoa humana, porém, pode ser violada por diversas
maneiras, v.g., pela qualidade de vida desumana. Daí porque a imposição da
função social da propriedade não pode ser prescindida, pois constitui verdadeiro
elemento inibidor de situações degradantes ao ser humano.
É nesta perspectiva que a Constituição e leis infraconstitucionais devem ser
interpretadas. Nesse sentido, Ricardo Maurício Freire Soares (2010) sustenta que:
[...] A objetivação da dignidade da pessoa humana implica que os
direitos fundamentais funcionem como critério de interpretação e
configuração do direito infraconstitucional, que deve ser entendido
em conformidade com a Constituição. Quando o operador do
direito estiver diante de várias interpretações possíveis para uma
norma, ele deverá optar por aquela que melhor se harmonize com
a afirmação de uma vida digna. (SOARES, 2010, p.144).

Conforme já destacado, o constituinte originário relacionou no art. 186, da
Constituição Federal de 1988, uma série de requisitos, que necessariamente devem
ser observados cumulativa e simultaneamente para que se tenha por cumprida
a função social da propriedade. Nesse sentido, no tópico seguinte, abordaremos os
requisitos específicos da função e seus reflexos na dignidade humana.
4 REQUISITOS ESPECÍFICOS DA FUNÇÃO SOCIAL E SEUS REFLEXOS
NA DIGNIDADE HUMANA
Os requisitos para o cumprimento da função social estão previstos no art. 186
da Constituição Federal de 1988, in verbis:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei,
os seguintes requisitos:
I – aproveitamento racional e adequado;
II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do
meio ambiente;
III – observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV – exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.

Esses requisitos específicos da função social já vinham previstos no Estatuto da
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Terra (1964), de maneira muito próxima ao que o constituinte originário reservou na
Magna Carta de 1988. Nesse sentido, o Estatuto da Terra dispõe in verbis:
Art. 2.º. [...]
§ 1.º. A propriedade da terra desempenha integralmente a sua
função social quando simultaneamente:
a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que
nela labutam, asim como de suas famílias;
b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;
c) assegura a conservação dos recursos naturais;
d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de
trabalho entre os que possuem e cultivam.

A disposição objetiva dos requisitos de cumprimento da função social da
propriedade deve ter os conteúdos de cada critério preenchidos por interpretação
sistemática condizentes com os princípios constitucionais da Magna Carta de
1988, notadamente, a partir do princípio da dignidade humana, o que se aplica inclusive
para as leis anteriores à Constituição de 1988, recepcionados constitucionalmente, v.g., o
Estatuto da Terra, que se aplica à matéria.
O verdadeiro significado da função social da propriedade não é de diminuição
do direito de propriedade, mas de poder dever do proprietário, devendo este dar à
propriedade destino determinado.
Telga de Araújo (1999) destaca que:
[...] A propriedade rural, mais que a urbana, deve cumprir a
sua função social para que, explorada eficientemente, possa
contribuir para o bem-estar não apenas de seu titular, mas,
por meio de níveis satisfatórios de produtividade e sobretudo
justas relações de trabalho, assegurar a justiça social a toda a
comunidade rural. (ARAÚJO, 1999, p.161, grifos nossos).

Os requisitos da função social da propriedade, previstos no artigo 186 da CF/88,
podem ser destacados sob três óticas: econômica (inciso I), ecológica (inciso II) e social
(incisos III e IV), que passaremos a analisar nos tópicos seguintes.
4.1 APROVEITAMENTO RACIONAL E ADEQUADO DA PROPRIEDADE
A Constituição exige que o proprietário explore o imóvel, fazendo um
aproveitamento racional e adequado da propriedade (art. 186, inciso I da CF/88).
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O reconhecimento da produtividade da gleba exige que sejam atingidos,
cumulativamente, nos termos do art. 6.º, da Lei 8.629/93: a) um percentual mínimo de
80% do grau de utilização da terra (GUT) e b) um percentual igual ou superior a 100%
do grau de eficiência de exploração econômica (GEE).
O cálculo do índice do GUT considera a área efetivamente utilizada do imóvel
em comparação com a área potencialmente utilizável, ressalvadas desta última as partes
excluídas por força do art. 10, da Lei 8.629/93, tais como: áreas ocupadas por construções,
instalações etc.
Já o GEE é obtido por meio da aplicação sistemática de cálculo que leva em
consideração a destinação econômica da gleba em face de índices de rendimento
considerados medianos, de acordo com a região onde se localiza o imóvel.
O aproveitamento racional da terra significa que o proprietário deve buscar sempre
utilizar a melhor técnica agrícola no trabalho do solo, utilizando na terra o tratamento
técnico e científico adequado.
Com a fixação legal do grau de utilização da terra (GUT) de percentual do grau
de eficiência de exploração econômica (GEE), sem dúvida pretendeu o legislador obrigar
o proprietário a usar racional e adequadamente os espaços do imóvel rural, garantindose por um lado que o proprietário não se quede inerte na exploração da terra que é
bem de produção; por outro lado, que o proprietário não extrapole os limites do que a
lei consente como adequado para ser explorado, o que poderia implicar um verdadeiro
estrangulamento das condições da terra, comprometendo a sua capacidade enquanto
bem de produção.
Uma interpretação sistemática da Constituição Federal leva a concluir que o
constituinte originário pretendeu com a imposição objetiva desse requisito, garantir
ao homem que as riquezas naturais da propriedade fossem exploradas racionalmente,
garantindo-se a produção dos bens necessários à sobrevivência humana. Ora, sem dúvida
que a pessoa que detém a terra deve fazê-la produzir, não somente para sua satisfação,
como também para a satisfação de toda a sociedade.
A definição de graus e critérios para utilização e exploração da terra tem reflexo
direto na qualidade da vida humana, pois além de garantir que a propriedade seja explorada
como meio de produção de bens necessários e indispensáveis a uma vida humana digna,
assegura que não somente as gerações presentes como também as gerações futuras
poderão contar com a conservação da propriedade, produzindo riquezas e bens de que
o ser humano necessita para viver, minimamente, em condições básicas indispensáveis à
conservação e perpetuação da raça humana com dignidade.
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4.2

UTILIZAÇÃO ADEQUADA DOS RECURSOS NATURAIS DISPONÍVEIS E
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O respeito integral ao meio ambiente é igualmente requisito essencial ao
cumprimento da função social (art. 186, inciso II da CF/88), o que se revela perfeitamente
compatível com a Magna Carta em vigor, que conferiu primazia ao meio ambiente,
erigindo a defesa deste como princípio da ordem econômica.
Considera-se adequada a utilização dos recursos disponíveis quando a exploração
se faz com respeito à vocação natural da terra, de maneira a manter o potencial produtivo
da propriedade, conforme se extrai do art. 9.º, § 2.º, da lei 8.629/93.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou:
[...] A própria Constituição da República, ao impor ao
poder público o dever de fazer respeitar a integridade do
patrimônio ambiental, não o inibe, quando necessária a
intervenção estatal na esfera dominial privada, de promover
a desapropriação de imóveis rurais para fins de reforma
agrária, especialmente porque um dos instrumentos
de realização da função social da propriedade
consiste, precisamente, na submissão do domínio à
necessidade de o seu titular utilizar adequadamente
os recursos naturais disponíveis e de fazer preservar
o equilíbrio do meio ambiente (CF, art. 186, II), sob
pena de, em descumprindo esses encargos, expor-se
a desapropriação sanção a que se refere o art. 184 da
Lei Fundamental. (MS 22.164, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 30-10-95, DJ de 17-11-1995). (Sem grifos
no original).
Com a imposição de preservação do meio ambiente, objetiva-se a manutenção
das características próprias do meio natural e da qualidade dos recursos ambientais, na
medida adequada à manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde e
qualidade de vida das comunidades vizinhas, ex VI do § 3.º, do art. 9.º, da lei 8.629/93.
A preocupação com a preservação do meio ambiente decorre obviamente do
fato de que a terra é bem finito e sua conservação e manuseio requerem uso racional e
adequado, considerando-se a vocação de cada área.
O cumprimento do requisito da função sócio-ambiental não impede o
desenvolvimento sustentável, compatibilizando-se o crescimento econômico com a
proteção ao meio ambiente.
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Importante destacar que a propriedade que produz e gera empregos, mas não
preserva o meio ambiente, não estará cumprindo a função social, sendo passível de
desapropriação.
A exploração e o uso da propriedade devem partir da premissa de que os recursos
naturais são limitados, enquando o homem possui necessidades ilimitadas, paradoxo que
pode ser compatibilizado com o uso de técnicas modernas e de equipamentos sofisticados.
O uso da propriedade com consciência ambiental é matéria que interesse
a toda a humanidade – geração presente e futura – uma vez que as decisões tomadas
pelas pessoas hoje, certamente, terão reflexos diretos nas condições de vida das
próximas gerações, comprometendo a vida humana sadia, equilibrada e digna.
4.3 OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES QUE REGULAM AS RELAÇÕES
DE TRABALHO E EXPLORAÇÃO, AS FAVOREÇA O BEM-ESTAR DOS
PROPRIETÁRIOS E TRABALHADORES
Nos termos do art. 186, inciso III da CF/1988, deve o proprietário respeitar as
disposições legais que regulam as relações de trabalho no Brasil, sendo a principal delas
a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). Já o inciso IV, do art. 186, prevê ainda que a
exploração deve favorecer o bem-estar dos proprietários e trabalhadores.
Acerca da peculiaridade da matéria, o art. 103 do Estatuto da Terra dispõe (in
verbis):
[...] A aplicação da presente Lei deverá objetivar, antes e acima de tudo, a
perfeita ordenação do sistema agrário do País, de acordo com os princípios
da justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do
trabalho.

A exploração que favorece o bem-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é
aquela que objetiva o atendimento das necessidades básicas do trabalhador rural, atende
as normas de segurança do trabalho e não concorre para a promoção de conflitos e
tensões sociais no imóvel, zelando pelo bem-estar da pessoa do campo.
Deve o proprietário cumprir a legislação do trabalho. São vedadas práticas como
a manutenção de trabalhadores em imóveis rurais em condições desumanas, análogas à
condição de escravo, conduta que se amolda ao delito tipificado no art. 149, do Código
Penal. Essa conduta ilícita, além de ser um crime contra as relações de trabalho, viola a
dignidade da pessoa humana.
A supressão e o desrespeito dos direitos do trabalhador lesam não somente a sua
liberdade mas a própria dignidade humana.
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Com efeito, não se permite, por exemplo, o isolamento do trabalhador no imóvel
rural, contra a sua vontade, seja por dificuldades de acesso e falta de transporte, ou ainda
pelos conhecidos sistemas de endividamento de trabalhadores, como forma de compelilos a continuarem o pacto laboral no imóvel contra a sua vontade.
O que se espera, a partir do cumprimento deste requisito, é que os grandes
proprietários não explorem a força de trabalho do homem em condições ilegais e
desumanas. Não é aceitável que o proprietário use e explore a força de trabalho daquele
que necessita dela para sobreviver, sem as condições mínimas indispensáveis à própria
dignidade humana.
Posturas de proprietários que não observam as regras das relações de
trabalho, implicam descumprimento da função social, pela violação do requisito
previsto no art. 186, III e IV, da CF/88, também da alínea “d”, § 1.º, do art. 2.º do
Estatuto da Terra. Estas condutas implicam regra em configuração do crime de redução
à condição análoga de escravo, pois este tipo penal se compõe de infrações relativas às
leis trabalhistas, caso em que incide a necessidade de a União desapropriar para fins de
reforma agrária o imóvel, nos termos da Magna Carta em vigor.
Certamente que, com esses requisitos da função social, pretendeu o legislador
proteger a dignidade da pessoa humana, que em situações de trabalhos forçados,
trabalhos degradantes, encontra-se verdadeiramente violada, por configurar verdadeira
negação dos direitos básicos do homem e do trabalhador.
Não há fundamento jurídico nenhum que autorize o Estado a proteger a grande
propriedade rural que não cumpra a função social com seus requisitos.
Nesse contexto, resta lesado o princípio da dignidade da pessoa humana, pois
sendo o homem ponto central da proteção normativa, deve o mesmo viver em situação
de autonomia e em condições materiais mínimas indispensáveis à sua subsistência.
Certamente que o uso da terra com violação de quaisquer dos requisitos da função
social compromete este mínimo existencial – ponto central e intangível do homem indispensável à vida humana com dignidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A terra é historicamente fonte de vida para a evolução e preservação da própria
espécie, notadamente no que se refere à sua dignidade. É inerente à vida humana, pois é da
terra que extraímos o nosso sustento diário, sendo, portanto, a propriedade indispensável
à preservação da própria vida.
Na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789), a propriedade foi
definida como um direito inviolável e sagrado, do qual ninguém poderia ser privado. No
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entanto, por questões históricas, a concepção do direito de propriedade absoluto foi
sendo relativizado pela teoria da função social. O direito à propriedade encontra proteção
legal na Constituição Federal, que garante ao proprietário proteção do Estado contra atos
ilícitos atentatórios ao exercício de seu direito.
A evolução da concepção de sociedade e do Estado culminou na redefinição do
contéudo do direito de propriedade, na proporção em que passou a não se admitir que
ela servisse apenas ao seu titular, mas também a desempenhar uma função em prol de
toda a sociedade.
Trata-se de um direito fundamental, sendo, porém, um direito relativo, em razão
da exigência legal de cumprimento de função social e de outras imposições restritivas,
que se colocam em face do direito de propriedade, como condição necessária à própria
dignidade da pessoa humana.
Infere-se que foi com a evolução histórica do direito de propriedade que
paralelamente ocorreu um aumento das exigências sociais da propriedade, tendo-se a
necessidade de impor limitações à vontade do proprietário por normas constitucionais e
infraconstitucionais.
Desde a Constituição Federal de 1824 que o direito de propriedade vem sendo
garantido. Todas as nossas Constituições, portanto, deram tratamento de garantia
fundamental ao direito de propriedade, notadamente no que se refere à propriedade do
imóvel rural.
Com efeito, a propriedade privada passou a ser concebida como garantia
última da liberdade individual, por consequência passou-se a conceber que o Estado
tem a obrigação de proteger não apenas os atuais, mas também os futuros e potenciais
proprietários, de modo que a questão do acesso à propriedade tornou-se inexoravelmente
um direito fundamental indispensável à própria subsistência da pessoa humana.
Para atender a função social exigida constitucionalmente, a propriedade deve
produzir, contribuindo para melhorar as condições de vida não só do titular, mas de
todos, sendo pois um instrumento funcional com o objetivo de alcançar a justiça social
por meio da dignidade da pessoa humana.
Hodiernamente, em face das limitações impostas ao proprietário, pode-se afirmar
que a verdadeira natureza do direito constitucional da propriedade é a de um direito-meio
e não um direito-fim, haja vista que aquela não é garantida em si mesma enquanto um
bem particular que se preste puramente para servir aos interesses do proprietário; mas sim
como instrumento de proteção de valores fundamentais, que tem como função também
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servir como instrumento de acesso à dignidade humana, à realização da igualdade social
e solidariedade coletiva.
Desta maneira, nada obstante a garantia da inviolabilidade da propriedade, a
Magna Carta condicionou sua proteção ao cumprimento da função social, relevando o
interesse coletivo em sobreposição ao direito individual.
É, portanto, indiscutível que o princípio da dignidade da pessoa humana se coloca
como princípio basilar na Magna Carta de 1988, de modo que não se pode prescindir da
necessidade de observar a integralidade do art. 186, da Constitutição Federal em vigor,
tendo como objetivos fundamentais a construção de uma sociedade solidária, a garantia
do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades e a
promoção do bem comum.
Desse modo, quando a ordem constitucional impõe ao proprietário o dever de
cumprir a função social, tem por fim justamente resguardar a dignidade humana, na
medida em que, v.g., quando se impõe ao proprietário “observância das disposições
que regulam as relações de trabalho”, pretende o constituinte garantir que a pessoa
humana, no ambiente de trabalho, tenha resguardados os direitos trabalhistas mínimos
inerentes à relação de trabalho, impedindo assim que o homem seja submetido a
situações degradantes, como trabalho escravo, condições insalubres de trabalho etc., o
que certamente implicaria desrespeito à dignidade humana.
No mesmo sentido, também quando o constituinte vinculou o cumprimento da
função social à utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e à preservação
do meio ambiente, tencionou preservar a dignidade humana, pois um meio ambiente
degradado e devastado por ações humanas nesfastas, decorrentes da utilização irregular
da propriedade, compromete a saúde e a qualidade de vida e, em última instância, a
própria subsistência da raça humana e de outros seres vivos quanto à vida futura.
Sob esta ótica, é correto afirmar que todos os requisitos fixados pelo constituinte
originário nos incisos do artigo 186, da Constituição Federal de 1988, tiveram por fim
resguardar a pessoa humana em seu mininum invulnerável, que enquanto valor absoluto
deve ser assegurado por todo o ordenamento jurídico como última ratio.
A imposicão da função social representa uma modernização do direito, tendo em
vista os conflitos e interesses coletivos e difusos em detrimento do direito puramente
individual. O princípio da função social demonstra uma preocupação do constituinte e
do legislador brasileiro com valores máximos indispensáveis a uma vida humana com
dignidade.
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A PORNOGRAFIA DE VINGANÇA E A
VULNERABILIDADE DAS INFORMAÇÕES NO AMBIENTE
VIRTUAL
THE PORNOGRAPHY OF REVENGE AND VULNERABILITY
OF INFORMATION ON THE VIRTUAL ENVIRONMENT
Jéssica Nascimento Novais1∗
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RESUMO
Nos dias atuais, com o avanço da Internet e sua presença maciça no cotidiano das
pessoas, faz-se necessário que o Direito passe a regular as relações que se desenvolvem
no ambiente virtual. Por essa razão, o presente trabalho apresenta uma análise da
Pornografia de Vingança e sua influência na Internet, em face aos direitos à privacidade
e à liberdade de expressão. Para isso, antes de tratar diretamente sobre o assunto, faz-se
uma abordagem sobre a evolução da Internet, do ciberespaço e sobre a popularização
das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens instantâneas, tratando-se, ainda, dos
crimes contra a honra e do crime de extorsão. Com estudo doutrinário e jurisprudencial,
apresenta-se ainda a atual tipificação da conduta na legislação brasileira, bem como os
principais Projetos de Lei atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE: Pornografia de Vingança. Internet. Direito. Privacidade.
ABSTRACT
Nowadays, with the advance of the Internet and its massive presence in people’s daily
life, it is necessary that the law pass to regulates the relationships developed in the virtual
environment. For this reason, this paper presents an analysis of the Pornography of
Revenge and its influence on the Internet, in view of the rights to privacy and freedom
of expression. Therefore, before directly treating the matter, we make an approach to
1 Bacharel em Direito pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia (FIBRA). Advogada.
2 Delegado de Polícia Civil do Pará, Mestrando em Segurança Pública (UFPA), Especialista em
Direito Penal e Processual Penal (Damásio), Especialista em Direito Administrativo (FACIBRA),
Especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública (FACIBRA) e professor da FIBRA. Belém
– Pará – Brasil. E-mail: igaki@uol.com.br
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the evolution of the Internet, cyberspace and the popularity of social networks and
instant messaging apps, considering, in the case, yet, the crimes against honor and of the
extortion crime. With doctrinaire and jurisprudential study, presenting also the current
types of conduct under Brazilian law, as well as the main Bills of Law currently pending
in the Brazil’s House of Representatives.

KEYWORDS: Pornography of Revenge. Internet. Law. Privacy.

1 INTRODUÇÃO
Hoje, graças à ampliação da Internet, das redes sociais e aplicativos, as pessoas ao
redor do mundo podem se comunicar e trocar as mais variadas informações em tempo
real. Junto com essa união no ambiente virtual, surge um tipo de crime que antes era
conhecido apenas no ambiente real, mas passou a se disseminar entre os internautas. É
o chamado Revenge Porn ou, em português, Pornografia de Vingança ou Pornografia de
Revanche.
Atualmente essa modalidade de crime tem chamado muita atenção por atacar, de
uma só vez, vários direitos da vítima previstos na Constituição Federal, como privacidade,
honra, imagem, vida privada e intimidade, ferindo a vítima da forma mais violenta,
atacando seu emocional e psicológico.
É direito do indivíduo se deixar filmar ou fotografar, mas a publicação desse
material sem seu consentimento é crime e os direitos da vítima devem ser resguardados.
Então como prevenir e punir esse tipo de crime? O objetivo geral deste artigo é abordar
a Pornografia de Vingança em todos os seus aspectos, relacionando o infrator, a vítima e
a visão da sociedade em analisar e julgar cada uma das partes, bem como a influência das
Redes Sociais e Aplicativos na disseminação deste tipo de conteúdo na Internet.
Para responder a essa pergunta, daremos ênfase aos casos de ex-companheiros
ou pessoas que mantiveram algum tipo de relacionamento com a vítima e que, após se
sentirem ofendidos ou insatisfeitos com algo, procuram se vingar compartilhando na
Internet fotos, vídeos ou outro tipo de material ligado à intimidade do casal, apenas
para denegrir a imagem e a honra da vítima. Faremos também uma comparação entre
a atual legislação brasileira e os principais projetos de lei que envolvem o referido
assunto, deixando clara a importância da privacidade e dos cuidados que esse tipo de
material exige.
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2 A INTERNET E AS REDES SOCIAIS
Com a facilidade na troca de comunicação gerada principalmente pela
popularização da Internet, os indivíduos passam a ter acesso a uma quantidade incalculável
de informações, sobre os mais variados aspectos da vida social, em um curto espaço de
tempo.
Segundo a 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015, que mede a posse, o uso,
o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias de informação
e de comunicação, divulgada em setembro de 2016, pelo Comitê Gestor da Internet no
Brasil –CGI.br, pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade
da Informação – Cetic.br, e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR
– NIC.br, 58% da população usa a Internet no Brasil. Isso representa 102 milhões de
internautas, 5% a mais que no levantamento de 2014.
Segundo a autora Patrícia Peck Pinheiro (2013):
[...] a Internet veio possibilitar não apenas o encurtamento
das distâncias com maior eficiência de custos, mas,
sobretudo, a multicomunicação, ou seja, transmissão de
texto, voz e imagem. A multicomunicação, associada à
capacidade de respostas cada vez mais ágeis, permite que
a Internet se torne o mais novo veículo de comunicação
a desafiar e transformar o modo como nos relacionamos.
(PINHEIRO, 2013, p. 62).
Com o passar do tempo, a Internet passou a ser vista como um ótimo meio de
comunicação, e ambientes como redes sociais e sites de entretenimento acabam caindo
no gosto dos usuários, que passaram a se reunir em círculos sociais e a compartilhar
uma quantidade maior de informações em uma espécie de “Diário Público”. Aplicativos
como Whatsapp3 e SnapChat4 também facilitam esse tipo de interação.
Porém, nem só de vantagens é feita essa inter-relação. O excesso de exposição
na Internet acaba gerando uma vulnerabilidade à vida dos indivíduos. A violação da
privacidade envolvendo as redes sociais pode acabar atingindo não apenas a vítima, mas
outras pessoas de seu círculo social, como familiares e amigos, gerando assim danos
incalculáveis.
3 Aplicativo de mensagens instantâneas que permite aos usuários enviar imagens, vídeos,
mensagens de áudio e ligações.
4 Aplicativo de mensagens instantâneas que permite aos usuários enviar imagens e vídeos que se
apagam segundos depois de visualizados.
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3 O DIREITO NAS REDES SOCIAIS E NOS APLICATIVOS
No que diz respeito aos indivíduos, o ambiente virtual toma para si as mesmas
características do ambiente real, devendo garantir a seus usuários os direitos legalmente
concedidos pelo ordenamento jurídico brasileiro (como os direitos à privacidade, imagem,
honra, liberdade de expressão e outros), bem como as devidas reparações quando estes
são violados.
Atualmente, não é difícil vermos casos de pessoas que usam a Internet para vingarse de outras em nome de algo que entenderam ter sido prejudicadas. Os mais comuns
são casos de relacionamentos que chegaram ao fim e uma das partes resolveu “vingarse” do ex-parceiro, espalhando pela Internet (na maioria das vezes, pelas redes sociais)
imagens, vídeos ou áudios do ex-parceiro em momentos íntimos do casal ou apenas da
vítima, buscando assim atingir diretamente a sua honra, imagem, privacidade e dignidade,
levantando grandes discussões sobre as causas e os efeitos desse tipo de conduta.
É comportamento natural do ser humano preocupar-se com sua vida privada,
preservando seu momento particular como um “espaço livre”, sem intervenções ou
julgamentos de terceiros. Manter preservada a própria intimidade e privacidade transmite
uma ideia de liberdade, em que se pode desenvolver tanto as relações interpessoais quanto
o próprio desenvolvimento pessoal do indivíduo, sem interferências externas.
Em um primeiro momento, é comum que a maioria das pessoas utilize os termos
“intimidade” e “privacidade” como sinônimos. A própria legislação brasileira emprega
diversos termos para definir a proteção a cada um, porém não de forma objetiva, o que
nos leva a recorrer às doutrinas.
Segundo Luiz Alberto Araújo e Vidal Júnior (2013), a privacidade deve ser
entendida como:
[...] os níveis de relacionamento social que o indivíduo
habitualmente mantém oculto ao público em geral, dentre eles:
a vida familiar, as aventuras amorosas, o lazer e os segredos dos
negócios. Assim, dentro dessa esfera teríamos demarcado o
território próprio da privacidade, formado por relações marcadas
pela confidencialidade. (ARAÚJO; VIDAL JÚNIOR, 2013, p.
202).

De acordo com esse pensamento, a privacidade seria o resguardo do indivíduo
contra a publicidade dos aspectos de sua vida em relação a terceiros, proibindo o acesso
destes a determinados assuntos, como lazer e vida familiar.
Todavia, definições de privacidade envolvendo o direito a ser deixado só,
resguardo contra interferências alheias, segredo ou sigilo e controle sobre informações e
dados pessoais, são as mais comuns na doutrina brasileira.
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Em um conceito mais elaborado, Tarciso Teixeira (2013) define privacidade como:
[...] o conjunto de informações acerca de um indivíduo, que, por
sua vez, pode decidir mantê-las sob o seu controle exclusivamente
ou, se quiser, pode comunicar a outrem nas condições que desejar.
A privacidade está relacionada ao que é privado, de conhecimento
restrito, ao contrário do público, que é de conhecimento geral.
(TEIXEIRA, 2013, p. 68).

A intimidade, por sua vez, não está ligada apenas ao resguardo da publicidade,
mas sim de seu íntimo, “[...] núcleo mais interno que o meramente privado” (OLIVEIRA,
2005, p. 24). Compreendendo nesse caso, como se a intimidade fosse uma subcategoria
da privacidade.
De uma forma mais exemplificativa, Maria Helena Diniz (2010, p. 70) diferencia os
dois direitos ao discorrer que a privacidade seria a “[...] escolha de modo de viver, hábitos,
comunicações com as demais pessoas, recolhimento residencial...”, já a intimidade seria
o “[...] segredo profissional, relacionamento amoroso, situação de nudez em qualquer
forma...”. Segundo ela, a privacidade pode ser considerada o todo, do qual a intimidade
seria parte.
No Brasil, ambos estão tutelados na legislação vigente, porém, em âmbitos
diferentes. A expressão intimidade está ligada ao modo de ser e atuar de cada indivíduo,
fazendo referência à sua liberdade interior, sendo fundamental para o próprio
desenvolvimento. Já a privacidade é prevista como aquela ligada ao que o indivíduo, de
modo voluntário, considera não ter a obrigação de expor ao conhecimento do público.
Um bom exemplo na legislação brasileira encontra-se nos termos do artigo 5º,
inciso X, da Constituição Federal de 1988, que trata:
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: [...]
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação. (in verbis).

Além de deixar clara a proteção aos dois institutos (privacidade e intimidade)
como sendo diferentes entre si, o referido artigo assegurou o direito à indenização
por dano material ou moral nos casos de sua violação, trazendo assim uma inovação à
legislação brasileira, não prevista anteriormente.
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O atual Código Civil de 2002, em seu artigo 21, também sem definir objetivamente
o assunto, declara que o direito à privacidade da pessoa contém interesses jurídicos,
podendo seu titular impedir ou fazer cessar invasão em sua esfera íntima:
Art. 21 – A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir
ou fazer cessar ato contrário a esta norma. (in verbis).

O que seria, então, a privacidade no ambiente virtual? Com o avanço da Internet,
um fato pode ser compartilhado e chegar ao conhecimento de uma pessoa a quilômetros
de distância em questão de segundos, tomando proporções muito maiores do que se
divulgado apenas no ambiente real.
[...] Quanto maior a sua rede de contatos, maior é o número de
pessoas que possuem acesso ao que você divulga, e menores são
as garantias de que suas informações não serão repassadas. Além
disso, não há como controlar o que os outros divulgam sobre
você. (CERT, 2012, s/p).

Com a facilidade de um pseudo anonimato, imagens e vídeos circulam hoje
livremente pela Internet, causando sérios danos à privacidade e à intimidade de
vários indivíduos. Quem nunca recebeu, por algum aplicativo ou rede social, fotos
de desconhecidos com roupas, situações ou poses estranhas ou ainda com legendas
“engraçadas” que diminuam ou humilhem a pessoa em questão? Em alguns casos, as
fotos são copiadas das próprias redes sociais da vítima e divulgadas fora de contexto, sem
que a pessoa à qual pertence a foto tome conhecimento. Outro caso comum desse tipo
de violação é o envio de fotos íntimas.

4 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA
Durante o relacionamento, como forma de demonstrar carinho, alguns indivíduos
trocam mensagens, fotos e até mesmo vídeos de momentos íntimos, esperando que essas
fiquem apenas entre o casal. Nos casos de Pornografia de Vingança, com o tempo a
relação se desgasta e chega ao fim, deixando uma das partes insatisfeita. De posse desse
material, o infrator busca uma espécie de vingança do ex-parceiro e acaba divulgando o
material, sem o consentimento da vítima, atingindo diretamente sua imagem e honra.
Em alguns casos a vítima nem sabe da existência de tal material até o momento em que
descobre que ele circula pela rede.
Hoje, mesmo com a possível identificação do infrator e com determinação judicial
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para que se remova o conteúdo da Internet, nem sempre se consegue chegar a todos os
lugares para onde o material foi enviado ou a quem o compartilhou. A remoção definitiva
desse material é quase impossível, pois além de despertar curiosidade (resultando em um
grande número de acessos), copiá-lo é muito simples.
Há quem entenda que o simples envio de material de cunho sexual privado, com
objetivo de atingir a honra de alguém, já caracteriza Pornografia de Vingança, mesmo
sem qualquer tipo de relacionamento amoroso entre as partes. Seguindo essa linha de
raciocínio, de acordo com a revista New York Magazine (2013), a Pornografia de Vingança
teve um dos primeiros casos registrados em 1980, quando fotos tiradas por um casal
americano foram parar na revista Beaver Hunt5, após serem enviadas por um vizinho que
as encontrou durante uma visita ao apartamento do casal.
Para autores como Ana Freitas, Pornografia de Vingança é aquela cujo material é
compartilhado na Internet por quem tenha tido algum tipo de relacionamento amoroso
com a vítima, buscando denegrir o ex-parceiro. Nesse sentido, um dos primeiros casos
registrados, ainda de acordo com a revista New York Magazine (2013), foi em 2000,
quando o pesquisador Sergio Messina constatou nos fóruns da Usenet (uma das primeiras
formas de troca de informações entre internautas) que estava se tornando popular entre
os usuários a troca de fotos e vídeos íntimos, na maioria das vezes relacionados a exnamorados, que foi denominada por ele como “pornografia realcore”. De 2000 até hoje,
os mais diversos casos já foram registrados.
Ainda de acordo com a New York Magazine, (2013), em 2008, o site XTube6 divulgou
uma nota em seu site informando que recebia em média duas a três queixas por semana
de vítimas que tiveram seus vídeos divulgados indevidamente, apenas por vingança. Em
2010, na Nova Zelândia, foi registrada a primeira prisão envolvendo Pornografia de
Vingança. O pintor Joshua Ashby, de 20 anos, foi condenado a 10 meses de prisão, após
postar uma foto da ex-namorada nua, na página do Facebook da vítima e também por
ameaçá-la por meio de mensagens de texto.
No mesmo ano, um americano criou o site “isanyoneup.com” que era alimentado
pelos próprios usuários. Nele, era permitido que o internauta publicasse fotos de outras
pessoas sem roupa juntamente com o nome completo da vítima e o endereço virtual
desta pessoa no Facebook. O site teve tanta repercussão, que foi fechado em 2012, após
uma investigação do FBI (New York Magazine, 2013).
Segundo Marcelo Crespo (2015), em 2004 começaram a surgir indícios, nos
Estados Unidos, da palavra Sexting, que seria a junção das palavras “sex” (sexo) e “texting”
(envio de mensagens de texto) e designaria a prática de produzir e enviar imagens
5
6

Revista americana especializada em pornografia.
Site conhecido por hospedar conteúdo pornográfico do mundo inteiro.
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sensuais do próprio corpo, para outras pessoas, através de smartphones e tablets. Também
denominado de nude selfie7, é uma prática cada vez mais comum entre os usuários da
Internet. Segundo pesquisa feita em 2008 com aproximadamente 1.300 pessoas, entre 13
e 26 anos, realizada pela organização americana The National Campaing, 59% das pessoas
entre 20 e 26 anos já haviam compartilhado nude selfie (CRESPO, 2015).
Mas o que seria exatamente e por que acontece a Pornografia de Vingança? Os
sentimentos são parte fundamental do indivíduo. Eles determinam o tipo de pessoa e o
tipo de relação que será mantida com outro indivíduo. Ocorre que os seres humanos,
ao se acharem ofendidos por algum motivo, têm o instinto de se “defender”. No caso
do infrator, busca-se atacar de maneira mais prejudicial quem supostamente o ofendeu,
como uma espécie de reparação por um suposto dano sofrido. Eis o sentimento de
vingança. Ele procura dar a maior visibilidade possível a seu ato, espalhando o material
no ambiente virtual para os amigos, familiares e conhecidos da vítima, bem como para o
resto da sociedade, que passará a vincular a vítima ao tipo de material divulgado, dando
ao ataque um grande poder de degradação social.
Para a campanha End Revenge Porn 8, a Pornografia de Vingança ou Pornô de
Vingança:
[...] É forma de abuso sexual que envolve a distribuição de fotos
de nudez/sexo explícito e/ou vídeos de um indivíduo sem o seu
consentimento. Pornô de vingança, às vezes chamado cyberestupro ou pornografia não consensual, geralmente é publicado
por um ex-namorado ou amigo desprezado, a fim de buscar
vingança depois de um relacionamento que não deu certo. (ERP,
2012, s/p).

A referida campanha foi criada pela Dr.ª Holly Jacobs, após ter fotos suas
divulgadas na Internet, para defender a criminalização da Pornografia de Vingança nos
Estados Unidos. A campanha tomou força e acabou resultando na Cyber Civil Rights
Initiative9 (CCRI), instituição fundada por ela, para auxiliar as vítimas a combater esse tipo
de abuso on-line.
5 A SOCIEDADE E SEU JULGAMENTO
É verdade que crimes envolvendo mulheres como vítimas da Pornografia de
Vingança são mais comuns e tomam maior repercussão quando levados à mídia, mas
7
8
9

Em português, selfie (foto) nu.
Em português, algo parecido como “fim da vingança pornô”.
Em português, Iniciativa dos Direitos Civis Cibernéticos.
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casos envolvendo vítimas masculinas também ocorrem, porém, na maioria das vezes
os resultados acabam sendo menores à sua honra. Ocorrências como essas ainda são
pouco divulgadas, seja pela falta de interesse jurídico da vítima masculina ou, mais
provavelmente, por ainda prevalecer na sociedade um pensamento machista em que a
divulgação desse tipo de material se torna degradante para a mulher, porém pode ser vista
como um sinal de virilidade para o homem.
Para a historiadora Tânia Navarro Swain (2015), isso ocorre porque mesmo com
todo o avanço da sociedade:
[...] Os comportamentos ligados à sexualidade são históricos,
isto é, mutáveis e diversos de acordo com o espaço/tempo em
que são contemplados. No sistema heterossexual, existe uma
dupla moral, aquela jungida ao feminino, e a outra, liberal e com
limites imprecisos, atrelada ao masculino. Às mulheres, a punição
material ou o opróbrio social no desvio da norma; aos homens, a
condescendência é uma aprovação implícita de derrogação desta
última. (SWAIN, 2015, s/p).

Observa-se que a vítima feminina, após ter sua intimidade divulgada no ambiente
virtual, sofre um tipo de julgamento social em que passa a ser eternamente vinculada ao
material divulgado.
Diante disso, ao analisar alguns casos, o psiquiatra forense Guido Palomba (2015)
e a psicóloga e especialista em Sexualidade Humana Gina Strozzi (2015) constataram que
os casos de Pornografia de Vingança, geralmente, apresentam dois tipos de vingança: a
que tem como objetivo atacar e humilhar a vítima diante de terceiros, bem como aquela
que busca apenas a autopromoção diante de outro. É o famoso “olha quem eu peguei”.
Quem espalha esse tipo de material não tem um estereótipo específico. Não é
necessário que o infrator apresente algum tipo de psicopatia ou perturbação mental. É
simplesmente uma pessoa que utilizou a Internet para atacar a vítima, tendo apenas seu
objetivo definido. Porém, na maioria dos casos analisados, o infrator se apresenta como
possessivo, carente e até mesmo chantagista. Após uma briga demonstram carinho e
remorso, que só se sustentam até a próxima crise.
De acordo com Gina Strozzi (2015):
[...] Ele se fragiliza e tenta destruir o objeto que o está
transformando em vulnerável. Na verdade, ele vê nessa mulher
um alvo de amor e ódio, o tempo inteiro. Como ele não consegue
pensar, o grau de racionalização é baixíssimo. Nada o freia até
extravasar essa raiva. Ele tem carência de ser aceito, e vai no
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limite da emoção. Por isso, precisa de tratamento psicológico.
(STROZZI, 2015, s/p).

Guido Palomba (2015) ainda vai além ao definir o perfil do infrator como aquele
que:
[...] sempre tem uma estrutura de valores éticos e morais reduzida,
pois isso não se faz. É uma ofensa à dignidade do outro. Uma
agressão, ainda que não seja física, é uma agressão moral muito
grande. E passível de indenização. Ele é sempre uma pessoa que
pode estar com perversidade, com vingança. Mas é sempre um
ato moralmente condenável. (PALOMBA, 2015, s/p).

Já a vítima se apresenta, na maioria das vezes, em dois tipos: a vítima inocente
que se surpreende com a existência do material e de sua circulação na Internet ou a
vítima participativa, que é aquela que permite ser fotografada ou filmada, seja de maneira
inocente ou irresponsável, mesmo tendo plena consciência dos riscos à sua privacidade
(STROZZI, 2015). Isso não diminui a culpa do infrator, segundo Palomba, a vítima tem
certa participação, porém quando está em um relacionamento não pensa nas possíveis
consequências de tal material. Neste sentido, Gina Strozzi (2015) pontua que:
[...] Geralmente, são mulheres muito frágeis. As vítimas vão de
meninas inocentes até mulheres maduras, que são tão carentes
e descontroladas como esses homens. Elas não têm prontidão
emocional para lidar com toda essa gama de afeto, de amor,
de sexo e se tornam presas muito fáceis, se expondo de forma
desnecessária. (STROZZI, 2015, s/p).

Após a divulgação do material, a vítima passa a ser julgada pela sociedade, com
base em pensamentos e valores muitas vezes defasados pelo tempo. Nem mesmo os
avanços obtidos pela sociedade em busca do tratamento igualitário entre mulheres e
homens impedem que elas sofram específicas formas de repressão. Para a advogada
Débora Spagnol (2015):
[...] Apenas a partir de 2009, com a edição da Lei n. 12.015,
nosso Código Penal trouxe importantes modificações aos crimes
sexuais, começando pela nomenclatura – de “crimes contra os
costumes”, passaram a ser designados “crimes contra a dignidade
sexual” - abrangendo assim, além da violência física, também a
violência psicológica contra a mulher.
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[...] o tema “pornografia de vingança” exige uma reflexão pública
mais profunda. Após décadas de lutas feministas por ampliação
de direitos, depois de a mulher ter alcançado espaços significativos
no mercado de trabalho, nas posições de poder e de influência
sócio-cultural e econômica, a sexualidade feminina ainda é vista
como uma falta moral, sendo sua exposição pública caracterizada
como uma forma de agressão específica de gênero. Talvez tal
senso seja resultado da cultura patriarcal que deixou sua marca
profunda nas relações de gênero, de modo que concepções
machistas e não igualitárias continuam a dinamizar formas de
discriminação da mulher e persistir nas representações sociais de
uma maneira geral. (SPAGNOL, 2015, s/p).

Contudo, não devemos demonizar a Internet. O problema não está na facilidade
e rapidez com que as informações se propagam e sim na falta de zelo ou na má-fé de
quem divulga esse tipo de conteúdo. Com a sua popularização, as palavras “deletar”
e “apagar” tornaram-se apenas metáforas na Internet. Informações como histórico de
pesquisa, e-mails, arquivos, fotos e mensagens permanecem na rede, mesmo que o usuário
se ausente. Tudo que foi publicado continuará lá para sempre, associado ao nome do
internauta.
Então por que produz ou compartilha esse tipo de material? Tudo se resume à
confiança. A segurança que a vítima deposita no parceiro é tão grande, que envia ou se
deixa fotografar ou filmar, achando que esse material vai ficar apenas entre eles, como
recordação de um momento íntimo do casal.
Quando tal material chega ao conhecimento de terceiros, estes passam a
desconsiderar as circunstâncias nas quais o conteúdo foi produzido, bem como deixam
de falar de quem o espalhou pela rede, para julgar e culpar apenas a vítima, que passa
a caminhar com dois tipos de punição social: o constrangimento da divulgação do
conteúdo íntimo e a “exclusiva” culpa por possibilitar que ocorresse a violação ou por
procurar a autopromoção.
Em alguns casos, a vítima fica tão abalada que se vê obrigada a mudar o número
do telefone, endereço e a deixar de frequentar lugares onde era reconhecida. Um exemplo
disso foi o caso “Fran”, que repercutiu no país inteiro em 2013. Uma jovem goiana, na
época com 19 anos, conhecida como “Fran”, teve dois vídeos íntimos divulgados por seu
então namorado. Os vídeos se tornaram tão famosos entre os internautas que chegaram
a virar meme10. Em entrevista, a delegada Ana Elisa Gomes Martins (2013), na época
responsável pela DEAM11 de Goiânia, declarou:
10 Termo usado para frases, imagens e vídeos que se tornam populares na Internet.
11 Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
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[...] Vamos ser sinceros. O que a Fran fez naqueles vídeos todo
mundo faz em sua intimidade [...]. Mas publicamente as pessoas
resolveram massacrar a reputação da garota. E não foi só com
ela. O Whatsapp virou um lugar perfeito para essa pornografia da
vingança. O cara vai lá, grava namorada durante o sexo, aí acaba o
relacionamento e ele manda as fotos e os vídeos para os amigos.
Os amigos repassam a outros amigos e, de uma hora para outra,
o caso vira uma humilhação pública. (MARTINS, 2013, p. 90).

De acordo com a entrevista concedida pela vítima ao site de notícias G1 (2014),
a jovem que trabalhava como vendedora e cursava design de interiores, chegou a perder o
emprego, parar de estudar e ter que mudar de cidade, pois era constantemente associada
aos vídeos. Pessoas desconhecidas passaram a assediá-la e entre palavras de baixo calão e
propostas de programa, a vítima chegou a receber mais de 4.000 mensagens no Whatsapp.
Em alguns casos, a humilhação é tão grande que leva a vítima a um quadro grave
de depressão, como no caso da piauiense de 17 anos, Júlia Rebeca. A jovem teve um
vídeo íntimo divulgado através de redes sociais, por toda a cidade de Parnaíba. Júlia
passou a se isolar da família e amigos, até que no dia 10 de novembro de 2013 despediu-se
de sua mãe por mensagem na rede social Twitter e cometeu suicídio (G1, 2013).

6 A LACUNA NA LEGISLAÇÃO
Segundo pesquisa divulgada pelo jornal Estadão (2015), no Brasil, o número
de vítimas de compartilhamento de fotos ou vídeos íntimos, sem consentimento,
quadruplicou em dois anos. Em 2014, 224 pessoas procuraram a SaferNet12, para denunciar
casos de Pornografia de Vingança, contra 48 no ano de 2012. Das 224 ocorrências, 81%
envolviam mulheres como vítimas. Sendo a cada quatro vítimas, uma era menor de idade.
Analisando esse número cada vez maior de ocorrências, alguns países já buscam
formas de coibir a disseminação da Pornografia de Vingança. Nos Estados Unidos, em
2013, o estado da Califórnia colocou em vigor uma lei que prevê pena de 6 meses de
prisão e multa de até U$$ 1.000 dólares para quem postar conteúdo pornográfico, não
autorizado, de ex-cônjuge ou ex-namorado com a intenção de provocar danos emocionais
à vítima. O Estado também passou a discutir frequentemente o tema com uma parte da
sociedade e dos agentes públicos, para levar informação e alertar sua população sobre os
riscos da Revenge Porn (MELO, 2013).
No Reino Unido, em 2015, foi dado o consentimento real à emenda elaborada
12
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em 2014, que prevê como atividade criminosa a Pornografia de Vingança, com pena de
até 2 anos de prisão a quem for responsável por distribuir imagens sexuais da vítima
(DAROS, 2015).
Já o Brasil ainda não conseguiu acompanhar as grandes nações quando se trata
do combate à Pornografia de Vingança. Atualmente, os Tribunais brasileiros, em sua
maioria, vêm concedendo apenas indenizações a título de danos ou enquadram a infração
nos crimes de injúria e difamação, determinando pena de detenção não superior a 1 ano.
Entretanto, hoje dois projetos de Lei chamam atenção para o assunto.
Há quem defenda a alteração e aplicação da Lei n. 11.340, conhecida como Lei
Maria da Penha, aos casos de Pornografia de Vingança, ao considerar como violência
psicológica, em seu artigo 7º, qualquer conduta que cause danos emocionais e diminuição
da autoestima à vítima. Diante disso, o então deputado João José de Arruda Júnior (2013)
apresentou o Projeto n. 5555/2013 apelidado de Lei Maria da Penha Virtual, propondo a
alteração da Lei n. 11.340, tratando do tema, de forma mais específica:
[...] há uma dimensão da violência doméstica contra a mulher que
ainda não foi abordada por nenhuma política pública ou legislação,
que é a violação da intimidade da mulher na forma da divulgação,
na Internet, de vídeos, áudios, imagens, dados e informações
pessoais da mulher sem o seu expresso consentimento. Essa
conduta é praticada por cônjuges ou ex-cônjuges que se valem
da condição de coabitação ou de hospitalidade para obter
tais registros, divulgando-os em redes sociais como forma de
constrangimento à mulher. Esse tipo de violência se torna
progressivamente mais danoso quanto mais disseminado e
universalizado, do ponto de vista social e geográfico, está o acesso
à Internet no Brasil. (ARRUDA JÚNIOR, 2013, s/p).

Se o texto original for aprovado, o infrator poderá ser condenado em até 3 anos de
prisão, sem direito à fiança, pela divulgação de imagens, vídeos e áudios íntimos na Internet,
e o juiz deverá ordenar a remoção imediata do conteúdo do ambiente virtual, dentro do
prazo máximo de 24 horas.
O assunto ganhou mais destaque com o Projeto n. 6630/2013, apresentado
pelo então senador Romário de Souza Faria (2013) e atualmente apensado ao Projeto n.
5555/201, que busca acrescentar ao atual Código Penal o artigo 216-B, tornando crime a
conduta de divulgar fotos ou vídeos com cenas de nudez ou ato sexual, sem autorização
da vítima, com pena de detenção, de 1 a 3 anos, e multa. A pena ainda poderá ser
aumentada: de um terço se o crime for cometido com o fim de vingança ou humilhação
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ou se cometido por alguém que manteve relacionamento amoroso com a vítima com ou
sem habitualidade; e a metade se o crime for cometido contra vítima menor de 18 anos
ou pessoa com deficiência.
De acordo com o senador, o agravamento da pena pode auxiliar na diminuição
de casos envolvendo a divulgação de Pornografia de Vingança, porém a tipificação do
crime não pode excluir os cuidados que as mulheres devem ter com a produção desse
tipo de material.
[...] Acredito que o agravamento da pena pode ajudar a diminuir
o número de casos, mas a tramitação de um projeto é demorada.
[...] Quem divulga tem o claro objetivo de humilhar, denegrir
a imagem. Seria quase impossível punir quem compartilha,
são milhares de pessoas. Embora eu acredite que pessoas com
visibilidade social devam ter muita responsabilidade. Por exemplo,
no caso da menina de Goiânia, o advogado dela nos informou
que um cantor sertanejo havia reproduzido um gesto da filmagem
em sua rede social. Logicamente, isso expôs ainda mais a Fran.
Os veículos de notícias também devem evitar expor fotos que
identifiquem a vítima. Isso é avassalador. (FARIA, 2013, s/p).

No dia 21 de fevereiro deste ano, o plenário da Câmara aprovou o projeto de João
Arruda e o batizou de “Lei Rose Leonel”, em homenagem a uma jornalista Paraense
que, em 2005, teve imagens íntimas divulgadas pelo ex-namorado, que ainda insinuou
que ela seria garota de programa. (ESTADÃO, 2017). Em 2010, o empresário Eduardo
Gonçalves da Silva foi condenado a pagar R$30 mil reais à vítima, além da pena de
detenção de 1 ano e 11 meses pelos crimes de injúria e difamação.
Atualmente, a já sancionada Lei n. 12.965 de 2014, conhecida como Marco Civil
da Internet, chegou a ser descrita como “A Constituição da Internet”, pelo então Ministro
da Justiça Luiz Paulo Barreto, já que “regular o uso da Internet no Brasil, por meio da
previsão de princípios, garantias, direitos e deveres de quem usa a rede [...]” (BACHUR,
2013, s/p) deu grande relevância à proteção da privacidade. Em seu artigo 8º13, porém,
não faz referência a quem compartilhou ou divulgou a Pornografia de Vingança.
Importante ressaltar que apenas a implantação de uma lei mais rigorosa na punição
de quem divulga esse tipo de material não fará com que casos como esses parem de
existir. Deixa-se claro apenas a necessidade de uma reeducação da sociedade em relação
ao assunto, para assim alcançar ou ao menos se aproximar do fim da violência contra a
mulher e, para isso, torna-se de fundamental importância uma mudança legislativa.
13 Artigo 8o: A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o
pleno exercício do direito de acesso à Internet.
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7 A INVESTIGAÇÃO
Ao analisar alguns casos de Pornografia de Vingança, o delegado e então titular
da Delegacia de Repressão aos Crimes Eletrônicos (DRCE) de Vitória – ES, André
Luís Ribeiro, e o especialista em crimes eletrônicos Eduardo Pinheiro Monteiro (2015)
traçaram uma espécie de caminho entre a divulgação do material na Internet e o infrator.
A primeira atitude que a vítima deve tomar é procurar a Delegacia, preferencialmente a
de Repressão a Crimes Eletrônicos de sua cidade e registrar um boletim de ocorrência. A
partir desse momento, será apurada a existência do crime e se dará início à investigação.
A Investigação se procede em duas fases. A primeira ocorre pelos meios
eletrônicos e, geralmente, inicia-se pela quebra de sigilo de dados cadastrais dos usuários:
[...] Utilizando meios tecnológicos, a polícia busca dados de
conexão junto aos provedores de conteúdo, como o Facebook, e
os de acesso. Através desses dois provedores é possível identificar
qual dispositivo foi utilizado para cometer o delito. Em muitos
casos, essa publicação é feita em um perfil falso. Às vezes, até
na linha do tempo da própria vítima, aumentando o poder de
exposição e dano. (RIBEIRO; MONTEIRO, 2015, s/p).

A segunda fase é ligada à identificação e autoria. Ao chegar ao endereço de IP14,
no qual o crime foi praticado, a polícia se encaminha até o local, apreende o material e
realiza a prova pericial, de acordo com a investigação. Às vezes, o crime pode ter sido
cometido por meio de computadores públicos, como de empresas ou lan houses15, onde
qualquer pessoa tem acesso ou então de computadores domésticos, aqueles utilizados
dentro de casa.
Existem casos que nem se faz necessária a quebra de sigilo, pois o próprio
infrator assume seus atos perante a vítima, deixando clara a sua real intenção. Neste caso,
cumpre-se então o mandado de busca no local, identificando assim o material produzido
e armazenado por ele.
Não existe crime perfeito. Tudo que é feito na Internet deixa rastros, vestígios e
são esses que levam a polícia até o infrator.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a Internet, vínculos sociais passaram a ser formados, aproximando as pessoas e
modificando a definição de espaço e tempo, quando se trata de propagação da informação. O
14 Internet Protocol, em português Protocolo de Internet. É a identificação de um dispositivo em
uma rede local ou pública.
15 Local caracterizado por ter diversos computadores e fornecer o acesso à Internet, mediante
pagamento.
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problema é que, junto a essa interação, alguns direitos do usuário são colocados em risco
constantemente.
Quando um indivíduo publica algum tipo de informação, mesmo que em sua
própria rede social, ele automaticamente abre mão da privacidade referente àquela
informação, já que atualmente é muito fácil que tal material seja compartilhado e se
espalhe pela Internet, podendo ser utilizado nas mais diversas formas por outros usuários.
Diante disso, no decorrer do presente artigo, buscou-se apresentar as
problemáticas relacionadas à Pornografia de Vingança, num viés jurídico e social. Com
análises bibliográficas, jurisprudenciais e estudos de caso, chegando-se à conclusão de
que esse tipo de vingança é uma das formas mais violentas de agressão contra a pessoa.
Em alguns casos, chega a ser até mais danosa que a violência física, pois casos de suicídios
entre as vítimas já foram registrados, demonstrando assim o efeito nocivo desse tipo de
agressão.
A verdade é que cada indivíduo tem o direito de dispor como quiser de seu
próprio corpo. Fotografar e filmar a si mesmo não é proibido, vai de acordo com o livre
arbítrio de cada um. Não se pode vedar o direito de liberdade do indivíduo, para garantir
outro direito. O que deve ser feito é manter sempre o controle exclusivo sobre esse
tipo de material. Se o indivíduo tem real interesse em fazê-lo, que o mantenha sempre
apenas em sua posse e o apague definitivamente assim que possível. Caso ache realmente
necessário dividir com alguém, que seja da maneira mais segura possível e que se tenha
pleno conhecimento de que, quando compartilhado, o controle que o indivíduo tinha
sobre a própria foto ou vídeo termina ali, sendo irreversível essa decisão de envio.
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TERRITÓRIOS INDÍGENAS E JUSTIÇA
CONSTITUCIONAL
José Godofredo Pires dos Santos1

RESUMO
A proteção dos territórios indígenas se inclui dentre os avanços instituídos pela
Constituição Federal de 1988, tendo o legislador constitucional originário dedicado
todo um capítulo ao tema, reconhecendo assim a importância do Estado brasileiro em
assegurar às sociedades indígenas as condições essenciais para sua reprodução física e
cultural. Esses direitos possuem como ponto central o direito ao território, nesse sentido
entendido não apenas como mero espaço físico, mas como espaço necessário para a
reprodução de seus usos, costumes, tradições, religiosidades e modo de vida, e ainda como
espaço de sobrevivência física em sua peculiar relação com a natureza. Atualmente se
apresentam diversos conflitos relacionados à posse e ocupação dos territórios indígenas,
especialmente fomentados pela expansão do agronegócio e atividades mineradoras.
A jurisprudência constitucional, contudo, vem resguardando a Constituição Federal,
reconhecendo o conceito de territórios adotado pela antropologia moderna e firmando
o entendimento relacionado ao conceito de território, em respeito ao pluralismo e
multiculturalismo preconizados pela própria Carta Constitucional.
PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição constitucional – hermenêutica jurídica – indígenas.
1 INTRODUÇÃO
Dentre os inúmeros avanços instituídos pela Carta Constitucional de 1988,
encontra-se a proteção dos direitos indígenas, tendo o legislador constitucional
originário dedicado todo um capítulo ao tema, reconhecendo assim a importância do
Estado brasileiro em assegurar às sociedades indígenas as condições essenciais para sua
reprodução física e cultural.
Sem dúvida que esses direitos possuem como ponto central o direito ao território,
nesse sentido entendido não apenas como mero espaço físico, mas como espaço necessário
para a reprodução de seus usos, costumes, tradições, religiosidades e modo de vida, bem
como espaço de sobrevivência física em sua peculiar relação com a biodiversidade.
1
Mestre em Direito, Especialista em Direito Ambiental e Políticas Públicas, Promotor de
Justiça.
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Hodiernamente, presenciamos a ocorrência de inúmeros conflitos em relação
à posse e utilização dos territórios indígenas. Tais conflitos – apesar de existirem
corriqueiramente desde a ocupação dos portugueses após o descobrimento, ganharam
proporção gigantesca na Amazônia, em decorrência da implantação de grandes projetos
hidroelétricos, de mineração, de transportes e agropecuários, com graves consequências
para a própria existência dessas populações, bem como para a própria preservação da
biodiversidade. De um lado as sociedades indígenas procurando a manutenção de seus
territórios e, em decorrência, de seu modo de vida tradicional. No outro lado, pecuaristas,
empresas agrícolas, grandes construtoras, mineradoras, garimpeiros, madeireiras e outros
atores, que almejam a ocupação desses territórios e a utilização dos recursos naturais
lá existentes. Esses conflitos, quando levados à apreciação da Justiça, acabam sendo
dirimidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a quem cabe, em última instância,
interpretar a Constituição Federal.
Este trabalho tem como objetivo estabelecer um rápido panorama das referências
jurídicas (constitucionais e infraconstitucionais) relacionadas ao direito indígena e, nesse
passo, realizar uma análise crítica das posições adotadas pela jurisprudência constitucional
quanto aos territórios indígenas, especialmente por dois acórdãos do Supremo Tribunal
Federal que apreciam matérias relacionadas ao território indígena “Raposa Serra do
Sol”, no Estado de Roraima, demonstrando qual tem sido o comportamento da Justiça
Constitucional ao interpretar a Carta Magna quando se deparada com um caso concreto.
2 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL: pluralismo e multiculturalismo
A Constituição Federal de 1934 foi a primeira a consagrar dispositivos relacionados
à proteção aos índios, lá denominados silvícolas (aquele que vive nas selvas). Tal fato
guarda relação com a constatação de que a Constituição de 1934 estabelece a noção
de Constituição Social, evidenciando os direitos de segunda dimensão (Estado Social
de Direito). As Constituições de 1937, 1946, 1967 (Emenda Constitucional n. 1, 1969)
mantiveram disposições semelhantes.
Já a Constituição de 1988 ampliou esse sistema protetivo, substituindo a
expressão silvícolas pelo termo índios. Essa referência constitucional, contudo, guarda
relação com a adoção, por parte do constituinte, dos conceitos de pluralismo político
e multiculturalismo, dispersos em inúmeros dispositivos da Carta Constitucional. O
pluralismo político decorre da organização dos diferentes pontos de vista presentes na
sociedade por meio de associações representativas (partidos, sindicatos, associações em
geral), com a consequente garantia de espaço da participação das referidas associações, na
esfera pública, por meio de normas e instituições (MORAES, 2003).
Junto ao pluralismo político, a Constituição atual se pauta pelo princípio do
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multiculturalismo. Para Santilli (2005, p. 80), esse princípio pode ser entendido como
“[...] a existência de uma multiplicidade de culturas no mundo, que coexistem e se
interfluenciam tanto dentro como fora de um mesmo Estado-nação, e, como projeto
político, aponta para a celebração ou reconhecimento dessas diferenças culturais”.
Nesse sentido, o texto constitucional reconheceu o multiculturalismo como
princípio integrante da sociedade e objeto de proteção e desenvolvimento por parte do
Estado, ao determinar, no art. 215, que o Estado garantirá a todos o pleno exercício
dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiando, valorizando e
incentivando a difusão das manifestações culturais. Do mesmo modo, o parágrafo
primeiro do mesmo artigo faz especial referência à proteção das culturas populares,
indígenas e afro-brasileiras, além de elencar como objetivo da política cultural brasileira a
valorização da diversidade ética e cultural.
3 DIREITOS INDÍGENAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Na construção de um sistema constitucional em que estejam representados os
alicerces do multiculturalismo, a Constituição de 1988 estabeleceu o atual regime de
proteção aos povos indígenas, regulando a propriedade das terras ocupadas pelos índios,
a competência da União para legislar sobre populações indígenas, autorização congressual
para mineração em terras indígenas, relação das comunidades indígenas com suas terras,
preservação de suas línguas, usos, costumes e tradições, questões essas contidas nos
artigos 231 e 232, que estabelecem as bases dos direitos dos índios.
A nova Constituição estabeleceu assim novos paradigmas jurídicos ao trazer, para
o universo jurídico brasileiro, novos direitos, relacionados aos direitos socioambientais,
direitos de natureza emancipatória, pluralista, coletiva e indivisível.
O multiculturalismo no qual se fundam alguns institutos da Carta de 1988
estabelece uma proteção constitucional à cultura, procurando incorporar tanto as
expressões e criações culturais materiais quanto imateriais, no sentido de preservar bens
culturais que sejam referências de diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a
sociedade brasileira.
Dessa forma, o multiculturalismo norteia a criação de um peculiar regime
jurídico-constitucional em relação às populações indígenas (assim como as populações
quilombolas), que as difere, inclusive, das demais populações tradicionais. Essa
diferenciação resulta da natureza coletiva dos direitos indígenas, em oposição a um
sistema jurídico puramente individualista. Em síntese, ao reconhecer o multiculturalismo
como elemento essencial a ser incorporado no direito positivo brasileiro, a Constituição
institui as bases para a proteção especial aos povos indígenas, reforçando a necessidade
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de proteção tanto à biodiversidade quanto à sociodiversidade.
As disposições da Carta Constitucional que regulam os interesses indígenas
podem assim ser enumeradas: 1) Art. 231: Reconhece aos índios sua organização
social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre terras que
originariamente ocupam e estabelece as consequências jurídicas desse regime especial; 2)
Art. 232: Estabelece que os índios são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa
de seus direitos; 3) Art. 20, XI: arrola as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
entre os bens da União; 4) art. 22, XIV: competência privativa da União para legislar sobre
populações indígenas; 5) art. 49, XVI: estabelece competência exclusiva do Congresso
Nacional para autorizar a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e minerais
em terras indígenas; 6) art. 109: fixa a competência dos juízes federais para processar
e julgar disputas sobre direitos indígenas; 7) Art. 210, § 2°: Assegura às comunidades
indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem na
administração do ensino, juntamente com a língua portuguesa; 8) Art. 215, § 1°: Obriga
o Estado a proteger as manifestações culturais dos povos indígenas.
4 PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DAS TERRAS INDÍGENAS
A proteção às terras indígenas se constituiu numa das questões mais controvertidas,
no âmbito da Assembleia Nacional Constituinte que geriu a atual Constituição. Contudo,
o resultado do debate travado convergiu para o atual perfil jurídico da matéria, no qual
ficou estabelecido que, sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, incidem
os direitos de propriedade (União) e os direitos de usufruto (índios), sujeitos a regras
estabelecidas pela própria Constituição.
Assim, as terras indígenas possuem como característica constitucional: a) São bens
da União: No sentido de preservá-las, cria-se uma propriedade vinculada (ou propriedade
reservada), com o objetivo de garantir os direitos dos índios sobre elas. Daí resultar que
são terras inalienáveis, indisponíveis e os direitos sobre elas são imprescritíveis; b) Direitos
Originários (art. 231): consagra uma relação jurídica fundada no Instituto do Indigenato,
como fonte primária e congênita da posse territorial, tendo os índios o usufruto exclusivo
das riquezas inerentes à biodiversidade; c) Princípio da irremovibilidade: Apenas em caso
de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a população ou no interesse da soberania
do país. A Constituição exige ainda que essa remoção se estabeleça ad referendum do
Congresso Nacional; d) Nulidade dos Atos Jurídicos: São nulos extintos, não produzindo
efeitos jurídicos os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das
terras indígenas ou a exploração das riquezas naturais do solo, rios e lagos, existentes
nessas terras.
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Esse sistema adotado pela Constituição Federal em relação às terras indígenas
guarda vinculação com o instituto do indigenato, que tem sua origem no Alvará Colonial
de 01/04/1680, confirmado pela Lei de 06/06/1755. Esse instituto assegura que os
índios são primários e naturais senhores das terras por eles ocupadas. A posse indígena
difere do mero conceito de posse regulada pelo direito civil, pois se funda na noção de
territorialidade.
Nesse sentido, a posse não é o poder de fato sobre a coisa e nem se configura
como moradia permanente do possuidor, mas como espaço necessário à reprodução
física e cultural dessas sociedades, segundo seus usos e costumes. Nesse sentido, a
“[...] Constituição Federal teve a sensibilidade de consagrar o conceito de indigenato.
Mais que isso, reconhece que o Estado não é a única fonte de direito, já que existem
fontes anteriores e concomitantes a ele” (BENATTI, 2004, p. xx).2Para Silva (1994, p.
729), analisando a posse dos índios em relação às terras por eles ocupadas, “[...] não é
uma simples ocupação de terras para explorá-las, mas base de seu habitat, no sentido
ecológico de interação do conjunto de elementos naturais e culturais que propiciam o
desenvolvimento equilibrado da vida humana”.
Silva (1994) dispõe ainda que uma terra tradicionalmente ocupada pelos grupos
indígenas, para ser considerada como posse indígena, terá que obedecer a quatro
condições, sempre levando em consideração os usos, costumes e tradições indígenas: 1ª)
Ocupação permanente, para moradia contínua e constante (a interrupção involuntária
não extingue o direito, já que os direitos indígenas sobre as terras são imprescritíveis);
2ª) Área utilizada para desenvolver atividades produtivas; 3ª) Preservação ambiental
(condições de garantir a conservação dos recursos naturais para seu usufruto); 4ª) Área
para preservação física e cultural.
5 RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNACIONAL
A proteção aos territórios indígenas nos moldes firmados pela Constituição de
1988 guarda relação com outros dois documentos de direito público internacional: A
AGENDA 21 e a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
A AGENDA 21 é um documento firmado na Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – RIO 92. Por sua natureza jurídica (enquanto
Documento de Direito Internacional Público), passa a integrar os sistemas jurídicos de
direito interno, quando ratificados pelos países signatários. A AGENDA 21 tem como
2 Para Benatti (2004), a posse está sujeita à legitimação, é um direito que depende de requisitos
que o legitimem, ou seja, é um fato que depende de legitimação, e o seu objeto só pode ser as coisas
que nunca tiveram dono ou foram abandonadas por seu antigo dono, o que não acontece com a
posse indígena que pressupõe a existência de um direito anterior ao Estado.
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meta servir de referencial metodológico global, visando fundamentar ações não somente
para a área de meio ambiente, mas para todos os setores da atividade humana.
O Documento reservou todo o Capítulo (cap. 26) para tratar sobre o reconhecimento
do papel das populações indígenas e suas comunidades. O art. 26.1 da Agenda 21 preconiza
que as populações indígenas e suas comunidades devem desfrutar dos direitos humanos e
das liberdades fundamentais em sua integralidade, sem impedimentos ou discriminações;
impõe esforços nacionais e internacionais para fortalecer o papel dessas populações, a
fim de se implementar um desenvolvimento ambiental saudável e sustentável tendo em
vista a inter-relação entre o meio natural, o desenvolvimento sustentável e o bem cultural,
social, econômico e físico das populações indígenas.
De forma específica, o art. 26.3, da Agenda 21 prevê a necessidade do
reconhecimento de que os índios e suas terras devem ser protegidos contra atividades
ambientalmente insalubres ou consideradas inadequadas social e culturalmente pela
comunidade indígena. Determina ainda o reconhecimento aos índios e suas comunidades
de seus valores, seus conhecimentos tradicionais e suas práticas de manejo de recursos,
bem como admite a dependência tradicional e direta dos índios em relação aos recursos
renováveis e ecossistemas, imprescindíveis ao seu bem-estar cultural, econômico e físico.
A Convenção 169 da OIT é o diploma internacional de direitos humanos que
reafirma e promove maior eficácia a obrigações assumidas pelos Estados quando da
adesão a normas protetoras de direitos humanos no âmbito do Direito Internacional.
Prevê que a diversidade étnico-cultural dos povos indígenas deve ser respeitada em
todas as suas dimensões e reforça os direitos dos índios às terras e aos recursos naturais
nelas existentes. Obriga os governos a adotarem medidas para proteger e preservar o
meio ambiente dos territórios habitados por indígenas (art. 7º) e dispõe que os povos
interessados deverão ter o direito de escolher suas próprias prioridades no que se refere
ao processo de desenvolvimento econômico, social e cultural.
O art. 15 da Convenção 169/OIT dita que os direitos dos povos indígenas aos
recursos naturais existentes nas suas terras, aí abrangida a utilização, administração e
conservação, deverão ser especialmente protegidos e afirma que, “na hipótese de os
recursos existentes nas terras pertencerem ao Estado, os governos devem estabelecer
procedimentos de consulta para determinação de eventual prejuízo aos povos
interessados”.
Aprovado pelo Congresso Nacional, o acordo internacional sobre os povos
indígenas e tribais em países independentes da agência multilateral da Organização das
Nações Unidas (ONU) traz para o ordenamento jurídico brasileiro diversas inovações
que contribuirão para a defesa dos povos indígenas e seus territórios. Ratificada há pouco
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mais de um ano, depois de tramitar por onze anos no Congresso Nacional, a Convenção
169 da OIT entrou em vigor no país em 25/07/2003 e passa a ser um importante
instrumento internacional na defesa dos direitos indígenas brasileiros.
Dando conformação a esse arcabouço jurídico, o Brasil, juntamente com outros 143
países, assinou em 2007 o Documento denominado “Declaração dos Povos Indígenas”,
sob os auspícios da ONU, no qual – dentre outros temas, se insere o compromisso dos
Estados signatários em dar efetividade aos direitos indígenas, especialmente no tocante à
garantia de seu território.
6 A JUSTIÇA CONSTITUCIONAL E AS TERRAS INDÍGENAS: estudos de casos
relacionados à Terra Indígena Raposa Serra do Sol
Em 1998, o Ministério da Justiça publica a Portaria n. 820, de 11/12, que
declarou como de posse permanente indígena a Terra Indígena Raposa Serra do Sol,
com superfície aproximada de 1.678.800 hectares e perímetro de 1.000 km. A partir de
então, a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA) iniciaram o levantamento das benfeitorias realizadas pelos
ocupantes da região. Em 1999 a homologação da Raposa Serra do Sol passou a ser alvo
de contestação judicial entre o estado de Roraima e a União.
O Ministério Público Federal pediu ao Supremo Tribunal Federal que se
declarasse competente para julgar as ações de fazendeiros locais contra a portaria 820/98.
Em 2005 o Presidente da República assinou decreto que homologa de forma contínua
a terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. O reconhecimento dessa terra foi
uma reivindicação histórica dos índios da região – das etnias macuxi, wapixana, ingarikó,
taurepang e patamona. No mês de abril, o STF extinguiu todas as ações que contestavam
a demarcação das terras da reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Em 2006, o Supremo Tribunal Federal manteve, por unanimidade, decreto sobre
a demarcação da reserva, sendo que, em junho de 2007, o STF determinou a desocupação
da reserva indígena Raposa Serra do Sol por parte dos não índios. Em setembro, chefes
indígenas da reserva Raposa Serra do Sol e representantes do Governo federal assinaram
carta-compromisso para evitar conflitos na região. No documento, os representantes
indígenas das cinco etnias que vivem na reserva afirmaram que não querem mais se
envolver nos conflitos pela retirada dos não índios que ainda permanecem no local.
No final do ano, os rizicultores pediram ao Governo Federal que esperasse a
colheita da safra do arroz para deixarem a terra indígena. No entanto, após a safra, eles
não se retiraram. Foram negadas duas liminares que pediam a suspensão da portaria que
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demarca terra indígena. Em março de 2008 o procurador-geral da República, Antonio
Fernando Souza, encaminhou recomendação ao Presidente e ao ministro da Justiça para
que promovam a imediata retirada dos ocupantes não indígenas da área homologada.
A recomendação foi enviada a pedido do Ministério Público Federal em
Roraima. Em abril, o STF suspende qualquer operação para retirar os não índios da
reserva indígena Raposa Serra do Sol, impedindo que a Polícia Federal dê continuidade
à “Operação Upatakon 3”. A decisão foi unânime e valendo até que a Corte julgasse o
mérito das ações principais que versavam sobre a demarcação da reserva indígena. Assim,
se aproximava o julgamento final das ações que visavam a não demarcação da reserva.
A análise de duas decisões do STF a seguir demonstra o reconhecimento da
ampla noção de território inserido na Constituição Federal, quanto aos povos indígenas:

6.1 CASO Nº 1
HC 80240 / RR - RORAIMA
HABEAS CORPUS
Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE
Julgamento: 20/06/2001           Órgão Julgador: Tribunal Pleno
../jurisprudencia/li

HC80240 / RR - R

Publicação
DJ 14-10-2005 PP-08; EMENT VOL-02209-02 PP-00209
LEXSTF v. 27, n. 324, 2005, p. 344-357.
Partes:
PACTE.: JERÔNIMO PEREIRA DA SILVA
IMPTES.: ELA WIECKO VOLKMER DE CASTILHO
COATOR: PRESIDENTE DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
(CPI PARA INVESTIGAR A OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS NA REGIÃO
AMAZÔNICA)
Ementa
EMENTA: I. Habeas corpus: cabimento, em caráter preventivo, quando se questiona
da legitimidade da intimação para depor em comissões parlamentares de inquérito:
precedentes (v.g. Plenário, HC 71.193, 06.04.94, Pertence, DJ 23.03.01; HC 71.261,
11.05.94, Pertence, RTJ 160/521; HC 71.039, 07.04.94, Brossard, RTJ 169/511). II.
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STF: competência originária: habeas corpus contra ameaça imputada a Senador ou
Deputado Federal (CF, art. 102, I, alíneas i e c), incluída a que decorra de ato praticado
pelo congressista na qualidade de Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito:
precedentes. III. Comissão Parlamentar de Inquérito: conforme o art. 58, § 3º, da
Constituição, as comissões parlamentares de inquérito detêm o poder instrutório das
autoridades judiciais - e não maior que o dessas - de modo que a elas se poderão opor os
mesmos limites formais e substanciais oponíveis aos juízes, dentre os quais os derivados
de direitos e garantias constitucionais. IV. Comissão Parlamentar de Inquérito: intimação
de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha, fora do seu habitat:
violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas
(CF, arts. 215, 216 e 231). 1. A convocação de um índio para prestar depoimento em local
diverso de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é
vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas de suas terras,
salvo exceções nela previstas (CF/88, artigo 231, § 5º). 2. A tutela constitucional do
grupo indígena, que visa a proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente
dos índios, a respectiva identidade cultural, se estende ao indivíduo que o compõe, quanto
à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo
se apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. 3. Ademais, o depoimento
do índio, que não incorporou ou compreende as práticas e modos de existência comuns
ao “homem branco” pode ocasionar o cometimento pelo silvícola de ato ilícito, passível
de comprometimento do seu status libertatis. 4. Donde a necessidade de adoção de
cautelas tendentes a assegurar que não haja agressão aos seus usos, costumes e tradições.
V. Deferimento do habeas corpus, para tornar sem efeito a intimação, sem prejuízo da
audiência do paciente com as cautelas indicadas na impetração.
Decisão
Após o voto do Senhor Ministro Sepúlveda Pertence (Relator), deferindo o
habeas corpus, no que foi acompanhado pelos Senhores Ministros Ellen Gracie, Maurício
Corrêa e Ilmar Galvão, pediu vista dos autos o Senhor Ministro Marco Aurélio. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Moreira Alves, Celso de Mello e Nelson Jobim.
Plenário, 19.4.2001.
Decisão: Por unanimidade, o Tribunal deferiu o pedido formulado no habeas corpus,
nos termos do voto do Relator. Votou o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio.
Eximiram-se de votar os Senhores Ministros Nelson Jobim e Moreira Alves, por não
terem assistido ao relatório. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie
(que proferira voto na assentada anterior). Plenário, 20.6.2001.
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6.1.1 Apresentação do caso
O acórdão apresentado se trata do Habeas Corpus n. 80.240-1, impetrado por
Ela Wiecko Volkmer de Castilho e outra (Procuradoras da República – MPF) em favor
de Jerônimo Pereira da Silva, índio macuxi da Aldeia de Maturuca, Terra Indígena
Raposa Serra do Sol, Estado de Roraima, apontando-se como ameaça de coação a sua
intimação para prestar depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada
a investigar a ocupação de terras públicas na Região Amazônica, em audiência a ser
realizada em Boa Vista, na sede da Assembleia Legislativa daquele Estado.
As subscritoras impetraram o pedido de HC, objetivando evitar a presença do
indígena à sessão marcada no prédio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima,
para depor na condição de testemunha perante a CPI, em dia e hora determinados pela
presidência da referida Comissão.
As impetrantes, Integrantes do Ministério Público Federal, alegam que a
obrigatoriedade da presença do índio implicaria graves violações de seus direitos, dentre
elas o deslocamento forçado para fora de seu território. Além do mais, aduzem que, ao se
manifestar perante uma CPI, nessas condições, o paciente estaria sujeito a se manifestar
de acordo com normas e códigos os quais não conhece e não compartilha, inclusive
podendo ocorrer a condução coercitiva, conforme estabelece o art. 218 do Código de
Processo Penal, na eventualidade de o paciente se negar a atender ao chamado da CPI, o
que evidenciaria a possibilidade concreta do paciente vir a sofrer coação em sua liberdade
de locomoção.
O relator deferiu medida liminar por assegurar ao paciente o não comparecimento
à audiência. Depois de prestadas as informações, o relator julgou o pedido de forma
favorável quanto ao mérito, voto acompanhado à unanimidade do Tribunal.
No caso em comento, a decisão utilizou as disposições constitucionais referentes
aos seguintes artigos: Art. 231, § 5º. (Proteção aos Direitos Indígenas); Art. 215, 216 e
231 (Patrimônio Cultural); Art. 58, § 3° (Comissão Parlamentar de Inquérito). Art. 5º,
LXVIII (habeas Corpus).
6.1.2 Exposição dos argumentos
Ao julgar favorável o pedido de habeas corpus nos termos propostos pelas
impetrantes, deferindo ao paciente o direito de não comparecer à audiência que lhe
fora marcada em uma capital de Estado, na sede do Poder Legislativo, o STF apenas
reconheceu ao paciente a gama de direitos elencados pela Constituição Federal às
Sociedades Indígenas, nos termos consagrados pelo art. 231, § 5º, que trata da proteção
aos direitos indígenas, atentando ainda para as disposições que regem o patrimônio
cultural, conforme referido nos artigos 215 e 216.
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A Constituição Federal deu especial atenção aos povos indígenas, em razão de seu
caráter originário na formação da nação, constituindo um regime jurídico diferenciado.
Assim, foi-lhes assegurada a ocupação das terras tradicionalmente ocupadas, na
perspectiva de que elas seriam indispensáveis à existência física e cultural dos indígenas.
Conforme identificado no abalizado voto do Ministro relator, a autonomia dos
povos indígenas não se esgota no reconhecimento de um território no qual permaneçam
e também a ele não se limita, pois a inteligência do art. 231 da CF é no sentido de que o
reconhecimento dos usos, costumes e tradições indígenas se dá além dos territórios por
eles ocupados, pois os índios têm direito em suas relações com os demais segmentos
constituintes da nação a deles exigir observância dos seus modos de criar, fazer e viver
(art. 216, inciso II).
Nesse prisma, a Constituição Federal, além de reconhecer o direito à diferença
como modo de vida a ser respeitado, determinou que cabe às próprias comunidades
indígenas dizer em que consiste essa diferença, a partir de sua própria perspectiva,
rompendo assim com a adoção de um critério etnocentrista.
O Estatuto do Índio (anterior à constituição de 1988) igualmente estabelece
alguns princípios de proteção às comunidades indígenas. Refere a distinção entre índios
isolados, em vias de integração e integrados, conforme for o grau de integração e
dependência econômica em relação aos demais setores da comunhão nacional. Contudo,
essa distinção – considerando o disposto na Constituição – se encontra superada, já
que o texto constitucional não discrimina categorias diferentes de índios, para efeito de
exercício de seus direitos. Assim a autoidentificação (consciência de sua identidade étnica
ou tribal) passa a ser o critério para determinar os grupos indígenas.
Por certo, impor ao membro de uma comunidade indígena a sua presença para
além de seu território e submetê-lo a procedimento inquisitorial nos termos dispostos no
Código de Processo Penal (inclusive com a possibilidade de condução coercitiva) significa
violar a Constituição e penalizar o paciente a constrangimento pela adoção de rituais
diferentes de sua cultura e modo de vida tradicional, daí resultando o entendimento da
aplicabilidade da proteção pelo remédio legal do habeas corpus.
Para Santilli (2005), a Constituição assegura a ligação direta entre populações
tradicionais e território, sendo esse entendido não apenas pelo critério meramente físico.
Dessa forma o conceito de território deve ser compreendido à luz da interpretação
antropológica como o espaço necessário à reprodução física, cultural de cada povo
tradicional, considerando as formas diferenciadas de uso e apropriação do espaço
territorial, sendo que tal conceito guarda relação com os usos, costumes e tradições, bem
como traduz uma ocupação coletiva do espaço e o uso e a gestão compartilhada dos
recursos naturais.
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O acórdão ressalta, por meio do voto do Ministro relator, que a coação no caso
se revela primeiramente por impor ao índio que saia de seu território e compareça
para depor a uma Comissão Parlamentar de Inquérito, quando a Constituição Federal
assegura a permanência em suas terras. A saída de um índio de suas terras é sempre um
ato de vontade, não podendo se apresentar como uma imposição, salvo nas hipóteses
excepcionais referidas no art. 231, § 5° da própria Constituição.
Dessa forma, temos que considerar que, ao conceder o habeas corpus, a Corte
Suprema em verdade não apenas concedeu o remédio constitucional para a garantia do
direito de ir e vir de determinado paciente, mas reconheceu, de forma positiva, os direitos
elencados às sociedades indígenas no sentido de garantir seus usos, costumes, tradições e
modos de vida, a partir do novo conceito de territorialidade, que ultrapassa a mera noção
de espaço físico, reconhecendo em decorrência o status diferenciado dessas sociedades,
com a caracterização de um regime jurídico diferenciado.
6.2 CASO Nº 2
MS 25483 / DF - DISTRITO FEDERAL
../jurisprudencia/li MS25483 / DF - D MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO
Julgamento: 04/06/2007           Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação:
DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007
DJ 14-09-2007 PP-00032
EMENT VOL-02289-01 PP-00173
Partes:
IMPTE.(S): ITIKAWA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S): LUIZ VALDEMAR ALBRECHT E OUTRO(A/S)
IMPDO.(A/S):PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DAS TERRAS
INDÍGENAS RAPOSA SERRA DO SOL. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO
ANTROPOLÓGICO. TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR
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ÍNDIOS. DIREITO ADQUIRIDO À POSSE E AO DOMÍNIO DAS TERRAS
OCUPADAS IMEMORIALMENTE PELOS IMPETRANTES. COMPETÊNCIA
PARA A HOMOLOGAÇÃO. GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ ADMINISTRATIVA. ACESSO À JUSTIÇA.
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUALMENTE ESTREITA DO MANDADO
DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A apreciação
de questões como o tamanho das fazendas dos impetrantes, a data do ingresso deles
nas terras em causa, a ocupação pelos índios e o laudo antropológico (realizado no bojo
do processo administrativo de demarcação), tudo isso é próprio das vias ordinárias e
de seus amplos espaços probatórios. Mandado de segurança não conhecido, no ponto.
Cabe à União demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (caput do artigo
231 da Constituição Federal). Donde compete ao Presidente da República homologar
tal demarcação administrativa. A manifestação do Conselho de Defesa Nacional não é
requisito de validade da demarcação de terras indígenas, mesmo daquelas situadas em
região de fronteira. Não há que se falar em supressão das garantias do contraditório
e da ampla defesa se aos impetrantes foi dada a oportunidade de que trata o artigo 9º
do Decreto 1.775/96 (MS 24.045, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ausência de ordem
judicial a impedir a realização ou execução de atos, a Administração Pública segue no seu
dinâmico existir, baseada nas determinações constitucionais e legais. O procedimento
administrativo de demarcação das terras indígenas Raposa Serra do Sol não é mais do
que o proceder conforme a natureza jurídica da Administração Pública, timbrada pelo
autoimpulso e pela autoexecutoriedade. Mandado de Segurança parcialmente conhecido
para se denegar a segurança.

Decisão
O Tribunal, à unanimidade, conheceu em parte do mandado de segurança e, na
parte conhecida, denegou-o, nos termos do voto do Relator. Votou a Presidente, Ministra
Ellen Gracie. Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco
Aurélio e Joaquim Barbosa. Falaram, pelos impetrantes, o Dr. Luiz Valdemar Albrecht;
pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Gracie Maria Fernandes Mendonça, AdvogadaGeral Adjunta e, pelo Ministério Público Federal, o Vice-Procurador-Geral da República,
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Plenário, 04.06.2007.
6.2.1 Apresentação do caso
O acórdão apresentado se trata do Mandado de Segurança 25.483-1, impetrado
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por Itikawa Indústria e Comercio Ltda e outros, contra o Decreto Presidencial de 15 de
abril de 2005, que homologou a demarcação administrativa da Terra Indígena Raposa
Serra do Sol, localizada no Estado de Roraima.
Os impetrantes postulam a concessão da segurança visando determinar a
suspensão parcial dos efeitos do referido Decreto, que dispõe sobre a homologação da
demarcação administrativa da suposta terra indígena Raposa Serra do Sol, até que sejam
definitivamente decididas as ações ajuizadas perante a Vara da Justiça Federal, seção de
Boa Vista, Roraima, ou enquanto o Congresso Nacional não apreciar os Projetos de
Decreto Legislativo.
Os interessados requerem a concessão da segurança, embasados nos seguintes
argumentos: a) A demarcação administrativa do perímetro das terras indígenas Raposa
Serra do Sol não observou os direitos possessórios e de propriedade dos impetrantes; b)
Os impetrantes (agricultores e agropecuaristas) entraram na posse das referidas terras
há vários anos, na ausência dos indígenas; c) O laudo antropológico contém inúmeras
imperfeições, imprecisões, erros e equívocos; d) A competência para demarcação das
terras indígenas é do congresso nacional; e) O Decreto foi publicado após o início das
ações judiciais, contestam a demarcação das terras indígenas (má-fé dos administradores
públicos federais); f) Desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
g) Necessidade de parecer prévio do Conselho de Defesa Nacional, uma vez que
compreende terras de fronteira (Venezuela e República Cooperativista da Guiana); h) O
Decreto não pode ser validado pelo art. 231 da Constituição Federal, uma vez que não
existe o pressuposto exigido pelo seu § 1°, ou seja: não se trata de terras tradicionalmente
ocupadas pelos índios ou por eles habitadas em caráter permanente.
A medida liminar pleiteada na peça exordial foi negada, por considerar o Ministro
relator que a questão ensejava melhor análise, uma vez que se tratava de situação
complexa, em que estavam em jogo inúmeros interesses, não se visualizando de plano
a ocorrência do “bom direito”. Depois de prestadas as informações, o relator julgou o
pedido, declarando o não cabimento da segurança pleiteada (indeferimento do pedido),
quanto ao mérito, voto acompanhado à unanimidade do Tribunal.
No caso em análise, foram utilizadas as seguintes disposições constitucionais:
Art. 231, CAPUT e § 1° (Terras Indígenas); Art. 20, XI (Bens da União); Art. 5º, LXIX
(Mandado de Segurança). No mesmo sentido foram usadas para dar bases à decisão as
seguintes disposições legais: Lei n. 1.533/51 (Mandado de Segurança); Lei n. 6.001/73
(Estatuto do Índio); Dec. 1775/1996; Dec. 015/2005; Portaria n. 820/1998 (Ministério
da Justiça); Portaria n. 534/2005 (Ministério da Justiça).
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6.2.2 Exposição dos argumentos
A Corte Suprema mais uma vez se posicionou frente a um caso concreto, por
meio de uma interpretação extensiva e alargada dos dispositivos que tutelam os interesses
das populações indígenas, reconhecendo a essas sociedades o leque de direitos referidos
pelo art. 231, que em seu caput trata da proteção às terras ocupadas tradicionalmente por
esses povos.
No âmbito da proteção às terras, a Constituição Federal reconheceu o direito à
ocupação desses territórios, em razão de seu caráter originário na formação da nação
(já habitavam as terras antes da chegada do colonizador europeu), daí decorrendo a
construção de um regime jurídico diferenciado. Assim, foi-lhes assegurada a proteção
das terras tradicionalmente ocupadas, na perspectiva de que elas seriam indispensáveis à
sua existência física e cultural.
Dentre as alegações dos impetrantes – todas empresas pecuaristas e empresas
do setor agrícola – se encontra o argumento de que a terra questionada se encontrava
“desabitada” por índios, quando da ocupação do espaço ora interessados. Essa
argumentação não possui consistência jurídica e teórica, pois se assenta em um conceito
de território indígena como mero espaço físico, deixando de fazer referência aos
elementos ligados aos usos, costumes, tradições, religiosidades, modo de vida e uso dos
recursos da biodiversidade, elementos esses essenciais para a caracterização da ideia de
territorialidade.
Além do mais, a ocupação de um território por uma sociedade indígena não tem
o mesmo conceito utilizado pelo branco (estradas, núcleos urbanos, pastos para gado,
agricultura extensiva etc.) A ocupação de um território representa para ele a própria
essência de sua cultura, que se relaciona a locais para caça, pesca, coleta de frutos, locais
religiosos, cemitérios ou mesmo área no qual perambulem, na extensão de seu modo de
vida e sua relação com a natureza.
Conforme já identificado pelo Ministro Sepúlveda Pertence (HC n.
80241-1-Roraima), a autonomia dos povos indígenas não se esgota no reconhecimento
de um território no qual permaneçam e também a ele não se limita, pois a inteligência
do art. 231 da CF é no sentido de que o reconhecimento dos usos, costumes e tradições
indígenas se dá além dos territórios por eles ocupados, pois os índios têm direito em suas
relações com os demais segmentos constituintes da nação a deles exigir observância dos
seus modos de criar, fazer e viver (art. 216, inciso II).
No caso em comento, é preciso lembrar que as terras ocupadas pelos índios e
que por imposição constitucional lhe são destinadas integram a categoria de bens da
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

169

Artigos
União, por força do art. 20, X da Carta Magna. Nesse passo, conforme a referência
constitucional, a competência para realizar a demarcação é efetivamente da União, não
havendo necessidade consultar o Conselho de Segurança Nacional (por se tratar de área
de fronteira), já que essa ressalva não foi grafada na Constituição.
Para Santilli (2005), a Constituição assegura a relação entre populações tradicionais
e território, sendo esse entendido não apenas pelo critério meramente físico. Dessa forma
o conceito de território deve ser compreendido à luz da interpretação antropológica
(como foi o caso) entendido como o espaço necessário à reprodução física, cultural de
cada sociedade indígena.
A Constituição estabeleceu o novo conceito de territorialidade, que ultrapassa
a mera noção de espaço físico, reconhecendo, em decorrência, a caracterização de um
regime jurídico diferenciado.
No voto, o Ministro relator refere que a matéria é de extrema relevância e
complexidade. O Estado brasileiro reconhece esse direito das minorias: a preservação
da diversidade cultural, a defesa dos territórios ocupados pelos indígenas. Nesse sentido,
a decisão do Supremo Tribunal Federal guarda relação com a proteção estabelecida pela
Constituição de 1988, no resguardo de uma nação pluralista e etnicamente diversificada.
CONCLUSÃO
A posição do Supremo Tribunal Federal em relação aos direitos indígenas, incluindo
o direito basilar ao território e o usufruto dos bens naturais nele contidos, tem sido fiel
ao espírito que norteou a atual configuração jurídico-constitucional no que se refere à
matriz do multiculturalismo e do pluralismo como referências do Estado brasileiro. Do
mesmo modo, se adequa às disposições dos tratados de Direito Internacional ratificadas
pelo Brasil em relação aos povos indígenas, mais especificamente em relação às diretrizes
da Agenda 21 e da Convenção 169 da OIT.
Contudo, com a proximidade do julgamento do mérito de inúmeras ações judiciais
envolvendo terras indígenas, os interesses de grupos econômicos tendem a se externar de
forma mais acentuada, especialmente com a pressão econômica e política que molduram
a implantação de grandes projetos na Amazônia. Em verdade, o julgamento das questões
que envolveram a Terra Indígena Raposa Serra do Sol representa mais do que um caso
pontual: é o momento no qual o Estado brasileiro – por intermédio de sua mais alta
Corte – poderá dizer o direito em relação à matéria, com força que pode manter ou
alterar o entendimento da Justiça Brasileira em relação aos direitos territoriais indígenas.
No tocante à matéria, o Professor Boaventura de Souza Santos, Diretor do Centro
de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, utiliza o termo “bifurcação” para
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identificar esse tipo de situação jurídica, onde a “situação de um sistema instável em que
uma alteração mínima pode causar efeitos imprevisíveis e de grande porte”.3 Para ele, ao
analisar a situação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, o sistema judiciário vive neste
momento uma situação de “bifurcação”. A decisão referente a esse território indígena
pode marcar de forma substancial e emblemática o futuro das sociedades indígenas
que habitam o país e ainda, com grandes repercussões nas ações políticas que visam
resgatar as injustiças históricas para outros segmentos sociais. Temos assim o fenômeno
da judicialização da política, em que o judiciário passa a ter forte participação visando à
recomposição política de interesses conflitantes.
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PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL
							
José Ilton Lima Moreira Júnior1

RESUMO
O presente artigo apresenta o delineamento jurídico de alguns dos principais
princípios que orbitam na disciplina do Direito Penal. Trataremos especificamente
dos princípios da insignificância, adequação social, lesividade, proporcionalidade,
responsabilidade penal do fato e vedação do “bis in idem”. De forma alguma
pretendemos esgotar o assunto, mas apenas trazer alguns questionamentos para o
desenvolvimento do tema.
PALAVRAS-CHAVE: Princípios. Direito Penal. Aplicação.
ABSTRACT
This article presents the legal outline of some of the main principles that orbit in the
discipline of Criminal Law. We will deal specifically with the principles of insignificance,
social adequacy, lesivity, proportionality, criminal liability of the fact, and prohibition of
“bis in idem”. In no way do we intend to exhaust the subject, but only to bring some
questions to the development of the theme.
KEYWORDS: Principles. Criminal Law. Application.

CONCEITO
Os princípios penais são os valores ou vetores máximos que norteiam a criação
e aplicação do Direito Penal. Alguns são explícitos, ou seja, positivados no ordenamento
jurídico, enquanto outros são implícitos e derivam de uma interpretação sistemática de
alguns dispositivos normativos.
Explícito ou implícito os princípios são acolhidos no mundo jurídico e são
utilizados para uma melhor orientação do legislador e aplicador do Direito Penal. Nesse
sentido, veremos abaixo alguns dos principais princípios do Direito Penal.
1
Promotor de Justiça do MPPA. Pós-Graduado em Direito Processual Civil pela
Universidade Anhanguera-Uniderp.
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Princípios em espécie:
a)

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

Chamado também de princípio do crime de bagatela, foi incorporado ao ramo
do Direito Penal pelo jurista alemão, Claus Roxin, na década de 60/70. Tem origem nas
discussões de política criminal e defende que o direito penal não deve se ocupar de fatos
irrelevantes, insignificantes, ou seja, incapazes de lesionar o bem jurídico penal tutelado.
Segundo a doutrina majoritária, este princípio possui natureza jurídica de causa
supralegal de exclusão da tipicidade. Ou seja, na prática existe a tipicidade formal, mas
ausência da tipicidade material, o que gera a exclusão da tipicidade.
O Supremo Tribunal Federal (HC 84.412-0-SP) apresenta os requisitos objetivos
e subjetivos deste princípio, que devem ser analisados em conjunto. Vejamos:
Objetivos: (Mínima ofensividade da conduta; Ausência de periculosidade social;
Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; Inexpressividade da lesão ao bem
jurídico). Pode-se observar que todos esses requisitos objetivos são parecidos e podem
ser reduzidos a uma cláusula geral de conduta diminuta e de reduzida violação ao bem
jurídico tutelado. Não se pode esquecer que são requisitos cumulativos.
Subjetivos: Agente e Vítima. Assim, no aspecto subjetivo, deve-se analisar a
importância do bem jurídico lesado para a vítima, e se o agente também é um criminoso
habitual ou não, ou seja, elementos relacionados à personalidade do agente.
[...] Caso o agente responda por outros inquéritos policiais,
ações penais ou tenha contra si condenações criminais, ele não
ser beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância
por lhe faltar o requisito subjetivo. Nesse sentido: HC 260.375/
SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, julgado em
17/09/2013-STJ.

O STJ também tem utilizado esses requisitos em suas jurisprudências, como no
julgado acima.
É importante verificar ainda que a jurisprudência vem dimensionando este
princípio sob uma análise do valor econômico ou sentimental do bem, da condição
econômica da vítima, condições pessoais do agente, circunstâncias e consequências
do delito. Assim, a aplicação deste princípio está relacionada com uma análise caso a
caso. Além disso, este princípio é aplicado em todo e qualquer crime que seja com ele
compatível, e não apenas aos crimes patrimoniais.
Segundo a jurisprudência, este princípio não se coaduna com os crimes
contra a vida, dignidade sexual, patrimoniais com uso de violência ou grave ameaça,
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drogas (relacionados ao tráfico), crimes contra a fé pública, contrabando, estelionato
previdenciário, violação de direito autoral, posse ou porte de arma de fogo e munição,
crimes militares. Além disso, esse princípio não é aplicado para o criminoso habitual e
para o reincidente, segundo o STF.
[...] o princípio da insignificância não foi estruturado para
resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas
para impedir que desvios de condutas ínfimas, isoladas, sejam
sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que
insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade,
perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao direito
penal. (STF. 1ª Turma. HC 102.088/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia,
DJe de 21/05/2010).

Por outro lado, este princípio se aplica aos atos infracionais desde que preenchidos
os seus requisitos (STF HC 112400/RS).
Questão polêmica se dá no caso de crime praticado por prefeito. Será que caberia
o princípio da insignificância? O tema é divergente. Em regra, o STF entende ser possível
(HC 104286), mas já o STJ defende não ser cabível (HC 148.765/SP).
E quanto ao porte de droga para uso pessoal? Também há divergência. Em regra,
o STF entende ser possível (HC 110.475/SC), mas o STJ defende sua inaplicabilidade
(HC 174.361/RS).
Vejamos mais algumas jurisprudências interessantes sobre este princípio (in
verbis):
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
PRÓPRIO (NÃO CONHECIMENTO).

DO

RECURSO

ILEGALIDADE MANIFESTA (INEXISTÊNCIA). FURTO
QUALIFICADO (MEDIANTE ARROMBAMENTO E
DURANTE O REPOUSO NOTURNO). PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA (INAPLICABILIDADE).
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio,
a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com
a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se
concede a ordem de ofício (Precedentes).
2. Sedimentada se encontra a orientação jurisprudencial por este Superior
Tribunal e pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a aplicação
do princípio da insignificância ou da bagatela, como causa de exclusão da
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tipicidade do delito, depende da presença concomitante dos seguintes requisitos:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente;
c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica
inexpressiva.
4. Na hipótese, embora a res furtiva tenha sido restituída à vítima, certo é
que foi avaliada em R$4.000,00 - quantia que não é nada insignificante.
5. Ademais, verificada a prática de furto qualificado pelo rompimento de
obstáculo e invasão de um estabelecimento comercial, durante a madrugada,
como ocorreu no caso vertente, fica evidenciada a efetiva periculosidade do
agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta, pela
aplicação do princípio da insignificância.
6. Habeas corpus não conhecido. (HC 319.633/SC, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CONTRABANDO. CIGARROS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da pacífica orientação da Terceira Seção desta Corte, a
importação não autorizada de cigarros constitui o crime de contrabando,
insuscetível de aplicação do princípio da insignificância.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1488690/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em 11/06/2015, DJe 17/06/2015).
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
MATÉRIA RESTRITA AO EXAME DE LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. INDEFERIMENTO LIMINAR
DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que a questão
relativa à aplicação do princípio da insignificância carece de repercussão geral,
visto que a matéria se restringe à análise de legislação infraconstitucional
(AI 747.522 RG, Rel. Ministro CEZAR PELUSO, julgado em
27/8/2009, DJe 24/9/2009), o que implica no indeferimento liminar do
recurso extraordinário.
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2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RE nos EDcl no HC 284.508/
RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado
em 03/06/2015, DJe 15/06/2015).
DIREITO PENAL. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
Aplica-se o princípio da insignificância à conduta formalmente tipificada
como furto tentado consistente na tentativa de subtração de chocolates,
avaliados em R$ 28,00, pertencentes a um supermercado e integralmente
recuperados, ainda que o réu tenha, em seus antecedentes criminais, registro
de uma condenação transitada em julgado pela prática de crime da mesma
natureza. A intervenção do Direito Penal há de ficar reservada para os casos
realmente necessários. Para o reconhecimento da insignificância da ação, não
se pode levar em conta apenas a expressão econômica da lesão. Todas as
peculiaridades do caso concreto devem ser consideradas, como, por exemplo,
o grau de reprovabilidade do comportamento do agente, o valor do objeto, a
restituição do bem, a repercussão econômica para a vítima, a premeditação,
a ausência de violência e o tempo do agente na prisão pela conduta. Nem
a reincidência nem a reiteração criminosa, tampouco a habitualidade
delitiva, são suficientes, por si sós e isoladamente, para afastar a aplicação
do denominado princípio da insignificância. Nesse contexto, não obstante
a certidão de antecedentes criminais indicar uma condenação transitada em
julgado em crime de mesma natureza, na situação em análise, a conduta do réu
não traduz lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado. Ademais, há
de se ressaltar que o mencionado princípio não fomenta a atividade criminosa.
São outros e mais complexos fatores que, na verdade, têm instigado a prática
delitiva na sociedade moderna. (HC 299.185-SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, julgado em 9/9/2014).
PRINCÍPIO. INSIGNIFICÂNCIA. ARROMBA-MENTO.
O paciente foi denunciado por tentar, mediante arrombamento, subtrair
duas facas de cozinha, um alicate de unhas e uma chave de fenda (arts.
155, caput e § 4º, I, c/c 14, II, ambos do CP). Nesse contexto,
a Turma, por maioria, entendeu não aplicar o princípio da insignificância
e denegar a ordem. HC 134.940-DF, Rel. originário Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ-SP), Rel. para acórdão Min. Haroldo

Rodrigues (Desembargador convocado do TJ-CE), julgado em
5/5/2011.
MOEDA FALSA. PRINCÍPIO. INSIGNIFICÂNCIA.
A Turma reiterou seu entendimento de que não se aplica o princípio da
insignificância ao crime de moeda falsa, pois se trata de delito contra a fé
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

177

Artigos
pública, logo não há que falar em desinteresse estatal à sua repressão. No
caso, o paciente utilizou duas notas falsas de R$ 50,00 para efetuar compras
em uma farmácia. Assim, a Turma denegou a ordem. Precedentes citados do
STF: HC 93.251-DF, DJe 5/8/2008; do STJ: HC 78.914-MG, DJe
1º/12/2008; REsp 964.047-DF, DJ 19/11/2007, e HC 129.592AL, DJe 1º/6/2009.HC 132.614-MG, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado
em 1º/6/2010.
“A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, considerando
os aspectos relevantes da conduta imputada. O valor irrisório dos bens
furtados – cinco livros da Biblioteca de Universidade Federal –, a restituição
do objeto do crime à vítima, a ausência de violência, de grave ameaça ou de
circunstâncias desfavoráveis, autorizam, na hipótese, a aplicação do princípio
da insignificância com o trancamento da ação penal.” (HC 116.754, rel.
min. Rosa Weber, julgamento em 5-11-2013, Primeira Turma, DJE de
6-12-2013.).
Dano qualificado. Protetor de fibra do aparelho telefônico (orelhão)
pertencente à Brasil Telecom -- concessionária de serviço público. Aplicação
do princípio da insignificância. Impossibilidade. “Ausência dos vetores
da mínima ofensividade da conduta do agente e do reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento.” (HC 115.383, rel. min.
Gilmar Mendes, julgamento em 25-6-2013, Segunda Turma, DJE de 2211-2013.)
A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos
de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas
igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. [...] Não tem
pertinência o princípio da insignificância se o crime de furto é
praticado mediante ingresso sub-reptício na residência da vítima,
com violação da privacidade e tranquilidade pessoal desta. (HC
114.289, rel. min. Rosa Weber, julgamento em 21-5-2013, Primeira
Turma, DJE de 5-6-2013.) No mesmo sentido: HC 117.605, rel. min.
Dias Toffoli, julgamento em 1º-10-2013, Primeira Turma, DJE de 2210-2013.
Lei das contravenções penais. Imputação aos pacientes da prática do delito
de exercício ilegal de profissão... Flanelinhas. [...] A profissão de guardador
e lavador autônomo de veículos automotores está regulamentada pela Lei
6.242/1975, que determina, em seu art. 1º, que o seu exercício, depende
de registro na Delegacia Regional do Trabalho competente. Entretanto, a
não observância dessa disposição legal pelos pacientes não gerou
lesão relevante ao bem jurídico tutelado pela norma, bem como
não revelou elevado grau de reprovabilidade, razão pela qual é
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aplicável, à hipótese dos autos, o princípio da insignificância. (HC
115.046, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 19-3-2013,
Segunda Turma, DJE de 16-8-2013).

Ainda precisamos tecer alguns comentários sobre o princípio da bagatela
imprópria. Tal princípio não tem ainda regulamentação no Brasil e trata-se de uma
ideia retirada da Suprema Corte Alemã. Enquanto no princípio da insignificância ou
bagatela o fato é considerado atípico, excluindo a tipicidade e não gerando uma ação
penal, na bagatela imprópria o fato é típico e ilícito, há uma ação penal, mas a pena se
torna desnecessária diante da irrelevância penal do fato. Por isso a bagatela imprópria é
considerada uma causa supralegal de extinção da punibilidade.
Há quem entenda que o princípio da bagatela imprópria pode ser extraído do art.
59 do CPB, visto que o juiz, no momento da aplicação da pena, deve aferir a suficiência
e, antes de tudo, a necessidade da pena.
O STJ já teve a oportunidade de apreciar esse tema. Vejamos (in verbis):
PENAL. HABEAS CORPUS. CÁRCERE PRIVADO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS POSITIVOS.
MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DA
DESNECESSIDADE DA PENA. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1. O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite
que o julgador, mesmo diante de um fato típico, deixe de aplicar
a pena em razão de esta ter se tornado desnecessária, diante da
verificação de determinados requisitos.
2.No vertente caso, o Tribunal a quo reconheceu a incidência
do princípio da bagatela imprópria quanto ao crime de lesão
corporal, tendo em vista que este se processa mediante ação penal
pública condicionada (…). IV. Ademais, o paciente não reúne requisitos
subjetivos positivos, pois foi condenado anteriormente por outros delitos
igualmente graves, o que não permite o reconhecimento da desnecessidade da
pena. V. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator. (HC 222.093/
MS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado
em 07/08/2012, DJe 14/08/2012-STJ).
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b) PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL
Segundo este princípio, a conduta criminosa deve violar a ideia de justiça social
para ser considerado crime. Ou seja, se tipificada uma conduta que não abale o sentimento
de justiça social, deve-se questionar a existência de um crime.
Este princípio tem origem nas ideias do jurista e filósofo alemão Hans Welzel e se
refere a condutas socialmente aceitas. Até que ponto deve-se punir algo que a sociedade
aceita? O tema é complexo e curioso, pois a sociedade muda a todo instante e aí está
o desafio deste princípio. Imagine as situações de condutas arraigadas na cultura local
como a “farra do boi” que antigamente era permitida e hoje proibida em alguns estados,
ou mesmo as “vaquejadas”.
Observa-se que este princípio deve ser pautado na razoabilidade. É nesse sentido
que o ato de furar a orelha de uma criança recém-nascida para colocar um par de brincos
não chega a ser crime, apesar de formalmente caracterizar lesão corporal.
Vejamos como o STJ e STF aplicaram esse princípio no caso do crime de manter
casa de prostituição (in verbis):
RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 229 DO CÓDIGO
PENAL. PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL.
INAPLICABILIDADE. TIPICIDADE MATERIAL DA
CONDUTA. 1. O princípio da adequação social é um vetor geral
de hermenêutica segundo o qual, dada a natureza subsidiária e fragmentária
do direito penal, se o tipo é um modelo de conduta proibida, não se pode
reputar como criminoso um comportamento socialmente aceito e tolerado
pela sociedade, ainda que formalmente subsumido a um tipo incriminador.
2. A aplicação deste princípio no exame da tipicidade deve ser realizada
em caráter excepcional, porquanto ao legislador cabe precipuamente eleger
aquelas condutas que serão descriminalizadas. 3. A jurisprudência desta
Corte Superior orienta-se no sentido de que eventual tolerância de parte
da sociedade e de algumas autoridades públicas não implica a atipicidade
material da conduta de manter casa de prostituição, delito que, mesmo após
as recentes alterações legislativas promovidas pela Lei n. 12.015/2009,
continuou a ser tipificada no artigo 229 do Código Penal. 4. De mais a
mais, a manutenção de estabelecimento em que ocorra a exploração sexual de
outrem vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo
incabível a conclusão de que é um comportamento considerado correto por
toda a sociedade. 5. Recurso especial provido para restabelecer a sentença
condenatória, apenas em relação ao crime previsto no artigo 229 do Código
Penal.(STJ - REsp: 1435872 MG 2014/0037331-9, Relator: Ministro
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SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/06/2014, T6
- SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014).
Art. 229 do CP e princípio da adequação social
Não compete ao órgão julgador descriminalizar conduta
tipificada formal e materialmente pela legislação penal. Com esse
entendimento, a 1ª Turma indeferiu habeas corpus impetrado
em favor de condenados pela prática do crime descrito na antiga
redação do art. 229 do CP [“Manter, por conta própria ou de
terceiro, casa de prostituição ou lugar destinado a encontros para
fim libidinoso, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do
proprietário ou gerente: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.”]. A defesa sustentava que, de acordo com os princípios
da fragmentariedade e da adequação social, a conduta perpetrada seria
materialmente atípica, visto que, conforme alegado, o caráter criminoso do fato
estaria superado, por força dos costumes. Aduziu-se, inicialmente, que os bens
jurídicos protegidos pela norma em questão seriam relevantes, razão pela qual
imprescindível à tutela penal. Ademais, destacou-se que a alteração legislativa
promovida pela Lei 12.015/2009 teria mantido a tipicidade da conduta
imputada aos pacientes. Por fim, afirmou-se que caberia somente ao
legislador o papel de revogar ou modificar a lei penal em vigor,
de modo que inaplicável o princípio da adequação social ao caso.
(HC 104467/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 8.2.2011).

E no caso de venda de CD´s e DVD´s piratas. Aplica-se o princípio da adequação
social? O STJ pacificou a polêmica através da Súmula 502 – “presentes a materialidade
e a autoria, afigura-se típica, em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º,
do Código Penal, a conduta de expor à venda CDs e DVDs piratas.” Vejamos ainda
jurisprudências sobre o tema (in verbis):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 184, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL. APREENSÃO DE CD’S E
DVD’S FALSIFICADOS. PERÍCIA REALIZADA POR
AMOSTRAGEM.
LEGALIDADE.
PRINCÍPIOS
DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL E DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. 1. A perícia realizada por amostragem
e mediante a análise das características externas dos CD’s e DVD’s
apreendidos mostra-se suficiente para a comprovação da materialidade do
delito previsto no art. 184, § 2º, do Código Penal, sendo prescindível o
exame e a descrição individualizada de cada um dos produtos apreendidos
em poder do agente. 2. A Terceira Seção deste Tribunal, no julgamento do
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REsp. n. 1.193.196/MG, firmou o entendimento de que não se aplicam
os princípios da adequação social e da insignificância ao mencionado crime.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1458252 MG
2014/0134998-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data
de Julgamento: 09/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 19/06/2015)
PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL DA CONDUTA,
NO ENTENDIMENTO DO STF
Crime de violação de direito autoral e trancamento da ação penal
A 1ª Turma negou provimento a recurso ordinário em “habeas corpus”
para determinar o prosseguimento de ação penal em que o recorrente,
acusado pela suposta prática do crime de violação de direito autoral (CP,
art. 184), pleiteava o trancamento de ação penal. No caso, a defesa
alegava: a) falta de lastro probatório mínimo da materialidade delitiva; b)
ausência da identificação das vítimas do delito; e c) aplicação do princípio da
adequação social. A Turma consignou que o trancamento da ação penal na
via do “habeas corpus” só se mostraria cabível em casos excepcionalíssimos,
hipóteses que não estariam evidenciadas na espécie. Reputou que seria
suficiente a comprovação da materialidade delitiva a partir da apreensão
de mídias contrafeitas, produzidas no intuito de lucro e comprovadamente
falsificadas por laudo pericial. Considerou desnecessária a identificação das
vítimas, uma vez que a medida não seria pressuposto do tipo penal e manteria
inalterada a materialidade delitiva. Aduziu que se deveria afastar a aplicação
do princípio da adequação social nos crimes de violação de direito autoral,
porquanto a adoção indiscriminada do postulado acabaria por incentivar
a prática de delitos patrimoniais, o que fragilizaria a tutela penal de bens
jurídicos relevantes para a vida em sociedade. Ressaltou que a prática em
comento não poderia ser considerada socialmente tolerável, haja vista os
expressivos prejuízos experimentados pela indústria fonográfica nacional,
pelos comerciantes regularmente estabelecidos e pelo Fisco, uma vez que o
delito encerraria a burla ao pagamento de impostos. (RHC 122127/ES,
rel. Min. Rosa Weber, 19.8.2014).

Vejamos outras jurisprudências sobre este valoroso princípio (in verbis):
PENAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL –
ABSOLVIÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL – IMPOSSIBILIDADE – FALTA
DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO PROVIDO. 1. O Poder
Judiciário não possui competência para aplicar o princípio da
adequação social porquanto constitui função do Poder Legislativo
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selecionar os critérios da tutela penal dos bens jurídicos. 2.
Recurso provido. APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO
DE DIREITO AUTORAL – CONSTITUCIONALIDADE
RECONHECIDA PELA CORTE SUPERIOR DESTE
TRIBUNAL – ADEQUAÇÃO SOCIAL – CASO CONCRETO
– ABSOLVIÇÃO – MEDIDA QUE SE IMPÕE. I – O Direito
penal moderno não atua sobre todas as condutas moralmente reprováveis,
mas seleciona aquelas que efetivamente ameaçam a convivência harmônica
da sociedade para puni-las com a sanção mais grave do ordenamento
jurídico que é – por enquanto – a sanção penal. II – O princípio da
adequação social assevera que as condutas proibidas sob a ameaça
de uma sanção penal não podem abraçar aquelas socialmente
aceitas e consideradas adequadas pela sociedade. (TJ-MG - APR:
10035110138357001 MG , Relator: Alexandre Victor de Carvalho,
Data de Julgamento: 08/10/2013, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 14/10/2013)
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO
AUTORAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
ADEQUAÇÃO SOCIAL, DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
DA FRAGMENTARIEDADE E SUBSIDIARIEDADE IMPOSSIBILIDADE. - Não há que se falar em aplicação dos princípios
da adequação social, da intervenção mínima e da fragmentariedade, quando
a conduta praticada reveste-se de especial gravidade e viola vários interesses.
(TJ-MG - APR: 10452080378535001 MG , Relator: Catta Preta,
Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA
CRIMINAL, Data de Publicação: 09/06/2014)

c)

PRINCÍPIO DA LESIVIDADE (OFENSIVIDADE)

Trata-se de um princípio limitador do “jus puniendi” do estado. Segundo este
princípio, para que falemos em infração penal, é necessária uma efetiva lesão ou perigo de
lesão ao bem jurídico tutelado. Assim, o Direito Penal é norteado pela exclusiva proteção
dos bens jurídicos e deve se ater somente aos bens jurídicos tutelados pela norma penal.
Nos crimes de perigo abstrato (aqueles que não exigem a lesão de um bem
jurídico ou a colocação deste bem em risco real e concreto) está se punindo alguém
diante de um perigo que não precisa ser comprovado, pois é presumido na lei. Parte
da doutrina questiona a sua constitucionalidade. Será que esses tipos penais estariam
violando o princípio da lesividade? Como o STF e o STJ têm enfrentado esse tema?
Não há um posicionamento unânime. De modo geral, o STF tem analisado caso a caso,
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e, apesar da controvérsia, tem entendido que a criação de crimes de perigo abstrato, por
si só, não representa um comportamento inconstitucional, notadamente quando o bem
jurídico penal tutelado envolve direitos coletivos. A título de exemplo, no tocante ao
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo desmuniciada, apesar de ser de um crime
de perigo abstrato e de antigamente os tribunais superiores entenderem pela atipicidade
da conduta pela ausência de lesividade, hoje o entendimento é diverso.
Assim, tanto o STF como o STJ entendem pela tipicidade de sua reprimenda
penal. Vejamos (in verbis):
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CF, ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA
DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA:
PARADOXO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO IV, DA LEI 10.826/2003. ARMA DESMUNICIADA.
TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO
ABSTRATO. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA
PAZ SOCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO
DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/2003.
IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ENTORPECENTE PARA
USO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. SENTENÇA
SUPERVENIENTE
PROFERIDA
DECLARANDO
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE
DO
PACIENTE.
PREJUDICIALIDADE.
ORDEM
EXTINTA
POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A arma de fogo mercê de
desmuniciada, mas portada sem autorização, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar e com numeração suprimida configura o delito previsto
no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, pois o
crime é de mera conduta e de perigo abstrato. 2. O delito de porte ilegal
de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não
a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento
estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo
o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, Rel.
Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 26/8/2010; HC 96072/RJ,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC
91553/DF, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009. 3.
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Deveras, para configuração do delito de porte ilegal de arma de fogo com a
numeração suprimida, não importa ser a arma de fogo de uso restrito ou
permitido, basta que a arma esteja com o sinal de identificação suprimido
ou alterado, pois o que se busca proteger é a segurança pública, por meio
do controle realizado pelo Poder Público das armas existentes no País.
Precedentes: RHC 89.889/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe
5/12/2008; HC 99.582/RS, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe
6/11/2009; HC 104.116/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe
28/9/2011. 4. In casu, o paciente foi preso em flagrante, em via pública,
portando um revólver, marca “Doberman”, calibre 32, com número de
identificação suprimido, sendo a arma apreendida, periciada e considerada
apta para realizar disparo. 5. A impetração está prejudicada na parte que
visava o reconhecimento da atipicidade da conduta de posse de entorpecentes
para uso próprio, em razão de sentença superveniente que julgou extinta a
punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
6. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer
e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso
I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que a presente
impetração não está arrolada em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição
desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex
officio, da ordem. 7. Ordem de habeas corpus extinta por inadequação da via
eleita. (STF – HC: 107957 RS , Relator: Min. LUIZ FUX, Data de
Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-159
DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013).
HABEAS CORPUS Nº 175.446 - RS (2010/0103559-4)
RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
IMPETRANTE: IAMANDU RODRIGUES. IMPETRADO:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL PACIENTE: JOCELI CHAVES DA SILVEIRA
(PRESO) DECISÃO Habeas corpus contra a 1ª Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, dando provimento
ao apelo ministerial, condenou o paciente Joceli Chaves da Silveira à pena
de 3 anos de reclusão em regime fechado, pela prática do delito previsto no
artigo144 da Lei nº10.82666/2003. A alegação de atipicidade da conduta
funda a impetração. Sustenta o impetrante que “pelas provas produzidas
fica claro a insubsistência da imputação penal proferida na denúncia contra
o paciente, cujo fato praticado - posse de arma desmuniciada mantida
enrolada em uma toalha somente durante o determinado trajeto de ônibus
para posterior entrega da mesma ao policial militar - é atípico”. Pugna,
liminarmente e no mérito, pela absolvição e consequente expedição de alvará
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de soltura (fl. 7). Tudo visto e examinado, decido. Desprovida de previsão
legal específica, a liminar em sede de habeas corpus, admitida pela doutrina
e jurisprudência pátrias, reclama, por certo (artigos 647 a 667 do Código de
Processo Penal), a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das
medidas cautelares, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris.
É a letra do acórdão impugnado:” Indiscutível a materialidade da prática
delituosa imputada aos acusados, haja vista o boletim de ocorrência, o auto de
arrecadação, [...] registro de arma, pelo laudo pericial da arma de fogo, bem
como depoimento testemunhal. Contudo, os fatos foram confirmados (fl. 09)
pelo testemunho de Cristiano (l. 17) Silveira da Silva (fl. 18) mecânico, que
presenciou o réu portando (fls. 20) a arma de fogo na cintura no momento
em [...] que entrava na sua oficina. Segundo ele, houve uma discussão em
virtude do conserto do automóvel, quando o acusado Loivo foi até sua direção
com o revólver carregado. Trata-se de crime [...] de mera conduta e de perigo
abstrato, em que não se exige a efetiva exposição de outrem a risco. Foi opção
do legislador em ver a incolumidade pública protegida em qualquer hipótese,
reprimindo a conduta reprovável desde a menor manifestação de expor a
perigo o bem protegido, evitando-se assim maior desdobramento da ação no
sentido de efetivamente atingir o bem tutelado. O simples fato de portar
a arma sem a devida autorização rompe a confiança existente na
sociedade, criando, sim, um risco proibido relevante. A arma de
fogo, mesmo desmuniciada, caracteriza o tipo penal, sendo que
o estatuto do desarmamento equiparou o porte de munição
ao da arma de fogo. Assim, se há crime no porte de munição
desacompanhada da respectiva arma de fogo, também há crime
de porte de arma desmuniciada. [...] De observar, ainda, que o STJ
pacificou o entendimento de que arma desmuniciada configura
crime da Lei 10.826/03, sendo suficiente o porte de arma de
fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.” .In casu, afora o acórdão [...] (fls. 65/66) impugnado
não ostentar ilegalidade manifesta qualquer, perceptível primus ictu oculi,
trata-se o pleito cautelar, em natureza, de pedido de antecipação de tutela,
induvidosamente satisfativo, implicando o seu acolhimento em usurpação
da competência do órgão coletivo, proibida ao Relator. Liminar indeferida.
Solicitem-se informações ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, a serem prestadas com a maior brevidade possível. Com a
resposta, ao MPF. Publique-se. Brasília, 13 de julho de 2010. MINISTRO
HAMILTON CARVALHIDO No exercício da Presidência (STJ HC: 175446, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
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Data de Publicação: DJe 05/08/2010).

O crime de embriaguez ao volante é um típico caso de crime de perigo abstrato,
mas que os tribunais superiores também entendem pela tipicidade da conduta. Vejamos
(in verbis):
Ementa:

HABEAS

CORPUS.

PENAL.

DELITO

DE

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CÓDIGO
DE

TRÂNSITO

BRASILEIRO.

ALEGAÇÃO

DE

INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO TIPO PENAL
POR TRATAR-SE DE CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I - A objetividade
jurídica do delito tipificado na mencionada norma transcende a mera proteção
da incolumidade pessoal, para alcançar também a tutela da proteção de todo
corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas
vias públicas. II - Mostra-se irrelevante, nesse contexto, indagar se
o comportamento do agente atingiu, ou não, concretamente, o
bem jurídico tutelado pela norma, porque a hipótese é de crime de
perigo abstrato, para o qual não importa o resultado. Precedente. III
– No tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia
veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no
sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro para que esteja caracterizado
o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime. IV – Por
opção legislativa, não se faz necessária a prova do risco potencial de dano
causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer
inconstitucionalidade em tal previsão legal. V – Ordem denegada. (STF HC: 109269 MG , Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
Data de Julgamento: 27/09/2011, Segunda Turma, Data de Publicação:
DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011).

d) PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
O princípio da proporcionalidade tem raízes na antiguidade e, apesar de não ser
um princípio expresso, sua importância no Direito Penal é valiosa.
Uma de suas finalidades é equacionar os direitos individuais do cidadão com os interesses
da sociedade. Assim, traduz a ideia de que tanto a criação de crimes como a cominação
de penas deve atender aos interesses da sociedade, não excluindo os direitos individuais.
Apesar de muito desenvolvido em relação às penas, este princípio se aplica em
toda a dimensão do direto penal.
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No tocante à pena, esta deve ser proporcional à gravidade da infração penal, sem
afastar as qualidades do agente. Assim, se fala em proporcionalidade abstrata, voltado
para o legislador na criação dos tipos penais e das penas, e em proporcionalidade concreta
voltada para o julgador no momento de aplicar a pena, para que tenham uma relação de
equilíbrio entre o fato e o desvalor da conduta.
Este princípio, segundo a doutrina, apresenta uma dupla face, pois busca evitar o
excesso na punição e, ao mesmo tempo, a insuficiência da intervenção estatal, também
chamada de proibição da proteção insuficiente de bens jurídicos.
Exemplos dos mais variados podem ser visualizados na legislação penal brasileira.
Podemos citar o art. 319-A do CPB, que pune com uma pena de detenção de 3 (três)
meses a 1 (um) ano o fato de o Diretor de Penitenciária e/ou agente público deixar de
cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar,
que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Será que a
intervenção estatal está sendo suficiente nesse caso? Claramente que não.
Assim, o princípio da proporcionalidade tem um papel fundamental de legitimar
e também limitar o poder estatal em face do cidadão.
Vejamos algumas jurisprudências sobre o tema (in verbis):
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, § 1º-B, V, DO
CP. CRIME DE TER EM DEPÓSITO, PARA VENDA,
PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS
OU MEDICINAIS DE PROCEDÊNCIA IGNORADA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
1. A intervenção estatal por meio do Direito Penal deve
ser sempre guiada pelo princípio da proporcionalidade,
incumbindo também ao legislador o dever de observar esse
princípio como proibição de excesso e como proibição
de proteção insuficiente. 2. É viável a fiscalização judicial da
constitucionalidade dessa atividade legislativa, examinando, como diz
o Ministro Gilmar Mendes, se o legislador considerou suficientemente
os fatos e prognoses e se utilizou de sua margem de ação de forma
adequada para a proteção suficiente dos bens jurídicos fundamentais.
3. Em atenção ao princípio constitucional da proporcionalidade
e razoabilidade das leis restritivas de direitos (CF, art. 5º, LIV),
é imprescindível a atuação do Judiciário para corrigir o exagero e
ajustar a pena cominada à conduta inscrita no art. 273, § 1º-B, do
Código Penal. 4. O crime de ter em depósito, para venda, produto
destinado a fins terapêuticos ou medicinais de procedência ignorada é
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de perigo abstrato e independe da prova da ocorrência de efetivo risco
para quem quer que seja. E a indispensabilidade do dano concreto à
saúde do pretenso usuário do produto evidencia ainda mais a falta
de harmonia entre o delito e a pena abstratamente cominada (de 10
a 15 anos de reclusão) se comparado, por exemplo, com o crime de
tráfico ilícito de drogas - notoriamente mais grave e cujo bem jurídico
também é a saúde pública. 5. A ausência de relevância penal da
conduta, a desproporção da pena em ponderação com o dano ou
perigo de dano à saúde pública decorrente da ação e a inexistência
de consequência calamitosa do agir convergem para que se conclua
pela falta de razoabilidade da pena prevista na lei. A restrição
da liberdade individual não pode ser excessiva, mas
compatível e proporcional à ofensa causada pelo
comportamento humano criminoso. 6. Arguição acolhida
para declarar inconstitucional o preceito secundário da norma. (STJ,
Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de
Julgamento: 26/02/2015, CE - CORTE ESPECIAL).
e) PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO FATO
Trata-se aqui da ideia de que o Direito Penal deve levar em consideração o
fato típico praticado, não se preocupando com a figura do agente do crime.
Adotando a Constituição Federal um Direito Penal garantista, compatível,
unicamente, com o direito penal do fato, temos doutrinadores criticando, inclusive,
as circunstâncias subjetivas constantes do art. 59, do CPB. Importa destacar que tal
posicionamento pode ser rebatido pelo princípio da individualização da pena, pois aí está
o fundamento de existência do art. 59 do CPB, pois não há como individualizar a pena
sem considerar elementos subjetivos particulares do agente.
Assim, em termos claros, segundo este princípio o “jus puniendi” do estado
deve se voltar para os fatos, ou seja, as condutas humanas.
Diferentemente, o direito penal do autor surge para etiquetar algumas pessoas.
Assim, leva em consideração a qualidade da pessoa e não o fato praticado. Nesse sentido,
o direito penal do autor é rechaçado no Brasil pelo seu viés discriminatório.
Um questionamento interessante é se a ideia de reincidência (agravante
genérica) violaria ou não o princípio da responsabilidade penal do fato. No caso de um
réu condenado com sentença transitada em julgado que venha a praticar um novo crime,
o acréscimo de pena em decorrência da reincidência reconhecida no julgamento desse
novo crime configuraria o direito penal do autor e não do fato? A resposta é negativa. O
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Direito Penal adotou as finalidades repressiva e preventiva da pena. Assim, o apenado que
insiste nas práticas criminosas deve ser tratado com maior rigor. Vejamos o entendimento
do STF sobre a constitucionalidade da reincidência:
AGRAVANTE
–
REINCIDÊNCIA
–
CONSTITUCIONALIDADE – Surge harmônico com
a Constituição Federal o inciso I do artigo 61 do Código
Penal, no que prevê, como agravante, a reincidência.
(STF - RE: 453000 RS, Relator: Min. MARCO AURÉLIO,
Data de Julgamento: 04/04/2013, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG
02-10-2013 PUBLIC 03-10-2013).

f)

PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO “BIS IN IDEM”

Segundo este princípio, ninguém pode ser punido duas vezes pela prática do
mesmo fato. Vários exemplos podem esclarecer sua utilização. Vejamos:
O crime de aborto pressupõe que a vítima esteja grávida. Assim, aplicar a
agravante do art. 61, II, “h”2 para o agente que pratica o crime de aborto configuraria
típico caso de bis in idem, pois estaria penalizando o réu duas vezes pelo fato de praticar
o crime contra uma mulher grávida.
Outro questionamento se refere à aplicação da reincidência como circunstância
judicial negativa pelo art. 59 do CPB (maus antecedentes) e também como agravante
do art. 61, I do CPB. Será que geraria bis in idem? Sim, tanto é verdade que tem
súmula do STJ prevendo. Vejamos (in verbis): “A REINCIDÊNCIA PENAL NÃO
PODE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E,
SIMULTANEAMENTE, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL” (Súmula 241 do
STJ).
Importa lembrar que esse princípio pode ser analisado tanto na ótica processual,
impedindo o processamento duplo pelo mesmo fato criminoso; como na ótica do direito
material, quando proíbe a condenação dupla pelo mesmo crime; como também pela ótica
da execução penal, quando proíbe a dupla execução pelo mesmo fato.
Um questionamento interessante é sobre o fato de uma pessoa ser condenada
pelo crime de homicídio, cumprir sua pena, e após descobrir que a vítima está viva, vir a
2 Art. 61 – São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam
o crime: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
II – ter o agente cometido o crime: (Redação dada pela Lei n. 7.209, de 11.7.1984)
h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida; (Redação dada pela Lei n.
10.741, de 2003); (in verbis)
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matá-la. Será que essa pessoa não poderia mais ser condenada para evitar a proibição do
“bis in idem”?
A resposta é negativa. Não se pode perder de vista a possibilidade de erro judicial
a ser praticado pelo Poder Judiciário e que deve ser reparado de alguma forma através da
responsabilidade civil do estado. Por outro lado, o estado brasileiro não trabalha com o
sistema de crédito de penas ou salvo conduto para novos crimes em caso de erro judicial.
Assim, diante de um fato inusitado como esse, o agente deve ser novamente julgado e
devidamente punido pelo estado na forma legal.
Vejamos alguns julgados do STF sobre o princípio do “Non Bis In Idem” (in
verbis):
Razão assiste àqueles que sustentam a impossibilidade de consideração de
circunstâncias agravantes genéricas (tirante a reincidência), porquanto, na
fixação da reprimenda nos crimes culposos, necessária se faz a aferição da
culpabilidade do agente (CP, art. 59) ou do grau de sua culpa (CPM, art.
69), de modo que, a se considerar, em um segundo momento, circunstâncias
outras que revelem maior culpabilidade do agente, estar-se-á incorrendo em
dupla valoração de um mesmo elemento, devendo incidir,
no caso, a vedação do bis in idem (HC 120.165, rel. min. Dias
Toffoli, julgamento em 11-2-2014, Primeira Turma, DJE de 20-3- 2014.)
A ponderação das circunstâncias elementares do tipo no momento da aferição
do cálculo da pena-base configura ofensa ao princípio do non bis in
idem (HC 117.599, rel. min. Rosa Weber, julgamento em 3-12-2013,
Primeira Turma, DJE de 14-2-2014.)
Somente existe bis in idem quando um mesmo fato for
considerado mais de uma vez na dosimetria de um mesmo
crime, não havendo que se falar em dupla valoração dos mesmos fatos
quando se tratar de aplicação de pena para crimes diversos, praticados
em concurso material (AP 470-EDj-décimos quintos, rel. min. Joaquim
Barbosa, julgamento em 5-9- 2013, Plenário, DJE de 10-10-2013.)
No caso sob exame, o juiz sentenciante, ao fixar a pena-base em patamar
acima do mínimo legal, adotou como motivação os maus antecedentes e
a restrição à liberdade das vítimas. Na terceira fase da dosimetria da
pena, para majorar a pena em 2/5, novamente trouxe a lume a causa de
aumento prevista no inciso V do § 2º do art. 157 do CP -- a restrição
à liberdade das vítimas -- ocorrendo bis in idem (RHC 116.676,
rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 20-8-2013, Segunda
Turma, DJE de 4-9-2013).
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O DIREITO À EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES
AUTORES DE ATO INFRACIONAL NA MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO
Márcia Bethânia de Albuquerque Vinagre1

RESUMO
Este artigo objetiva analisar a prestação do Direito à Educação para adolescentes autores
de ato infracional que cumprem a medida socioeducativa de privação de liberdade. No
presente trabalho procurar-se-á relatar a respeito da garantia e da efetividade do direito à
educação de acordo com a legislação vigente para os adolescentes privados de liberdade.
A metodologia usada foi a pesquisa bibliográfica e documental. Aborda a necessidade
de atendimento educacional de qualidade que promova a ressocialização, bem como
trata da necessidade de transformação do processo ensino-aprendizagem, que requer
práticas socioeducativas que produzam a preparação para o exercício da cidadania e a
qualificação para o trabalho dos adolescentes privados de liberdade. Por fim, conclui-se
que o Direito à educação, infelizmente, vem sendo descumprido, pois não atende a todas
as necessidades educacionais previstas na legislação vigente para os adolescentes que
cumprem a medida socioeducativa de internação.
PALAVRAS-CHAVE: Direito à educação. Adolescente autor de auto infracional.
Privação de liberdade. Ressocializar. Medida socioeducativa de privação de liberdade.

ABSTRACT
The purpose of this article is to analyze the provision of the right to education for
adolescents who commit an offense that complies with the socio - educational measure
1 Mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade da Amazônia (2017). Graduação em
Direito pela Faculdade Ideal (2009), Graduada em Pedagogia com habilitação em Supervisão
Escolar pela Universidade da Amazônia (1994) e Graduada em Pedagogia com habilitação em
Administração Escolar pela União das Escolas Superiores do Estado do Pará (1992). Atualmente
é Assessora Especializada de Apoio Técnico Operacional Judicial e Extrajudicial do Ministério
Público do Estado do Pará, lotada na Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, é Professora
da Faculdade Devry FACI, dos cursos de: Direito e Pedagogia. Tem experiência na área jurídica
e pedagógica, com ênfase em Direito Educacional, Ciências Humanas, atuando principalmente
nos seguintes temas: Direitos Educacional, Direitos infantojuvenil, Direitos Humanos, Direito
Constitucional, Direito Penal, Educação em Direitos Humanos e atuação profissional.
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of deprivation of liberty. In the present work we will try to report on the guarantee and
effectiveness of the right to education in accordance with the legislation in force for
adolescents deprived of their liberty. The methodology used was bibliographical and
documentary research. It addresses the need for quality educational services that promote
resocialization, as well as deals with the need to transform the teaching-learning process,
which requires socio-educational practices that produce preparation for the exercise of
citizenship and qualification for the work of adolescents deprived of freedom. Finally,
it is concluded that the Right to education, unfortunately has been disregarded, since it
does not meet all the educational needs foreseen in the legislation in force for adolescents
who comply with the socio-educational measure of hospitalization.
KEYWORDS: Right to education. Adolescent author of infractional auto. Deprivation
of liberty. Re-socialize. Socio-educational measure of deprivation of liberty.

1 INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como problema central o estudo a respeito do Direito à
educação de adolescentes autores de ato infracional, que deve partir de ideias como as
de que a Educação somente pode ser direito de todos, se houver escolas em número
suficiente e se ninguém for excluído delas. Portanto, se há direito público, subjetivo
à educação, o Estado pode e deve disponibilizar à sociedade a prestação do serviço
educacional correspondente.
Fora daí, é iludir com artigos de Constituição ou de Leis complementares. Resolver
o problema da educação não é apenas fazer leis, ainda que excelentes; é abrir escolas
de qualidade, tendo professores e admitindo os alunos, com propostas pedagógicas
eficientes.
É propiciar metodologias adequadas e eficazes, capazes de fomentar o desejo pelo
conhecimento e pela evolução pessoal e profissional. A educação não está para ser apenas
uma expectativa de direito, precisa de materialização, de efetivação, de políticas públicas
pertinentes, de profissionais qualificados e alunos com desejo de aprender.
O objetivo geral é analisar a prestação do direito à educação para adolescentes
privados de liberdade, a metodologia utilizada foi a bibliográfica e documental, o
artigo está dividido em três seções. A primeira seção visa abordar a escolarização dos
adolescentes autores de ato infracional. A segunda seção trata do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE e as falhas do sistema socioeducativo. A terceira
seção analisa a efetividade do direito à educação do adolescente autor de ato infracional,
privado de liberdade.
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2 A ESCOLARIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES AUTORES DE ATO
INFRACIONAL PRIVADOS DE LIBERDADE
Considerando a efetividade do direito à educação como um dos graves
problemas do público infantojuvenil, pergunta-se:
•

Para que serve a educação? Trata-se do ato ou efeito de educar. Processo de
desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser
humano, em geral, da civilidade e da polidez.

•

O que a escola deve e o que a escola não deve desenvolver? Nos aspectos dos
direitos e deveres, a escola é apresentada como organismo social que desenvolve
o Direito Educacional e deve propiciar o conhecimento, a ousadia, o amor, o
interesse, o novo, a conscientização, o respeito, o senso de justiça, como um
caminho para a cidadania.
A socioeducação está ressocializando os adolescentes privados de liberdade?

A socioeducação envolve o desenvolvimento da educação formal e informal
diante do cumprimento da medida socioeducativa.
Nos aspectos dos direitos e deveres, a unidade socioeducativa não deve promover
a descrença, a raiva, a violência, os velhos modelos pedagógicos, a evasão etc.
Na perspectiva de uma concepção equivocada do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), está o pensamento de que o alto índice de violência infantojuvenil
está ligado ao advento do ECA, pois há o mito de que o ECA foi criado apenas para
proteger e não responsabilizar quando mediante a autoria de atos ilícitos. Entende-se
que posturas como essa partem do desconhecimento dos dispositivos do ECA, das
legislações e doutrinas pertinentes à temática.
Bem, não poderíamos deixar de abordar um dos aspectos fundamentais do ECA,
que é a parte que diz respeito à educação, que são as medidas específicas de proteção,
previstas no artigo 101.2
2 Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente
poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:
I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
II - orientação, apoio e acompanhamento temporários;
III - matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
ambulatorial;
VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras
e toxicômanos;
VII - abrigo em entidade;
VIII - colocação em família substituta.
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Nota-se que as crianças e adolescentes as quais se encontram em situação de risco
ou de vulnerabilidade social possuem garantido o direito à educação.
Percebe-se, desse modo, que a educação deve ser fornecida de forma obrigatória,
quer seja quando em situação de risco, quer seja quando fornecida na escola e na família,
quer seja cumprindo qualquer uma das medidas socioeducativas, até mesmo na medida
socioeducativa de internação.
Isso implica dizer que a Família, a Sociedade e o Estado têm por obrigação legal
garantir a educação de diferentes formas, ou seja, a educação formal (escolarização), a
educação informal (curso livres) e a educação não formal (do cotidiano) para crianças e
adolescentes.
Segundo Gloeckner (2015, p. 168)3– “[...], Baseado na teoria dos sistemas de
Luhmann, a sociedade é feita de comunicação. E o delinquente, ao praticar uma conduta,
perturba justamente a comunicação, ao afirmar que é válido, por exemplo, matar. Apesar
de a preservação positiva da pena nortear seu discurso, não aparecem, contudo, questões
de legitimidade ou necessidade de se buscar socorro no direito penal”.
Em sequência ao pensamento se reflete que, para a boa convivência em sociedade,
os indivíduos se socorrem dos limites legais, pautados nos direitos penais, processuais
penais, ou em outras normas complementares que sejam necessários a cada caso em
questão.
No caso dos adolescentes autores de ato infracional, estes se socorrem das normas
que regulam seus direitos como, por exemplo, a Constituição da República de 1988, o
ECA – Lei n.8069/1990, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE)
Lei n. 12.594/2012,o Código Penal– Decreto-Lei n. 2.848/1940, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBN) Lei n.9394/1996, entre outras.
Ademais, não poderíamos deixar de citar os artigos que se referem à aplicação
das medidas socioeducativas, no que tange às questões educacionais, ou seja, o direito à
educação dos adolescentes em conflito com a lei, artigos 103, 104 e112 previstos no ECA.4
3 GLOECKNER, Ricardo Jacobsen. Risco e processo penal. Rio de Janeiro: Editora:
JusPodivm, 2015, p. 168
4 Art. 103. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às medidas previstas
nesta Lei.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, deve ser considerada a idade do adolescente à data do
fato.
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao
adolescente as seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
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Quanto ao direito à educação dos adolescentes infratores, podemos dizer que,
em todas as medidas socioeducativas, sejam as de meio aberto (advertência, reparação
do dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida), ou de meio fechado
(semiliberdade e internação), está previsto o direito educacional. Entretanto, infelizmente,
o que se percebe, a partir dos estudos realizados, pela equipe técnica do Ministério
Público do Estado – Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, é que, apesar de
ser um direito garantido no ECA, este não está acontecendo como previsto, já que as
condições educacionais são precárias.
A função social do Direito à Educação prevista na Constituição Federal e a
função Pedagógica prevista no ECA não estão ocorrendo a contento.
Segundo a equipe técnica do Ministério Público, no estudo denominado Diagnóstico
das atividades de profissionalização realizadas nas Unidades de Internação, em suas considerações
finais, afirma:
[...] De acordo com o trabalho realizado por esta equipe sobre
a realidade das atividades de profissionalização nas unidades de
aplicação de medidas socioeducativas sob a responsabilidade
da Fundação da Criança e do Adolescente do Estado do Pará,
alguns aspectos ficaram mais evidentes e sobre eles damos
algumas sugestões, a fim de contribuir para a garantia do direito à
profissionalização da população atendida:
Recomenda-se à FUNCAP, urgentemente, que viabilize a
implantação do Projeto Político Pedagógico nas unidades
como meio de articular as ações educativas através de um eixo
direcionador que englobe não somente as unidades de internação
com as de semiliberdade;
Que promova sistematicamente ações de capacitação às equipes
multiprofissionais dentro dos parâmetros do ECA, SINASE,
Projeto Político Pedagógico e outros que possibilitem maior
compreensão da demanda atendida bem como fortalecimento de
competências técnicas, éticas e políticas para o desenvolvimento
da ação profissional;
Que, de acordo com o Projeto Político Pedagógico estabelecido,
organize seu programa de profissionalização, tendo como eixos
centrais a elevação da escolaridade e qualificação profissional,
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semiliberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. (in verbis).
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sendo que a escolarização deva trabalhar os temas transversais
à profissionalização e na qualificação focar a habilidade técnica
(Saber Fazer e Aprender a Ser); [...]5.

Assim, é fácil culpar a lei, porém difícil é fazê-la acontecer de fato. O problema
não está na lei e, sim, no cumprimento dela. Percebe-se que essa situação educacional
precária não está somente no atendimento de adolescentes autores de ato infracional,
privados de liberdade, tal fragilidade educacional é encontrada no trato dos adolescentes
autores de ato infracional, conforme revela o estudo do Mapa do encarceramento do
jovem no Brasil – Secretaria Geral de Direitos Humanos, demonstrado a seguir:
Imagem 1 – Mapa do encarceramento do jovem no Brasil.

Fonte:<http://juventude.g ov.br/ar ticles/par ticipatorio/0010/1092/Mapa_do_
Encarceramento_-_Os_jovens_do_brasil.pdf>.

Como aponta esse gráfico, grande parte dos adolescentes, autores de ato
infracional em questão, cursaram o 5º ou o 6º ano do ensino fundamental. Novamente,
demostrando que não concluíram a Educação Básica, revelando dados em âmbito
nacional que preocupam.

5 SILVA, Jandira Miranda; JORDY, Kátia. Diagnóstico das atividades de profissionalização
realizadas nas unidades de internação do Ministério Público do Estado – MP/PJIJ.Belém,
2009, p.19.
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Quadro 1 - Situação escolar de adolescente atendidos na DATA.6
6
Quadro 1 – Situação
escolar
de adolescentes atendidos na DATA.QUANTIDADE
SITUAÇÃO
ESCOLAR

SITUAÇÃO
ESCOLAR
Estudam
Não
estudam
Estudam
Analfabetos
Não estudam

Analfabetos
TOTAL

QUANTIDADE
453
360
453
104
360
104
917

Fonte: Dados estatísticos de 2011,elaborados pela Equipe Técnica do Ministério Público do
Estado da capital, da Promotoria de Justiça da Infância e Juventude, que elaborou o perfil dos
adolescentes autores de ato infracional atendidos em Belém, na Delegacia de Atendimento ao
Adolescente Autor de Ato Infracional - DATA.

Ao analisar esse quadro que informa a situação escolar dos adolescentes infratores
na cidade de Belém em 2011, verifica-se que a maioria não estuda, pois somando os
adolescentes analfabetos e os adolescentes que não estudam obtém-se um total de 464
adolescentes, um pouco mais de 50% do total da amostra.
Então, questiona-se: como recuperar os adolescentes autores de ato infracional?
Se eles já trazem consigo, em sua grande maioria, uma história de vida mal estruturada,
ou seja, famílias problemáticas, escolas problemáticas, baixa escolaridade e, ainda, um
sistema de garantia de direitos falho.
Imagem 2 – Perfil dos adolescentes infratores

Fonte: Relatório das ações pedagógicas do Ministério Público do Estado de 20117.
6 SILVA, Cristina Romeiro.Relatório sobre o perfil do adolescente infrator de 2006 do
Ministério Público do Estado – MP/ PJIJ. Belém, 2009, p. 5.
7 VINAGRE, Márcia. Relatório das ações pedagógicas do Ministério Público do Estado –
MP/ PJIJ.2011, p.49.
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Esses dados são significativos. Se cruzados com a composição familiar, são 21%
dos núcleos familiares que contam com 06 a 08 membros. Para a renda média de uma
família com elevado número de pessoas, a renda per capita fica reduzida e, por conseguinte,
é reduzido o acesso aos bens de consumo básico, tais como comida e vestuário.
Gráfico 1 – Situação educacional dos adolescentes que passaram pela DATA, que não
estudam.

Fonte:Gráfico dos adolescentes que não estudam. Dados estatísticos de 2006 da equipe técnica
do Ministério Público do Estado, O perfil dos adolescentes autores de ato infracional atendidos
em Belém.8

Como se vê, a situação dos adolescentes atendidos nos inquieta, pois é preocupante.
A situação educacional é precária, porque tanto os adolescentes, autores de ato
infracional, que estudam quanto os que não estudam, ambos estão no 5º ou 6º ano do
Ensino Fundamental ou na 2ª etapa da Educação de Jovens e Adultos. E apresentam
distorção série-idade9, como aponta o gráfico acima.
8 SILVA, Cristina Romeiro. Relatório sobre o perfil do adolescente infrator de 2006 do
MP/PJIJ. Belém, 2009, p. 5
9 Distorção série-idade: idade e a série do aluno não estão de acordo com a legislação educacional.
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Por esses e por outros motivos, o Ministério Público do Estado constituiu uma
ação civil pública em 2002, contra o Estado e contra o Município, em virtude da grave
situação (fechamento de 11.000 vagas escolares e a falta de 90.000 vagas escolares) em
que se encontrava a Educação no Estado do Pará e, principalmente, no município de
Belém. O Ministério Público, também, constituiu um Procedimento Administrativo
Preparatório de n. 001/2012 (MP/PJIJ), cujo objeto é o acompanhamento dos fatos
ocorridos nos atendimentos socioeducativos desenvolvidos nas Unidades de Atendimento
Socioeducativo (UASES), vinculados à Fundação de Atendimento Socioeducativo
(FASEPA). Interessados: Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará (SINTEPP),
Promotores de Justiça Natanael Cardoso Leitão, 10º cargo de Promotor de Justiça da
Infância e Juventude e Maria das Graças Correa cunha, 1ª Promotora de Justiça de
Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade
Administrativa. Desse procedimento jurídico retro mencionado, foi emitido Parecer
Técnico sobre a escolarização dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de
internação provisória e medida socioeducativa de internação nas UASES da FASEPA nos
municípios de Ananindeua e Benevides, situados no Estado do Pará.
Quanto aos outros motivos para constituir os procedimentos jurídicos, chegouse à conclusão de que, para resolver o problema dos adolescentes, seria, também,
necessário resolver o problema do Direito à Educação, uma vez que os dados estatísticos
demonstravam, e mostram ainda hoje, que grande parte dos adolescentes autores de ato
infracional estudou apenas até o 5º ano do Ensino Fundamental, evadiu-se e está fora do
sistema educacional regular, na ociosidade, ainda que esteja na faixa etária de 15 a 17 anos.
Tal estudo revelou, por meio das observações feitas in loco e por intermédio de
análise documental, itens que necessitam ser implantados e/ou implementados, conforme
consignado no parecer técnico da Assessoria Especializada Pedagógica do MP10:
[...] Por fim, alguns aspectos identificados merecem destaque e
intervenção deste órgão ministerial, que são:
1.

O Quadro demonstrativo de atendimento diário dos adolescentes,
que expõe a superlotação em algumas UASES (CIAM, CIJAM,
CSEBA, CAS e CIJOC), conforme informado na página 52;
portanto sugerimos que a FASEPA amplie sua capacidade de
atendimento nas UASES;

2.

O quadro demonstrativo da relação de Técnicos lotados na
UASES, que informa um número reduzido de profissionais

10 VINAGRE, Márcia Bethânia. Parecer Técnico n. 03/2014 – Eixo Socioeducação. Ministério Público do Estado do Pará. Promotoria de Justiça da Infância e Juventude. Assessoria Especializada Judicial e Extrajudicial.
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

201

Artigos
especialistas em Educação atuando na UASES, conforme as
páginas 53 e 54. Assim, sugerimos que nas UASES seja lotado
pelo menos um Pedagogo por turno para a escolarização;
3.

Quadro de inclusão de bolsistas, o que demonstra o baixo nível de
inserção dos adolescentes no mercado de trabalho, conforme as
páginas 94, 95, 96 e 97. Sugerimos o estabelecimento de parcerias
oficiais para a profissionalização nas UASES;

4.

Quadro demonstrativo solicitado pelo MP a respeito da existência
de salas de leitura, de áreas de lazer, de quadras poliesportivas,
de salas de informática, de laboratórios, de espaços para a
profissionalização e atividades. Neste item observamos o não
atendimento desses aspectos estruturais na grande maioria das
UASES, conforme páginas 165 e 166, e sugerimos a implantação
de espaços dessa natureza nas UASES;

5.

O Projeto Político Pedagógico apresentado ainda está inconcluso,
tratando-se de uma proposta preliminar, páginas 184 a 199. Para
tanto, sugerimos a conclusão de tal documentação de acordo com
a legislação vigente, bem como de acordo com o rigor científico
(técnico – pedagógico) que o caso requer;

6.

O Convênio n. 25/2013, celebrado entre a SEDUC e a FASEPA,
páginas 144 a 151, expõe algumas mudanças no desenvolvimento
da prática pedagógica estabelecida entre SEDUC/ FASEPA que
ainda não foram executadas e que precisam ser melhor observadas
como:
- O cumprimento dos dias letivos obrigatórios
em lei; A garantia de jornada diária em sala; Garantia de
continuidade de estudos do aluno que ingressa e sai das unidades
independentemente do período de internação; A realização de
cursos profissionalizantes com certificação; A construção final
do Projeto Político Pedagógico adequado à socioeducação e com
matriz curricular adequada para tal; O estabelecimento de parcerias
oficiais para o cumprimento das medidas socioeducativas;
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7.

Que seja criada uma Unidade Organizacional dentro da SEDUC,
mais especificamente, na Diretoria de Ensino, uma Unidade
organizacional que trate da Socioeducação e que não esteja
vinculada à EJA, ou seja, que essa Unidade Organizacional possua
a identidade da Socioeducação no Estado do Pará.

8.

Que seja criada uma Unidade Organizacional na FASEPA para a
Socioeducação.
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9.

Destarte, encaminho o registro destas observações e análise dos
fatos, uma vez que possuem uma dimensão jurídico-sancionatória
e uma dimensão substancial ético-pedagógico para apreciação de
Vossa Excelência.

Nota-se que este parecer técnico demostra as debilidades para a ressocialização dos
adolescentes autores de ato infracional, privados de liberdade, e aponta as possibilidades
de solução para as devidas debilidades.
[...]Não será inútil lembrar que a Declaração Universal dos
Direitos do Homem começa afirmando que o reconhecimento
da dignidade inerente a todos os membros da família humana e
dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da
liberdade, da justiça e da paz no mundo, e que a essas palavras
se associa diretamente a carta da ONU, na qual há declaração de
que é necessário salvar as gerações futuras do flagelo da guerra,
segue-se logo a reafirmação da fé nos direitos fundamentais do
homem. 11

Para Bobbio (2004), em seu pensamento supramencionado para “Os direitos do
homem hoje”, é imprescindível o reconhecimento dos fundamentos da liberdade, da
justiça e da paz no mundo, e que não devemos esquecer jamais que somos humanos,
portanto é preciso tratamento humanitário para evitar a indiferença, a violência e a guerra.
Seguindo a mesma lógica, é necessário lembrar que os adolescentes em questão
são seres humanos sujeitos de direitos e não meros objetos de direitos. Eles não precisam
de punição, da forma como ocorre hoje, e sim de responsabilização penal de forma
adequada, que ocorra através da socioeducação, que seja executada de forma que lhe
possibilite a vida em sociedade plenamente, pois, apesar de terem praticado atos de
violência que ferem as normas previstas, precisam ser levados a modificar sua atitude, os
adolescentes precisam conseguir sair da marginalidade, e preferir a educação e o trabalho,
e não a delinquência. Em hipótese alguma merecem ser tratados como contraria ao que
prevê a legislação nacional.
3 O SINASE E AS FALHAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Quando há falhas no sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente,
há falta de políticas públicas eficazes que atendam crianças e adolescentes: na educação;
na saúde; na segurança; no lazer; na profissionalização; na cultura, etc.
11 BOBBIO, Norberto. Era dos direitos. 13. ed. São Paulo: Editora Campus, 2004, p. 203.
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Ademais, sobre as falhas na socioeducação, pode-se dizer que estas estão
pautados nos seguintes itens aqui identificados: falta de projeto político pedagógico
que propicie a ressocialização nas unidades de internação; Desarticulação do sistema
educacional com o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente; Falta
de uma modalidade educacional12que atenda especificamente o adolescente autor de ato
infracional, ou seja, a socioeducação; o não atendimento do SINASE no que diz respeito
à educação, debilidades na estrutura física, assim como a estrutura de pessoal para atender
os socioeducandos a contento.

Gráfico 2 – SINASE visão pedagógica.

Fonte: <http://slideplayer.com.br/slide/10265490/>.

Como aponta esse gráfico sobre o SINASE anteriormente, compreende-se que
realmente o sistema necessita para sua eficácia de atuação compartilhada de diferentes
áreas das políticas públicas e de direitos fundamentais.

12 Para tanto seria necessária a modificação da LDB, que deveria tornar a socioeducação uma
modalidade educacional, bem como a educação carcerária.
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Gráfico 3 – Níveis e modalidades de ensino no Brasil.

Fonte:<https://pt.slideshare.net/LucasAsrg/estr utura-do-sistema-educacionalbrasileiro-48147636>.

Considerando o gráfico e a própria LDBN/96, a socioeducação não está
contida em nenhuma das modalidades de ensino, ficando a cargo a educação regular, sem
realmente reforçar suas necessidades próprias previstas no SINASE.
Pergunta-se, então, qual o custo para educar um aluno durante o ano letivo?
Qual o custo ao ano para manter um indivíduo encarcerado? A redução da maioridade
penal tornaria ainda mais caótico o já falido sistema carcerário brasileiro e aumentaria o
número de reincidentes.
Imagem 3 – Adolescentes infratores.

Fonte: <http://www.google.com.br.www.adepolsc.org.Fnoticia.Fadolescente-infrator>.
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Brasil gasta com presos quase o triplo do custo por aluno.
Enquanto o país investe mais de R$ 40 mil por ano em cada
preso em um presídio federal, gasta uma média de R$ 15 mil
anualmente com cada aluno do ensino superior — cerca de um
terço do valor gasto com os detentos. Já na comparação entre
detentos de presídios estaduais, onde está a maior parte da
população carcerária, e alunos do ensino médio (nível de ensino
a cargo dos governos estaduais), a distância é ainda maior: são
gastos, em média, R$ 21 mil por ano com cada preso — nove
vezes mais do que o gasto por aluno no ensino médio por ano, R$
2,3 mil. Para pesquisadores tanto de segurança pública quanto de
educação, o contraste de investimentos explicita dois problemas
centrais na condução desses setores no país: o baixo valor
investido na educação e a ineficiência do gasto com o sistema
prisional. Apenas considerando as matrículas atuais, o chamado
investimento público direto por aluno no país deveria ser hoje, no
mínimo, de 40% a 50% maior, aponta a Campanha Nacional pelo
Direito à Educação, que desenvolveu um cálculo, chamado custo
aluno-qualidade, considerando gastos (de salário do magistério a
equipamentos) para uma oferta de ensino de qualidade. — Para
garantir a realização de todas as metas do Plano Nacional de
Educação que está tramitando no Congresso, seriam necessários
R$ 327 bilhões por ano, o que dobra o investimento em educação
— afirma Daniel Cara, coordenador da campanha13.
[...] Alguns números falam mais do que mil palavras. No Brasil,
um preso federal custa o triplo de um aluno do ensino superior.
E um preso estadual demanda quase nove vezes o custo de um
estudante do ensino médio. A princípio, o que uma coisa tem a
ver com a outra? Tudo. Há carência de recursos tanto em escolas
quanto em prisões. Mas o absurdo maior é a negligência do Brasil
com o saber, com o conhecimento.
Esses valores absolutos não significam nada para nós. Mas, se
dermos uma olhada no nível de instrução dos 417.112 presos,
ficará claro como os dois mundos, o das escolas e o das prisões,
estão intimamente ligados. Dos nossos detentos, mais da metade
(254.177) é analfabeta ou não completou o ensino fundamental.
O menor grupo é o que concluiu a faculdade: 1.715 presos. Esses
números estão no relatório do Departamento Penitenciário
13 Disponível em: <http://www.douradosagora.com.br/noticias/brasil/brasil-gasta-com-presos-quase-o-triplo-do-custo-por-aluno>. Acesso em: 22 out. 2017.
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Nacional (DEPEN) do ano passado. Os presídios são um retrato de
nossa sociedade. Do lado de fora, poucos têm acesso a universidades.
E criminosos ricos e influentes podem pagar bons advogados.
Poderíamos ficar resignados a nosso destino de país pobre
em desenvolvimento humano. Poderíamos também construir
macropresídios seguros para prender cada vez mais gente em
cômodos amplos, com direito à boa alimentação, pátios, esportes
e reeducação. Poderíamos melhorar a gestão penitenciária e
reduzir a roubalheira. Em algumas cidades, os presos começam a
ser soltos por falta de espaço.
O mais complicado de tudo, mesmo, é prevenir a criminalidade.
Porque seria preciso investir forte na educação universal e de
qualidade. Os últimos números do IBGE, do Censo 2010,
deixam clara uma urgência: entre nossas crianças com 10 anos de
idade, 6,52% são analfabetas. Você, que lê este artigo, quando se
alfabetizou? Provavelmente entre os 5 e 7 anos de idade, como
acontece nas maiores economias do mundo – aquele grupo
privilegiado em que o Brasil se insere com orgulho14.

Ao realizar a leitura dos artigos acima referidos, pode-se observar que eles
demonstram que a preocupação é maior com os apenados do que com a educação.
[...] Os projetos de lei da reforma do código penal brasileiro, que
antecipam a maioridade penal para 16 (dezesseis) e até 14 (quatorze)
anos, sugerem, assim na prática, o banimento da juventude pobre
e a consumação do apartheid social. Isto porque os adolescentes
oriundos das camadas populares, os mais expostos aos riscos,
são por vezes também concebidos, segundo a lógica repressivopunitiva, como bárbaros, logo indignos de uma atenção mais justa
que leva em conta os percalços sociais, econômicos e morais da
vida que os conduziram ao delito. (SALES, 2007, p. 23-24).

Como se vê, a autora Sales (2007) muito bem coloca seus pensamentos em relação
à desigualdade social na qual se encontram grande parte dos adolescentes delinquentes.
Apesar de a nossa Constituição da República Federal afirmar que as crianças e adolescentes
são pessoas em desenvolvimento e com prioridade absoluta, na prática a realidade é outra
- isto não ocorre. O Estado Penal – policial no Brasil tem um longo lastro histórico que
aponta para a punição e não para a ressocialização, não para a educação.
14 Disponível em: < http://www.riachaonet.com.br/o-que-vale-mais-um-preso-ou-um-estudante/>. Acesso em: 22 out. 2017.
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Em uma visão pedagógica, quando as medidas socioeducativas levam o processo
ensino aprendizagem a sério, é possível modificar o comportamento do adolescente
autor de ato infracional.
Independente da socioeducação, o sistema político educacional está interligado ao
sistema de direitos da criança e do adolescente, sendo assim, o processo de escolarização
na socioeducação deve sempre primar pela qualidade no atendimento educacional como
previsto nas leis constitucionais e infraconstitucionais, integrando parte de um sistema
voltado para o desenvolvimento do socioeducando.
Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em
10 anos, o cenário educacional brasileiro apresenta taxas de escolarização das crianças de
0 a 3 anos e de 4 e 5 anos de idade, que subiram de 13,4% e 61,5% em 2004 para 24,6%
e 82,7% em 2014. Nessa publicação, a taxa de frequência escolar bruta das pessoas de
6 a 14 anos de idade permaneceu próxima da universalização. Por sua vez, a proporção
de jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentava escola cresceu somente 2,4 pontos
percentuais, passando de 81,8% em 2004 para 84,3% em 2014.
A distribuição da população analfabeta por grupos etários evidencia o
envelhecimento dessa população, pois os mais velhos passaram a representar uma parcela
maior do total de analfabetos de 2004 a 2014.
Em 2014, 58,2% dos analfabetos tinham idade acima dos 55 anos, enquanto
que, em 2004, esse percentual era de 46,7%. O envelhecimento do perfil etário também
ocorreu entre os analfabetos que faziam parte dos 20% com menores rendimentos de
2004 a 2014. Entretanto, a maior parcela desses analfabetos não se concentrou entre os
mais velhos, como no caso da distribuição nacional.
As faixas etárias de 35 a 54 anos de idade representavam mais da metade (55,7%)
dos analfabetos pertencentes ao 1º quinto em 2014. Em 2004, esse percentual era de
46,2%. Esses resultados são um retrato da dívida educacional brasileira, pois gerações de
diferentes estratos de renda vivenciaram o acesso à educação de forma desigual.
Neste sentido, cabe lembrar os dados do Conselho Nacional de Justiça a respeito
das unidades de internação:
Capacidade das unidades de internação: Funcionam hoje no Brasil
369 unidades de internação, provisórias e definitivas, das quais
317 foram inspecionadas pelo Ministério Público no ano de 2014,
assim distribuídas: 158 unidades no Sudeste, 48 no Nordeste, 45
no Sul, 41 no Norte e 25 no Centro-Oeste. Desse total foram
observados três estabelecimentos que se declararam vazios, dois
na região nordeste nos anos de 2013 e 2014, e um na região
sudeste em 2014.
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A distribuição de vagas nas unidades visitadas, com exceção
do Nordeste e do Sudeste, acompanha proporcionalmente a
densidade demográfica da população de 12 a 17 anos nas regiões
brasileiras, conforme censo demográfico de 2010. Na Região Sul
são oferecidas 10,3% das vagas (1.865), para uma população que
corresponde a 13,5% do total nacional. No Centro-Oeste e no
Norte, cujas vagas equivalem a 7,9% e 7,5%, respectivamente,
residem 7,37% e 9,95% da população de 12 a 17 anos do país.

No entanto, a escolarização dentro das unidades de internação é ineficiente, pois
muitas vezes o adolescente infrator não tem aulas todos os dias, não sendo cumpridos
os 200 dias letivos, as 800 horas aulas, só havendo aula uma ou duas vezes por semana.
4 A EFETIVIDADE DO DIREITO À EDUCAÇÃO DO ADOLESCENTE
AUTOR DE ATO INFRACIONAL PRIVADO DE LIBERDADE
Esta seção tem como objetivo desenvolver a reflexão a respeito da efetividade
do direito à educação para a promoção da reabilitação de adolescentes autores de ato
infracional por meio da educação quer seja para a vida em sociedade, quer seja para
o trabalho. Adolescentes que cumprem a medida socioeducativa de internação em
estabelecimento educacional, ou seja, que estão privados de liberdade.
Gráfico 4 – Unidades de internação com salas de aula equipadas, iluminadas e adequadas.

Fonte:<http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/8963-relatorio-traz-dados-sobreacolhimento-e-internacao-de-jovens>.
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Nota-se no gráfico acima que no Sudeste houve maior investimento nas salas de
aula, do que nos outros espaços de internação do país.
Como também pode ser observado no relatório de visita15 técnica ao Centro
de Internação Adolescente Masculino (CIAM), unidade de internação provisória da
Fundação Socioeducativa do Estado do Pará (FASEPA), in verbis:
[...] Tal relatório condensou as informações fornecidas dos socioeducandos,
professores e coordenação pedagógica da SEDUC, técnico social e agente
administrativo da FASEPA, presentes no momento da visita em novembro
- 2016. Que revela, 51,56%, dos adolescentes nunca assistiram a aulas no
CIAM, 31,25%, assistiram apenas 1 (uma) vez, 12,50%, 08 (oito vezes),
1,56%, entre 3 (três) a 5 (cinco) vezes, considerando a data da entrada na
unidade até a data da visita desta Promotoria de Justiça.
Segundo informações repassadas pela equipe técnica da SEDUC, todo
material utilizado nas aulas é custeado pelos professores. Não há computador,
impressora, projetor de slides, livros, canetas, jogos educativos e outros.
Particularmente quanto à sala de aula utilizada para a escolarização,
encontrava-se em péssimas condições de iluminação e ventilação, ambiente
extremamente quente, exalava cheiro de mofo e ar condicionado muito sujo.

Desta maneira, os adolescentes ficam ociosos em seus quartos-celas e o direito
à educação é negligenciado.
Gráfico 5 – Escolarização.

Fonte: OLIVEIRA, Martha. Relatório de visita técnica ao Centro de Internação Adolescente
Masculino – CIAM, unidade de internação provisória da Fundação Socioeducativa do Estado do
Pará – FASEPA, 2016.
15 Relatório de visita técnica ao Centro de Internação Adolescente Masculino (CIAM), unidade
de internação provisória da Fundação Socioeducativa do Estado do Pará (FASEPA). Oliveira, 2016.
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Nesse sentido, destaca-se o que preconiza a Lei n. 12.594, de 18 de janeiro
de 2012 – SINASE, sobre as diretrizes pedagógicas do atendimento socioeducativo: ela
determina que a ação socioeducativa tenha prevalência sobre os aspectos meramente
sancionatórios.
Isto quer dizer que há uma superioridade da natureza sócio-pedagógica, haja
vista sua execução estar condicionada à garantia de direitos e ao desenvolvimento de
ações educativas que visam à formação cidadã.
Não há preparo nas unidades de internação para realmente prestar um serviço
de qualidade. Nos dados abaixo do CNMP, isso pode ser visto, pois ele demonstra as
debilidades nas unidades de internação, seja no âmbito nacional ou estadual. Como pode
ser observado no relatório do CNMP:
[...] Verificou-se, nas inspeções das unidades de internação, se
havia salas de aula equipadas, iluminadas e adequadas, com
suporte de biblioteca. Saliente-se que a quitação não perscrutou
se as salas de aula existem em número suficiente para atender
a todos os internos. Ainda assim, os números são pouco
animadores, especialmente quando se pressupõe na educação a
base fundamental para o sucesso do atendimento socioeducativo.
Constata-se, assim, que em todas as regiões brasileiras foram
encontradas unidades de internação com salas de aula inadequadas,
julgada a inadequação a partir dos parâmetros equipamentos,
iluminação e suporte de biblioteca. Os índices ruins de 2013
melhoraram um pouco apenas na região Sul, mantiveram-se iguais
nas regiões Nordeste e Sudeste e pioraram nas regiões CentroOeste e Norte.16

Nota-se que as questões educacionais não ocorrem como deveriam, dentro das
unidades socioeducativas. Que, na verdade, a prestação do serviço educacional apresentase com muitas debilidades como: as péssimas condições estruturais físicas, pedagógicas,
materiais didáticos, a fragilidade da formação dos professores que atuam na rede de
ensino da socioeducação. Além da imposição de meios de violência aos adolescentes
para conter seu comportamento.

16 Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/todas-as-noticias/8963-relatorio-traz-dados-sobre-acolhimento-e-internacao-de-jovens>. Acesso em: 26 jun. 2017.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo tem como objetivo compreender a respeito da educação para
adolescentes privados de liberdade em cumprimento de Medida Socioeducativa – MSE.
Outro aspecto importante que se percebeu foi que a normatividade para a
escolarização de adolescentes infratores está somente no âmbito das legislações voltadas
para o direito infantojuvenil.
Desse modo, tornando-se distante do âmbito da legislação educacional que envolve
a formação de professores e profissionais que atuam na execução da socioeducação.
Apesar dos avanços educacionais ocorridos ao longo da história, a socioeducação
ainda é um aspecto a ser implementado na legislação educacional brasileira, quer seja no
texto constitucional, quer seja no texto da LDB.
Outro aspecto importante deste trabalho foi a possibilidade de analisar a
legislação infantojuvenil brasileira que envolve a aplicação das medidas socioeducativas,
principalmente, as de internação.
Assim, o presente estudo tornou possível a compreensão de seus avanços
históricos, como exemplo:
•

A exigência da frequência escolar durante a aplicação de todas as modalidades
de Medidas Socioeducativas, inclusive na medida socioeducativa de internação;

•

Que os adolescentes infratores possuem um perfil de incompletude educacional
(baixa escolaridade, não conclusão da educação básica e evasão escolar em alta
escala), fato que merece um grande esforço do Estado para modificar este
quadro.

Considerou-se que a execução da medida socioeducativa, na verdade, não
deve ser compreendida como início ou extensão do sistema penal, uma vez que existem
diferentes faces da execução das medidas socioeducativas, principalmente no que tange à
educação formal.
Compreendeu-se que a escolarização na socioeducação apresenta muitas
debilidades: salas de aula inadequadas, professores despreparados para lidar com os
socioeducandos, falta de materiais apropriados, metodologias que não propiciam ao
adolescente a ressocialização, ou seja, não propiciam mudança comportamental, logo,
não preparam os adolescentes para o exercício da cidadania, nem promovem a preparação
deles para o mercado de trabalho.
Tudo isso dificulta, sobremaneira, a efetividade do direito à educação, não
atendendo de forma correta a proposta do SINASE, posto que muitas vezes o adolescente
em cumprimento da medida socioeducativa de internação fica na ociosidade, não sendo
cumpridas as 800 horas aulas e os 200 dias letivos exigidos por lei.
212

R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

Artigos
Além de aplicação de práticas pedagógicas que não possibilitam ao adolescente a
reflexão sobre os atos ilícitos cometidos.
Considerando o atual contexto da política educacional e direito infantojuvenil
brasileiro, pode-se perceber que o sistema de garantias de direitos da criança e adolescentes,
apesar de ter evoluído, ou melhor, ter sido modificado, ainda não foi adotado tanto por
aqueles que nele atuam como sociedade quanto paradigma da atualidade, como uma
cultura social a ser adotada de fato, constando apenas no texto da lei. Quando na verdade
deveria ser: educar para não punir. Educar para libertar a consciência crítica. Tratando-se
a apenas de punição disfarçada de estabelecimento educacional de privação de liberdade.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DO DIREITO À
SAÚDE INDIVIDUAL NA JURISPRUDÊNCIA DO STF
Márcio de Almeida Farias1

RESUMO
Artigo que analisa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que reconheceu em
sede de repercussão geral a legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura
de Ação Civil Pública com a finalidade de efetivação de direito à saúde de pessoas
hipossuficientes. O trabalho apresenta também o fundamento constitucional e legal
dessa legitimidade. Defende ainda a ideia de que o direito à saúde deve ser visto sob dois
prismas: o coletivo e o individual e que a saúde é um direito fundamental autoaplicável.
Finaliza afirmando que houve acerto na posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal.
PALAVRAS-CHAVE: Ministério Público. Legitimidade. Direito à Saúde. Direitos
indisponíveis. Ação Civil Pública.

ABSTRACT
An article that analyzes the jurisprudence of the Federal Supreme Court that
recognized in general repercussion the active legitimacy of the Public Prosecutor’s Office
for the filing of a Public Civil Action with the purpose of effecting the right to health
of people who are underinsured. The work also presents the constitutional and legal
foundation of this legitimacy. It also defends the idea that the right to health must be
seen under two prisms: the collective and the individual, and that health is a fundamental
self-applicable right. It ends by stating that the position adopted by the Federal Supreme
Court was correct.
KEYWORDS: Public Prosecutor’s Office. Legitimacy. Right to Health. Rights
unavailable. Class Action.
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1 INTRODUÇÃO
Com a promulgação da Constituição de 1988, o Ministério Público deixou de ser
um mero fiscal da lei, para se tornar um verdadeiro guardião da sociedade, defensor dos
direitos e garantias fundamentais e da ordem jurídica e democrática.
Sobre o tema, assim leciona Paulo Gustavo Gonet Branco (2010):
O Ministério Público recebeu do constituinte de 1988 tratamento
singular no contexto da história do constitucionalismo brasileiro,
reconhecendo-lhe uma importância de magnitude inédita na
nossa história e mesmo no direito comparado. Não é possível
apontar outra instituição congênere de algum sistema jurídico
aparentado ao nosso a que se possa buscar socorro eficaz para
a tarefa de melhor compreender a instituição como delineada
aqui atualmente. O Ministério Público no Brasil, máxime após a
Constituição de 1988, adquiriu feições singulares, que o estremam
de outras instituições que eventualmente colham designação
semelhante no direito comparado.2

Dentro dessa nova roupagem, nos últimos anos, o órgão do Ministério Público,
que possui a natureza jurídica de função essencial à Justiça, nos termos do art. 127,
caput, da CF/88, tem se preocupado com a efetivação dos direitos sociais, como a saúde,
educação, moradia, dentre outros3.
Vale ressaltar que, com esse crescente ativismo ministerial, ocorre um considerável
aumento nos casos de judicialização das políticas públicas, pois os direitos sociais acima
elencados necessitam da implementação dessas políticas por parte do Poder Executivo,
que, por sua vez, demanda grandes somas em recursos públicos para sua efetivação.
Iremos demonstrar no presente artigo que a atuação do Ministério Público,
especificamente em relação ao direito à saúde, pode se dar também no que tange ao
aspecto individual e não somente no aspecto coletivo. Isso será possível e demonstrado
ao longo do texto, pela própria natureza híbrida do direito à saúde: simultaneamente um
direito coletivo e individual.
O instrumento jurídico a ser manejado pelo Ministério Público, para realizar essa
defesa do direito à saúde no plano judicial, será a ação civil pública, prevista pela Lei nº
7.347/85, que se constitui em um importante meio de efetivação de políticas públicas
envolvendo direitos sociais.
A discussão do tema é tão importante, que o Supremo Tribunal Federal, nos
2 BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional.
6. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 1039.
3 Ver art. 6º da CF/88.
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autos do RE 605533, que teve como relator o Min. Marco Aurélio Melo, reconheceu a
ocorrência de repercussão geral acerca da utilização de Ação Civil Pública para a defesa
do direito à saúde de pessoas hipossuficientes pelo Ministério Público, o que será objeto
de uma análise detalhada ao longo deste trabalho.
Desse modo, pretendemos demonstrar o acerto da jurisprudência do STF, tendo
em vista que o Ministério Público como o guardião da ordem jurídica e democrática
possui ampla legitimidade para a defesa dos direitos fundamentais sociais, como o direito
à saúde, não apenas no aspecto do interesse coletivo, mas também como interesse
individual indisponível.
2 O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS
INDISPONÍVEIS: fundamentos constitucional e legal
Antes de apresentarmos os fundamentos constitucional e legal acerca da
legitimidade ativa do Ministério Público para a propositura de ação civil pública para a
defesa de direitos ou interesses individuais indisponíveis na área da saúde, entendemos
ser necessário trazermos à tona alguns conceitos importantes.
Primeiramente, precisamos saber como a doutrina define o instituto da
legitimidade. O instituto é definido como “a pertinência subjetiva da demanda”, conforme
leciona Daniel Amorim Assumpção das Neves4.
Segundo o mesmo autor, há duas espécies de legitimidade: a ordinária e a
extraordinária. A primeira ocorre quando um sujeito defende em nome próprio um
interesse próprio. É a regra no sistema processual, no que tange à tutela individual5. Já
a legitimidade extraordinária significa que alguém está defendendo, em juízo, em nome
próprio, um interesse de terceiro6. A legitimidade extraordinária pode ser considerada
como um sinônimo da chamada substituição processual7. Um exemplo dessa legitimidade
extraordinária ou de substituição processual é justamente a atuação do Ministério Público
na defesa do direito à saúde de um único indivíduo.
Outro importante conceito é justamente sobre o que vem a ser “interesse
individual indisponível”. Pois bem, um interesse ou um direito de índole individual é
indisponível quando seu titular não pode dele livremente dispor8. Um exemplo clássico:
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. 2. ed. São
Paulo: Editora Método, 2010, p. 89.
5 Idem, p. 89.
6 Ibidem, p. 89.
7 Ibidem, p. 90.
8
Em nossa opinião as expressões direito e interesse são sinônimas, não havendo diferença
prática entre elas.
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o direito à vida. Este direito, por sua vez, está intimamente relacionado com o direito à
saúde, pois é impossível ter uma vida de qualidade se o indivíduo não possuir também
uma saúde com qualidade.
Mais um conceito que precisa ser conhecido é o de “interesse ou direito individual
homogêneo”. O CDC apresenta no art. 81, inciso III, o seguinte conceito: “interesses ou
direitos individuais homogêneos, assim entendidos os de origem comum.”
Felipe P. Braga Neto (2007) assim leciona sobre o tema:
Neste inciso III – interesses ou direitos individuais homogêneos –
temos direitos individualizados, porém, como numericamente são
múltiplos os titulares, é conveniente para a ordem jurídica e para
a sociedade que a defesa deles se processe nos moldes coletivos.
Exemplo de interesse individual homogêneo teríamos entre os
mutuários do Sistema Financeiro de Habitação e a CEF (Caixa
Econômica Federal).9

Como já dito anteriormente, a Constituição Federal de 1988, nos termos do art.
127, caput, concedeu ao Ministério Público a natureza jurídica de “instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”.
Ao comentar o aludido art. 127 da CF/88, Paulo Gustavo Gonet Branco afirma
que o Ministério Público é “[...] o desenho de instituição voltada à defesa dos interesses
mais elevados da convivência social e política, não apenas perante o Judiciário, mas
também na ordem administrativa.”10 O mesmo autor prossegue dizendo que “[...] a
instituição foi arquitetada para atuar desinteressadamente na prossecução dos valores
mais encarecidos da ordem constitucional”11.
O que o autor está querendo dizer, em outras palavras, é que a atuação ministerial
não se limita apenas judicialmente, mas que existe também uma atuação do Ministério
Público no campo extrajudicial, especialmente em relação ao Poder Executivo e às
políticas públicas.
Este importante dispositivo (art. 127) é o fundamento jurídico de índole
constitucional que dá ao Ministério Público a legitimidade ativa necessária para defender
em juízo, não apenas os interesses sociais, que são os direitos coletivos, mas também, e
acima de tudo, os interesses individuais indisponíveis.
9
BRAGA NETO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor à luz da
jurisprudência do STJ. Salvador: Editora Jus Podium, 2007, p.210.
10
BRAGA NETO, Felipe Peixoto. Manual de direito do consumidor à luz da
jurisprudência do STJ. Salvador: Editora Jus Podium, 2007, p. 1041.
11
Ibidem, p. 1041.
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No que tange à legislação infraconstitucional, encontramos em diversos diplomas
legais dispositivos que concedem ao Ministério Público essa legitimidade de atuação em
defesa desses interesses.
Podemos mencionar o art. 1º, caput, da Lei n. 8.625/93, que é a Lei Orgânica dos
Ministérios Públicos dos Estados, o qual dispõe (in verbis):
Art. 1º. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. (grifos nossos).

Temos também a Lei Complementar nº 75/93 (Lei Orgânica do MPU), que em
seu art. 1º, caput, dispõe (in verbis):
Art. 1º O Ministério Público da União, organizado por esta lei
Complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático,
dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. (grifos nossos).

Outro fundamento legal recentemente criado foi o art. 176 do Código de
Processo Civil de 2015, o qual estabelece que: “o Ministério Público atuará na defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais
indisponíveis.”
Por esse importante dispositivo legal, vemos que o Ministério Público deixou de
ser um mero fiscal da lei, como era previsto no CPC de 1973, sendo alçado à condição
de fiscal da ordem jurídica, ou seja, abrangendo não apenas as leis em sentido estrito, mas
todas as normas jurídicas, em especial as normas constitucionais e os tratados de direitos
humanos incorporados no sistema jurídico brasileiro, nos termos do § 3º, do art. 5º da
Constituição Federal.
No art. 176 do Novo CPC, vemos que o Ministério Público também possui a
fundamentação legal para defender duas classes de direitos ou interesses: os sociais e os
individuais indisponíveis. Significa dizer que o Ministério Público pode ingressar com
uma ação civil pública para garantir o direito à saúde de um grupo de pessoas, sendo
que aí estaríamos diante de um direito social ou coletivo, ou ingressar com a mesma ação
civil pública para defender o direito à saúde de um único indivíduo, visto se tratar de um
direito individual indisponível.
Podemos asseverar que tais dispositivos legais apenas fizeram repetir o que o
texto constitucional já havia determinado: o papel do Ministério Público Brasileiro como
legitimado para a defesa em juízo dos interesses ou direitos individuais indisponíveis,
quando estes estão sendo violados, especialmente pela omissão estatal em efetivar as
políticas públicas.
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Caberá, portanto, aos Membros do Ministério Público Brasileiro fazerem valer
essa legitimidade e atuarem de forma mais ativa na defesa desses direitos, especialmente
quando se tratar do direito à saúde, pois muitas vezes os titulares desses direitos são
pessoas que não têm nenhuma condição de dignidade.
3

O DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO SIMULTANEAMENTE
COLETIVO E INDIVIDUAL

A Constituição Federal deu grande destaque ao direito à saúde. Em primeiro lugar,
vemos que o texto constitucional prevê o direito à saúde como um direito social, nos
termos do art. 6º. Convém ressaltar que, se ficarmos apenas na análise desse dispositivo,
vamos concluir que o direito à saúde pode ser considerado como um direito coletivo. E
este raciocínio não está errado.
De acordo com o art. 81, II, do Código de Defesa do Consumidor, os interesses
ou direitos coletivos são aqueles “transindividuais de natureza indivisível de que seja
titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base.”
Assim, a saúde como um direito social e coletivo será um direito de índole
transindividual de natureza indivisível, tendo como titular um grupo, categoria ou classe
de pessoas, unidas entre si por uma relação jurídica.
Vamos exemplificar: um grupo de segurados de um determinado plano de saúde
os quais pleiteiam judicialmente um tratamento médico não ofertado pelo plano ou
um grupo de pessoas que necessitam fazer hemodiálise, mas um hospital público deixa
de oferecer o serviço. Essas pessoas possuem legitimidade, inclusive, com o apoio do
Ministério Público, para ingressarem com uma ação coletiva para fazer valer seu direito
à saúde.
O que podemos verificar também, e isso precisa ficar claro, é que a Constituição
de 1988, ao colocar a saúde no rol dos direitos sociais, também colocou a saúde no
capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Isso significa que deve ser reconhecida a
fundamentalidade desse direito, independentemente da titularidade dele.
Flávia Piovesan (2010) observa que a Carta de 1988 é a primeira Constituição que
integra “[...] ao elenco dos direitos fundamentais os direitos sociais e econômicos, que
nas Cartas anteriores restavam pulverizados no capítulo pertinente à ordem econômica
e social”12.
12 PIOVESAN, Flávia. Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e perspectivas.
In: CANOTILHO, J.J. Gomes; CORREIA, Marcus Oriane Gonçalves; CORREIA, Érica Paula
Barcha. Direitos fundamentais sociais. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 55.
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Além do mais, a autora assevera que no direito brasileiro:
[...] desde 1934, as Constituições passaram a incorporar os direitos
sociais e econômicos. Contudo, a Constituição de 1988 é a primeira
a afirmar que os direitos sociais são direitos fundamentais, tendo
aplicabilidade imediata13.

O que a autora está querendo dizer é que o direito à saúde, ao ser concebido
também como um direito fundamental, possui o atributo da aplicabilidade imediata, ou
seja, não necessita de uma legislação infraconstitucional para se dar efetividade a ele.
Assim, o Poder Judiciário, com base nessa aplicabilidade imediata, a qual está
prevista expressamente no §1º, do art. 5º da Constituição Federal14, poderá compelir
os Poderes Executivo e Legislativo a cumprirem as políticas públicas na área da saúde,
independentemente de haver uma legislação regulamentando a matéria.
O juiz aplica diretamente a Constituição ao caso concreto, a partir, é claro, da
provocação das partes, dentre as quais o Ministério Público, que é considerado pela
Constituição como uma função essencial à Justiça, nos termos do art. 127.
Contudo, não desejamos, pelo bem do regime democrático, ter um Judiciário
possuído por um espírito de ativismo judicial desenfreado, o qual invade a competência
dos outros poderes sem nenhum critério e sem observar o sistema de freios e contrapesos.
Nesse sentido, a atuação do Ministério Público, como o fiscal da ordem jurídica15
é de suma importância, não admitindo que o Poder Judiciário extrapole suas funções,
provocando a instabilidade entre os Poderes do Estado e criando insegurança jurídica.
Vemos também, no art. 196 da Constituição Federal, que a saúde é tratada
como “um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse dispositivo, vemos inicialmente que a titularidade do direito fundamental à
saúde é “de todos”.
Assim, não há dúvidas de que estamos diante de um direito fundamental
simultaneamente coletivo e individual, pois a expressão “direito de todos” poderá
abranger tanto um grupo de pessoas determinadas ou um único indivíduo que necessite
de um tratamento médico. Incluídos também os estrangeiros residentes no país, conforme
prevê o caput do art. 5º da Constituição de 1988.
13
14
15

Idem.
Art. 5º, §1º: As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
Art. 176 do CPC de 2015.
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Nesse sentido, Fernando Facury Scaff (2010) leciona que os direitos sociais
possuem um núcleo heterogêneo e não unitário, muito mais caracterizado pelo seu
“objetivo” ou “alcance” do que por seu “núcleo”16. O Direito à saúde, como cita o autor,
“pode ter no caso concreto um alcance individual – e aí não ser propriamente um direito
social; mas pode ter um alcance social, quando implementador de uma política pública.”
Vemos ainda que o art. 196 da Constituição afirma que a saúde, além de ser um
direito de todos, também é um dever do Estado, garantido por meio da implementação de
políticas sociais e econômicas, comumente conhecidas como políticas públicas, visando
à redução do risco de doença, a fim de garantir o acesso universal e igualitário às ações
e serviços.
Desse modo, ao Estado cabe a realização do direito social à saúde, por meio da
implementação de políticas públicas, que demandam recursos financeiros, para as mais
diversas finalidades, desde a construção de um posto de saúde na periferia de uma grande
cidade, até a realização de uma campanha nacional de vacinação de crianças.
O Estado, dentro dessa ótica, é representado pelos Poderes Executivo e Legislativo,
que são os poderes estatais responsáveis pela gestão e votação do orçamento público,
em que consta a previsão de receitas e despesas públicas a cada ano fiscal, conforme os
ditames constitucionais.
Entretanto, o fato de a Constituição prever que o direito à saúde é efetivado pelo
Estado por meio da implementação dessas políticas públicas, não retira a individualidade
desse direito fundamental.
Sobre o tema, leciona Brito Filho (2012) que a visão do direito à saúde, como
um direito coletivo ou social, é dada pelo art. 196 da Constituição, “pela ênfase que é
emprestada às políticas sociais e econômicas para a prevenção dos riscos da doença e
para sua promoção, proteção e recuperação”17.
Entretanto, segundo o autor, é no mínimo equivocado compreender o direito à
saúde somente sob essa ótica, pois, do “ponto de vista das pessoas, a saúde é, claramente,
uma questão que envolve cada um dos indivíduos, não sendo possível raciocinar apenas
pelo prisma coletivo”18.
Continua Brito Filho (2012):
16 SCAFF, Fernando Facury. A Efetivação dos Direitos Sociais no Brasil. In:______. A eficácia
dos direitos sociais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 22.
17
BRITO FILHO, José Claudio Monteiro. Direito Fundamental à Saúde: propondo uma
concepção que reconheça o indivíduo como seu destinatário. A Leitura-cad. ESM-PA, Belém,
v.5, p. 136-145, nov. 2012. , p. 139.
18 Idem.
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[...] Pensar de forma diferente, é imaginar que o ser humano, em
relação ao direito à saúde, é somente uma parte de um todo, e
que basta uma política geral para que o direito seja preservado,
como se os problemas de saúde não se manifestassem de maneira
individualizada em cada pessoa, como se as particularidades dos
indivíduos não os levassem a ter ou não determinados agravos à
sua perfeita condição física e mental, como se as necessidades de
todos fossem sempre as mesmas. É obvio que não é assim19.

Correto o pensamento do autor. O Estado, ao implementar políticas públicas na
área da saúde, conforme prevê o art. 196 da Constituição, deverá levar em conta que a
finalidade dessas políticas será garantir o acesso igualitário e universal aos serviços de
saúde, devendo respeitar as diferenças existentes entre as pessoas que compõem uma
determinada comunidade, inclusive, levando-se em consideração a natureza e gravidade
das doenças.
Um argumento apresentado por aqueles que não admitem que o direito à saúde
também possua uma titularidade individual, reside no fato de que decisões judiciais em
processos oriundos a partir de ações individuais poderiam levar ao colapso do sistema,
pois se estaria retirando recursos de políticas públicas que atenderiam a coletividade em
prol de uma única pessoa.
Na doutrina, uma das vozes que defendem essa argumentação é Fernando Facury
Scaff (2010) que explica o seguinte:
[...] Na ânsia de implementar integralmente as normas
constitucionais, vem ocorrendo no Brasil uma avalanche de
decisões de todas as instâncias implementando diretamente o
direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição. Fazem de
forma individual o que deveria ser implementado através de
políticas públicas – o que pressupõe o alcance de uma coletividade
de indivíduos através de um conjunto de normas emitidas pelo
Poder Legislativo e pelo Poder Executivo.
Com estas decisões, os programas e as políticas públicas de saúde
têm sido bastante abalados financeiramente, e comprometida fica
sua capacidade de implementação20.
19 Ibidem.
20 SCAFF, Fernando Facury. A Efetivação dos Direitos Sociais no Brasil. In:______. A eficácia
dos direitos sociais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 35.
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Respeitamos a posição de Scaff (2010), porém discordamos totalmente dela. Ora,
se o Estado – Administração não está implementando as políticas públicas na área da
saúde – e isso infelizmente é uma realidade no Brasil, onde o dinheiro público é desviado
para outras finalidades nada republicanas – caberá ao cidadão com acesso ao sistema de
Justiça pleitear que o Poder Judiciário cumpra a Constituição.
Assim, por todos os argumentos acima apresentados, podemos afirmar que o
direito à saúde pode ser considerado como um direito híbrido, simultaneamente coletivo
e individual. Nos dois casos, o Ministério Público possui legitimidade para a defesa
em juízo, por meio da ação civil pública. E mais: o direito fundamental à saúde deve
ser considerado sempre como um direito autoaplicável, isto é, que pode ser aplicado
diretamente aos casos concretos, sem a necessidade de lei regulamentadora, nos termos
do art. 5º, § 1º, da CF/88.
4 REPERCUSSÃO GERAL NO STF: LEGITIMIDADE DO MP PARA PROPOR
ACP EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL À SAÚDE
Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal foi reconhecida como repercussão
geral a legitimidade do Ministério Público para “ajuizar ação civil pública com o objetivo
de compelir os entes federados a entregar medicamentos a pessoas necessitadas”, nos
termos do RE 60553321, que teve como relator o ministro Marco Aurélio Melo.
Dessa decisão, podemos afirmar que os entes federados (União, Estados,
Municípios e Distrito Federal) estarão no polo passivo da demanda a ser ajuizada pelo
Ministério Público. Considerando ainda que a jurisprudência do STF já decidiu que
existe a chamada responsabilidade solidária22 entre os entes federativos na prestação
das políticas públicas de saúde, poderá o MP ingressar com a ação civil pública contra
qualquer ente federativo, ou contra mais de um, como é a praxe23.
21
RE 605533 RG, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 01/04/2010, DJe-076
DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-09 PP-02040 LEXSTF v. 32, n.
377, 2010, p. 243-246.
22 No ARE 727864, julgado pelo STF, AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 12-11-2014
PUBLIC 13-11-2014, vemos o seguinte: [...]3. Responsabilidade solidária das pessoas políticas que
integram o estado federal brasileiro, no contexto do sistema único de saúde (sus) – competência
comum dos entes federados (união, estados-membros, distrito federal e municípios) em tema de
proteção e assistência à saúde pública e/ou individual (cf, art. 23, ii). Determinação constitucional
que, ao instituir o dever estatal de desenvolver ações e de prestar serviços de saúde, torna as pessoas
políticas responsáveis solidárias pela concretização de tais obrigações jurídicas, o que lhes confere
legitimação passiva “ad causam” nas demandas motivadas por recusa de atendimento no âmbito
do sus – consequente possibilidade de ajuizamento da ação contra um, alguns ou todos os entes
estatais – precedentes – recurso de agravo improvido.
23 No âmbito do Ministério Público dos Estados é comum, ao se ajuizar esse tipo de
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Qual a importância prática dessa decisão? Podemos afirmar que o reconhecimento
do instituto da repercussão geral, que está previsto no art. 102, § 3º, da CF/88, introduzido
pela Emenda nº 45, provoca o chamado “efeito multiplicador”.
Significa dizer que, a partir do reconhecimento da repercussão geral, todos os
recursos extraordinários que tramitam no STF, questionando a legitimidade do MP em
ingressar com ACP na defesa de direito individual à saúde, receberão o mesmo tratamento.
Evita-se, com a medida, a ocorrência de decisões conflitantes.
Encontramos, na jurisprudência da Corte Suprema, outras decisões importantes
que reforçam o papel do Ministério Público na defesa do direito individual à saúde.
Podemos mencionar a decisão proferida nos autos do ARE 727864, que teve
como relator o ministro Celso de Melo, conforme ementa parcialmente transcrita que
segue (in verbis):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº
12.322/2010) – CUSTEIO, PELO ESTADO, DE SERVIÇOS
HOSPITALARES PRESTADOS POR INSTITUIÇÕES
PRIVADAS EM BENEFÍCIO DE PACIENTES DO
SUS ATENDIDOS PELO SAMU NOS CASOS DE
URGÊNCIA E DE INEXISTÊNCIA DE LEITOS NA
REDE PÚBLICA – DEVER ESTATAL DE ASSISTÊNCIA
À SAÚDE E DE PROTEÇÃO À VIDA RESULTANTE DE
NORMA CONSTITUCIONAL – OBRIGAÇÃO JURÍDICOCONSTITUCIONAL QUE SE IMPÕE AOS ESTADOS
– CONFIGURAÇÃO, NO CASO, DE TÍPICA HIPÓTESE
DE OMISSÃO INCONSTITUCIONAL IMPUTÁVEL
AO ESTADO – DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO
PROVOCADO POR INÉRCIA ESTATAL (RTJ 183/818-819) –
COMPORTAMENTO QUE TRANSGRIDE A AUTORIDADE
DA LEI FUNDAMENTAL DA REPÚBLICA (RTJ 185/794796) [...] – 2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA: INSTRUMENTO
PROCESSUAL
ADEQUADO
À
PROTEÇÃO
JURISDICIONAL DE DIREITOS REVESTIDOS DE
METAINDIVIDUALIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 129, III) – A FUNÇÃO
INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO
“DEFENSOR DO POVO” (CF, ART. 129, II) – DOUTRINA
– PRECEDENTES. 3. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
demanda, acionar o Estado e o Município para o fornecimento de medicamentos para a pessoa
necessitada.
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DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO
FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS
ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS,
DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE
PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/
OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II). DETERMINAÇÃO
CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER
ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR
SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS
RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO
DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES
CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM”
NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE
ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA
UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS –
PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
(ARE 727864 agr, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda
Turma, julgado em 04/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO dje-223
DIVULG 12-11-2014 PUBLIC 13-11-2014). (grifos nossos).

O primeiro aspecto a ser sopesado nesse precedente é a questão da utilização
da ação civil pública pelo Ministério Público na defesa de direitos revestidos de
metaindividualidade. Tais direitos, de acordo como a conceituação legal (art. 81 do CDC),
são aqueles que são considerados como difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Nessa decisão ficou claro que o Supremo Tribunal Federal entende, a partir do
fundamento constitucional insculpido no art. 129, III, que o Ministério Público possui
legitimidade ativa para ingressar em juízo com a ação civil pública para a defesa desses
direitos.
O outro aspecto, que merece nossa análise, é que ser considerado pela Corte
Suprema como o “Defensor do Povo”, coloca o Ministério Público na importante posição
de garantidor do cumprimento dos direitos fundamentais da comunidade, o que engloba
naturalmente tanto os direitos metaindividuais como os individuais indisponíveis.
No AI 863852, que foi relatado no STF, pelo Min. Dias Tofolli, também foi
decidido que o Ministério Público possui a legitimidade aqui debatida. A ementa do
julgado ficou assim (in verbis):
EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
extraordinário. Constitucional. Legitimidade do Ministério Público. Ação civil
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pública. Direitos individuais indisponíveis. Tratamento médico. Precedentes.
1. O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de
que o Ministério Público é parte legítima para propor ação
civil pública na defesa de direitos individuais indisponíveis,
de pessoa individualmente considerada, como ocorre com o
direito à saúde. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art.
85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na
causa. (AI 863852 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda
Turma, julgado em 07/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017). (grifos nossos).

Neste julgado, o STF foi além: além de asseverar a legitimidade ativa do Ministério
Público em ingressar com ação civil pública na defesa de direito indisponível, declarou
que essa legitimidade também se aplica na defesa de “pessoa individualmente considerada,
como ocorre com o direito à saúde”. Esse entendimento do STF, que já está pacificado,
é de suma importância, para que possamos compreender que o direito à saúde, embora
seja considerado um direito social nos termos do art. 6º da CF/88, deve ser visto também
como um direito fundamental individualmente considerado. E mais: o Ministério Público
pode e deve defender esse direito!
Prosseguindo na análise de casos julgados pelo STF, envolvendo o tema,
encontramos o seguinte (in verbis):
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO
À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO MÉDICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS
ENTES DA FEDERAÇÃO. SITUAÇÃO DE OMISSÃO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido está em harmonia
com a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de
que o Ministério Público possui legitimidade para ingressar
em juízo com ação civil pública em defesa de interesses
individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde.
II - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que é solidária a obrigação dos entes da Federação em
promover os atos indispensáveis à concretização do direito
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à saúde, tais como, na hipótese em análise, a realização
de tratamento médico por paciente destituído de recursos
materiais para arcar com o próprio tratamento. Portanto,
o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito
de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais
o cumprimento da referida obrigação. III – Em relação
aos limites orçamentários aos quais está vinculada a ora
recorrente, saliente-se que o Poder Público, ressalvada a
ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode
se furtar à observância de seus encargos constitucionais. IV
- Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário
para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente
previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura
violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de
ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. V – Agravo regimental a
que se nega provimento. (RE 820910 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26/08/2014,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03-09-2014
PUBLIC 04-09-2014).(grifos nossos).

Nesse julgamento, que foi relatado pelo Min. Ricardo Lewandowski, vemos
mais uma vez a menção à jurisprudência pacífica do STF no sentido de se reconhecer a
legitimidade ativa do Ministério Público na utilização da ação civil pública para a defesa
de direitos individuais indisponíveis, como é o caso do direito à saúde.
Verificamos também que a Corte Suprema defende que o indivíduo, titular do
direito à saúde, poderá exigir a realização de um tratamento médico de qualquer ente
federativo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), isso porque a Corte já decidiu
que a responsabilidade na prestação dos serviços públicos de saúde é solidária.
Outro aspecto relevante da decisão é que, havendo conflito entre o princípio
orçamentário e o direito fundamental à saúde de um indivíduo que necessite de um
tratamento médico, como foi no caso em análise, deverá prevalecer o cumprimento do
direito fundamental à saúde.
Busca-se com isso fazer com que o mínimo existencial em saúde seja alcançado
em detrimento da reserva do possível.
Assim, o estado somente pode fazer uso do argumento da reserva do possível,
que se refere a limitações de cunho orçamentário, caso garanta ao cidadão o mínimo de
dignidade na prestação do serviço de saúde.
Para garantir do ponto de vista judicial, portanto, o mínimo existencial em saúde
para as pessoas necessitadas e também para a comunidade, numa perspectiva de direito
coletivo, o Ministério Público tem o dever de ingressar com a ação civil pública.
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Encontramos mais um importante julgado do STF, agora envolvendo o Ministério
Público como garantidor da implementação de políticas públicas (in verbis):
Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Legitimidade
do Ministério Público. Ação civil pública. Implementação de políticas
públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não
ocorrência. Precedentes. 1. Esta Corte já firmou a orientação de
que o Ministério Público detém legitimidade para requerer,
em Juízo, a implementação de políticas públicas por parte
do Poder Executivo, de molde a assegurar a concretização
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos
garantidos pela Constituição Federal, como é o caso do
acesso à saúde. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode
determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias
de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que
isso configure violação do princípio da separação de poderes. 3. Agravo
regimental não provido. (AI 809018 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 25/09/2012, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-10-2012 PUBLIC 10-102012). (grifos nossos).

Neste julgado, o STF afirmou que o Ministério Público possui legitimidade
processual para exigir em juízo a implementação de políticas públicas na área da saúde,
por parte do Poder Executivo. O fundamento constitucional para essa decisão, a nosso
ver, reside no art. 196 da Constituição Federal, a qual estabelece que a saúde como dever
do Estado é implementada por meio de políticas sociais e econômicas que visam a reduzir
o risco de doença.
Vale ressaltar ainda que, quando o Poder Judiciário acata um pedido feito pelo
Ministério Público no sentido de compelir o Poder Executivo a cumprir uma determinada
política pública na área da saúde, desde o fornecimento de um medicamento de alto custo
para uma pessoa hipossuficiente até a construção ou reforma de um hospital, não há que
se falar em violação ao princípio da separação de poderes. De forma alguma. Nesse caso,
o Ministério Público, que é o Defensor do Povo, como o STF já decidiu, está apenas
cumprindo seu relevante papel constitucional de defender os direitos fundamentais.
Assim, entendemos, pela análise de todos esses julgados, que o Ministério
Público, com a configuração recebida pela Constituição de 1988, tornou-se peça chave
na promoção do direito fundamental à saúde, com a utilização da ação civil pública, não
apenas do ponto de vista dos direitos coletivos em sentido amplo, mas sobretudo na
defesa da saúde como um direito individual indisponível.
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CONCLUSÃO
Podemos concluir, afirmando que houve acerto por parte do Supremo Tribunal
Federal em reconhecer, em sede de repercussão geral, a legitimidade ativa do Ministério
Público em utilizar a ação civil pública na promoção do direito fundamental à saúde
de pessoas individualmente consideradas, em especial, aquelas hipossuficientes, que não
possuem recursos financeiros para ingressar em Juízo.
Com o reconhecimento da repercussão geral nessa matéria, teremos o “efeito
multiplicador” no STF, no sentido de que os recursos extraordinários com o tema
receberão o mesmo tratamento na Corte, sem a possibilidade de decisões conflitantes,
nos termos do art. 102, §3º da CF/88.
Demonstramos que a fundamentação constitucional dessa legitimidade reside no
art. 127, caput, da Constituição que estabelece ser atribuição do Ministério Público a
defesa dos direitos individuais indisponíveis.
Por sua vez, nas leis orgânicas do Ministério Público e no próprio CPC de 2015,
encontramos dispositivos legais que repetem o comando constitucional dando ao Parquet
essa mesma legitimidade.
No presente trabalho, concluímos também que o direito fundamental à saúde,
que é concebido na CF/88 como um direito social (art. 6º), deve ser concebido também
como um direito “híbrido”, que simultaneamente pode ser considerado coletivo e
individual. Será considerado coletivo, quando o interesse que estiver em jogo abranger
um grupo determinado ou, em alguns casos, indeterminado de pessoas, que estejam
necessitando da implementação de políticas públicas na área da saúde. Será individual
quando o interesse em Juízo estiver relacionado com a demanda de uma única pessoa
que necessite, por exemplo, de um medicamento de alto custo ou um tratamento médico
não fornecido pela rede pública de saúde e a pessoa não possuir recursos para custeá-lo
na rede privada. Em ambos os casos, o Ministério Público possui a legitimidade para
ingressar com ação civil pública para a defesa desse direito fundamental.
Outro importante aspecto do direito à saúde foi debatido aqui. Trata-se do
reconhecimento do direito fundamental à saúde como um direito autoaplicável, isto é,
que pode ser aplicado diretamente pelo Poder Judiciário ao caso concreto, após este ser
provocado, sem a necessidade de existir lei regulamentando a matéria. O fundamento
constitucional dessa aplicabilidade encontra-se previsto no art. 5º, §1º, da CF/88.
Finalmente, ao analisarmos a jurisprudência do STF, vimos que em diversos
julgados o STF entende que o Ministério Público possui um papel bastante relevante na
defesa do direito fundamental à saúde de pessoas individualmente consideradas, inclusive,
sendo considerado como o “Defensor do Povo”.
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Cabe, portanto, aos Membros do Ministério Público cumprirem esse papel no
sentido de se exigir permanentemente a implementação por parte do Poder Executivo
das políticas públicas relativas ao direito fundamental à saúde. Somente assim teremos
um país com um mínimo de dignidade.
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O DIREITO À IDENTIDADE GENÉTICA DO INDIVÍDUO
GERADO A PARTIR DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
HETERÓLOGA EM FACE DO DIREITO AO ANONIMATO
DO DOADOR DE MATERIAL GENÉTICO1
THE RIGHT TO THE GENETIC IDENTITY OF THE
INDIVIDUAL GENERATED FROM ARTIFICIAL
HETEROLOGIST INSEMINATION IN THE FACE OF THE
RIGHT TO ANONYMATE OF THE GENETIC MATERIAL DONOR
Nathália Miranda Abdon2

RESUMO
No contexto atual, vivencia-se uma total reestruturação do conceito de família não só no
Brasil, como no Mundo. Verifica-se ultimamente a formação de famílias unidas não mais
somente pelo sangue e sim por laços de carinho, amor e atenção, os quais prevalecem
sobre aquele. Desse modo, tem-se como um dos meios recentes de formação da família
a técnica de inseminação artificial heteróloga que dá origem a laços socioafetivos que
não devem ser confundidos com os biológicos, também decorrente da referida técnica.
Portanto, ao se analisar um indivíduo gerado a partir desse procedimento, em que se
utilizou material genético proveniente de um doador anônimo, deve-se ter em mente
que este doador não possui qualquer vínculo, salvo o consanguíneo, com o concebido.
Contudo, isso não significa dizer que o concebido não terá direito de conhecer a sua
origem biológica, pois o direito à sua identidade genética nada mais é do que uma garantia
da individualidade biológica do próprio ser humano, assim, entendido como um sinônimo
de individualidade genética, além de surgir também como um bem jurídico fundamental
1 Eixo temático: Responsabilidade Civil e aspectos contemporâneos da filiação.
2 Especialista em Direito Civil com Ênfase em Responsabilidade Civil pela Faculdade Integrada
Brasil Amazônia - FIBRA (2013). Graduada em Direito pela Faculdade Integrada Brasil Amazônia
- FIBRA (2011). Possui capacitação para atuar como Juíza Arbitral do Estado do Pará - TJEAPA (2007). Atuou na Advocacia Privada principalmente nas áreas de Direito Civil e Direito do
Consumidor (2011-2012). Atualmente não exerce advocacia e está lotada no cargo de Assessora
do 7º Procurador de Justiça Cível do Ministério Público do Estado do Pará - MPE-PA (2013
até a presente data). Tem experiência na área do Direito, principalmente nos seguintes temas:
Responsabilidade Civil, Direitos de personalidade, Direito Civil, Direito Administrativo, Biodireito
e Bioética (nos temas: inseminação artificial, anonimato do doador de material genético e identidade
genética) e Direito do Consumidor. E-mail: nathalia_abdon@hotmail.com / nathalia.abdon@
gmail.com.
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constitucionalmente tutelado. Não se pode olvidar ainda que as possibilidades de relações
incestuosas entre irmãos ou entre pai/doador ou mãe/doadora e filha ou filho e a
probabilidade de prevenção do surgimento ou avanço de doenças hereditárias graves,
colabora para a quebra do referido anonimato do indivíduo doador de material genético.
PALAVRAS-CHAVE: Filiação. Inseminação. Anonimato. Identidade genética.
ABSTRACT
In the current context there’s a complete restructuring of the concept of family not only
in Brazil, but also in the world. Lately, it’s been seen the formation of families united not
only by blood anymore, but by affection, love and attention bonds, those which prevail
over the other. Thus, as one of the recent means of family formation is the heterologous
artificial insemination technique, which gives birth to socio-affective ties that should not
be confused with biological ones also resulting from the same technique. Therefore,
when analyzing an individual generated from this procedure, where an anonymous
donor’s genetic material was used, it should be kept in mind that this donor has no ties,
except consanguineous, with the conceived child. However, this doesn’t mean to say that
the conceived individual won’t have the right to know their biological origin. For the right
to their genetic identity is nothing more than a assurance of the biological individuality
of the human being himself, thus understood as a synonym of genetic individuality,
and also arising as a fundamental juridical welfare constitutionally protected. It cannot
be forgotten that possibilities of incestuous relationships between siblings or between
parent/donor and child and the probability of preventing serious hereditary diseases or
their progression collaborates to breach said anonymity of the genetic material’s donor’s.
KEYWORDS: Affiliation, Insemination, Anonymity, Genetic identity.
1 INTRODUÇÃO
O presente artigo apresenta como tema central a problemática da aplicação do
Direito à Identidade Genética do indivíduo gerado a partir da inseminação artificial
heteróloga em face do Direito ao Anonimato do doador de material genético.
Primeiramente, para que haja o processo de reprodução humana, é necessária a
existência de vários elementos válidos, ou seja, é imperioso que tanto a mulher quanto
o homem estejam em condições de realizar o ciclo reprodutivo normal completo, isto é,
que possuam todas as condições de desenvolver as etapas da reprodução efetivamente
para chegarem ao final com a fecundação.
Desse modo, é necessário esclarecer que a fecundação nada mais é do que um
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processo pelo qual há o encontro de duas células sexuais, a masculina, também chamada
de espermatozoide, e a feminina, conhecida como óvulo, no interior das Trompas de
Falópio, localizadas no aparelho reprodutor feminino. Entretanto, podem ocorrer
os chamados problemas de fertilização, quando, por alguma razão, esse processo de
reprodução não consegue atingir o seu objetivo.3
Diante disso, a biociência propôs uma solução para esse problema, criando técnica
da reprodução assistida que se subdivide em homóloga, que utiliza o material genético do
próprio casal e a heteróloga, que utiliza o material genético doado por terceiro.
No Brasil, por enquanto, essa técnica só pode ser utilizada por casais com
problemas de fertilidade, conforme a resolução 1957/2010 do CFM, restando ainda
não regulamentada a questão com relação às mulheres que almejam uma reprodução
independente (monoparentalidade).4
Por esse fato, este artigo dará enfoque à forma heteróloga, já que esta é a forma
que mais gera discussões, pois o indivíduo gerado a partir dessa técnica possui, assim
como os demais indivíduos, o direito à sua identidade genética que está ligado aos
Princípios da identidade, personalidade e dignidade humana.
Portanto, o objetivo deste artigo é o estudo da aplicabilidade do direito à identidade
genética em face da relativização do direito ao anonimato do doador de material genético.
2 A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA FILIAÇÃO E O ENFOQUE À FILIAÇÃO
BIOLÓGICA E À SOCIOAFETIVA
Os vínculos afetivos sempre existiram no decorrer da história e eles não são
privilégios somente da espécie humana. Tem-se que tal vínculo é tão antigo quanto a
própria humanidade, pois o acasalamento sempre foi algo comum entre os seres vivos,
seja somente com a finalidade de perpetuação da espécie, seja também pela própria
antipatia e receio que as pessoas têm à solidão, uma vez que o homem naturalmente
tende a ligar a felicidade à vida a dois.
A evolução natural da humanidade evidencia cada vez mais o agrupamento de
pessoas ligadas pelo afeto e com isso se dá a formação da família como uma aglomeração
informal, de formação espontânea no meio social, cuja estruturação será feita por
3 BALAN, Fernanda de Fraga. A reprodução assistida heteróloga e o direito da pessoa gerada
ao conhecimento de sua origem genética, 2006. Disponível em: <http://www.direitonet.com.
br/artigos/exibir/2544/A-reproducao-assistida-heterologa-e-o-direito-da-pessoa-gerada-aoconhecimento-de-sua-origem-genetica>. Acesso em: 10 jan. 2017.
4
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução n. 1.957/2010, de 15 de dezembro
de 2010. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.
htm>. Acesso em: 17 set. 2016.
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meio do direito. Entretanto, quando a lei regula juridicamente a família, ela não reflete
fielmente a família in concreto, naturalmente multifacetada, cuja origem antecede existência
do próprio Estado.5
Destarte, para se analisar a filiação nas modalidades biológica e socioafetiva, e
suas diferenças, é necessário se ter conhecimento de uma breve evolução histórica da
própria filiação.
Assim, tem-se que na antiguidade em Roma a consanguinidade não era vista como
base para a ideia de filiação. E o pátrio poder (como era chamado na época) era exercido
pelo Pater Famílias que tinha o poder de deliberar sobre a vida e morte dos seus filhos.
Posteriormente, houve uma redução do alcance desse pátrio poder com a interferência
Estatal na família, exigindo do pater o respeito aos filhos.6
Na Idade Média observa-se que os senhores, os criados, as crianças e os adultos,
viviam todos juntos em uma espécie de casa aberta, não havendo um local privado para
a família.7
Posteriormente, na Idade Moderna, observa-se o fortalecimento da autoridade
do pai, e a estrutura familiar passou a ser baseada na concepção conjugal restrita a pais e
filhos unidos por laços de consanguinidade.
Já na Pós-modernidade houve o estreitamento da relação paterno-materno-filial,
trazendo à tona a afetividade como elemento identificador da família. E expressões
como filiação ilegítima, informal, adulterina dentre outras foram excluídas do
vocabulário jurídico. Aqui trouxemos o conceito de família que é o grupo social fundado
essencialmente nos laços de afetividade.8
Hironaka9 sustenta que as relações hierárquicas, baseadas na obediência e no
temor, cedem espaço para os novos pilares norteadores das relações parentais no seio da
família contemporânea, quais sejam, o afeto, o amor, a cooperação, a mútua proteção e a
sadia cumplicidade entre seus membros.
Logo, se faz necessário estabelecer o elemento identificador das estruturas
interpessoais que permita nomeá-las como família, assim, esse elemento diferencial só
pode ser identificado na afetividade.
A família é, portanto, um grupo social fundado essencialmente nos laços de
5 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.
6 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas, 2009.
7 FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas, 2009.
8 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.
9 HIRONAKA apud FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas, 2009.
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afetividade após o desaparecimento da família patriarcal, que desempenhava funções
procriativas, econômicas, religiosas e políticas.10
Desse modo, tem-se como a filiação socioafetiva aquela consistente na relação
entre pai e filho, ou entre mãe e filho, ou entre pais e filho, em que inexiste ligação
biológica entre eles, havendo somente o afeto como elemento aglutinador das pessoas
que constituem a família.
2.1 A INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL HETERÓLOGA COMO MEIO DE
FORMAÇÃO DA FAMÍLIA
Até pouco tempo se tinha como modelo clássico de família a chamada família
patriarcal, a qual se caracterizava por ser ligada mediante laços matrimoniais e amparada
na consanguinidade, contudo, tal modelo já não subsiste como única espécie de formação
familiar, visto que, com o avanço das técnicas científicas referente à reprodução humana,
proporcionou-se a diversidade social e jurídica da família, especialmente por meio da
chamada inseminação artificial.11
Assim, é necessário ressaltar que a reprodução assistida na modalidade heteróloga
pode ser, sim, considerada como um dos meios aptos a formar uma família, já que é
capaz de dar origem a laços de filiação socioafetiva.
Além do mais, as reproduções assistidas consagraram, juntamente com a adoção,
a verdade afetiva da filiação. E conforme o artigo 1.597, inciso V do Código Civil de
2002: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: [...] havidos por
inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do cônjuge. ” 12
Essa autorização prévia de que trata o referido artigo constitui a manifestação
do consentimento do cônjuge. Logo, verifica-se o surgimento de novos laços familiares,
agora, socioafetivos, entre o indivíduo resultante da inseminação artificial heteróloga e o
casal que se utilizou de tal técnica.

10 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2009.
11 SPODE, Sheila; SILVA, Tatiana Vanessa Saccol da. O direito ao conhecimento da origem
genética em face da inseminação artificial com sêmen de doador anônimo. Revista eletrônica
do Curso de Direito da UFSM, Santa Maria, v. 2, n. 3, nov. 2007. Disponível em: <http://www.
ufsm.br/revistadireito/eds/v2n3/a23.pdf>. Acesso em: 17 set. 2016.
12
BRASIL. Código civil, 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 10 jan. 2017.
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3 OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS CONSTITUCIONAIS
Os direitos fundamentais e suas garantias são aquelas posições jurídicas que dão
ao ser humano um conjunto de prerrogativas, faculdades e instituições imprescritíveis
a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna na vivência em sociedade e no
âmbito individual.13
Ou seja, os direitos fundamentais nada mais são do que aqueles direitos que
concretizaram o respeito à dignidade da pessoa humana e as garantias existem para
amparar e efetivar esses direitos.
Sabe-se que os direitos humanos fundamentais possuem várias dimensões de
estudo, entretanto, para o presente assunto, é necessário saber apenas que os direitos
de quarta dimensão são os que englobam os direitos relacionados com a biotecnologia.
Ademais, não se pode olvidar que a relativização de um direito fundamental em
relação a outro só existe para realizar a concordância entre eles.
3.1

A COLISÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À IDENTIDADE
GENÉTICA DO CONCEBIDO E AO ANONIMATO DO DOADOR

Primeiramente é preciso entender que, enquanto duas regras não podem existir
concomitantemente, quando conflitantes e contraditórias, dois princípios colidentes
podem coexistir normalmente sem se invalidarem.
Diante desse impasse, Rebert Alexy14 e Ronald Dworkin15 propõem soluções para
esses conflitos. Segundo os autores, para solucionar um conflito de regras, ou se inclui
uma cláusula de exceção em uma das regras ou se declara a invalidez de uma delas.
No Conflito de princípios, a solução está no Sistema de pesos e contrapesos
em que o princípio de peso maior sobressai em relação ao de peso menor. Portanto, o
conflito de regras se daria na dimensão da validade e o conflito de princípios na dimensão
do peso.
Diante disso, é necessário se observar de onde decorrem os respectivos direitos
à identidade e ao anonimato. O direito à identidade genética decorre dos direitos de
personalidade, e o direito ao anonimato do doador decorre dos direitos à intimidade e
privacidade e, por sua vez, esses dois direitos, à identidade e ao anonimato são corolários
do princípio da dignidade da pessoa humana.
13 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito constitucional. 5. ed. rev. atual e ampl.
Salvador: Juspodivm, 2011.
14 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros Editores, 2006.
15
DWORKIN apud RUY, Fernando Estevam Bravin. Conflitos entre princípios e regras,
2007. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/12034/conflitos-entre-principios-eregras>. Acesso em: 27 ago. 2016.
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Vale ressaltar que a identidade genética é o bem jurídico fundamental do homem,
pois decorre das manifestações essenciais da personalidade humana e, como vimos, está
associada ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.16
O anonimato do doador, por sua vez, decorre da proteção à intimidade e
privacidade da pessoa.
Portanto, por esses direitos serem direitos fundamentais, no caso de conflito entre
eles, deve-se aplicar a mesma solução utilizada para conflito entre princípios, pois, por
serem direitos fundamentais, não poderão ser excluídos ou simplesmente declarados
inválidos em caso de conflito.
4

A RELATIVIZAÇÃO DO ANONIMATO DO DOADOR DE MATERIAL
GENÉTICO COMO CONSEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO DIREITO À
IDENTIDADE GENÉTICA

A priori não se pode ver o direito ao anonimato do doador como um
preceito absoluto. Ademais, a Constituição Federal de 198817 consagrou o princípio
da igualdade entre os filhos, e, nesse sentido, o filho concebido a partir da inseminação
heteróloga possui o mesmo direito ao conhecimento da sua origem genética que os
demais filhos.
Assim, com relação à relativização do direito ao anonimato do doador, há várias
correntes doutrinárias, mas a posição adotada nesse trabalho é a corrente intermediária
defendida por Guilherme Calmon Nogueira da Gama18 e Belmiro Pedro Welter19, que
afirma que a sociedade não poderá ter acesso às informações que constam nos registros
médicos e nos bancos de gametas, salvo a própria pessoa concebida quando alcançar a
maioridade.
O art. 27 do ECA dispõe que o reconhecimento do estado de filiação é um direito
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o segredo de Justiça.20
16 SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; THIESEN, Adriane Berlesi. O direito de saber
a nossa história: identidade genética e dignidade humana na concepção da bioconstituição,
2010. Disponível em: <http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/
viewFile/307/230> Acesso em: 24 ago. 2016.
17 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 35. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
18 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova filiação: o biodireito e as relações
parentais: o estabelecimento da parentalidade-filiação e os efeitos jurídicos da reprodução assistida
heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.
19 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.
20 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>. Acesso em: 25 out. 2016.
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Os argumentos para uma possível investigação ficarão limitados a três, segundo
essa corrente: a) necessidade psicológica do concebido; b) para afastar a ocorrência de
casamentos consanguíneos; e c) para evitar ou prevenir graves doenças hereditárias.
4.1 ANÁLISE DA RESOLUÇÃO N. 1.957/2010 DO CFM
Para explicar porque o direito ao anonimato do doador não deve ser entendido
como um preceito absoluto, é imperioso que se faça uma análise da Resolução n.
1.957/201021 que revogou a Resolução n. 1.358/9222 do CFM.
Tem-se, contudo, que, apesar dessa nova resolução ter revogado a antiga, ela
continuou omissa quanto a garantir o direito ao concebido de conhecer sua origem
genética, ao prever somente que é vedado o conhecimento da identidade do doador de
material genético pelos receptores e vice-versa.
Assim, por tratar-se de uma resolução do CFM, não constitui norma cogente,
contendo apenas normas éticas a serem seguidas pela classe médica, conforme Resolução
n. 1.753/200423, que institui o regimento interno do CFM, o que reforça o pensamento
de que o direito ao anonimato do doador não deve ser considerado um preceito absoluto.
5 O USO DA ANALOGIA NO ESTUDO DAS CONSEQUÊNCIAS DA
RELATIVIZAÇÃO DO ANONIMATO COM AS CONSEQUÊNCIAS DA
ADOÇÃO
Diante do estudo, verificou-se que a reprodução assistida heteróloga constitui um
terceiro gênero de filiação, pois não resulta nem da relação sexual nem da adoção. Além
do que a reprodução heteróloga, juntamente com a adoção, consagram a verdade afetiva
da filiação.
Não se pode esquecer que o direito brasileiro não possui nenhum tipo de
restrição quanto ao conhecimento da ascendência biológica por parte do filho adotado,
e se na adoção há o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus pais biológicos,
permanecendo apenas os impedimentos matrimoniais; na reprodução assistida
21 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução n. 1.957/2010, de 15 de dezembro
de 2010. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/1957_2010.
htm>. Acesso em: 17 set. 2016.
22 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução n. 1.358/1992, de 19 de novembro
de 1992. Disponível em: <http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1992/1358_1992.
htm>. Acesso em: 17 set. 2016.
23 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução n. 1.753/2004, de 07 de
outubro de 2004. Disponível em: <http://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/
resolucaocfmn17532004regimentocfm.pdf>. Acesso em: 25 out. 2016.
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heteróloga, de forma análoga, haverá também o desligamento dos vínculos de filiação
entre o concebido e a pessoa que figurou como doador de material genético, ficando
ressalvados apenas os impedimentos matrimoniais.
Logo, na reprodução assistida heteróloga, quando for relativizado o direito ao
anonimato do doador e aplicado o direito do concebido ao conhecimento da sua origem
genética, não haverá riscos quanto à constituição de novos vínculos de filiação com
o doador, pois a paternidade será reconhecida àquele que não forneceu seu material
genético para a fertilização e o terceiro que doou seu material não será considerado
pai, permanecendo sempre na qualidade de doador, não possuindo nenhum vínculo
com a criança resultante de tal técnica. Assim, mesmo sendo o genitor, a ele não será
reconhecida a paternidade.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, diante do exposto, e por todo o estudo feito, ressalta-se e reafirma-se que
não haverá riscos de constituição de novos vínculos de filiação com o doador pelo fato
de este, no momento em que realizou a doação, ter manifestado sua vontade de apenas
doar o seu material genético, não assumindo qualquer obrigação relativa à paternidade,
por isso, não poderá ser estabelecido nenhum vínculo jurídico de filiação entre o doador
e a pessoa concebida a partir da reprodução heteróloga, tendo em vista a estabilidade das
relações familiares e do melhor interesse da criança.
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A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL E OS CRIMES DE
PERIGO ABSTRATO
Neila Moreira Costa 1
Alexandre Manuel Lopes Rodrigues2
RESUMO
Este artigo busca compreender o papel dos crimes de perigo abstrato no processo do
expansionismo penal, no momento em que o direito penal assume a função de gestor
dos riscos na chamada “sociedade de risco”. Um dos principais aspectos a ser ressaltado
neste trabalho é a contradição entre a lógica dos crimes de perigo abstrato e o paradigma
liberal do atual direito penal, questão polêmica que buscou ser equacionada por diversos
autores, dentre eles o espanhol Silva Sánchez e o alemão Winfried Hassemer.
PALAVRAS-CHAVE: Direito penal. Crimes de perigo abstrato. Expansionismo penal.
Sociedade de risco.
ABSTRACT
This article seeks to understand the role of abstract danger crimes in the expansion of
the criminal law process, from the moment the criminal law assumes the role of risk
manager in the so-called “risk society”. One of the main aspects to be emphasized in
this work is the contradiction between the logic of abstract danger crimes and liberal
paradigm of the current criminal law controversial question that sought to be addressed
by several authors, among them Silva Sanchez and Winfried Hassemer.
KEYWORDS: Criminal law. Abstract hazard crimes. Criminal expansionism. Society of risk.
INTRODUÇÃO
Temos visto, nestes últimos tempos, diversos ensaios sobre a atualização do Código
Penal. Espera-se que, a partir destas modificações, várias inovações sejam implantadas na
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sociedade brasileira, causadas principalmente por um aumento substancial no número
de condutas que podem passar a ser consideradas crimes, penas mais rigorosas para
crimes contra a vida e maior rigor para a progressão de pena. Parte considerável desses
novos crimes apresenta perigo abstrato, para os quais não se necessita do resultado e de
normas penais em branco, quando o Estado se vale de uma norma complementar para a
tipificação da conduta, tendo como aspecto precípuo ser um tipo aberto.
Nesse contexto de recrudescimento da atuação do direito penal no tecido social,
este artigo busca compreender o papel dos crimes de perigo abstrato no processo de
expansão do Direito Penal, a partir do momento em que o direito penal assume a função
de gestor dos riscos. Um dos principais aspectos a ser ressaltado é a contradição entre a
lógica dos crimes de perigo abstrato e o paradigma liberal do atual direito penal, questão
polêmica que buscou ser equacionada por diversos autores, dentre eles o espanhol Silva
Sanchez e o alemão Winfried Hassemer.
O objeto deste artigo está inserto em uma temática mais ampla encetada pelo
sociólogo alemão Ulrich Beck, que cunhou o termo “sociedade de risco”, espaço e
momento em que a sociedade capitalista, para se reproduzir e suprir suas necessidades,
engendra riscos que, em tese, podem levá-la à sua autodestruição. A princípio, é relevante
destacar a influência dos crimes de perigo abstrato no Direito Penal Moderno que,
colocado como um mecanismo de gestão dos riscos, vê-se ante uma profusão de situações,
delitos, questões e bens jurídicos que demandam uma resposta imediata e eficiente.
Assim, buscaremos por meio do presente artigo, principalmente arrimado em
Winfried Hassemer e Silva Sanchez, mostrar como a relativização das garantias processuais
podem se transformar em verdadeira afronta a princípios constitucionalmente garantidos,
bem como sobre a necessidade de se limitar a atuação do direito penal da forma proposta
pelos dois autores.
1 A SOCIEDADE PÓS-INDUSTRIAL E A IMINÊNCIA DO FATOR RISCO
O termo sociedade de riscos, da forma que hoje concebemos, foi utilizado
pela primeira vez pelo sociólogo alemão Ulrich Beck (2015), ainda na década de 80,
que previu tempos difíceis para o nosso século. Beck sustenta que “o sistema industrial,
aparentemente independente e autônomo, transgrediu sua lógica e suas fronteiras e
iniciou, assim, um processo de autodissolução ou autotransformação”3.
O sociólogo alemão expõe cinco teses que resumem sua visão a respeito de como
o risco afeta os tempos hodiernos. A primeira delas, afirma o autor, está relacionada ao
3 BECK,Ulrich. Sociedade de riscos: rumo a uma outra modernidade. Tradução de Sebastião
Nascimento. São Paulo: Editora 34, 2015, p. 369.
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modo de produção do risco e como este se diferencia das riquezas, pois desencadeia
danos sistematicamente definidos, por vezes irreversíveis, porém permanecem, em sua
maior parte, invisíveis até sua irrupção, de sorte que os instrumentos para sua medição
e interpretação se tornaram posições-chave em termos sociopolíticos. A segunda tese
demonstra o caráter universal do risco, conforme as palavras do autor: Com a distribuição
e o incremento dos riscos, surgem situações sociais de ameaça. Estas acompanham, na
verdade, em algumas dimensões, a desigualdade de posições de estrato e classes sociais,
fazendo valer, entretanto, uma lógica distributiva substancialmente distinta: os riscos
da modernização cedo ou tarde acabam alcançando aqueles que os produziram ou
que lucram com eles. Eles contêm um efeito bumerangue, que implode o esquema de
classes. Tempos em que os ricos e os poderosos estão seguros diante deles; ao mesmo
tempo, os riscos produzem novos desníveis internacionais, de um lado entre o Terceiro
Mundo e os países industriais, de outro lado entre os próprios países industriais. Apesar
disso, Beck (2015) aduz em sua terceira tese que a produção de riscos também é uma
oportunidade de lucrar, pois as necessidades criadas a partir da tentativa de escapar dos
riscos e ameaças inerentes ao desenvolvimento capitalista atual estão forjando novos
riscos e novas necessidades.
A tese seguinte revela que o conhecimento é uma importante ferramenta
política, diante da possibilidade do risco irromper e afetar a vida de muitas pessoas. A
proposição derradeira toca em um aspecto fundamental: como o risco de catástrofes
afeta a redistribuição do poder e da responsabilidade, pois se é óbvio que ele atinge
severamente setores importantes do modo de produção, descobrir as causas dos
riscos, antes de uma questão simplesmente técnica, torna-se uma questão política, pois
reorganiza os espaços de poder, tanto em âmbitos institucionais em governos, como em
organismos internacionais. Apesar da presença constante na história da humanidade, o
risco sempre foi considerado, segundo Bottini (2010), “[...] um elemento alheio à ordem
social, uma ameaça alienígena que ocupava as atenções de maneira periférica e acessória,
de sorte que o cotidiano não exigia constantes avaliações de risco, não envolvia atividades
verdadeiramente arriscadas”4.
ser

Entretanto, com o advento da sociedade de risco, este deixa de
um dado periférico da organização social para se transformar em

conceito nuclear, relacionado à própria atividade humana. Conforme sustenta o autor, se
antes se referia a perigos externos e não podia ser gerido por regulamentos ou normas
direcionadas ao comportamento humano, porque este não era agente ativo em sua
produção, no modelo social atual, é criado pela própria organização coletiva, ou seja, tem
4 BOTINNI, Pierpaolo C. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2010, p. 34-35.
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procedência humana. A periculosidade decorre do comportamento humano, significa
dizer, então, que pode ser controlada por medidas de restrição, por mecanismos de gestão.
Mais do que um objeto de análise, o risco e os mecanismos para controlá-lo passam a
refletir as opções da sociedade em relação ao grau de tolerância destas atividades5 .
A extensão dos riscos atuais é mais uma relevante característica, a partir da qual
provêm os anseios pela atuação do Direito Penal enquanto controle social das possíveis
consequências dos riscos. Por fim, é pertinente citar a dificuldade do estabelecimento
de nexos causais entre a realização de determinadas atividades e seus resultados. Apesar
do estágio avançado das pesquisas, não há respostas conclusivas a respeito da amplitude
dos danos causados por um eventual acidente nuclear, seja com relação ao espaço – se
estaria circunscrito a um país, um continente ou a uma região do globo –, ou em relação
ao tempo, isto é, quantas gerações de famílias serão afetadas pelos nefastos corolários de
um acidente nuclear6.
De toda esta narrativa, resta evidente a necessidade de um mecanismo de gestão
do risco, pois se não é possível viver sem a sua presença, almeja-se minimizá-lo o máximo
possível sem comprometer o desenvolvimento econômico e social. Segundo o referido
autor, “a gestão de risco é uma atividade generalizada na sociedade atual, levada a cabo
por diversos personagens, em maior ou menor escala, seja na esfera pública, seja na esfera
privada”7 .
A partir dos mecanismos disponíveis, como o desenvolvimento do mercado de
seguros e as práticas de responsabilidade socioambiental realizadas por grandes empresas,
passa-se a analisar e administrar o risco, de modo a compreender o impacto de possíveis
riscos inerentes a atividades envolvidas. Na verdade, o princípio da precaução, enquanto
instrumento para vedar a utilização de novas tecnologias que possam trazer enormes
riscos e danos à sociedade como um todo, está embutido na ideia do Direito penal como
aparelho de gestão do risco, pois, ao se criar mecanismos que impedem a lesão ao bem
jurídico supraindividual, vale-se do mesmo raciocínio presente no princípio da precaução.
Deste modo, ao invés de o bem ser lesionado, ainda que não se saiba se o bem
correria efetivamente algum risco, busca-se retirá-lo da órbita dos atos executórios, seja
qual for o bem jurídico, criminalizando a atividade. Eis o novo papel do chamado Direito
Penal moderno. 8

5 Ibid., p. 36-37
6
BOTINNI, Pierpaolo C. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2010, p. 37-38.
7 Ibid., p. 39.
8
Ibid., p. 53.
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2 A EXPANSÃO DO DIREITO PENAL
É sabido que os bens jurídicos se alteram temporalmente, isto é, com o passar
dos tempos, a lei penal tem tutelado bens distintos, de acordo com os interesses e as
preocupações das coletividades. Logo, na medida em que são alteradas as condições
sociais, os valores transformam-se, repercutindo na seara penal, e, consequentemente, na
previsão dos crimes e das respectivas penas.
Historicamente, o jus puniendi estatal e as penas têm sido utilizadas como a ultima
ratio do Direito, visão expressa na regra de que as relações sociais serão regulamentadas por
outros ramos do Direito, devendo, em último caso, apelar-se aos instrumentos do Direito
Penal. Deste modo, a ultima ratio legitima o Direito Penal somente quando fracassarem
as políticas sociais, quando se tornar impossível a vida social. Entretanto, afirma Salo
de Carvalho (2013), a mudança de modelos de atuação estatal e criminal, do paradigma
liberal e iluminista para o Welfare State intervencionista, a perspectiva penal também se
transforma para que se possam garantir as promessas de segurança social do Estadoprovidência, por meio da criação de novos ramos do direito. Com relação ao controle
penal, sustenta o autor, “[...] tal assertiva é perceptível se verificarmos o incremento da
tutela penal ao trabalho (crimes contra a organização do trabalho), à previdência social
(crimes previdenciários) etc.”9 .
Hodiernamente, tem-se visto, ressalta Greco (2011), o recrudescimento da criação
de crimes ao contrário do que se presume a ideia de ultima ratio, pois além de serem
muitos, vários deles partem da premissa de que se deve agir de forma preventiva, antes
da consumação do delito, pois os novos bens jurídicos, denominados supraindividuais,
seriam demasiadamente importantes para sofrerem qualquer tipo de dano. 10
Desse modo, a dogmática penal passa a acolher novos bens jurídicos, a abreviar
a fronteira entre o comportamento punível e o não punível, a reduzir as exigências de
censurabilidade e a flexibilizar os critérios de imputação. Sobre esta questão, Carvalho
(2008) aponta que: Percebe-se, portanto, que o direito penal contemporâneo, devido
ao processo de alta demanda criminalizadora, fruto do ingresso de novas formas de
violação aos bens jurídicos (conflitos coletivos e transindividuais), padece de uma
‘elefantíase legislativa’ que resulta na perda dos limites substanciais entre ilícitos penais e
administrativos.11
Do ponto de vista teórico, a fertilidade legislativa no campo penal está
umbilicalmente ligada ao chamado “Movimento Lei e Ordem” que prega um discurso do
9
CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2013, p. 98-100.
10 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. Niterói: Ed. Impetus, 2011, p. 77. v. II.
11 CARVALHO, op. cit., p. 102.
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Direito Penal Máximo, fazendo com que a sociedade creia que o Direito Penal está apto
a resolver todos os problemas que a tocam.
Segundo Greco (2011):
[...] A mídia, no final do século passado e início do atual, foi a
grande propagadora do movimento Lei e Ordem. Profissionais
não habilitados chamaram para si a responsabilidade de criticar
as leis penais, fazendo a sociedade acreditar que, mediante o
recrudescimento das penas, a criação de novos tipos penais
incriminadores e o afastamento de determinadas garantias
processuais, a sociedade ficaria livre daquela parcela de indivíduos
não adaptados. 12

O experimento mais conhecido foi a propalada redução dos índices de
criminalidade das ruas de Nova Iorque, quando da gestão de Rudolph Giuliani como
prefeito daquela cidade. A política executada foi chamada de “Tolerância Zero”, que
aumentou substancialmente o investimento nos setores de repressão do Estado e
colocou o Direito Penal como protetor de todos os bens existentes na sociedade,
independentemente de sua importância.
Deste modo, se um bem jurídico fosse atingido por uma conduta contrária àquelas
ditadas pela referida política, tal conduta poderia ser transformada em uma infração
penal. Este pensamento, afirma Greco (2011), “[...] procura educar a sociedade sob a
ótica do Direito Penal, fazendo com que comportamentos pouco relevantes sofram as
consequências graves desse ramo do ordenamento jurídico”13 .
No outro lado da balança está a ideia do Direito Penal mínimo, a qual dispõe
que a finalidade do Direito Penal é a proteção somente dos bens necessários e vitais
ao convívio em sociedade. Em consonância ao Direito Penal mínimo, há a corrente
reducionista, que busca penas alternativas à restrição de liberdade e reparação da vítima,
bem como descriminalizar determinados comportamentos. Assim como a anterior, essa
corrente não objetiva a extinção do Direito Penal, mas aplicá-lo em grau menor, isto é,
apenas em casos relevantes.
A certeza perseguida pelo Direito Penal mínimo está, ao contrário, em que
nenhum inocente seja punido à custa da incerteza de que também algum culpado possa
ficar impune. Os dois tipos de certeza e os custos ligados às incertezas correlativas
refletem interesses e opiniões políticas contrapostas: por um lado, a máxima tutela da
certeza pública acerca das ofensas ocasionadas pelo delito e, por outro lado, a máxima
tutela das liberdades individuais acerca das ofensas ocasionadas pelas penas arbitrárias.
12 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. Niterói: Ed. Impetus, 2011, p. 79.
v. II.
13 Ibid., p. 81.
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Na atualidade, países como o Brasil convivem, afirma Carvalho (2013), com duas
formas de controle que se situam entre posições extremas correspondentes ao Direito
Penal máximo e mínimo. Segundo o referido autor, “[...] essas duas formas coabitam,
por mais paradoxal que seja no modelo contemporâneo, fazendo o pêndulo do direito
oscilar – dependendo da vontade política, para um lado; dependendo dos interesses, para
o outro”14.
Pode-se dizer que este movimento de recrudescimento de legislação penal, na
visão de Carvalho (2013), também é fruto da ação combinada de três fenômenos: a
administrativização do Direito Penal, a regionalização/globalização do Direito Penal e
a progressiva desconstrução do paradigma liberal do Direito Penal.15 Ainda segundo o
referido autor, o primeiro fenômeno se caracteriza pela combinação de fatores como a
introdução de novos objetos de proteção, a antecipação das fronteiras da proteção penal
e a transição, definitiva, do modelo de delito de lesão de bens individuais, para o modelo
de delito de perigo de bens supraindividuais16.
Assim, utilizado de forma subsidiária em matérias como meio ambiente e ordem
econômica, o Direito Penal, especialmente por meio dos delitos de perigo abstrato, é
empregado para preencher lacunas deixadas pelo Direito Administrativo ou como sanção
à violação do controle administrativo. Desse modo, como criticam inúmeros autores, o
Direito Penal se transforma em um instrumento de consolidação de políticas públicas,
reduzido a uma perspectiva meramente funcionalista, desrespeitando seus princípios
basilares.
Desse modo, transmutando-se o bem jurídico que deve ser tutelado, isto é,
dando-se maior ênfase a um tipo (supraindividual) em relação ao outro (individual), a
forma de atuação do Direito Penal também mudará, como tem mudado, o que será visto
no próximo tópico.
3 O CONCEITO DE BEM JURÍDICO EM TRANSFORMAÇÃO
As novas e ampliadas formas de tutela e bens jurídicos decorrem da opção por um
Estado Social de Direito, que assume para si a proteção de bens jurídicos supraindividuais
de riscos emergentes e o dever de assistência coletiva à sociedade. Deve-se assinalar,
baseando-se nos ensinamentos de Prado (2014), que não há hierarquia entre os bens
jurídicos individuais e supraindividuais, e sim uma relação de complementaridade.17
14 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2013, p. 107.

15 Ibid., p. 111.
16 Ibid., p. 113.

17 PRADO, Luiz R. Curso de direito penal brasileiro: parte geral. 11. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014, p. 98. v. 1.
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Trata-se, segundo Greco (2011), da concepção dualista de bem jurídico, em
que se reconhecem legítimos e admissíveis tanto bens jurídicos individuais, quanto
supraindividuais (ou coletivos). Ainda, segundo o autor, pode-se citar a concepção
monista-pessoal do bem jurídico, para a qual o ponto de partida são interesses individuais,
de modo que os bens jurídicos da coletividade só poderiam ser reconhecidos quando
referíveis a indivíduos concretos, pois a coletividade, por si só, não seria objeto de tutela
do Direito Penal.18
Por fim, fala-se em uma terceira posição, que seria a monista-estatal ou monistacoletivista, em que todos os bens jurídicos seriam expressão de um interesse do Estado
ou da coletividade, não restando espaço para os bens jurídicos individuais, tornando-se
flagrantemente autoritária.
Nesse cenário, ante este ambiente de novos e frequentes riscos, cada vez mais se
demanda a intervenção do Direito Penal, dando-se especial ênfase à utilização da técnica
das normas penais em branco e dos delitos de perigo abstrato, o que produz, segundo
Bianchini e Gomes (2012), uma “[...] relativização do conceito de bem jurídico-penal”,
de sorte que se faz necessário analisar a importância desta transmutação do sobredito
conceito 19.
Do ponto de vista histórico, o conceito de bem jurídico, por ser normativo, sofreu
uma série de transformações no desenrolar dos tempos. Isto tanto em relação aos valores
que as sociedades defendiam, quanto às Escolas ligadas à ciência penal, que buscaram
definir o conceito de bem jurídico. Deste modo, afirma Claus Roxin (2008), “[...] em cada
situação histórica e social de um grupo humano, os pressupostos imprescindíveis para
uma existência em comum se concretizam numa série de condições valiosas, como a vida,
a integridade física, a liberdade, a propriedade, as quais todo o mundo conhece; numa
palavra, os bens jurídicos”20.
A partir dos delineamentos apresentados, o ilícito penal tornara-se uma lesão de
um direito subjetivo alheio, isto é, comete um crime aquele que atentar contra a liberdade
garantida pelo contrato social. Em um movimento ulterior, a partir dos estudos de autores
pertencentes à Escola positivista, bem jurídico penal foi definido como tudo aquilo que
o legislador elegesse como tal. Não importava, assim, o verdadeiro interesse da sociedade
em sua proteção, mas a mera escolha do legislador.
18 GRECO, Rogério. Curso de direito penal: parte especial. Niterói: Ed. Impetus, 2011, p. 79.
19 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz F. O direito penal na era da globalização: hipertrofia
irracional. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012, p. 57.
20 ROXIN, Claus. Estudos de direito penal. 2. ed. Tradução Luis Greco. Rio de Janeiro:
Renovar, 2008, p. 104.
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Deste modo, Bechara (2009), apoiando-se em lições de Claus Roxin (2008)
conclui que um bem jurídico vinculante existe quando se encontra refletido num valor
constitucionalmente reconhecido e que, assim, preexiste ao ordenamento jurídico-penal.21
Neste sentido, ele representa a concretização dos valores constitucionais
associados aos direitos fundamentais. E será por essa via que os bens jurídicos se
transformam em bens jurídicos dignos de tutela penal. Entretanto, ainda que se tenha
chegado a uma conclusão do que vem a ser bem jurídico e o seu papel no interior do
Direito Penal enquanto instrumento de limitação jus puniendi estatal, de modo a escolher
os bens que deverão ser protegidos por esse ramo do ordenamento jurídico, o atual
estágio de transição do Direito Penal gera uma tendência de dissolução do conceito de
bem jurídico, passando-se dos claros contornos aduzidos pelos bens jurídicos individuais
do Direito Penal liberal, aos mais vagos e intangíveis, como é o caso dos bens jurídicos
supraindividuais, marca do chamado Direito Penal do risco (ou da prevenção).22
Bechara (2009) vai além e afirma:
[...] Observa-se, antes de mais nada, que até a segunda
metade do século XX, o princípio de proteção de bens
jurídicos, ou o conceito de bem jurídico, era utilizado como
critério de crítica e limitação à intervenção punitiva do
legislador. Na atualidade, ao contrário, o mesmo conceito
passa a ser utilizado para justificar e exigir a intervenção do
direito penal, vale dizer, para reclamar a tutela penal em vez
de operar seu filtro. Criam-se, neste contexto, novos bens
jurídicos que certamente seriam mais bem protegidos em
outros ramos do direito, de forma a evitar uma inflação
penal como a que já se vê nos dias de hoje. Igualmente,
criam-se normais penais para tutelar situações que não
podem receber a denominação de bens jurídicos em
sentido estrito. 23
De fato, no Brasil, afirma Salo de Carvalho (2013), essa categoria de bens jurídicos
passou a ser tutelada pelo Estado nos anos 30, quando “ocorre profunda ruptura com
21 BECHARA, Ana E. O rendimento da teoria do bem jurídico no direito penal atual. Revista
Liberdades, n. 1, maio/ ago.2009. Disponível em: http//:www.revistaforum.com. br>. Acesso
em: 19 jan 2017. p. 9.
22 BECHARA, Ana E. O rendimento da teoria do bem jurídico no direito penal atual. Revista
Liberdades, n. 1, maio/ ago.2009. Disponível em: http//:www.revistaforum.com. br>. Acesso
em: 19 jan 2017, p. 10.
23 Idid., p. 10-11.
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a perspectiva jurídica liberal e com o modelo econômico agrário-exportador de maneira
que a Era Vargas, de perceptível vocação repressivo-autoritária, produziu, no plano
jurídico-penal, política expansionista”24 .
O Estado tem mesmo como função precípua garantir a autorrealização dos
indivíduos. Fica evidente, portanto, que o critério da teoria pessoal do bem jurídico acaba
perdendo de forma patente seu conteúdo ou precisão, revelando-se um conceito muito
mais ideológico. Diante do exposto, observa-se que, a despeito da teoria pessoal do bem
jurídico ter iniciado historicamente a tarefa de delimitação crítica da intervenção penal,
referida concepção não soa adequada, fora do âmbito dogmático, para justificar, por
si só, as decisões legislativas atuais que fixam a relação direta entre o direito penal e a
determinação da configuração concreta da sociedade.
De outro lado, se não se renuncia ao princípio da proteção de bens jurídicos,
pretendendo-se sua ampliação na atualidade, haverá de se redefinir como se dará referida
ampliação. Um exemplo da insuficiência da teoria pessoal do bem jurídico está expresso
na noção de que qualquer justificativa para a tutela de um bem supraindividual, o meio
ambiente, o sistema financeiro, etc., “têm como fundamento último interesses individuais
indispensáveis para a materialização da dignidade humana”. Em outras palavras, os bens
jurídicos supraindividuais refletem as condições necessárias ou o meio seguro para o livre
exercício dos interesses individuais. Assim, a saída apresentada por Pierpaolo Bottini
(2010), adepto da concepção dualista de bem jurídico, é analisar criticamente o bem
jurídico a ser tutelado sempre a partir de um referencial antropocêntrico, pois o autor
sustenta que, mesmo nas condutas dirigidas contra bens supraindividuais, a referência ao
indivíduo não é tão evidente, mas também se faz presente sob uma perspectiva mediata
e teleológica.
Em seguida o autor exemplifica seu posicionamento:
[...] Assim, o direito penal do meio ambiente não existe para
proteger os elementos ambientais em si, como objetos autônomos
e independentes dos interesses humanos, mas como fatores
indispensáveis à vida e à saúde do homem. A conduta contrária
ao meio ambiente interessa ao direito penal quando afetar o
equilíbrio ecológico, ou seja, quando oferecer risco a interesses
humanos fundamentais. A comercialização de uma espécie animal
sem autorização, se não violar, por si só, as relações ambientais
que formam um ecossistema, não ostenta relevância penal,
porque não causará, nem potencialmente, ameaça aos interesses
24 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013,
p. 181.
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do homem. Os delitos de trânsito não têm o escopo de tornar o
transporte viário mais célere e a circulação de veículos mais fluida,
mas objetivam, com a previsão de sanções penais, a proteção da
vida e da integridade física de condutores e pedestres.25

Percebe-se, deste modo, que o debate principal versa sobre dois pontos: em
primeiro, saber como compatibilizar a expansão do Direito Penal, agora legitimada pelo
conceito de bem jurídico e os limites ao jus puniendi em um Estado Democrático de
Direito calcado na filosofia liberal; e em segundo, ao se adotar a postura de que não
se podem fechar os olhos para novos bens jurídicos, pois representam novos valores
imprescindíveis à sobrevivência dos indivíduos, quais parâmetros adotar para decidir
quais bens merecem a tutela penal, uma vez que o ordenamento jurídico detém diversos
outros ramos que poderiam atuar com o mesmo objetivo?
Ambas as questões merecem análises apuradas da doutrina, já que suas respostas,
ainda que circunstanciais, influenciam sobremaneira na dimensão e na profundidade da
atuação do Direito Penal, pois bens jurídicos vêm e vão ao longo do desenvolvimento
social.
4 AS PROPOSIÇÕES DE SILVA SÁNCHEZ E WINFRIED HASSEMER
Como foi visto até agora, um grande número de doutrinadores discutiram e
debateram diversos aspectos dos delitos de perigo abstrato, com ênfase em questões
como a legitimidade, a perda de garantias constitucionais, o confronto com princípios
constitucionais garantistas e a constitucionalidade.
Ante a quantidade considerável de propostas e posicionamentos a respeito do
referido tema, serão apresentadas duas propostas de importantes teóricos do Direito
Penal, Silva Sánchez e Winfried Hassemer.
O primeiro deles, o professor espanhol de Direito Penal Jésus-Maria Sánchez
Silva, defende uma sistemática que, ao mesmo tempo em que dê conta dos novos bens
jurídicos e as complexidades que lhes são inerentes, não marginalize os princípios
garantistas do Estado Democrático de Direito.
Para tanto, o autor propõe um ‘Direito Penal de duas velocidades’, articulado da
seguinte forma: Uma primeira velocidade, representada pelo Direito Penal ‘do cárcere’,
no qual se manteriam rigidamente os princípios político-criminais clássicos, as regras de
imputação e os princípios processuais; e uma segunda velocidade, para os casos em que,
por não se tratar de pena de prisão, mas de penas de privação de direitos ou pecuniárias,
25 CARVALHO, Salo de. Anti-manual de criminologia. 5. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2013,
p. 186.
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aqueles princípios e regras poderiam experimentar uma flexibilização proporcional a uma
menor intensidade da sanção.
Desse modo, Silva Sánchez (2001) mantém na órbita do Direito Penal as condutas
que afetam bens jurídicos individuais (ou clássicos) e as condutas que acometem os bens
jurídicos supraindividuais, valendo, para os primeiros, as regras e procedimentos penais
tradicionais e, para os segundos, vigoraria um Direito Penal mais flexível, somente com
penas restritivas de direito ou pecuniárias, como forma de nos amparar dos novos riscos.
Vale dizer, ainda, que o autor defende um Direito Penal de terceira velocidade,
o qual seria caracterizado por uma relativização de garantias e a imposição de pena de
prisão para certos crimes que ameaçam sabotar os fundamentos da sociedade, como
a violência sexual reiterada, a criminalidade organizada e o terrorismo. Nesses setores
extraordinários, seria aplicável o Direito Penal do Inimigo, que proporcionaria uma
ampla antecipação da tutela penal26.
Passando ao penalista alemão, associado à famosa Escola de Frankfurt, Winfried
Hassemer (2008) é contrário à expansão do Direito Penal que vem ocorrendo a partir do
advento da sociedade do risco e da inclusão de bens jurídicos supraindividuais.
Em linhas gerais, Hassemer (2008) constata que o Direito Penal do risco, ao
tentar minorar a insegurança proveniente de uma sociedade de risco, afasta-se de sua
principal e mais importante missão, que é assegurar uma escala de valores imprescindíveis
à vida em sociedade, e se transforma em um instrumento de gestão dos grandes desafios
da sociedade atual, como a defesa do meio ambiente, da ordem econômica, da saúde
pública, etc.
Desse modo, para Hassemer (2008), o Direito Penal, por meio de uma operação de
esvaziamento do conceito de bem jurídico, passa a realizar uma função apenas simbólica
de sinalizar a segurança em situações problemáticas, distanciando-se de seu objetivo
primordial. Segundo o autor, o Direito Penal tem que abrir mão dessas partes modernas,
devendo voltar ao aspecto central, ao Direito Penal formal, a um campo no qual pode
funcionar, que são os bens e direitos individuais, vida, liberdade, propriedade, integridade
física, enfim, direitos que podem ser descritos com precisão, cuja lesão pode ser objeto de
um processo penal normal.Ainda segundo o autor, seria necessário pensar em um novo
campo do direito que não aplique as pesadas sanções do Direito Penal, sobretudo as
sanções de privação de liberdade e que, ao mesmo tempo pudesse ter garantias menores.
Para tal direito, deu o nome de Direito de Intervenção.27
26 SILVA SANCHEZ, Jesus Maria. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal
nas sociedades pós industriais. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. 3. ed. rev. e atual. São
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013, p. 134.

27 HASSEMER, Winfried. Direito penal: fundamentos, estrutura, política. Tradução de Adriana Beckman
Meirelles. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 2008, p. 313-315.
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Partindo-se da premissa de um Direito Penal mínimo, Hassemer (2008) propugna
a formulação de um novo ramo do Direito, chamado Direito de Intervenção, que deverá
cuidar dos delitos contra bens jurídicos supraindividuais, atuando de modo preventivo,
de sorte que o Direito Penal tradicional se voltaria, exclusivamente, para os delitos de
lesão, ou de perigo concreto contra bens jurídicos individuais, observando os princípios
garantistas comuns ao Direito Penal liberal, tais como a lesividade, a fragmentariedade, a
intervenção mínima, a culpabilidade e os demais.28
Criar-se-ia, assim, uma alternativa no embate contra a chamada criminalidade
moderna. Este novo ramo do ordenamento jurídico estaria entre o Direito Penal e o
Direito Administrativo, com um nível menor de garantias individuais e atuando de forma
preventiva, valendo-se, por exemplo, da técnica de delitos de perigo abstrato, porém
sem a cominação de sanções mais gravosas, como a pena de prisão, mais adequado aos
problemas específicos da sociedade de risco.
Por fim, vale citar, ainda que en passant, a proposta de Francesco C. Palazzo,
apresentada por Alice Bianchini e Luiz Flávio Gomes (2012), que consiste na instituição
de um sistema jurídico satelitário, ensejando um Direito Judicial Sancionador, que atuaria
em paralelo ao Direito Penal clássico, ideia similar – mas não exatamente igual –, àquela
apresentada por Winfried Hassemer29 .
Entre os críticos das propostas de Silva Sánchez (2013) e Winfried Hassemer
(2008), Bottini (2010) afirma que as proposições não estão suficientemente amadurecidas
para serem aplicadas ao direito pátrio, e a falta de precisão das propostas em si poderia
dar ensejo à prática de certas arbitrariedades em nome da contenção de riscos30.
Além disso, Oliveira (2008) ressalta que, apesar de constituir uma verdadeira
alternativa à expansão desmedida do Direito Penal, a ausência de previsão legal de pena
de prisão na proposta de Hassemer (2008) poderia tornar sua proposta pouco séria,
vindo a cair em completo descrédito. 31
Desta crítica surge outra, agora feita por Silva Sánchez (2013), para o qual o
tratamento diferenciado no que toca à possibilidade de pena de prisão ao delinquente
tradicional e a ausência em relação ao delinquente econômico ambiental criaria uma
diferenciação injustificada, levando-se a um verdadeiro direito penal de classes. Em
certo sentido, pode-se dizer que a crítica de Silva Sánchez (2013) procede, vez que ele
28 Ibid., p. 314.
29 BIANCHINI, Alice; GOMES, Luiz F. O direito penal na era da globalização: hipertrofia
irracional. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2012, p. 89.
30 BOTINNI, Pierpaolo C. Crimes de perigo abstrato. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos
Tribunais, 2010, p. 37.
31 OLIVEIRA. Alice Q. A expansão penal e o direito de intervenção. XVII CONGRESSO
NACIONAL DO COMPEDI, 17., 2008, Brasília. Anais... p. 5.042- 5057.
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não sustenta a separação entre dois ramos do Direito (penal e intervenção), como faz
o penalista alemão, não havendo, em tese, a redução do Direito Penal a um núcleo de
delitos tradicionais e, consequentemente, um tratamento diferenciado aos delinquentes.
Contudo, a previsão de pena de prisão para os delitos tradicionais e a ausência para os
delitos contra bens jurídicos diversos parece criar, ainda que involuntariamente, o mesmo
tratamento injustificadamente diferenciado, hipótese que só poderá ser verificada se vier
a ser aplicada futuramente. 32
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Direito Penal moderno, por muitos intitulado de “Direito Penal do risco”,
trouxe, até o momento, mais dúvidas e problemas do que soluções para a realidade atual.
Há questões e problemáticas de diversas ordens, como a transmutação dos bens jurídicos
tutelados pelo ordenamento jurídico, agora predominantemente supraindividuais, o
que exige reflexões a respeito da nova conformação do Direito Penal, da legitimidade e
pertinência dos princípios penais constitucionais, já que, por exemplo, a antecipação da
tutela, elemento cada vez mais presente nos tipos penais, choca-se com a compreensão
do Direito Penal como a ultima ratio, dado o princípio da intervenção mínima.
De qualquer sorte, propostas para a tutela dos novos bens jurídicos surgiram e
surgirão, pois os bens jurídicos coletivos são uma realidade inevitável que os legisladores
e penalistas precisam enfrentar. Além disso, há que se ressaltar a importância de equalizar
a difícil questão entre a inoperância dos instrumentos do direito penal liberal frente aos
novos bens jurídicos que, por sua vitalidade para o conjunto da humanidade, de fato,
não se mostra viável deixá-los sofrer danos para que somente depois sejam remediados,
como ocorre nos dias atuais. Um dos principais problemas, além deste ora citado, é o
dever imprescindível de vigiar constantemente este processo de expansão penal, sob pena
de se perder o controle sobre ele, de modo a atingir direitos e liberdades legitimamente
conquistados.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
Brenda Corrêa Lima Ayan1

RESUMO
A presente Ação Civil Pública (ACP) por Improbidade Administrativa, em face da
Delegada de Polícia Civil lotada, à época, em Magalhães Barata, foi ajuizada pelo Ministério
Público de Magalhães Barata, por intermédio da Promotora de Justiça Brenda Corrêa
Lima Ayan, em decorrência da suposta prática de desrespeito ao princípio da eficiência,
agir de forma desidiosa, deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício reiteradas vezes,
além de apresentar resistência injustificada à execução de serviço, deixando de agir com
dever de eficiência.
PALAVRAS-CHAVE: Improbidade Administrativa. Princípio da Eficiência. Desídia.
Público. Ministério Público.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE IGARAPÉAÇU/PA
PEÇAS DE INFORMAÇÃO: PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
N° XXX/2016-MP/MAGBARATA
REQUERIDA: XXXXXXXXX
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por sua Promotora
de Justiça que esta subscreve, com fundamento nos autos das peças de informações em
referência, com fulcro nos artigos 129, III e 37, caput, e § 4º, da Constituição Federal; nos
artigos 178, 182, inciso III, e 92, caput, e seu § 4º da Constituição Estadual, no artigo 25,
IV, “a” e “b”, da Lei n. 8.625/93 e na Lei n. 8.429/92, vem à presença de V. Exa. propor
a presente
1 Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará. E-mail: brendalima@mppa.
mp.br. Telefone: (91) 3812-3143. Rua Lauro Sodré s/n. – centro Magalhães Barata – PA. CEP
68722-00.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
em face de XXXXXXXXXXX, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos a
seguir.
I DOS FATOS
Foi instaurado Procedimento Investigatório Criminal n° 001/2016-MP/
MAGBARATA o qual foi convertido em Inquérito Civil para apurar supostos atos de
improbidade administrativa praticados, em tese, pela Delegada de Polícia Civil lotada, à
época, em Magalhães Barata, XXXXXXXXXX.
Durante as investigações, constatou-se que a delegada desrespeitou princípio
da eficiência, agiu de forma desidiosa, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício
reiteradas vezes, além de apresentar resistência injustificada à execução de serviço,
deixando de agir com dever de eficiência.
1 PRÁTICA DE ATOS DESIDIOSOS REITERADOS
Uma das condutas inexplicáveis e desidiosas, por parte da investigada, diz
respeito ao fato de que no período de 12 de maio de 2015 a 12 de abril de 2016, a DPC
deixou de responder a aproximadamente 47 pedidos de diligências feitos pelo Ministério
Público, deixando, consequentemente, diversos procedimentos sem a devida conclusão.
Durante o período de 12 de maio de 2015 a 12 abril de 2016, foram remetidos ao
Ministério Público pela requerida aproximadamente 128 procedimentos entre inquéritos
policiais e termos circunstanciados de ocorrência, dos quais 47 tiveram que retornar à
Delegacia com pedidos de diligências, uma vez que atos essenciais e, em sua boa parte,
simples não foram feitos pela autoridade policial, sem qualquer justificativa para não os
ter providenciado. Esclareça-se que muitos pedidos de diligência tiveram, inclusive, que ser
reiterados pelo Parquet. Veja-se:
1.

IPL n° 0000984-14.2015.8.14.0221, do dia 12 de maio de 2015,
crime de estupro de vulnerável, pedido de diligências solicitando
que a vítima fosse ouvida pela equipe técnica do CRAS para
elaboração de relatório e juntada de exame pericial de conjugação
carnal (fls. 99);

2.

IPL n° 0022985-90.2015.8.14.0221, do dia 22 de julho de 2015,
vias de fato, pedido de diligências requisitando que fosse colhido
o depoimento da vítima e juntada de laudo médico de exame de
lesão corporal (fls. 100);
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3.

IPL n° 0016983-07.2015.8.14.0221, do dia 29 de julho de 2015,
vias de fato, pedido de diligências requerendo que fosse colhido o
depoimento do autor do fato e juntada de laudo médico de exame
de lesão corporal da vítima (fls. 101);

4.

IPL n° 0018989-84.2015.8.14.0221, do dia 29 de julho de 2015,
crime de ameaça, pedido de diligências requerendo que fosse
colhido o depoimento da testemunha referida no depoimento da
vítima (fls. 102);

5.

IPL n° 0018988-02.2015.8.14.0221, do dia 30 de julho de 2015,
dirigir veículo automotor sem a devida permissão, pedido
de diligências requisitando que fossem esclarecidos os fatos
ocorridos (fls. 103);

6.

IPL n° 0018987-17.2015.8.14.0221, do dia 30 de julho de 2015,
dano, pedindo que fossem esclarecidos os fatos ocorridos (fls.
104);

7.

IPL n° 0015985-39.2015.8.14.0221, do dia 04 de agosto de
2015, embriaguez e porte de arma branca, pedido de diligências
solicitando que fosse colhido o depoimento de testemunhas e
juntada de laudo médico (fls. 105);

8.

IPL n° 0010983-88.2015.8.14.0221, do dia 11 de agosto de 2015,
ameaça, pedido de diligências requisitando a juntada de relatórios
das denúncias feitas pela vítima no Conselho Tutelar (fls. 106);

9.

IPL n° 0039985-06.2015.8.14.0221, do dia 12 de agosto de 2015,
tentativa de homicídio, pedido de diligências requerendo que
fosse colhido o depoimento do denunciado, de testemunhas e
localizadas novas testemunhas (fls. 107);

10. IPL n° 0040985-41.2015.8.14.0221, do dia 12 de agosto de 2015,
tentativa de estupro, pedido de diligências solicitando que fosse
colhido novamente o depoimento da testemunha, bem como de
Jair e Elton, e localizadas outras testemunhas (fls. 108);
11.

IPL n° 0040984-56.2015.8.14.0221, do dia 12 de agosto de
2015, tentativa de homicídio, pedido de diligências requisitando
que fossem preenchidos os documentos anexados nos autos,
encaminhado boletim médico da vítima, colhido o depoimento
de testemunha e encaminhada a vítima para perícia (fls. 109);

12. IPL n° 0050985-03.2015.8.14.0221, do dia 13 de outubro de 2015,
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desacato, pedido de diligências requerendo que fosse esclarecido
mais detalhes sobre o delito (fls. 110);
13. IPL n° 0050985-03.2015.8.14.0221, do dia 13 de outubro de 2015,
receptação, pedido de diligências solicitando que fosse colhido o
depoimento de testemunha (fls. 111);
14.

IPL n° 0000443-78.2015.8.14.0221, do dia 14 de outubro de
2015, lesão corporal, pedido de diligências requisitando que fosse
colhido o depoimento de Néia e Alho, bem como o depoimento
de outras testemunhas que possam ter presenciado o ocorrido (fls.
112);

15. IPL n° 0000945-17.2015.8.14.0221, do dia 14 de outubro de
2015, ameaça, pedido de diligências requerendo que fosse colhido
o depoimento das testemunhas citadas no depoimento da vítima
(fls. 114);
16.

IPL n° 0000906-20.2015.8.14.0221, do dia 11 de novembro
de 2015, lesão corporal, pedido de diligências solicitando que
fosse colhido o depoimento de Irinei Neto e Rosilson, bem
como fossem localizadas outras testemunhas que possam ter
presenciado o fato (fls. 115);

17.

IPL n° 0000683-04.2015.8.14.0221, do dia 11 de novembro
de 2015, perturbação do sossego alheio, pedido de diligências
requisitando que fosse colhido o depoimento dos Policiais
Militares que estavam de serviço fazendo ronda na noite do fato
e que fossem localizadas outras testemunhas que possam ter
presenciado os fatos (fls. 116);

18. IPL n° 0002726-11.2015.8.14.0221, do dia 09 de dezembro de
2015, art. 250, §1°, II, do CP, pedido de diligências requerendo
que fosse colhido o depoimento do indiciado e localizadas outras
testemunhas que possam ter presenciado o fato (fls. 118);
19. IPL n° 0082984-71.2015.8.14.0221, do dia 15 de dezembro de
2015, tentativa de estupro de vulnerável, pedido de diligências
solicitando que fosse colhido o depoimento das testemunhas,
bem como do neto do Sr. Lazico, Renan, Carina, Velti, Marcio
e Maruinho, localizadas outras testemunhas que possam
ter presenciado o fato e que fossem numeradas as folhas do
inquérito policial (fls. 119);
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20. IPL n° 0000321-31.2016.814.0221, do dia 04 de fevereiro de
2016, estupro de vulnerável, pedido de diligências, requisitando
que fosse juntado aos autos o resultado do exame sexológico da
vítima e esclarecidos em que consistiam os abusos sofridos pela
vítima (fls. 120);
21. IPL n° 0000142-97.2016.814.0221, do dia 04 de fevereiro de
2016, arts. 311, 180 e 288 do CP, pedido de diligências requerendo
que fossem esclarecidos mais detalhes sobre os fatos ocorridos, se
a motocicleta possuía registro de ter sido furtada ou roubada e o
que foi feito como o referido veículo (fls. 121);
22. IPL n° 0000041-60.2016.814.0221, do dia 17 de fevereiro de 2016,
ameaça e violência doméstica, pedido de diligências solicitando
que fosse colhido o depoimento de “Lorena”, citada nos autos, e
esclarecer quais foram as ameaças que o denunciado fez à vítima
(fls. 122);
23. IPL n° 0000401-92.2016.14.0221, do dia 02 de março de 2016,
receptação, pedido de diligências requisitando que fosse colhido
o depoimento de Aleff Júnior Silva Sousa, a fim de esclarecer o
crime em apuração (fls. 123);
24. IPL n° 0000321-31.2016.814.0221, do dia 04 de fevereiro de 2016,
estupro de vulnerável, solicitando que fosse juntado aos autos o
resultado do exame sexológico da vítima e esclarecidos em que
consistiam os abusos sofridos pela vítima (fls. 120);
25. IPL n° 0000402-77.2016.8.14.0221, do dia 10 de março de 2016,
posse de drogas para consumo próprio, pedido de diligências
requerendo que fossem colhidos os depoimentos de “Flits”,
“Tapioca”, “Jair” e “Marcos” para que esclarecessem o que
sabiam sobre o crime (fls. 124);
26. IPL n° 0000581-11.2016.8.14.0221, do dia 10 de março de 2016,
furto, pedido de diligências requisitando que fosse colhido o
depoimento do indiciado, “Cuiú”, “Chiquinho”, “Gerson” e
“Sr. Gerson” e localizadas outras testemunhas que possam ter
presenciado o fato (fls. 125);
27. IPL n° 0000542-14.2016.8.14.0221, do dia 16 de março de 2016,
desacato a funcionário público, pedido de diligências solicitando
que fosse colhido o depoimento de “Marcelo Ferreira”, “SGT
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Jean Sousa” e “CB F. Costa” para que relatassem e esclarecessem
o que sabiam sobre o crime (fls. 126);
28. IPL n° 0000482-41.2016.8.14.0221, do dia 16 de março de
2016, arts. 129, 163 e 150 todos do CPB, pedido de diligências
requerendo que fosse colhido o depoimento do indiciado,
localizadas outras testemunhas que possam ter presenciado o
fato, preenchido boletim médico da vítima, bem como fosse feito
exame de corpo de delito complementar e juntada do auto de
constatação dos danos (fls. 127);
29. IPL n° 0022985-90.2016.8.14.0221, do dia 22 de março de 2016,
arts. 62 e 19 do CP, reiteração do requisitado no item 2, que não
foi cumprido no pedido de diligência anterior (fls. 128);
30. IPL n° 0000544-81.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
furto, pedido de diligências solicitando que fossem colhidos os
depoimentos dos representados (fls. 129);
31.

IPL n° 0000663-42.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de
2016, tráfico de drogas, pedido de diligências requerendo que
fosse colhido o depoimento do indiciado e localizadas outras
testemunhas que possam ter presenciado o ocorrido (fls. 130);

32. IPL n° 0000702-39.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
arts. 155 e 288 do CP, pedido de diligências solicitando que fossem
colhidos os depoimentos dos indiciado (fls. 131);
33. IPL n° 0000664-27.2016.8.14.0221, do dia 21 de março de 2016,
furto, pedido de diligências requisitando que fosse colhido o
depoimento do indiciado e localizadas outras testemunhas que
possam ter presenciado o ocorrido (fls. 132);
34. IPL n° 0016983-07.2015.8.14.0221, do dia 22 de março de 2016,
vias de fato, reiteração do requisitado no item 2, que não foi
cumprido no pedido de diligências anterior (fls. 133);
35. IPL n° 0015986-24.2015.8.14.0221, do dia 22 de março de 2016,
art. 62 da LCP, reiteração do requisitado no pedido de diligências
anterior, pois não foi cumprido em sua totalidade (fls. 134);
36. IPL n° 0000701-54.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
furto, pedido de diligências requisitando que fosse colhido o
depoimento do indiciado (fls. 135);
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37. IPL n° 0000683-33.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
furto, pedido de diligências solicitando que fosse colhido o
depoimento do indiciado (fls. 136);
38. IPL n° 0000684-18.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
furto, pedido de diligências requerendo que fosse colhido o
depoimento do indiciado (fls. 137);
39. IPL n° 0000584-63.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
receptação, pedido de diligências solicitando que fosse colhido o
depoimento do adolescente (fls. 138);
40. IPL n° 0000682-48.2016.8.14.0221, do dia 29 de março de 2016,
porte ilegal de arma de fogo, pedido de diligências requisitando
que fosse juntado o laudo de potencialidade lesiva da arma
apreendida (fls. 139);
41. IPL n° 0022985-90.2015.8.14.0221, do dia 22 de março de 2016,
vias de fato, reiteração do requisitado no item 2, que não foi
cumprido no pedido de diligência anterior (fls. 140);
42. IPL n° 0000662-57.2016.814.0221, do dia 29 de março de 2016,
tráfico de drogas, pedido de diligências requerendo que fosse
qualificado, ainda que indiretamente, o indiciado (fls. 141);
43. IPL n° 0000941-43.2016.8.14.0221, do dia 12 de abril de 2016,
ameaça, pedido de diligências requisitando que fosse devidamente
preenchido o Boletim Médico para esclarecer a natureza das
lesões sofridas pela vítima (fls. 229);
44. IPL n° 0000841-88.2016.8.14.0221, do dia 30 de março de 2016,
furto, pedido de diligências solicitando que fosse colhido o
depoimento do indiciado (fls. 226);
45. IPL n° 0023983-58.2015.8.14.0221, do dia 12 de abril de 2016,
homicídio, pedido de diligências requisitando juntada do resultado
da perícia de exame necroscópico da vítima, que fossem ouvidas
algumas testemunhas, requerida a testemunha Joeny Lopes para
esclarecer mais detalhes sobre o fato ocorrido, fossem localizadas
outras testemunhas, fosse ouvido o escrivão que colheu os
depoimentos dos denunciados para esclarecer mais detalhes sobre
o fato e a juntada de boletins médicos dos indiciados (fls. 227);
46. IPL n° 112/2015.000162-5, do dia 06 de março de 2016, praticar
lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, pedido
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de diligências solicitando que a autoridade policial colhesse o
depoimento do infrator e da Sra. Marilza do Socorro Monteiro,
a fim de esclarecer melhor o fato e juntada de laudo médico que
aponte as lesões sofridas pela vítima (fls. 228);
47. IPL n° 0000102-86.2014.8.14.0221, do dia 12 de abril de 2016,
lesão corporal, pedido de diligências requerendo encaminhamento
da vítima para exame de corpo delito complementar (fls. 229).

2 DEIXAR DE AGIR COM DEVER DE EFICIÊNCIA
Infere-se, ainda, que a requerida deixou de agir com dever de eficiência também
quanto ao caso da criança Marluci Ribeiro de Miranda, o qual se tratava do crime de
estupro de vulnerável, que pela sua gravidade e por força do art. 227 da Carta Magna
deveria receber prioridade absoluta. Apesar disso, verifica-se que a autoridade policial
agiu com desídia e inexplicável morosidade, conforme a seguir demonstrado:
1.

Encaminhado pelo Ministério Público ofício n° 010/2015,
requisitando que fosse instaurado o Inquérito Policial para
apuração dos fatos (fls. 14) no dia 08 de agosto de 2015;

2.

O termo de declarações da Sra. Luciane dos Santos Silva
(conselheira tutelar) foi colhido na data de 12 de agosto de 2015;

3.

A vítima, sua mãe e a conselheira Maria Eunice foram ouvidas na
Delegacia de Polícia no dia 11 de setembro de 2015;

4.

O Inquérito Policial foi autuado em 14 de setembro de 2015 (fls.
64);

5.

Instauração por portaria do IPL ocorreu apenas em 14 de outubro
de 2015 (fls. 65), ou seja, mais de 2 meses após a requisição do
Ministério Público;

6.

O indiciado somente prestou declarações em 25 de janeiro de
2016;

7.

Não houve pedido de prisão preventiva do indiciado, apesar de
haver farta fundamentação para tanto.
A morosidade na instrução e conclusão do referido IPL é nítida.
Em momento algum a autoridade policial pediu prorrogação de
prazo ou apresentou motivação para a demora na conclusão do
procedimento. Logo, só se pode entender que houve verdadeiro
descaso para com situação de tamanha gravidade.
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3 DEIXAR DE PRATICAR OU RETARDAR ATO DE OFÍCIO
Outro ponto que não se pode deixar de observar diz respeito à disparidade
dos números de ocorrência constantes nos relatórios da Polícia Militar dos meses
de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, nos quais aparecem 6 (seis) casos atendidos
pela Polícia Militar que foram encaminhados à Delegacia para registro da ocorrência e
adoção de providências, mas cujo procedimento não foi encaminhado ao Fórum ou ao
Ministério Público, compreendendo-se, dessa forma, que não foram instaurados. Ou seja,
a ocorrência consta no relatório da PM, porém, certidão emitida pelo Fórum do Termo
Judiciário em consultas ao sistema Libra atesta que não foram encontrados nenhum
procedimento (fls. 93) relacionados aos fatos a seguir:
1.

Crime de trânsito com vítima não fatal; Autor: Gabriel Henrique
da Silva; Vítimas: Jordana da Silva Paixão e Ludmila da Silva Lima;
Fato ocorrido no dia 18 de dezembro de 2015, por volta das
18h30min;

2.

Crime: Lesão Corporal; Autor: Maycon Aleixo Martins; Vítima:
Manoel de Deus Martins; Fato ocorrido no dia 19 de dezembro
de 2015, por volta das 21h40min;

3.

Crime: Maus-tratos à criança; Autor: Ezequiel Silva Martins;
Vítimas: Ivone Costa Palheta e Carlos Gabriel Palheta Martins;
Fato ocorrido no dia 25 de dezembro de 2015, por volta das 08h;

4.

Crime: Roubo (bicicleta); Autores: Rafael, Claudinei e Ronilson;
Vítima: Jacivaldo Costa Valente; Fato ocorrido no dia 17 de
janeiro de 2016, por volta das 08h20min;

5.

Crime: Furto (celular); Autor: Hugo Patrick Silva Barbosa; Vítima:
Antônio Marques de Lima Neto; Fato ocorrido no dia 17 de
janeiro de 2016, por volta das 09h40min;

6.

Crime: Ameaça/Violência Doméstica; Autor: Ciriaco Pinheiro da
Silva; Vítima: Maria Onice da Silva Pinheiro; Fato ocorrido no dia
19 de janeiro de 2016, por volta das 12h40min;

Além disso, alguns casos concretos também chamam a atenção. Por exemplo,
quanto ao processo n° 0000462-50.2016.8.14.0221, referente ao crime de receptação,
tendo como autor o Sr. Benedito Ruy Gonçalves Nunes, consta no Boletim de Ocorrência
que:
[...] O Policial Civil acima identificado comunicou nesta
unidade policial que recebeu uma denúncia anônima
informando que, na vila de Quadros, na zona rural deste
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município de Magalhães Barata, havia um nacional conhecido
por RUY, que estava fazendo serviços inerentes ao DETRAN
em sua própria residência, como: emissão de Carteira de
Habilitação, plaqueamento de veículo, lacres de veículo,
vistorias de veículos, dentre outros; Que, de posse destas
informações, o declarante juntamente com a Delegada
XXX, deslocaram-se até a residência do referido
suspeito, onde foram encontrados vasta documentação de
veículos, placas de veículos, lacres e arames de fixar lacres,
dentre outros documentos públicos do Detran; Que na
referida residência também foram encontrados vários
pássaros silvestres engaiolados como: papagaio, curiós, trinca
de ferro, caboclo lindo, sabiá, azulão, e outros [...].

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do indiciado em relação
ao crime de receptação e petrechos de falsificação (arts. 180 e 294, do CPB) e requereu
que a autoridade policial informasse qual foi a destinação dos pássaros encontrados
na residência do denunciado, porém esta não respondeu ao pedido de diligência nem
justificou o motivo da ausência de explicação.
II DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS:
a) A REQUERIDA ENQUANTO AGENTE DO ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
O § 4º, do art. 37 da Constituição da República2 previu genericamente as sanções a
serem aplicadas em caso de cometimento de ato de improbidade administrativa e deferiu,
à lei ordinária, a previsão da forma e da gradação destas sanções.
Em atenção ao mandamento constitucional, editou-se a Lei n. 8.429/92 que se
destina a tutelar a probidade administrativa e a prever as condutas e respectivas sanções.
Nessa esteira, cabe transcrever a definição de agente público, que se encontra insculpida
no art. 2º, do diploma legal mencionado no parágrafo anterior, in verbis:
2
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
§ 4º – Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
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Art. 2º – Reputa-se agente público, para os efeitos desta lei, todo
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades
mencionadas no artigo anterior.

O doutrinador Wallace Paiva Martins Júnior, ao se referir ao artigo acima citado,
assevera que:
[...] Com o conceito amplo do art. 2º, a lei atinge todo
aquele que se vincula à Administração Pública, com ou sem
remuneração, definitiva ou transitoriamente, abrangendo
servidores e funcionários públicos, civis e militares,
agentes políticos, administrativos, honoríficos, delegados
e credenciados, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, ou
seja, todo aquele que exerce função pública (mandato, cargo,
emprego ou função pública) independentemente do modo
da investidura (nomeação, designação, eleição, contratação,
credenciamento, delegação de serviço público, convocação,
requisição, parcerias, nos termos do artigo 70, parágrafo único
e das Leis Federais n. 9.637/98 e 9.790/99 etc.)3.

Assim, não há dúvida de que a requerida, enquanto Delegada de Polícia Civil
de Magalhães Barata, enquadra-se no conceito de agente público, nos termos da Lei de
Improbidade Administrativa (LIA).
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, já aplicou as
sanções da Lei de Improbidade Administrativa aos Delegados de Polícia:
1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta
pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo
contra Walter Emilino Barcelos pela realização de ato de
improbidade administrativa, pois o réu, valendo-se de seu
cargo de Delegado de Polícia Civil, facilitou a atuação de
organização criminosa que praticava diversos crimes, dentre
eles homicídio, falsificação de documentos, furto e roubo de
veículos e cargas nos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro,
São Paulo, Bahia e Minas Gerais. [...] (In: STJ; Processo: AgRg
no AREsp 676.341/ES; Relator: Min. Herman Benjamin;
3

MARTINS JÚNIOR, W. P. Probidade administrativa. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 279.
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Órgão Julgador: Segunda Turma; Julgamento: 02/08/2016;
Publicação: DJe, 08/09/2016).

b) DO DOLO DA REQUERIDA
Sabe-se que o dolo é um conceito normativo demonstrável através de indicadores
externos objetivos.
1. Violação do princípio da eficiência - art. 11, caput, da Lei 8.429/92;
2. Retardar e deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, art. 11,
inciso II, da Lei 8.429/92;
3. Proceder de forma desidiosa – art. 117, inciso XV, da Lei 8.112/90.
Nesse aspecto, os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram estar
presente ao menos o dolo lato sensu ou genérico, pois inegável que a autoridade
policial negligenciou ao deixar de responder aos ofícios do Ministério Público, instaurar
procedimentos e não tratar com a devida prioridade casos graves como o da criança
Marluci, infringindo o princípio da eficiência, sem qualquer justificativa para tamanha
desídia.
Vale salientar a decisão do Superior Tribunal de Justiça:
[...] O elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa, previsto pelo art. 11 da Lei 8.429/1992, é
o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a
presença de intenção específica, pois a atuação deliberada
em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento
é inescusável, evidencia a presença do dolo [...] (AgRg no
REsp 1230039 / MG, AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL:2010/0224102-0, Relator (a) Ministro Benedito
Gonçalves (1142), Órgão Julgador T1 – Primeira Turma, Data
do Julgamento 15/12/2011).

No caso concreto, há provas substanciais da omissão dolosa (Lato sensu)
e deliberada da Delegada de Polícia no cumprimento de seu dever funcional,
ensejando, assim, a aplicação da responsabilização por ato de improbidade
administrativa.
c) DA
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ADMINISTRATIVA
I. Do atentado contra os princípios da administração pública
O art. 11, da Lei 8.429/924 traz importante conceito ao sistema jurídico repressivo da
improbidade administrativa e se dirige contra o comportamento omissivo ou comissivo
violador dos princípios que regem a Administração Pública e dos deveres impostos
aos agentes públicos, arrolados exemplificativamente (honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade) aos quais é lícito acrescer finalidade, impessoalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, igualdade, boa-fé, eficiência etc. Enfim, tudo o que componha as
noções de moralidade e probidade administrativa.
Inserem-se neste preceito inclusive as tentativas de enriquecimento ilícito ou de
causação de prejuízo ao erário (se não subsumidas a alguma figura prevista nas respectivas
espécies) e os mais frequentes atos ilícitos e imorais praticados pelos agentes públicos.
Trata-se de norma residual ou de encerramento, pois, se o agente não se
enriqueceu ilicitamente nem causou prejuízo ao erário, mas atentou contra os princípios
da Administração (não somente os do art. 37, caput, da CR/88, mas os inerentes ao
sistema), será censurado porque a conduta revela desvio ético, inabilitação moral para o
exercício da função pública.
Assim, a Lei de Improbidade Administrativa visa garantir a eficácia social de tais
princípios, agora transformados em deveres inerentes ao exercício de cargos, empregos
e funções públicas.
Os princípios constitucionais atinentes à Administração Pública sempre foram
inerentes e elementares, consistindo em verdadeiro pressuposto de validade de toda
a realização administrativa, constando explícita ou implicitamente do ordenamento
infraconstitucional (Lei 4.717/65).
No caso dos autos, houve grave e inequívoca violação aos princípios e deveres
administrativos, notadamente da eficiência, que revela falta de ética e não mera
irregularidade.
Pelo conjunto probatório infere-se que a Delegada deixou de agir com dever de
eficiência, o qual se constitui na categoria de princípio norteador de toda a atividade
administrativa, previsto pelo caput do art. 37 da Constituição Federal/19885.
4 Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:
5 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  
Salienta-se que “[...] Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador
público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da
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Pelo exposto, outra conclusão não se pode chegar a não ser a de que a Delegada
de Polícia Civil XXX praticou ato de improbidade administrativa consistente em violação
ao princípio da eficiência da Administração Pública.
Sobre o princípio da eficiência Meirelles leciona:
[...] O princípio da eficiência exige que a atividade
administrativa seja exercida com presteza, perfeição
e rendimento funcional. É o mais moderno princípio
da função administrativa, que já não se contenta em
ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo
resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento das necessidades da comunidade e de
seus membros. (MEIRELLES, 2004, p. 96, grifo nosso).

Frisam-se os ensinamentos de Maria Sylvia Zanella Di Pietro que demonstra duas
faces do princípio da eficiência:
[...] o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois
aspectos: pode ser considerado em relação ao modo
de atuação do agente público, do qual se espera o
melhor desempenho possível de suas atribuições,
para lograr os melhores resultados; e em relação ao
modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração
Pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os
melhores resultados na prestação do serviço público. (DI
PIETRO, 2001, p. 83, grifo nosso).

Logo, observa-se que o princípio da eficiência é imprescindível ao bom
funcionamento de qualquer Administração, pois está destinado a produzir resultados
positivos, devendo estar não apenas na organização e estrutura públicas, mas na atividade
de cada agente público, ou seja, em todas as atuações do Poder Público.
Além da violação ao princípio da eficiência administrativa, o caso também ensejou
na violação ao princípio da legalidade administrativa.
comunidade” (MEIRELLES, Hely Lopes, 2010, p. 85), ou seja, a atuação eficiente do administrador
público é de exercício obrigatório, irrenunciável, isto em função da indisponibilidade do interesse
público, dentro dos limites legais previstos para sua atuação.
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É necessário ressaltar que a autoridade policial não possui discricionariedade
frente às requisições ministeriais, conforme leciona a melhor doutrina penalista nacional,
sendo, portanto, descumprimento de dever de ofício as omissões deliberadas da delegada
de polícia:
[...] Em caso de indeferimento, poderá o ofendido reiterar o
pedido junto ao MP. Se o promotor concordar com os motivos
alegados, irá requisitar à autoridade policial que necessariamente
deverá cumprir com o requerido, pois não existe poder discricional
do delegado ante um requerimento do MP. (LOPES JR., 2012,
p. 295)6.
[...] E isso porque, tratando-se de requisição do Ministério Público,
a autoridade policial está obrigada à adoção das providências
requisitadas. (PACELLI, 2012, p. 58)7.

O descumprimento às requisições complementares do Ministério Público, que
foram deliberadamente, reiteradamente e dolosamente descumpridas pela delegada de
polícia, possuem fundamento nas próprias funções constitucionais do Ministério Público,
conforme o art. 129 da CF/88. O seu descumprimento acaba por violar as prerrogativas
do Ministério Público que é tolhido do exercício de suas funções constitucionais,
prejudicando inclusive o seu mister na formação da opinio delicti e promoção da ação
penal:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
[...]
VII - exercer o controle externo da atividade policial, na
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior;
VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração
de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas
manifestações processuais;

No caso concreto, em nenhum momento, a delegada de polícia apresentou qualquer
justificativa para a omissão ou mesmo questionou as requisições complementares do
Ministério Público, apenas omitindo-se dolosamente e deliberadamente no cumprimento
de seu dever legal.
6 LOPES JR., Aury. Direito processual penal. 10. ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2012.
7 PACELLI, Eugenio. Curso de Processo Penal. 16. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2012.
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Essa omissão inclusive impossibilitou que o Ministério Público tomasse
outras medidas teoricamente cabíveis como, por exemplo, a impetração de mandado
de segurança caso houvesse o indeferimento da requisição por parte da demandada.
A omissão, portanto, é mais prejudicial ao interesse público do que o indeferimento
justificado da requisição.
Neste sentido, destacamos Acórdão emanado do Tribunal Regional Federal da
2ª Região em caso análogo que manteve a decisão do juiz de 1º grau de condenação de
delegado de polícia por ato de improbidade administrativa (violação aos princípios da
legalidade, eficiência e descumprimento de dever de ofício) que assim fundamentou:
[...] Diante desse quadro, não há qualquer dúvida de que
a recusa da autoridade policial em dar cumprimento às
requisições ministeriais viola o disposto no art. 13, inciso II,
do Código de Processo Penal.
A lei, em nenhum momento, atribuiu à autoridade policial,
portanto, o poder de avaliar a pertinência, oportunidade,
razoabilidade, eficiência ou qualquer outro aspecto da
requisição.
Nem se diga que o art. 16 do Código de Processo Penal
permite conclusão diversa, pois, em nenhum momento, o
referido dispositivo atribui à autoridade policial a fiscalização
da imprescindibilidade das requisições ministeriais. (TRF-2;
Processo: 0024276-87.2004.4.02.5101 - ACP n. 200451010242767;
Julgamento: 30/09/2005; Relator: Des. Fabrício Fernandes de
Castro).

Não foi outra a conclusão de Emerson Garcia que, ao avaliar o descabimento do
crime de desobediência nesses casos, ressaltou a responsabilidade por ato de improbidade
administrativa, inclusive ressaltando a desnecessidade de se avaliar a intenção do agente
público com as omissões:
[...] A não configuração do crime de desobediência, no entanto,
não impede que seja perquirida a prática do ato de improbidade
previsto no art. 11, II, da Lei n. 8.429/1992 (“retardar ou
deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício”). Neste último
caso, como se percebe, não é necessário provar a existência
de qualquer sentimento pessoal que o agente tenha
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buscado satisfazer com o não atendimento da requisição
formulada. (GARCIA, 2017, p. 564)8.

O descumprimento dos deveres do servidor público configura improbidade
administrativa. Veja-se:
[...] Ação civil pública. Ato de improbidade administrativa. Prefeito
que reiteradamente deixou de atender as requisições do Ministério
Público. Descumprimento dos deveres funcionais. Configuração
de ato de improbidade administrativa descrito no artigo 11 da Lei
n. 8.429/92 Procedência da ação por fundamento diverso Recurso
parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00311915720108260602 SP
0031191-57.2010.8.26.0602, Relator: Renato Delbianco, Data de
Julgamento: 05/02/2013, 2ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 05/02/2013).

A ausência do cumprimento dos deveres do agente público estabelecidos na Lei
8.112/90, especificamente no Título IV, Capítulo I, art. 116, acarreta na ineficiência do
agente responsável por administrar ou representar a res pública, haja vista que o interesse
alheio está sendo colocado sobre seu poder, ocasionando, portanto, uma desídia por
parte deste. Veja-se:
[...] Desídia é ação contrária à de diligência, de bom desempenho,
de zelo que, por sua vez, constituem requisitos justificadores
da presença do servidor público, no serviço. É sinônimo de
negligência, relaxamento, descaso e incúria. (GUIMARÃES, 1998,
p. 33).

Portanto, ao abster-se da prática de atos que são inerentes à sua função (Lei
n. 12.830/13) e sem qualquer justificativa plausível, a demandada atentou contra a
Administração da Justiça Brasileira, mais especificamente contra o próprio Poder
Judiciário nacional, incorrendo na prática de ato de improbidade administrativa tipificada
no art. 11 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), a seguir transcrito:
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições,
e notadamente:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele
8 GARCIA, Emerson. Ministério público: organização, atribuições e regime jurídico. 6. ed. São
Paulo: Ed. Saraiva, 2017.
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previsto, na regra de competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições
e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da
respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

É oportuno enfatizar que a possível alegação de falta de estrutura na Delegacia
de Polícia não é considerada motivo plausível para tamanho desrespeito no desempenho
de sua função perante as pessoas residentes no município de Magalhães Barata, bem
como a violação do princípio da eficiência, tendo em vista que outras autoridades
policiais que desempenharam sua função neste município nunca se eximiram de suas
responsabilidades, assim como não agiam com tamanho descaso com a demanda que
surgia nesta Delegacia de Polícia.
III DOS PEDIDOS:
Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO:
a) Seja autuada a inicial, juntamente com as Peças de Informação anexas,
adotando-se o rito estabelecido pelo artigo 17 da Lei n. 8.429/92 (Lei de
Improbidade Administrativa);
b) A notificação da requerida para, querendo, apresentar justificação por escrito
no prazo de 15 (quinze) dias;
c) O recebimento da inicial no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da
apresentação (ou não) de justificação pela requerida;
d) Recebida a inicial, a citação (rectius: notificação) da requerida para, querendo,
apresentar contestação à presente demanda;
e) Dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, desde
logo, à vista do disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/l985 e no art. 87 da Lei n.
8.078/90;
f) Seja a ação julgada procedente, com a condenação da requerida nas penas do
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art. 12, da Lei n° 8.429/92;
g) Seja a requerida impedida de atuar no município de Magalhães Barata, tendo
em vista os prejuízos causados pela prática de atos faltosos, perante a demanda
da população desta localidade;
h) Como consequência lógica da sucumbência, a condenação da requerida nas
custas e demais despesas processuais;
Protesta-se por todos os meios de prova admitidos em direito, consoante previsão
legal do art. 369, do Código de Processo Civil.
Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Nestes termos,
Pede e espera deferimento.
Magalhães Barata, 08 de maio de 2017.

BRENDA CORRÊA LIMA AYAN
Promotora de Justiça Titular de 1ª Entrância
Titular na PJ de Magalhães Barata
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2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTROS
PÚBLICOS, RESÍDUOS E CASAMENTOS
Promotor de Justiça JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA
CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
Processo: n. 0527651-94.2016.8.14.0301
Origem: Comarca de Belém – PA
Ação: SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA
Juízo: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém
Suscitante: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO 1.º OFÍCIO
Suscitado: EVALDO SILVA SOBRINHO
I RELATÓRIO
Trata-se de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA baseada no artigo 198 da LRP,
provocada pelo 1.º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM, Oficial
Cleomar Carneiro de Moura, doravante chamado de Suscitante, aduzindo que EVALDO
SILVA SOBRINHO, doravante chamado de Suscitado, ingressou perante a indigitada
Serventia, pleiteando RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE METRAGENS
relacionada ao terreno situado na Avenida das Garças, n.º 30, Quadra 08, integrante do
Condomínio Cidade Jardim II, objeto da Matrícula 62.536 junto à indigitada Serventia.
Aduziu o ilustre Registrador que, após o EXAME DE QUALIFICAÇÃO
REGISTRAL dos documentos apresentados, o pleito foi QUALIFICADO
NEGATIVAMENTE para o cumprimento de DILIGÊNCIAS por parte do
Suscitado. Assim, com fulcro no artigo 1.004 do Código de Normas do Estado do Pará,
o Oficial de Registro de Imóveis solicitou (fl.04):
1) considerando que o imóvel objeto da retificação é integrante do
Condomínio Cidade Jardim”- o qual foi objeto de incorporação
imobiliária e de instituição de condomínio nos moldes da Lei n.º
4.591/64, não há como proceder à retificação a requerimento do
interessado, deverá ser promovida a averbação da rerratificação
da instituição de condomínio. Obs.: pelos documentos
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017
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apresentados, constatou-se que, além do Lote n. º 30, o lote
vizinho (n. º 29, da Matrícula 38721) também apresenta o mesmo
problema, ou seja, as laterais medem 20,00m de extensão e não
25,00m como consta nas Matrículas 62536 e 38721. Ademais,
a promessa juntada só ratifica a necessidade de ser averbada e
retificada a instituição de condomínio. Para a retificação da
instituição deverá ser apresentado o correspondente instrumento
particular de rerratificação da instituição, revestido de todas
as formalidades legais (reconhecimento de assinaturas, quadros
de área, etc.), esclarecendo que, nesse caso, o instrumento
deverá conter a anuência da unanimidade dos condôminos
e consequente averbação das alterações das matrículas
correspondentes, juntamente com demais requisitos.

Desse modo, segundo o Suscitante, a retificação requerida altera não somente o
projeto do incorporador e a licença da Prefeitura, mas, principalmente, a fração ideal de
todas as unidades do condomínio, não podendo ser postulada por apenas um proprietário,
entendendo o Oficial Registrador pela necessidade de ser requestada a retificação
da instituição do condomínio pelo instituidor e com a concordância de todos os
condôminos, louvando-se no artigo 1.004 do Código de Normas do Estado do Pará.
Enfim, a controvérsia cinge-se à retificação da metragem do imóvel do
Suscitado no mencionado Condomínio, tendo contratado uma Engenheira Civil que
apresentou um Laudo Técnico (fl. 30), constatando que o imóvel apresenta 20 metros
pela lateral direita (na Matrícula constam 25 metros), 20 metros pela lateral
esquerda (na Matrícula constam 25 metros) e área privativa de 250 metros quadrados
(na Matrícula constam 312 metros quadrados). Não há divergências quanto à frente e
linha de travessão de fundos do imóvel.
Por essas razões, o Suscitante submeteu o fato à análise deste juízo, solicitando
que determinasse o que julgasse de direito. Informou, o Suscitante, ter sido aberto
o Protocolo n. º 123023 (Prenotação) à margem do Livro 01, além de ter Notificado
o Suscitado para apresentar impugnação. Juntou aos autos a documentação de fls.
08/21.
Posteriormente, como não restou comprovada a Notificação do Suscitado para
apresentação de impugnação, o magistrado determinou que fosse efetuada a referida
diligência. Após receber a Nota de Análise ou Nota Explicativa de fl.18, o Suscitado,
cumprindo o contido no artigo 198, inciso III, da Lei n.º 6.015/73 (Lei dos Registros
Públicos), apresentou tempestivamente (fls.23/24) sua IMPUGNAÇÃO, colmatando282
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se o contraditório, momento em que requestou fosse julgada improcedente a Dúvida
Suscitada, nos seguintes termos:
Após efetuar a compra de um imóvel constituído pelo terreno
situado na Avenida das Garças, Quadra 08, lote 30, integrante do
Condomínio Cidade Jardim II, Localizado na Avenida Augusto
Montenegro n. º 6955, Bairro Tapanã, nesta cidade, objeto da
Matrícula M-62356 do 1.º SRI, verifiquei que as medidas da
lateral esquerda e direita, como também a área privativa do
terreno não estavam compatíveis com as descritas na certidão
de registro do imóvel. Ingressei no cartório requerendo averbar
a retificação administrativa extrajudicial (Lei n. º 10.931/04) das
metragens do citado imóvel apresentando, conforme solicitado
pelo mesmo com ofício de requerimento, planta do terreno
e memorial descritivo com assinaturas reconhecidas do
engenheiro responsável e confrontantes, laudo técnico e ART
assinados pelo engenheiro responsável sob o protocolo de n. º
123025 do dia 21/07/2016. Todos os documentos citados
e protocolados mostram que as medidas reais são 12,50
metros no frontal, 12,50 metros de fundos e 20 metros na
lateral direita e esquerda, com área total 250m². Após a
segunda nota de análise do referido cartório, foi informado
que não havia como proceder à retificação da forma como
foi apresentado, pois em caso de condomínio de lotes, a
retificação da metragem altera o projeto do incorporador
e a licença da prefeitura, portanto somente a retificação da
instituição de condomínio poderá alterar medidas. Para que
seja feita esta alteração de instituição é necessário apresentar
a correspondente instituição particular de rerratificação
de instituição, revestido de todas as formalidades legais
(reconhecimento de assinaturas, quadros de áreas, etc.), e deverá
conter anuência da unanimidade de todos os condôminos
e consequentemente averbação das alterações nas matrículas
correspondentes. Verifico a impossibilidade de minha parte
fazer todas as exigências visto que são mais de 400 unidades,
como também o erro não foi de minha parte e sim da LUNA –
Empreendimentos Imobiliários, que vendeu o terreno com uma
medida e registrou no cartório com outra conforme relação de
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documentos em anexo. Procurei a LUNA e a mesma informou
através da Assistente Administrativo que não iria proceder à
retificação, pois não disponha de recursos para arcar com as
despesas que o processo requer. Contudo solicito a esta Vara de
Registro Público que autorize a retificação em medida liminar da
área privativa do terreno como também a medida lateral esquerda
e direita, pois estou com dificuldades em dar continuidade em
um processo de financiamento junto ao banco Caixa Econômica
e posteriormente a averbação da construção no lote em questão.

Após, os presentes autos rumaram ao Ministério Público de primeiro grau para
exame e parecer, cabendo-me por regular distribuição. É, em síntese, o relatório. Passo a
enfrentar a questão contida no procedimento administrativo de dúvida.

II FUNDAMENTAÇÃO
Analisando com acuidade os presentes autos e toda a documentação acostada a
eles, nota o Ministério Público, como acima colocado, que o busílis da questão versa sobre
o cabimento ou não da retificação da metragem do imóvel do Suscitado no mencionado
Condomínio, tendo contratado uma Engenheira Civil que apresentou um Laudo Técnico
(fl. 30), constatando que o imóvel apresenta 20 metros pela lateral direita (na Matrícula
constam 25 metros), 20 metros pela lateral esquerda ( na Matrícula constam 25 metros)
e área privativa de 250 metros quadrados (na Matrícula constam 312 metros quadrados).
Não há divergências quanto à frente e linha de travessão de fundos do imóvel. Eis a
síntese da controvérsia.
É a Dúvida o Procedimento Administrativo destinado a dirimir o dissenso entre
o Registrador e o usuário do Serviço no que se refere a registros, vale dizer, em virtude da
existência de entendimentos divergentes entre o Oficial Registrador e o Apresentante do
título, objetivando verificar a necessidade do adimplemento de exigências para registrar o
título que foi apresentado. Todo o rito procedimental se encontra agasalhado no bojo do
artigo 198, da Lei n. º 6.015/73, conhecida como Lei dos Registros Públicos.
Nota, ainda, o Parquet, ser verossímil a documentação apresentada pelo Suscitado.
Realmente, na Certidão Digitalizada de fl. 10 consta uma metragem maior da que foi
encontrada pelo Engenheiro contratado pelo Suscitado, inclusive, a área privativa
constava com a metragem de 321,50m2 em 09.05.2016, sendo que, em 01.06.2016,
através do Protocolo n. º 122.142, com base no artigo 213, inciso I, da LRP, a
Serventia retificou a metragem da área para 312,50m2.
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Observo que, para fazer a retificação da área privativa do imóvel, a Serventia
não exigiu do autor do requerimento (não foi o Suscitado) a retificação da instituição
de condomínio ou a apresentação da correspondente instituição particular de
rerratificação de instituição. Também não exigiu a anuência e unanimidade
de todos os condôminos e a consequente averbação das alterações em todas as
Matrículas dos imóveis do Condomínio.
Portanto, a área era maior e passou a ser menor sem qualquer formalidade por
parte da Serventia e, agora, que o Suscitado necessita dar continuidade a um processo de
financiamento junto à Caixa Econômica Federal e posteriormente averbar a construção
no Lote em referência, lhe é exigida toda a formalidade, sob pena de ficar “condenado”
a não dirimir o seu problema enquanto as mais de quatrocentas Unidades Autônomas
do citado Condomínio não resolverem fazer o mesmo para regularizarem suas situações.
Logo, o Suscitado (adquirente), após ter contratado uma Engenheira Civil e
proceder ao levantamento da área real do imóvel, constatou que a área era menor do que
estava consignado na Escritura, havendo disparidade entre o mencionado ato notarial e a
realidade física, na conformidade da Planta e Laudo existentes nos autos. Tal disparidade,
via de regra, acontece com imóveis rurais, nada impedindo que aconteça com imóveis
urbanos, como é o caso vertente.
Sem dúvida que se está diante da chamada venda ad mensuram, onde o que
interessa é a área real do imóvel adquirido e a ação cabível para o caso de disparidade da
área objeto do contrato de compra e venda é a denominada Ação ex empto, caso em
que a coisa não é entregue na sua totalidade, mas o preço integral foi recebido pelo
alienante. Referida ação deve ser aforada no prazo decadencial de um ano, a partir do
registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, sendo regulada pelo artigo 500,
do Código Civil.
Resta evidente que a dúvida suscitada pelo Oficial do 1º Registro de Imóveis, em
virtude da realidade fática trazida à baila pelo Apresentante do título, não representa
uma exigência legítima, pois também constata o Ministério Público a cabal
impossibilidade de o Suscitado adimplir as exigências formuladas pelo Senhor Oficial
Registrador, mormente considerando que o equívoco não foi por parte do proprietário e
sim da Construtora que vendeu área maior do que a existente na realidade, além de tê-la
registrado em Cartório, recebendo, inclusive, um valor maior.
Outrossim, não haverá qualquer prejuízo aos confinantes, ficando menor a área
do imóvel do Suscitado. O próprio artigo 1.247, do Código Civil brasileiro, dispõe que
“ se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que
se retifique ou anule. ” O pleito do Suscitado também encontra respaldo jurídico no
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017
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artigo 212 da LRP, assim redigido: “Se o registro ou averbação for omissa, imprecisa
ou não exprimir a verdade, a retificação será feita pelo Oficial do registro de
imóveis competente, a requerimento do interessado, por meio do procedimento
administrativo previsto no art. 213, facultado ao interessado requerer a retificação
por meio de procedimento judicial”.
Como se verifica, a descrição constante no registro do imóvel do Suscitado não
expressa a verdade a respeito das dimensões do mesmo, pois, ao proceder a medição,
constatou a existência de área a menor não constante da Matrícula, gerando
incompatibilidade entre a realidade registraria e a realidade factual comprovada
com a documentação assinada por engenheiro. A jurisprudência que ora colaciono é no
sentido de corroborar a pretensão do Requerente/Suscitado:
Ementa:

APELAÇÃO.

DÚVIDA

INVERSA.

RETIFICAÇÃO DE ÁREA. DESCRIÇÃO FÁTICA QUE
NÃO CORRESPONDE À EXATA MEDIDA CONSTANTE
NO REGISTRO PÚBLICO. ÁREA A MAIOR. FAIXA DE
TERRA. VIABILIDADE DA PRETENSÃO. No caso, não
se verificando qualquer prejuízo aos confinantes, mostra-se
possível a retificação do registro, nos termos dos arts. 212 e
213 da Lei n. 6.015/73, ainda que corresponda a acréscimo da
área. Não obstante, eventuais, interessados, podem recorrer
às vias ordinárias. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível
N. 70053997334, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado
em 27/11/2013). (g.n.).
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO.
DEMANDA QUE TEM COMO OBJETIVO FAZER
CORRESPONDER O TÍTULO À REALIDADE DOS
FATOS, MESMO NOS CASOS EM QUE IMPLICA
ALTERAÇÃO PARA MAIOR DA ÁREA TITULADA,
DESDE QUE NÃO RESULTE EM PREJUÍZOS PARA
TERCEIROS INTERESSADOS, DO QUE NÃO SE TEM
NOTÍCIA. CASO EM QUE A PLANTA ELABORADA
POR TÉCNICO RESPONSÁVEL DÁ CONTA QUE A
ÁREA EM QUESTÃO ENCONTRA-SE INTRA MURUS.
ADEMAIS, NOTIFICADOS OS CONFRONTANTES E O
MUNICÍPIO ACERCA DA PRETENSÃO, NENHUMA
OPOSIÇÃO MANIFESTARAM. ALIÁS, O PRÓPRIO
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OFICIAL TITULAR DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA
1ª ZONA, QUE POR DEVER DE OFÍCIO DEVE SER
RIGOROSO NO TRATO DE QUESTÕES ANÁLOGAS,
NÃO COLOCA ÓBICE AO PLEITO. EXEGESE DO
ART. 1.247 CCB. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível N. 70047446786,
Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em 26/04/2012).
(g.n.).
REGISTRO DE IMÓVEIS. RETIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO
DA ÁREA.
1. É CABÍVEL O PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO DE IMÓVEL, PARA FAZER CONSTAR A
ÁREA REAL DO LOTE, NA FORMA DO ARTIGO 213,
PARÁGRAFO SEGUNDO, DA LEI DOS REGISTROS
PÚBLICOS (LEI 6.015/73).
2. O ENCAMINHAMENTO DAS PARTES ÀS VIAS
ORDINÁRIAS SOMENTE SE JUSTIFICARIA DIANTE
DE FUNDAMENTADA IMPUGNAÇÃO DOS DEMAIS
INTERESSADOS.
3. CASSAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO
QUE REJEITARAM O PEDIDO DOS AUTORES
POR JULGAREM IMPRÓPRIA A VIA ESCOLHIDA,
PARA QUE SE PROSSIGA NO PROCESSO, SUPRIDA
A FALTA DE CITAÇÃO DOS ALIENANTES (ART.
213, PARAGRAFO 2.). (REsp 57737 / MS, RECURSO
ESPECIAL 1994/0037613-8, Ministro RUY ROSADO DE
AGUIAR, Quarta Turma, 09/08/1995). (g.n.).
REGISTRO DE IMÓVEIS. RETIFICAÇÃO. AUMENTO
DE

ÁREA.

POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA

DE

OPOSIÇÃO.
Desde que inexista oposição de terceiros interessados,
a jurisprudência é pacífica no sentido de admitir a
possibilidade de alteração do registro por meio do
procedimento previsto no artigo 213 da Lei de Registros
Públicos, sendo desnecessária a remessa às vias ordinárias,
ainda que a modificação implique aumento de área.
Recurso provido. (RESP 625606 / SC Ministro CASTRO
R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017
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FILHO TERCEIRA TURMADJ 11.04.2005). (g.n.).
Processual civil. Recurso especial. Retificação de registro
imobiliário. Jurisdição voluntária. Acréscimo de área.
Possibilidade. Ausência de impugnação dos interessados.
Extensão da área não definida.
- A ação de retificação de registro, proposta pelo
procedimento da jurisdição voluntária, objetiva apenas a
correção na descrição do imóvel, contudo, não havendo
impugnação dos demais interessados, é possível seja
acrescida área ao imóvel adquirido, desde que constatada
imprecisão no título aquisitivo acerca da extensão do bem.
Recurso especial conhecido e provido. (REsp 54877 / SP,
RECURSO ESPECIAL Ministra NANCY ANDRIGHI,
Terceira Turma, 18/08/2005). (g.n.).
Registro de Imóveis. Retificação de Área. Procedimento
administrativo. É possível o processamento do pedido na forma do art.
213 da Lei 6015/73. Recurso conhecido e provido. (REsp
343543 / MG, RECURSO ESPECIAL 2001/0101432-8,
Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA,
Quarta TURMA, j. 02/05/2002).

Não há como sujeitar o pleito do Suscitado à apresentação de Instrumento
Particular de Rerratificação da Instituição do Condomínio, o que a Construtora já disse que
não vai fazer. Também nem todos os mais de quatrocentos condôminos estão dispostos a
fazerem o mesmo que o Suscitado (anuência de todos os condôminos), sendo a exigência
contida no Exame de Qualificação Registral totalmente descabida e desarrazoada. Tais
pessoas (demais condôminos) somente procurarão a Serventia quando necessitarem e na
hora da venda de seus imóveis. Isso se os adquirentes resolverem medir a área. Caso não
meçam, a diferença de metragem vai se eternizar.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO, por intermédio deste
Promotor de Justiça de Registros Públicos, manifesta-se pela IMPROCEDÊNCIA
DA DÚVIDA, não sendo cancelada a Prenotação (Protocolo n.º 12302), devendo
o Oficial REALIZAR A RETIFICAÇÃO PRETENDIDA (autorize a retificação
da área privativa do terreno, passando a constar 250m², como também as medidas
laterais esquerda e direita, passando a constar 20m cada), mediante a reapresentação
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dos documentos pelo Suscitado, com a respectiva certidão da sentença a ser prolatada, a
qual não faz coisa julgada material e sim meramente formal, também NÃO SENDO
DEVIDAS CUSTAS por parte do Requerente, conforme determina o artigo 207 (No
processo de dúvida, somente serão devidas custas, a serem pagas pelo interessado,
quando a dúvida for julgada procedente.), da Lei n.º 6.015/73. É a manifestação.
Belém – PA, 09 de janeiro de 2017.

JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA
2º Promotor de Justiça de Registros Públicos
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CARTA TESTEMUNHÁVEL
Sergio Tibúrcio dos Santos Silva1

PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
AUTOS DE CARTA TESTEMUNHÁVEL
Processo n. 2013.3.027137-5
Origem: SANTARÉM
Recorrente: ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA
Recorrida: A JUSTIÇA PÚBLICA
Relatora: MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Procurador de Justiça: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA – Promotor de
Justiça Convocado
Colenda 3ª Câmara Criminal Isolada
Nobre Desembargadora Relatora

I RELATÓRIO
Versam os autos acerca de CARTA TESTEMUNHÁVEL
ajuizada por ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA,
com espeque no art. 639, I, do Código de Processo Penal, em face
da denegação de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, pelo
JUÍZO da 10ª Vara Criminal do Tribunal do Júri da Comarca de
Santarém-Pará, que, equivocadamente, pronunciou o Recorrente.
DOS FATOS
A 4ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Santarém,
no dia 14 de junho de 2011, ofereceu denúncia em desfavor
de ARLISON REBELO DE SOUSA, ELENILSON MOTA
1

Promotor de Justiça, convocado para Procuradoria de Justiça. E-mail: sergio@mppa.mp.br
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BATISTA, ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA,
JOSIEL MONTEIRO DA SILVA e GEOVANE DE SOUSA
COSTA, em face de, no dia 02 de março de 2011, por volta das
14h00min terem assaltado a vítima PATRICK ANDRE STRADA
SILVA, ocasião na qual o denunciado GEOVANE, usando de
uma arma de fogo, apontando-a para a vítima, se apoderou de um
malote contendo a importância R$ 6.310,00 (seis mil, trezentos e
dez reais) em espécie, além de R$ 2.748,68 (dois mil, setecentos
e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos), em cheques.
Em chegando em outra rua, o acusado ELENILSON o aguardava
em uma moto, empreendendo fuga, sendo perseguidos por
mototaxistas não credenciados, vindo os acusados a cair da moto
na Rua Imperador, tendo GEOVANE efetuado disparos com o
revólver contra os mototaxistas, sendo uma pessoa ferida.
Mais adiante, os meliantes empreenderam fuga num carro
Celta dirigido por ROBSON WANDERLEY, que os deixou às
proximidades do corpo de bombeiros.
O acusado ARLISON teria locado a moto do senhor NATAN,
marido da proprietária, mas alegou que teria emprestado a
mesma para ELENILSON. Destarte, Elenilson e Geovane se
encontraram na casa do acusado JOSIEL MONTEIRO, e este, ao
ser visitado pela polícia, reagiu, partindo para cima dos policiais
armado de um enxada, sendo baleado pelos agentes da polícia. Na
casa de Josiel, encontraram drogas e joias, que foram apreendidos
na forma da lei.
O Ministério Público enquadrou ELENILSON E GEOVANE,
NOS ARTIGOS 121 E 14, II e ART. 157 §§ 1º E 2º, incisos
I, II e III, do CP; ARLISON E ROBSON, nos arts. 29 e 288
c/c art. 157,§§ 1º e 2º, incisos I, II e III, do CP e JOSIEL NOS
ARTIGOS 157, §§ 1 º E 2º, incisos I, II e III c/c os arts. 29, 288
e 329, todos do CP e art. 33, da lei 11.343/06.
A Denúncia foi recebida no dia 25.07.2011.
Na fl. 75, consta o depoimento de Robson Wanderley, em juízo,
onde nega a autoria dos delitos a si imputados.
Em memoriais (fls. 80 a 100), o Ministério Público esclarece
que somente o réu Geovane não foi citado pessoalmente,
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pelo que foram suspensos o processo e o curso do prazo
prescricional.
Continuam os memoriais:
[...] Pois bem, tratando-se de crime de competência do Tribunal
do Júri, os quais, não obstante diversos, são entre si conexos, e
resultaram de diferentes delinquentes associados como coautores,
formando uma unidade estreita que não deve ser rompida. Assim,
todos os meios de acusação, defesa e convicção estão em completa
dependência, fazendo com que um mesmo tribunal conheça de
todos eles e de todos os acusados, e que a mesma sentença seja
aplicada.
[...] Observe-se que somente dois réus, quais sejam ELENILSON
MOTA BATISTA E GEOVANE SOUSA COSTA, ESTÃO
SENDO ACUSADOS DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO
CONTRA A VIDA (ART.121 C/C 14, ii) EM CONCURSO
material com um crime não doloso contra a vida (roubo qualificado
art.157 §§1 e 2º, I, II e III, CP). Todos os outros réus (ARLISON
REBELO DE SOUSA, ROBSON WANDERLEY CAMPOS
DE LIMA e JOISIEL MONTEIRO DA SILVA) estão sendo
acusados da prática de crimes que não são dolosos contra a vida
(dentre eles, roubo qualificado, formação de quadrilha, resistência
e tráfico), compondo os réus o polo passivo da presente demanda
quanto à totalidade de suas condutas por força da conexão
descrita no art.73, II e III, do Código de Processo Penal, pelo
que restou fixada a competência do tribunal do Júri, para também
julgar os crimes conexos nos termos do art.78, I, do mesmo
códex. Assim, necessário explicar que em relação aos crimes
conexos (roubo qualificado, formação de quadrilha, resistência e
tráfico) este R. juízo da primeira fase não poderá proferir decisão
de desclassificação ou de absolvição sumária sob pena de invadir
a competência do Conselho de Sentença exercido na segunda fase
do Tribunal do Júri, mas tão somente poderá proferir decisão
de pronúncia ou impronúncia, conclui a Promotoria seus
memoriais. (grifos nossos).

Em suas razões (fls. 06/23), ARGUMENTA O Recorrente que [...] das provas
geradas com a instrução processual é possível afirmar-se sem sombra de dúvidas que não
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há arcabouço probatório coeso e seguro que possa levar a uma sentença de pronúncia
em desfavor do recorrente ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA. Vejamos.
A denúncia narra a suposta participação do réu na modalidade auxílio material,
quando teria auxiliado na fuga dos denunciados Geovane de Sousa e Elenilson Mota.
Contudo, conforme bem ponderado pelo ilustre representante do Parquet, a denúncia foi
oferecida “sob a perspectiva do surgimento de provas ratificadoras durante a instrução,
no entanto, vencida essa fase, não foi possível construir um conjunto de suficiência de
indícios de sua autoria”.
A denúncia foi oferecida tomando por base o depoimento do policial civil
investigador Hélio Moreira que, através de informações de terceiros, teria chegado até
a pessoa do recorrente e constatado que teria dado auxílio aos demais denunciados para
fuga. Frise-se que este depoimento figurou totalmente isolado no processo, não havendo
qualquer testemunha ocular do delito que tivesse reproduzido essa informação, bem
como houve por parte das vítimas qualquer formalização de autoria pela vítima Patrick
ou reconhecimento de pessoa em relação ao réu Robson Wanderley.
Em que pesem estas circunstâncias, sabemos que nesta fase impera o princípio do
in dubio pro societate, no qual a existência de mínimos indícios de autoria e materialidade
autoriza a deflagração da ação penal sob a perspectiva de buscar a ordem pública e a paz
social.
[...] Com isso, posso afirmar que sempre que o juiz verificar a ausência de
elementos mínimos para levar o crime conexo ao tribunal popular deverá adotar outra
posição (impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação).
Pode-se afirmar, sem medo de errar, que primeira fase do procedimento do júri,
entre outros motivos, visa a evitar que fatos sejam levados ao Tribunal leigo de maneira
que permitam decisões absurdas. Faz-se uma triagem do que deve ser levado ao Tribunal
popular, o que também deve se aplicar ao delito conexo por ele atraído.
[...] Não há suporte que sustente a pronúncia do réu. A vítima Patrick André
Strada da Silva, em seu depoimento em juízo, em nenhum momento faz menção do
recorrente como uma das pessoas que participaram da empreitada criminosa. Disse que
a pessoa que lhe assaltou não é o réu Robson Wanderley, que tem condições somente de
reconhecer a pessoa que tomou a bolsa contendo dinheiro. Em relação ao veículo que
deu fuga ao assaltante aduziu que
[...] não viu o veículo celta prata e foram populares que estavam
no local que disseram que os ladrões tinham entrado naquele carro
e fugido, inclusive mencionaram que os ladrões teriam abordado
aquele veículo quando ele saía de uma garagem próxima e rendido
o motorista para lhes dar fuga.
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Pelas provas colhidas, a única pessoa que é o policial Hélio Pereira, que busca
a todo tempo legitimar sua atuação como policial na prisão do réu, contudo, NÃO
REVELA, EM NENHUM MOMENTO em que circunstâncias se baseou para chegar
até o recorrente, E MUITO MENOS O QUE LEVOU A CRER QUE O RÉU TERIA
PARTICIPADO DA PRÁTICA DELITIVA EM COMENTO. Não conseguiu
demonstrar o porquê da prisão de Robson Wanderlei.
[...] Ressalte-se que existe um oceano que separa provas de indícios. Indício de
autoria e materialidade é requisito essencial para o oferecimento da denúncia a fim de
demonstrar a justa causa para a ação penal. Indício é toda circunstância conhecida e
provada a partir da qual, mediante raciocínio lógico, pelo método indutivo, obtém-se a
conclusão sobre outro fato.
Finaliza suas razões requerendo a reforma da sentença de pronúncia,
declarando-se sua ABSOLVIÇÃO e/ou sua IMPRONÚNCIA, por ser medida da mais
salutar justiça.
O Órgão do Ministério Público da Comarca de Santarém, em contrarrazões,
dentre outras cousas, expende:
“O presente recurso não deverá ser conhecido e no mérito improvido. Posto
que, como é sabido, a carta testemunhável é recurso que deverá ser manejado em caso
de denegar recurso (art.639, I do CPPP), a fim de permitir o conhecimento e julgamento
por parte do órgão ad quem”.
Conforme se verifica nas razões da carta testemunhável de fls. 356/372, o
recorrente lança mão da presente como um sucedâneo do próprio Recurso em Sentido
Estrito (RESE), não conhecido e a despeito de apresentar suas alegações de irresignação
quanto à pronúncia, deixa de expor as razões pelas quais o referido recurso deveria ser
conhecido pelo MM. Juízo a quo e eventualmente por essa E. Corte.
Desta feita, o presente recurso não deverá ser conhecido de outra monta, tem
razão o MM. Juízo “a quo” em não conhecer do RESE.
Continua o MP de primeiro grau:
[...] Ocorre Doutos Julgadores que o MM. Juízo a quo ao proferir
a r. sentença de pronúncia reconheceu a necessidade de levar a
presente causa ao verdadeiro juízo natural, o E. Tribunal do Júri!
Posto que é competente para julgar definitivamente os crimes
dolosos contra a vida e os praticados de forma conexa. [...]
Desta feita a r. sentença de pronúncia deverá ser mantida quanto
à conduta imputada ao recorrente a fim de permitir que o E.
tribunal do Júri decida de forma soberana a definitiva acerca da
matéria. Citou (jurisprudência).
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Finalizou arrematando que o presente recurso não deve ser conhecido por ser
inadequado, conforma as razões acima expostas, no mérito recursal, improvido pelos
fundamentos acima expostos, devendo ser mantida a r. sentença de pronúncia.
Vieram os autos ao Ministério Público nesta Superior Instância, para análise e
manifestação.
É o relatório.
II ADMISSIBILIDADE
O Recurso em exame preenche todos os pressupostos
objetivos e subjetivos de admissibilidade (possibilidade jurídica
do pedido, legitimidade e interesse de agir), razão pela qual o
Ministério Público pronuncia-se pelo CONHECIMENTO deste.

III MANIFESTAÇÃO
Os Exegetas EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER, quando se
reportam ao cabimento da CARTA TESTEMUNHÁVEL, expendem:
[...] Embora prevista no ordenamento jurídico, a carta
testemunhável é de parca utilização na prática. Admite-se o seu
manejo em duas situações genéricas.
Na primeira (inciso I), diz-se possível a utilização de carta
testemunhável quando denegado recurso.

Crê-se que a norma se destinava basicamente para duas situações: denegação de
recurso em sentido estrito ou então denegação de protesto por novo júri que não deixava
de ser recurso. Ante a revogação das normas que previam a possibilidade de protesto por
novo júri, sua utilização acabou restrita à denegação de recurso em sentido estrito.
Do exame detido dos autos, constato que o recorrente ROBSON WANDERLEY
CAMPOS DE LIMA, após ter sido denunciado por vulnerar aos artigos 29 e 288 c/c art.
157, §§ 1º e 2º, incisos I, II e III, todos do Código Penal Brasileiro (sic), foi processado perante
a 10ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, do Tribunal do Júri, destarte, o Ministério
Público na 1ª instância, através do Promotor de Justiça ADLEER CALDERARO
SIROTHEAU, pugnou por sua IMPRONÚNCIA (f. l99), argumentando (fl. 94) que:
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[...] As suspeitas sobre as participações de ARLISSON E
ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA deram
azo ao oferecimento da denúncia, sob a perspectiva do
surgimento de provas ratificadoras durante a instrução, no
entanto, ultrapassada essa fase, não foi possível construir um
conjunto de suficiência DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS
DE SUAS AUTORIAS.
[...] Quanto ao corréu ROBSON, foi denunciado sob
suspeita de ter auxiliado na fuga dos executores do delito em
seu veículo. Veja-se que, no inquérito policial, não há relato
de qualquer veículo que foi utilizado no segundo momento
da fuga e testemunha que sequer tenha visto a marca e a
placa do automóvel. [...] No entanto, de igual forma, na
fase judicial, não surgiu qualquer testemunha que tenha
presenciado o automóvel (fornecendo suas características)
e o seu respectivo condutor a quando do segundo momento
da fuga dos executores do roubo.

O Juízo de primeiro grau, argumentando que a autoria e a MATERIALIDADE
DOS CRIMES CONEXOS DEVERÃO SER SUBMETIDAS AO CRIVO DO
Conselho de Sentença, competente para conhecer e julgar os delitos atraídos ao seu juízo,
não cabendo ao magistrado, nesta fase, perquirir, ainda que de forma sucinta, sobre tais
requisitos, disse não ter cabimento o magistrado pronunciar por crime de sua competência
e impronunciar pela infração penal conexa, cuja avaliação não lhe pertence, frisando
que, para não se valer do termo impronuncio, muitos juízes usam o verbo afasto,
em relação a qualquer crime conexo que lhe pareça inconveniente, o que parece-lhe, no
entanto, mera camuflagem, pois, está, em verdade, impronunciando ou absolvendo
sumariamente no tocante ao delito secundário, que deveria acompanhar o principal, cuja
avaliação de mérito não lhe cabe. Aliás, sustenta o magistrado, nem ao tribunal. Não pode
a Corte afastar o crime conexo.
A parte que nos interessa refere-se ao inciso I, artigo 639, do CPP (decisão que
denegar recurso), considerando que o busílis consiste em dizer se o magistrado agiu
acertadamente ou não, ao não conhecer do RECURSO EM SENTIDO ESTRITO,
decisão essa ora atacada via CARTA TESTEMUNHÁVEL.
Douta Relatora, antes de emitir uma opinião final, gostaria de tecer alguns
comentários acerca de situações existentes nos presentes autos:
1)

A denúncia por crime de homicídio na forma tentada aparenta
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ter sido feita sem a existência de Exame de Corpo de Delito
para tal desiderato;
2)

A denúncia, em nenhum momento, esclarece como e em que
circunstâncias teria havido a “tentativa DE HOMICÍDIO”,
FAZENDO ALUSÃO APENAS QUE “UMA PESSOA SAIU
FERIDA” (fl.26), e mais nada, em total descumprimento do art.
41, do CPP;

3)

Os “memoriais finais” (fls. 80 a 100) teriam sido ofertados sem
a existência de laudo de exame de corpo de delito na vítima
da suposta tentativa de homicídio (vide requerimento final do
Promotor de Justiça, fl. 00);

4)

O juiz desmembra o processo em relação ao possível mentor do
assalto JOSIEL MONTEIRO, dizendo não haver conexão (fl.
110), MAS HÁ CONEXÃO.

5)

O Promotor de Justiça, entendendo que não há prova alguma
contra o ora recorrente, pugnou por sua impronúncia, e o juiz o
pronuncia dizendo que, em face da conexão, deve ser submetido
ao crivo do Júri.

Feitas as considerações, entendo que a DECISÃO que pronunciou o acusado
ROBSON WANDERLEY CAMPOS DE LIMA, atacada via RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO, deve ser conhecida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, não assistindo
razão ao juízo de piso em não o receber, máxime, considerando que todos têm direito à
ampla defesa no direito brasileiro.
Pode haver situações em que o juízo monocrático deixe de processar o recurso,
por entendê-lo incabível (pelos mais variados fundamentos, que aqui não é o caso de
enfrentar detalhadamente, mas os mais recorrentes são a legitimidade e a tempestividade).
Para permitir que o recurso seja processado, a opção será então o ajuizamento da carta
testemunhável. No caso vertente, a Carta Testemunhável é tempestiva e pertinente.
Assim, sem mais delongas, entendo que assiste razão ao Recorrente, devendo
a decisão atacada ser anulada e o Recurso em Sentido Estrito ser conhecido e julgado,
para que o processo tenha seu curso normal, considerando as argumentações do Réu/
recorrente.
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IV CONCLUSÃO
Posto isto, o Ministério Público de 2º grau, por esta Procuradoria de Justiça,
pronuncia-se pelo CONHECIMENTO do recurso, porque presentes os pressupostos
para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu PROVIMENTO, no sentido de que a
decisão interlocutória atacada seja reformada in totum, volvendo os autos ao juízo de piso,
para que receba a Denúncia e prossiga nos ulteriores de direito.
É o Pronunciamento.
Belém, 19 de novembro de 2013.

SERGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
Promotor de Justiça Convocado
6ª Procuradoria de Justiça Criminal
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ENTREVISTA
O Promotor de Justiça André Sperling se notabilizou na condução da
atuação do Ministério Público de Minas Gerais em relação ao atendimento social
das vítimas atingidas pelo crime praticado pela empresa SAMARCO em Mariana,
fato que atingiu inúmeros municípios dos estados de Minas Gerais e Espirito Santo.
Convidado pelo CEAF/MP/PA para proferir palestra no I Encontro Regional do
Ministério Público do Pará, em Marabá, Sperling concedeu entrevista a Assessoria
de Imprensa do Ministério Público (Mônica) e ao Diretor de Publicações
do CEAF (José Godogredo) relatando sua experiência e conhecimentos
quanto a atuação conjunta e atuação regionalizada do Ministério Público.
1
ENTREVISTA ANDRÉ SPERLING - MPMG
		

1) O MPMG estava preparado para a tragédia de Mariana?

Não, eu acho que ninguém estava preparado para uma tragédia como
aquela. Foi o maior desastre minerário do mundo, e considerado um dos
maiores desastres ambientais do mundo também. O minerário, com certeza,
é o maior. Ambiental ainda há certa discussão, porque a gente ainda não
tem nem ideia do tamanho desse desastre, uma vez que o desastre continua
ocorrendo. Ele ainda não acabou. O que foi depositado na calha do rio,
ainda está sendo carreado pelas chuvas dentro do rio. O desastre continua.
2) Em função dessa tragédia o MP precisou mudar a forma de trabalho?
Na realidade foi preciso criar uma forma de trabalho. No início, a gente
trabalhava de uma forma aleatória, porque como ninguém está preparado para esse
tipo de tragédia, as primeiras respostas nem sempre são as mais adequadas. Cada
instituição ouvida nesse processo, às vezes, pensa de um jeito. Então, foi preciso
um processo de amadurecimento das instituições, e aí eu falo Governo do Estado,
Governo Federal, Advocacia da União, advocacia do Estado, Procuradorias,
Defensorias Públicas, todos estão envolvidos nesse processo e cada um só via antes
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sua parte, o seu lado. Agora a gente está tentando fazer isso de uma forma global,
trabalhando de uma forma global, e em equipe porque, se não for feito desse jeito,
a gente não consegue uma resposta global, que é o que se precisa neste tipo de caso.
3) Ao tratar o caso o MP considera que foi um acidente? mmmm
Na realidade, a gente evita a palavra “acidente”, porque as pessoas que
estão envolvidas nisso estão denunciadas criminalmente, por crime de homicídio
com dolo eventual. Então, não foi um acidente, o MP não entende que houve
um acidente. Houve sim, dolo eventual na conduta das pessoas que tinham
responsabilidade sob aquela barragem, que sabiam que esse rompimento poderia
ocorrer, e não tomaram as providências devidas para impedir que isso ocorresse.
4) Houve impacto ambiental e houve impacto social. Isso
envolve mais de uma frente de trabalho dentro do Ministério Público?
Sim. Nós temos dois eixos principais de trabalho dentro do MP, tem
o eixo socioambiental, e o eixo socioeconômico. O eixo socioambiental é
mais focado nos danos ambientais que ocorreram na bacia, eu trabalho mais
especificamente no eixo socioeconômico. Nós estamos mais preocupados com o
processo de reparação às vítimas. Basicamente foi dividido dessa forma a atuação.
5) Que lições podemos tirar em relação à atuação regionalizada a partir
deste caso?
O que a gente pode perceber é que, localmente, um Promotor
isoladamente não consegue ter uma atuação efetiva. Ele pode conseguir uma
ou outra liminar, resolver um ou outro problema, acho até que ele tem que
fazer. Mas, como trata-se de um dano multifacetado, ou seja, é um dano que
afeta o meio ambiente, a forma de vida das pessoas, dano moral, enfim, um
dano que continua acontecendo, porque, enquanto o rio não estiver recuperado,
as pessoas que viviam nesse rio, e tinham uma ligação com o rio, estarão
sofrendo os danos ainda, um promotor sozinho não tem condição, de tratar o
problema de forma adequada. Então, o que nós fizemos em Minas Gerais foi
construir uma força tarefa, onde nós reunimos todos os Promotores envolvidos,
304

R. do Minist. Públ. Est. PA, Belém, v. 10, n. 10, 2017

Entrevista

numa tentativa de criar sinergia nesse processo, de todo mundo poder falar
o que está acontecendo na sua comarcar, e tentar propor soluções conjuntas.
6) Como é que dimensiona a importância dos órgãos técnicos
de apoio dentro do Ministério Público e também da relação do
Ministério Público com outros órgãos técnicos fora da instituição?
Os órgãos de apoio são fundamentais, nós Promotores de Justiça
temos que entender que não temos condições sozinho de resolver este tipo
de problema. Eles envolvem questões técnicas, ambientais extremamente
complexas, que muitas vezes, os próprios técnicos (engenheiros ambientais,
biólogos) têm dificuldade de avaliar, ou seja, precisam de um tempo maior para
conseguir avaliar esse dano, que é tão grande, que continua ocorrendo e não
existe uma resposta imediata. Na questão social, se nós não tivermos o apoio
de assistentes sociais, não tivermos o apoio de sociólogos, de antropólogos,
nós também não temos condições de atuar. Somos ligados à área jurídica,
e como tal, somos técnicos em direito e precisamos do apoio fundamental
desses técnicos que trabalham com a gente, inclusive técnicos de outras
esferas, então nós temos técnicos do governo do Estado, Defensoria Pública,
e a ideia é que todos, em conjunto, possamos contribuir para esse processo.
7) Existe uma discussão dentro do Ministério Público em relação
ao papel da imprensa na cobertura desse tipo de acontecimento, alguns
recriminam uma superexposição daqueles agentes que estão à frente do caso
e outros acham que devem ser estimulada. Qual sua visão com relação a isso?
Eu acho que a imprensa tem um importante papel de cobrança.
Eu vejo especificamente no caso de desastre do rio doce, a imprensa tem
cobrado a indenização aos atingidos, tem cobrado celeridade no processo e,
especificamente neste caso, tem ajudado o MP nessa cobrança em relação às
empresas. Mas isso infelizmente não é uma regra, há situações em que a imprensa
trabalha (ai não sabemos o motivo) a favor das empresas, assim, escondendo
danos que acontecem, ou minimizando danos que acontecem, em favor desses
interesses econômicos. Especificamente no caso de Mariana, tenho visto um
trabalho interessante da imprensa, nos termos de cobrança. Acho também
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que é um dano tão grande, que afeta tanta gente, que fica difícil de esconder
o que aconteceu. Mas há coisas menores, que a gente percebe que não são
tão noticiadas na imprensa. Acho até que tem um caso grave aqui no Pará, de
um local que serviu como depósito de lixo tóxico, e que precisaria de maior
divulgação. Isso precisa vir à tona, de forma mais ampla, a forma como isso foi
feito, extremamente grave, com envolvimento de várias empresas multinacionais,
que precisam ser cobradas, pois elas têm responsabilidade (é muito fácil dizer
que não estavam sabendo), sabiam sim, e quem tem lixo tóxico, tem a obrigação
de verificar para onde este lixo está indo. Então, dessa forma, a imprensa precisa
trazer este caso à tona, é um caso muito sério que precisa ser trazido à tona.
8) Sempre se discute o princípio do Promotor Natural, alguns acham
que este elemento é superado na história do Ministério Público. Como o senhor
vê essa situação num caso como esse que envolve várias promotorias e várias
frentes de promotorias?
Isso realmente é um assunto complexo, eu acho que o princípio do
Promotor natural é que ele ainda é vigente, ele ainda não foi superado em
termos legislativos, mas o que a gente percebe é que o MP precisa atuar mais
resolutivamente. Quando a gente pensa numa solução negociada, acordada, que
a gente procura ouvir a sociedade, acho que esse princípio do Promotor natural
acaba sendo um pouco mitigado. É que a ideia do Promotor natural é que ele
sabe tudo, resolve tudo e que é tudo com ele. E eu acho que quando a gente
passa para um outro tipo de olhar, o olhar de que nós temos que buscar junto
com a sociedade a resposta a esse tipo de problema, fica um pouco mitigado o
princípio do Promotor natural. E é evidente que em acidentes e crimes de grande
monta, como nesse caso, nós devemos unir forças com todos os promotores.
Se cada promotor quiser funcionar como uma ilha, nós não vamos chegar a
lugar nenhum. Acho que a própria natureza de determinados tipos de crimes ou
situações de eventos obriga que esse princípio seja mitigado. Mas eu acho que ele
tem algumas vantagens, a gente não pode simplesmente acabar com o princípio do
promotor natural, acho que a gente deve mitigar o princípio do promotor natural.
9) A partir de tragédia de Mariana pensou-se dentro do Ministério
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Público de Minas Gerais uma nova forma de lidar com grandes tragédias?
Eu acho que trouxe o debate, pelo menos lá em Minas Gerais, no
sentido de construir um trabalho de cooperação. Aquela ideia de o Promotor ir lá
sozinho e resolver os problemas, acho que ficou superada, a gente já viu que não
tem condição de fazer isso nesse tipo de caso. Porque é complexo demais para
simplesmente o MP achar que vai encontrar solução e ainda mais a solução através
de uma ação judicial. Nós precisamos muito mais que isso, mas também quando a
gente vai passar por um processo de negociação, a gente precisa construir a nossa
legitimidade nesse processo, não basta dizer simplesmente que pela Constituição
nós temos legitimidade, isso não vai ter legitimidade com os atingido. Temos que
ter, sim, um processo de interlocução com as pessoas atingidas, construir a nossa
legitimidade e a nossa confiança junto a eles. Se tivermos isso, o que a gente construir
como solução não vai ser efetivo para essas pessoas. Muitas vezes não vai sequer ser
reconhecido como solução. Nós vamos ser um problema ao invés de ser solução.
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ANDRADE, Mauro Fonseca; ALFLEN, Pablo Rodrigo. Audiência de custódia no
processo penal brasileiro. 2. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2016.
179 p.
Sinopse: “ O estágio atual de discussão sobre esse novel instituto vem se prestando a
muita desinformação, resistência e preconceito, resultado da ausência de dedicação de
nossa doutrina a um dos direitos expressamente previstos em tratados e convenções já
firmados pelo Brasil. O livro presta-se, portanto, à análise do instituto da audiência de
custódia, de modo a que se possa averiguar os (des)acertos no trato a ela dispensado pelo
Poder Judiciário e Poder Legislativo, apresentando algumas linhas de discussão que não
vêm sendo abordadas pela escassa doutrina nacional que se dedicou a esse tema até o
momento.”

ARLÉ, Danielle de Guimarães Germano. Mediação, negociação e práticas
restaurativas no Ministério Público. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. 269 p.
Sinopse: “E se alguém dissesse que a crise de sobrecarga do Poder Judiciário tem solução?
E se existissem técnicas capazes não apenas de extinguir processos e evitar o ajuizamento
de novas ações, mas sobretudo de tratar adequadamente os conflitos, como oportunidades
para a busca de soluções construtivas? E se essas técnicas pudessem ser utilizadas por uma
instituição que constitui função essencial à justiça, comprometida com a defesa da ordem
jurídica e do regime democrático, solidamente estruturada e com atuação em todo o
Brasil, nas grandes e pequenas comarcas? Esta é a mensagem que Danielle de Guimarães
Germano Arlé traz nesta obra.”
ÁVILA, Thiago André Pierobom de. Investigação criminal: o controle externo de
direção mediata pelo Ministério Público. Curitiba: Juruá, 2016. 441 p.
Sinopse: “A presente obra analisa o sistema brasileiro de controle de direção da
investigação criminal. Para tanto, analisa como outros países estruturam a direção da
investigação criminal, no relacionamento ordinário de coadjuvação entre Polícia e
Ministério Público. Expõe os papéis dos sujeitos processuais na fase investigativa no
Brasil, defendendo que o controle externo da atividade policial pelo Ministério Público
1 As sinopses foram retiradas dos sites das editoras.
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projeta efeitos sobre o controle da efetividade da investigação criminal, como forma de
assegurar a indisponibilidade da persecução penal (LC 75/1993, art. 3º, “d”). O autor
defende que, no Brasil, há uma direção imediata da direção da investigação criminal
pelo Delegado de Polícia e um controle mediato pelo Ministério Público, através da
fiscalização obrigatória da atividade policial e das requisições de diligências de caráter
obrigatório. Analisa como se manifesta concretamente esse controle diretivo mediato
pelo Ministério Público, através da fiscalização das notícias de crimes que não geram
instauração de inquérito, recomendações genéricas, a tipificação provisória das condutas,
os requerimentos de medidas cautelares e ainda a eventual investigação criminal direta.
Tudo num quadro de colaboração recíproca, marcada pelo respeito à autonomia técnica
e tática das forças policiais.”

BRITO, Michelle Barbosa de. Delação premiada e decisão penal: da eficiência à
integridade. Belo Horizonte: D’Plácido, 2016. 204 p.
Sinopse: “Nesta obra, não se questionará a eficácia do instituto da delação premiada,
isto é, sua aptidão para produzir os efeitos a que se propõe, tal como o efetivo combate
à criminalidade. Pretende-se, antes, buscar compreender o modelo de atuação no qual
estão inseridas a aplicação e a expansão do instituto na prática jurídica, a fim de verificar
se está em consonância com a realização do Estado Democrático de Direito, nos moldes
estabelecidos pela Constituição da República. Dito de outra forma, considerando o
levantamento bibliográfico e jurisprudencial realizado acerca da matéria, a despeito de se
mostrar um mecanismo eficaz no combate ao crime, pretende-se investigar se há ou não
custos democráticos decorrentes da aplicação do instituto, o que não prescinde de uma
análise teórico-filosófica de seus fundamentos.”

CAMBI, Eduardo (Coord.); GUARAGNI, Fábio André (Coord.). Ministério Público e
princípio da proteção eficiente. São Paulo: Almedina, 2016. 320 p.
Sinopse: “O princípio da proteção eficiente de direitos humanos vincula o Estado
tanto quanto as vedações de excesso. Estas obstam o arbítrio estatal, como expressão da
necessária proporcionalidade entre os ilícitos e as reações estatais diante deles. Erigem
muros de contenção contra o poder punitivo estatal. Dentro deste espaço delimitado,
a agência estatal assume um papel de lógica contrária: deve cumprir a promessa de
operar eficientemente, protegendo todo o cidadão que sofra ofensas de bens, interesses
e direitos que lhe sejam conferidos. Assim, o princípio da vedação de excesso não anula
o poder punitivo, antes o limita, balizando a ideia de proporcionalidade entre ilícito e
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reação punitiva. Outra baliza para a proporcionalidade é a necessidade de que o poder
punitivo tenha efetivo funcionamento para cumprir a promessa de proteger bens. Sob
esta dúplice baliza, os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão
devem ser defendidos contra o Estado e através do Estado. Ele não deve ser visto só
como o inimigo dos direitos fundamentais, mas também como seu protetor e guardião.”

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Manual de atuação
funcional: O Ministério Público na Fiscalização das Instituições de Longa Permanência
para Idosos. Brasília (DF): Conselho Nacional do Ministério Público, 2016. 130 p.
Sinopse: “O Ministério Público, desde a Constituição Federal de 1988 e a reabertura
do desenvolvimento democrático do Brasil, vem praticando ações unificadas em seus
diversos ramos: Ministério Público da União, composto por Ministério Público Federal,
Ministério Público do Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
e o Ministério Público nos Estados da Federação, com vistas a cumprir, com eficácia
social e eficácia jurídica, seu papel de instituição forjada à manutenção da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127,
caput, da Constituição Federal). Nesse cenário, destaca-se o Conselho Nacional do
Ministério Público (CNMP) como instituição responsável por garantir que a incumbência
constitucional confiada aos membros do Ministério Público seja realizada de maneira
cada vez mais articulada, também por meio de ações, atividades e programas focados em
projetos a serem desenvolvidos de maneira uníssona, homenageando-se o caráter uno e
indivisível, consoante insculpido no § 1º do Art. 127 da CF, do Ministério Público brasileiro
e objetivando o melhor resultado das atividades ministeriais, sem obviamente olvidar das
garantias constitucionais conferidas ao exercício do órgão, entre as quais a que garante
a independência funcional. Dessarte, constituiu-se, no âmbito da Comissão de Defesa
dos Direitos Fundamentais (CDDF), o Grupo de Trabalho 9 com a missão de pensar e
fomentar ações unificadas em defesa dos Direitos Fundamentais das Pessoas Idosas, com
a preocupação de destacar o idoso como foco premente da atuação ministerial, elegendose temas que exigem atuação organizada e sistematizada com vistas ao cumprimento de
seu mister no tocante às pessoas idosas. Entre tais, idealizou-se o Projeto Fiscalização
das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs)1 , pois este assunto, que é
urgente, dado o grande número de pessoas idosas institucionalizadas, muitas vezes em
unidades sem qualquer documentação e, portanto, invisíveis à fiscalização, foi trabalhado
no âmbito do Grupo Nacional de Direitos Humanos (GNDH) na Comissão Permanente
de Defesa da Pessoa com Deficiência e da Pessoa Idosa (COPEDPDI) durante os
anos de 2014 e 2015, tendo sido, portanto, eleito como pauta prioritária da atuação
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do Ministério Público brasileiro, carecendo, por parte do CNMP, de regulamentação e
fomento à atuação, o que foi atendido pelo referido Projeto. Como um dos resultados,
nasceu o presente Manual de Atuação no qual se pretende sistematizar a atuação do
Promotor de Justiça na fiscalização das ILPIs, bem como sugerir vários modelos de
peças, muitas delas cedidas por Membros integrantes da COPEDPDI, que lhe podem
servir na fiscalização. Constam, ainda, referências à rede de atendimento à pessoa idosa,
tão necessária para a efetividade do trabalho ministerial, e outros contatos úteis. Ressaltase que para a elaboração do presente Manual serviu de base a publicação: Roteiro de
Atuação Funcional – “O Ministério Público e a fiscalização do serviço de acolhimento
institucional de longa permanência para idosos”, do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (2015), sendo certo que muitas passagens deste texto foram compiladas com
base no material que lhe serviu de suporte, ficando consignado o agradecimento a todos
os colaboradores na construção desta proposta de trabalho.”
Disponível em: <http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/
documentos/2016/manual-de-atuacao-funcional.pdf>.

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Memória do CNMP:
relatos de 12 anos de história. Organizador: Gunter Axt. Brasília: Conselho Nacional do
Ministério Público, 2017. 568 p.
Sinopse: “A memória exerce uma função marcante na vida humana. A lembrança dos
fatos passados forja a personalidade do indivíduo, referenciando-o. Em tempos de
sociedade pós-moderna, em que as pessoas estão cada vez mais presas ao presente e
inseridas em um fluxo intenso em direção ao futuro global, reviver o passado e marcar
a história propicia, acima de tudo, o fortalecimento de um senso de continuidade.
Nesse contexto de busca pelo senso de continuidade, que é capaz de confortar os
indivíduos diante dos mais diversos cenários, a memória institucional assume um papel
fundamental, pois fixa uma comunicação organizacional capaz de entender os valores e
os significados que foram devidamente registrados pelos personagens que vivenciaram
a instituição em determinado momento histórico. E a presente publicação resulta
justamente do significativo amadurecimento do Conselho Nacional do Ministério
Público no cumprimento de seu Plano Nacional de Gestão de Documentos e Memória
do Ministério Público, instituído pela Resolução n. 158, de 31 de janeiro de 2017.”
Disponível em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2017/
Publica%C3%A7%C3%A3o_Mem%C3%B3ria_do_CNMP_Relato_de_12_anos.pdf>.
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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. A Visão do Ministério
Público sobre o sistema prisional brasileiro - 2016. Brasília (DF): Conselho Nacional
do Ministério Público, 2016. 341 p.
Sinopse: “O sistema prisional brasileiro, com suas graves deficiências estruturais,
superlotação carcerária e condições desumanas de custódia, tem impingido ao país
a nódoa da violação de direitos fundamentais. O quadro alarmante é retratado
nesta segunda edição do relatório “Visão do Ministério Público sobre o Sistema
Prisional brasileiro”, que agrega os dados colhidos por Promotores de Justiça
e Procuradores da República em 2014 e 2015, por ocasião das regulares inspeções
carcerárias. A divulgação dos dados atende a dois ingentes propósitos. O primeiro,
conclamar o Ministério Público brasileiro, e todas as demais instituições que compõem
o Sistema de Justiça nacional, a otimizar o manejo dos mecanismos legais, judiciais e
administrativos disponíveis, para a superação da dramática realidade carcerária no País.
O confronto com números preocupantes, como estes que se apresentam, impõe não
apenas indagações quanto ao que deve ser feito e como deve sê-lo, mas exige,
em tributo ao dever constitucional de eficiência, o compromisso com os resultados
transformadores pelos quais tanto ansiamos. Para muito além da indignação, ecoada
em milhares de vozes clamando por melhorias nas condições do sistema prisional
no país, o dever de ofício nos compele, a todos, a ações concretas e eficazes. Nesse
sentido, o Programa Segurança sem Violência, iniciativa do Conselho Nacional do
Ministério Público, é uma importante referência de coalizão interinstitucional,
com a fixação de claros objetivos e prazos para o seu cumprimento, visando ao
aperfeiçoamento da infraestrutura, da gestão e da legislação referente ao sistema
prisional. O segundo propósito consiste no atendimento ao princípio da publicidade
e ao dever de transparência, municiando a sociedade com amplo retrato sobre a difícil
realidade prisional que ela conhece, em fragmentos, por meio do noticiário. Os números
estampam a necessidade de assegurar, o quanto antes, o cumprimento de pena no país
condizente com a dignidade da pessoa humana, assegurada a integridade dos apenados
e dos seus familiares, e a possibilidade de verdadeira ressocialização. (Rodrigo Janot
Monteiro de Barros Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público).”
Disponível em:
<http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/2016/Livro_
sistema_prisional_web_7_12_2016.pdf>.

CUNHA, Rogério Sanches. Prática penal para o Ministério Público. Colaborador:
Daniel Novelli Pagotto. Salvador: JusPODIVM, 2016. 400 p.
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Sinopse: “Inclui Peças divididas por fases: -Fase policial; Fase judicial; Fase recursal; Fase
de execução penal; Outras manifestações; Orientação teórica de acordo com Manuais
de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça. É com satisfação que apresento meu
livro Prática Penal para o Ministério Público, trabalho editorial voltado àqueles que se
preparam para o ingresso na carreira do Ministério Público dos Estados e da União. Na
esteira dos Revisaços, em que abordamos e esmiuçamos questões objetivas de diversos
concursos públicos, este livro pretende, agora no que concerne à avaliação prática,
orientar a respeito dos passos que o candidato deve seguir para ter um bom desempenho
no certame ao qual se submeterá. Organizei a obra em cinco capítulos, que, embora não
esgotem as manifestações possíveis ao órgão do Ministério Público, trazem inúmeras
peças práticas que abordam as situações mais comuns enfrentadas na esfera penal, e que
podem refletir na elaboração das provas em concursos. Inicio pela fase de investigação,
com seus diversos incidentes até a peça de acusação; em seguida, trato da fase judicial
para, então, passar aos recursos, à execução penal e a manifestações de naturezas diversas,
como o mandado de segurança no âmbito criminal. As peças foram elaboradas de acordo
com a detalhada sistemática exigida dos membros do Ministério Público no desempenho
de suas funções, para proporcionar ao leitor uma visão fiel a respeito do que lhe será
exigido. Espero, portanto, contribuir, em nova perspectiva, para facilitar essa importante
fase de estudos, permitindo ao leitor que avance rumo ao seu objetivo. (O Autor).”
FARIAS, Cristiano Chaves (Coord.); ALVES, Leonardo Barreto Moreira (Coord.);
ROSENVALD, Nelson (Coord.). Temas atuais do Ministério Público. 6a ed. Salvador:
JusPODVIM, 2016. 1383 p.
Sinopse: “Aqui, então, se comprovará a sólida formação humanística e intelectual
(teórica e prática) a que nos referíamos, que, mais uma vez, insere o Ministério Público
no contexto de um Estado com feições democráticas e voltado para o reconhecimento
e para a afirmação dos direitos fundamentais, pondo a descoberto o verdadeiro móvel
que deve orientar a atuação do parquet, institucionalmente vocacionado para a satisfação
dos interesses coletivos, difusos, interindividuais, ou, numa palavra, interesses públicos.
A visão do todo, aqui, é de quase tudo. Abordam-se questões institucionais, acerca da
execução das políticas internas e externas, incluindo o âmbito da eficácia horizontal dos
direitos fundamentais; questões situadas no campo da atuação cível, e, como não poderia
deixar de ser, no campo também das ações e do processo penal. A obra, do ponto de
vista temático, é praticamente exaustiva. Sua utilidade, para quaisquer estudiosos, fala
por si. E, por isso, não nos coube apresentar o trabalho. Coube-nos a honraria de uma
mensagem inicial, assim como um prenúncio da verdadeira peleja que se travará a seguir,
qualificada pela excelência dos autores, dos textos e dos objetos de reflexão.(Eugênio
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Pacelli de Oliveira, Mestre e Doutor em Direito, Procurador Regional da República no
Distrito Federal).”

FÁRIAS. Márcio de Almeida. Judicialização da saúde: Doutrina e Jurisprudência. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2017. 168 p.
Sinopse: “O presente livro é fruto de nossas pesquisas no curso de Mestrado em Direitos
Fundamentais na Universidade da Amazônia, realizado entre os anos de 2014 e 2015, e
pode ser considerado como um guia para compreendermos o fenômeno da judicialização
da saúde no Brasil, pós-Constituição de 1988. A proposta do livro é fazer com que o
leitor tenha acesso aos principais entendimentos doutrinários e jurisprudenciais acerca
deste importante tema. De antemão, defendemos a ideia de que a saúde é um direito
fundamental que deve ser efetivado pelo Estado para todas as pessoas, e para fundamentar
do ponto de vista filosófico essa afirmação, recorremos aos ensinamentos de Jonh
Rawls em sua obra “Uma Teoria da Justiça”. Pois bem, partindo dessa premissa, caso o
Estado – Administração não esteja cumprindo seus deveres constitucionais no sentido da
efetivação das políticas públicas de saúde, é necessário a provocação ao Poder Judiciário
para que determine o cumprimento desse dever. A omissão do Estado, portanto, é a
principal causa da judicialização da saúde no Brasil. Outra questão importante para o
leitor é conhecer os fundamentos das principais teorias doutrinárias que orbitam esse
tema, como a reserva do possível, a teoria do mínimo existencial e a teoria da força
normativa da Constituição. Apresentamos uma análise completa acerca dessas teorias.
A utilização maciça da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é um diferencial
nesta obra. Fizemos um estudo minucioso dos julgados do STF sobre direito à saúde e
concluímos que a Corte Suprema costuma agir de forma diferente dependendo do tipo
de demanda a qual está julgando.”

LEITE, Glauco Costa. Corrupção política: mecanismos de combate e fatores
estruturantes no sistema jurídico brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2016. xiii, 200 p.
Sinopse: “O autor na abordagem do tema pretende verificar se o atual sistema anticorrupção
existente no Brasil é eficaz no que tange ao combate à corrupção política, bem como quais
seriam os gargalos institucionais que impedem a construção de um sistema mais hígido sob
o aspecto da probidade administrativa e política. Para isso, inicia o estudo com o conceito
e a evolução histórica da corrupção; disserta a respeito do tratamento constitucional e legal
da probidade administrativa no Brasil; trata dos fatores estruturantes da corrupção no
sistema jurídico brasileiro, dos órgãos institucionais de controle da probidade administrativa
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e transparência; para então, tecer críticas à insuficiência do modelo legalista atual de combate
à corrupção no Brasil e apresentar sugestões legais e extralegais que visam mitigar o avanço
da corrupção e restaurar a supremacia do interesse público.”

MAIO, Iadya Gama. Pessoa idosa dependente: políticas públicas de cuidados
intermediários ao idoso no Brasil e a atuação do Ministério Público. Curitiba: Juruá,
2016. 247 p.
Sinopse: “O envelhecimento populacional e o aumento da incapacidade funcional e da
dependência das pessoas idosas constituem tendência mundial, cada vez mais presente nas
agendas políticas e sociais de vários países como um risco social a ser enfrentado. Nesse
sentido, esta publicação traz uma abordagem investigativa acerca do envelhecimento
populacional nas sociedades contemporâneas e sobre a responsabilidade pelo cuidado
em diferentes países. Apresenta uma análise das opções de políticas assistenciais voltadas
à pessoa idosa, existentes no Brasil e, ainda, o papel institucional do Ministério Público
(MP) como fomentador de políticas públicas e garantidor dos direitos sociais dessa
parcela da população. Diante desse cenário, esta publicação oferece-nos uma análise da
relação entre MP e políticas públicas. Afinal, o MP tem sido uma Instituição que induz
a implementação de políticas públicas? A Instituição conseguiu romper, de fato, com
suas resistências históricas e atuar de acordo com o novo perfil constitucional? O fato
de haver previsão legal para a sua atuação em diversas áreas é sinônimo de garantia?
Como compatibilizar a atuação dos seus agentes de forma a permitir o cumprimento das
metas previstas em seus planos estratégicos e garantir a independência funcional de seus
membros? Quais são os desafios do MP na área de políticas públicas de cuidados para a
pessoa idosa em situação de dependência?. ”

MARQUES, Mauro Campbell (Coord.). Improbidade administrativa: temas atuais e
controvertidos. Colaboradores: André de Azevedo Machado; Fabiano da Rosa Tesolin,
Prefácio: Francisco Rezek. Rio de Janeiro: Forense, 2017. 379 p.
Sinopse: “A Lei de Improbidade Administrativa – Lei n.º 8.429, de 2 de junho de 1992
– entrou em vigor há quase vinte cinco anos. Desde então, tem suscitado debates na
comunidade jurídica acerca de sua aplicação, bem como de seu alcance, em razão da
complexidade que envolve o exercício da função pública. Esta obra propõe reflexões
relevantes sobre o tema, com base em recentes orientações doutrinárias e jurisprudenciais
do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Os artigos foram
elaborados por Ministros dos Tribunais Superiores, pelo Procurador-Geral da República,
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por Desembargadores Federais, Membros do Ministério Público, Advogados e Estudiosos,
que possuem significativa vivência profissional nas diferentes esferas de aplicabilidade da
norma sancionadora. A abordagem interdisciplinar proporciona, dessa forma, variados
pontos de vista sobre os assuntos selecionados e fornece ao leitor uma análise ampla
e crítica no que concerne à incidência do diploma legal. Foram consideradas, ademais,
as novidades introduzidas pelo Código de Processo Civil de 2015, tendo como linha
condutora a conjugação de questões atuais de direito material e processual controvertidas
no âmbito do STF e do STJ. Por fim, o presente trabalho – destinado aos operadores do
direito e ao meio acadêmico – almeja contribuir para fomentar discussões e, sobretudo,
para consolidar estudos sobre a Lei de Improbidade Administrativa, importante
instrumento de controle da (e para a) Administração Pública e de promoção da ética na
gestão da coisa pública.”

MENDES, Gilmar Ferreira (Coord.); LEITE, George Salomão (Coord.); LEITE, Glauco
Salomão (Coord.); MUDROVITSCH, Rodrigo de Bittencourt (Coord.). Manual dos
direitos da pessoa idosa. São Paulo: Saraiva, 2017. 592 p.
Sinopse: “Nesse Manual foram reunidos estudos de respeitados pesquisadores acerca
dos múltiplos aspectos dos direitos da pessoa idosa, tais como regime previdenciário,
acessibilidade, planos de saúde, proteção do idoso consumidor, regime de separação de
bens, curatela, direito ao trabalho e à profissionalização, crimes específicos contra a pessoa
idosa, bem como o papel do Estado na formulação de políticas públicas adequadas. A
organização e a sistemática adotadas, sobretudo pelo seu caráter didático, permitem, em
um primeiro momento, situar a pessoa idosa como sujeito de direitos para, em seguida,
detalhar a rede de proteção jurídica que o tutela, considerando não apenas o Estatuto do
Idoso, como também a Constituição brasileira e os tratados e convenções internacionais
sobre o tema.”

MOREIRA, Eliane Cristina Pinto. Justiça socioambiental e direitos humanos: uma
análise a partir dos direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2017. 257 p.
Sinopse: “Este estudo é o resultado de uma reflexão sobre o lugar da Justiça
Socioambiental no debate sobre Direitos Humanos, com especial atenção ao Sistema
Interamericano de Direitos Humanos. Dessa forma, apresentamos uma análise sobre
a necessidade de reconhecimento de um espaço jurídico e político de afirmação dos
povos e comunidades tradicionais como atores da justiça socioambiental, optando-se por
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olhar os conflitos socioambientais que envolvem os territórios coletivos e procedendo
uma reflexão sobre os limites da chamada “resolução de conflitos” nesta seara. Também
realizamos uma abordagem sobre a afirmação dos povos e comunidades tradicionais no
contexto dos Direitos Humanos, como espaço a ser consolidado e submetido a críticas
e reflexões. Posteriormente, refletimos sobre as decisões da Corte Interamericana de
Direitos Humanos que tangencialmente ou de forma mais aprofundada ingressam na
seara dos direitos socioambientais, com especial destaque aos direitos socioambientais
territoriais. Finalmente, apreciamos os avanços e debates propiciados pela Jurisprudência
interamericana à luz das transformações do direito de propriedade moderna, buscando
demonstrar a aproximação desta jurisprudência com o direito aos territórios coletivos,
em especial pela ressignificação da função socioambiental da terra.”

MOSSIN, Heráclito Antônio; MOSSIN, Júlio César O. G.. Delação premiada: Aspectos
jurídicos. 2a ed. Leme (SP): JH Mizuno, 2016. 279 p.
Sinopse: “Esta 2ª edição preserva como objetivo encaminhar aos cultores e operadores
do Direito um estudo bastante profundo e pragmático do Instituto da Delação Premiada,
bem como demonstrar de forma cristalina a sua origem, quer na legislação estrangeira,
quer nos lindes normativos nacionais. De maneira bastante sensata e sempre preservando
uma metodologia em termos de dissertação, esta nova edição agora presente aos
leitores foi rigorosamente elaborada de maneira científica frente ao Direito. Em sede de
abrangência, aborda todos os dispositivos que enceram o íntimo da chamada Delação
Premiada. Abriu-se, inclusive, um item específico sobre a “Lava-Jato” e a colaboração
premiada dela decorrente. O estudo levado a efeito, inclusive rigorosamente atualizado,
recepcionando a última legislação que trata do instituto abordado, Lei n. 12.850, de 02
de agosto de 2013, que cuida das denominadas organizações Criminosas. Diante disso,
leva-se a concluir que se trata de uma monografia bastante útil àqueles que se dedicam ao
campo das ciências jurídicas em todos os seus segmentos.”

MOTTA, Francisco José Borges. Ronald Dworkin e a decisão jurídica. Coordenador:
Lenio Luiz Streck. Salvador: JusPODIVM, 2017. 271 p. (coleção hermenêutica, teoria do
direito e argumentação, v.3).
Sinopse: “A grande discussão contemporânea tem sido o enfrentamento do
problema da (in)determinabilidade do Direito. Instigadas pelo impulso teórico de
apresentar respostas ou diferentes leituras, várias correntes surgiram depois do
segundo pós-guerra, buscando solucionar esse impasse. Por consequência, a partir de
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referenciais distintos, também surgem modos diversos de responder à pergunta pelo
conceito de Direito, refletindo diretamente no modo de compreender sua aplicação.
Nesse sentido, depois do histórico debate entre Herbert Hart e Ronald Dworkin, a
exaustão das correntes positivistas - fenômeno que ficou vinculado à ascensão e recepção
das teses neoconstitucionalistas no Brasil - e, ao mesmo tempo, sua sobrevivência (e
reformulação), é uma holding de onde emanam diversas teses e subteses acerca das
condições de existirem respostas corretas em Direito. A profundidade desse tipo de
debate invariavelmente remete à relação Direito e Moral, discussão que está presente
nos mais variados posicionamentos teóricos que direcionam sua preocupação sobre a
interpretação do Direito ou, mais especificamente, sobre a decisão judicial.Com efeito,
as teorias discursivas - fazendo menção especial a Jürgen Habermas e Robert Alexy criam teses desafiadoras acerca do elo existente entre Direito e Moral. Com Habermas,
tem-se a ideia de cooriginariedade; com Alexy, a defesa do papel corretivo da Moral.
Por outro lado, Dworkin qualifica a moralidade como política, demonstrando suas raízes
na tradição de determinada comunidade. Quais os efeitos da adoção desses paradigmas
para compreender o fenômeno jurídico? Atenta e preocupada com esse cenário sortido
de teses antagônicas, a editora faz uma aposta em uma coleção cujas obras pretendem
abarcar a complexidade das teorias contemporâneas que buscam investigar e dar respostas
às perguntas hermenêuticas, argumentativas e da teoria do Direito em face de um Direito
cada vez mais fragmentado, como é o brasileiro. Em cada uma dessas obras, o leitor
certamente encontrará sólidos caminhos para entender a dimensão do problema, mas
também novos desafios reflexivos. Boa leitura! (Lenio Luiz Streck)”
MUNHÓS, Jorge (Org.); QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). Lei anticorrupção:
e temas de compliance. 2a ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017. 695 p.
Sinopse: “Cada um dos autores, a partir de sua particular pré-compreensão sobre o
conjunto de signos contidos na Lei Anticorrupção, procura apontar, em linguagem
clara e objetiva, os significados que deles se deve obter, com vista à realização
da finalidade subjacente ao novel diploma normativo, que outra não é senão o
aprimoramento do sistema de controle, prevenção e repressão da corrupção.
Os elos que compõem a estrutura da obra e a linha de abordagem dos temas postos
foram concebidos com base na correta ideia de ruptura com aquilo que Luís Alberto
Warat denominou de “egocentrismo textual”, ou seja, o postulado segundo o qual as
significações veiculadas pela lei se esgotariam em sua própria textualidade. Bem ao
contrário disso, o discurso normativo não se determina pelas “certezas significativas” que
ele supõe anunciar. E exatamente por isso é que não se deve perder de vista a estratégico
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e fundamental desafio daqueles que se propõem a contribuir para com o desvelamento
dos fins almejados pela produção normativa, apontando o melhor caminho a seguir na
aplicação da lei. O conjunto da obra ora apresentada cumpre – e cumpre muito bem –
essa tarefa.”

PAES, José Eduardo Sabo. Fundações, associações e entidades de interesse sial:
aspectos jurídicos, administrativos, contábeis, trabalhistas e tributários 9. ed., rev. e atual.
Rio de Janeiro: Forense, 2018. 848 p.
Sinopse: “As Fundações e as Associações cumprem, como Entidades de Interesse
Social, importante papel na sociedade. O Terceiro Setor, onde se inserem, objetiva o
desenvolvimento social, e hoje constitui-se parceiro permanente do Estado e da ordem
econômica. Com clareza e profundidade, o autor apresenta o tema no Direito pátrio, com
incursões no Direito Comparado. As pessoas jurídicas de direito privado conceituadas e
classificadas na obra recebem um exame acurado desde a sua criação até o encerramento
de suas atividades. A influência da religião no Terceiro Setor, bem como a participação
voluntária de pessoas que se dedicam a causas altruísticas com amor, ética e solidariedade
são também aspectos analisados. Em sintonia com a atualidade brasileira em face do
Código Civil e do novo Código de Processo Civil, a obra esclarece questões de regime
tributário – imunidades e isenções –, questões orçamentárias, de incentivos à captação
de recursos, transferência de recursos públicos, da concessão do certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social e da qualificação de OSCIP e reconhecimento como OS
e OSC. Examina, ainda, a origem, os tipos, a organização e a atuação finalística, contábil
e trabalhista dessas entidades, em especial das fundações, bem como explica a atuação
do Ministério Público em seu velamento, acompanhamento e fiscalização. Tudo dentro
de uma visão abrangente do autor – fruto de experiência e pesquisa continuadas – e de
um estilo original, capazes de tornar este livro instrumento de consulta para advogados,
membros do Ministério Público, magistrados, tabeliães e oficiais de Cartório e, é claro,
de orientação para dirigentes, colaboradores e contadores de Fundações, Associações e
demais entidades integrantes do Terceiro Setor.”
PEREIRA, Frederico Valdez. Delação premiada: legitimidade e procedimento. 3. ed.
rev. atual. Curitiba: Juruá, 2016. 237 p.
Sinopse: “A presente obra trata da colaboração premiada, mais conhecida no Brasil
por delação premiada, instituto utilizado amplamente em nações estrangeiras como
Itália, Espanha e nos países anglo-saxônicos, cuja finalidade primordial é de reforço na
investigação e prova da moderna criminalidade associativa, organizada e econômico322
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financeira. O tema é dos mais recorrentes no meio jurídico, sendo constantemente
objeto de preocupação e notícias, tendo em vista a quantidade de investigações penais
de grande repercussão nas quais se menciona a utilização da delação premiada como
instrumento de apuração de delitos associativos. É crescente a quantidade de processos e
investigações penais nos quais se cogita a utilização de colaboradores da justiça, sujeitos
ativos dos crimes investigados e que optam por cooperar com a justiça visando a obtenção
de benefícios no plano da apenação. O livro busca aprofundar questões controvertidas
relacionadas ao instituto, o qual tem reflexos penais, processuais penais, constitucionais
e criminológicos.”

PESTANA, Marcio. Lei anticorrupção: exame sistematizado da Lei n. 12.846/2013.
Barueri: Manole, 2016. 202 p.
Sinopse: “Lei Anticorrupção: Exame sistematizado da Lei n. 12.846/2013 representa meio
importante para a perfeita compreensão do conteúdo e extensão da Lei, não se limitando
a interpretar a norma no passo a passo dos seus artigos, mas enfrentando cada um dos
dispositivos a partir de uma estruturação temática, com preocupações pedagógicas e,
concomitantemente, de forte apelo prático. Além disso, realça pontos controvertidos e até
mesmo de validade jurídica discutível, o que muito contribuirá para as discussões judiciárias
de que, certamente, a norma em apreço será objeto.”

RÊGO, Werson (Coord.). Segurança jurídica e protagonismo judicial: desafios em
tempos de incertezas estudos jurídicos em homenagem ao Ministro Carlos Mário da Silva
Velloso. Rio de Janeiro: GZ, 2017. xxxi, 1092 p.
Sinopse: “A obra que ora se apresenta revela-se à altura do mister de entregar à
comunidade jurídica textos de grande densidade filosófica, acadêmica e científica em
torno do tema “segurança jurídica e protagonismo judicial», ao mesmo tempo em que
rende as devidas homenagens ao magistrado, ao acadêmico , ao jurista Carlos Mario da
Silva Velloso. Coroa de êxito as belíssimas homenagens que a ele prestaram o Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Getulio Vargas e a Harvard Law School
Association of Brazil, consagrando à posteridade um ser humano afável, generoso e
íntegro que, no exercício de sua função jurisdicional soube, como poucos, conciliar a
missão de interpretar o Direito harmonizando os valores Justiça e Segurança Jurídica.”

SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Prefácio: Marco
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Aurélio Mello, Apresentação: Cezar Roberto Bitencourt. 2. ed., rev. ampl. e atual.
Salvador: JusPODIVM, 2017. 199 p.
Sinopse: “A presente obra se propõe a exaurir os temas, confrontando os mais diferentes
posicionamentos doutrinários, não apenas entre si, mas também com a jurisprudência
dos Tribunais, com ênfase nos pronunciamentos do STF e do STJ, muitos recentíssimos,
prolatados no mesmo ano de edição deste livro (2016), garantindo-lhe máxima
atualização, de maneira a torná-lo de grande valia ao operador do Direito - magistrados,
promotores, defensores públicos, procuradores, delegados e advogados -, ao estudante
universitário, além, evidentemente, aos que estiverem prestando concursos públicos.”
“Em momentosa quadra, Marcos Paulo Dutra Santos, cuja trajetória acadêmica e
profissional dispensa comentários, aceitou o desafio de mergulhar fundo, com fidelidade
de propósito, no tema “Colaboração (delação) premiada”. Visitou as normas de regência,
a melhor doutrina, a jurisprudência, muito embora escassa. Sem ideias preconcebidas,
oferta-nos, a todos, trabalho no qual não mediu esforços.” (Min. Marco Aurélio Mello). “O
leitor tem em suas mãos um estudo criterioso, minucioso e, por que não dizer, denso texto
sobre a delação premiada, eufemisticamente denominada pelo legislador contemporâneo
de “colaboração premiada”, procurando retirar-lhe um pouco da amargura da adoção
de um instituto de discutível moralidade ética, como meio ou instrumento para suprir a
própria ineficiência do Estado em garantir a segurança e o respeito à ordem jurídica com
instrumentos ortodoxos, éticos e morais, próprios da boa formação moral de qualquer
cidadão de bem. (...) este trabalho preenche e amplia a escassa bibliografia nacional, o
qual foi elaborado, sem sombra de dúvida, com olhar apurado de um cultor do direito
e das garantias fundamentais do cidadão, como recomenda um Estado constitucional e
democrático de Direito como o Brasil. (Prof. Cezar Roberto Bitencourt).”

SILVA, Ângelo Roberto Ilha da (Org.). Crimes cibernéticos. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2017. 270 p.
Sinopse: “O livro trata de temas de real importância e atualidade no que tange ao
delineamento de delitos cibernéticos, incluindo, a problemática dos crimes previstos
no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tantas dúvidas suscitam, até a recente
tipificação do delito de terrorismo. A segunda edição vem a lume devidamente atualizada,
em especial em face do recentíssimo advento da Lei nº 13.441/2017, que trata da
infiltração de agentes de polícia na Internet com o fim de investigar crimes contra a
dignidade sexual de criança e de adolescente.”
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WENDT, Emerson. Internet & direito penal: risco e cultura do medo. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2017. 185 p.
Sinopse: “O Direito tem sido chamado a ser um provedor, um porto seguro, frente à
segurança perdida na contemporaneidade, seja ela social, seja ela jurídica. Mais que isso,
o Direito, em especial o Penal, tem sido visto como um instrumento produtor da paz
social. Assim, a obra tem como objetivo verificar como a cultura do medo e os aspectos
inerentes à complexa e atual sociedade de risco influenciam na elaboração/formatação de
novos tipos penais frente à conflituosidade tecnológico-digital contemporânea.”
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