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Apresentação 

Membros do Ministério Público brasileiro, 

É com imensa satisfação que fazemos chegar às mãos de nossos nobres colegas 

os Anais do X1IT Congresso Nacional do Ministério Público, cujo tema central, 

dessa feita, foi "Justiça Social- em defesa da ética e dos direitos fundamentais". 

Este é o fruto do trabalho intelectual de mais de 1.500 membros dessa 

grandiosa Instituição democrática, que participaram do fecundo evento para tra

zer a lume as teses que mais se ajustam ao espírito republicano e à defesa da 

cidadania plena. 

A propósito do temário nuclear, cabe destacar uma vez mais que a Comissão 

Organizadora e Científica desse conclave procurou elaborar uma pauta jurídica de 

grande amplitude, enfatizada pelos maiores valores da sociedade, para proporcionar 

o debate em profundidade de todas as matérias pertinentes à nossa atuação institucional 

e ampliar o universo do nosso conhecimento. Assim, na esfera criminal foi discutida 

a atuação do Ministério Público naquilo que diz respeito à prevenção, controle e 

repressão à criminalidade, com a perspectiva de se traçar um rumo a novos paradigmas; 

nas áreas cível e especializada, a abordagem foi direcionada à realização da justiça 

social pelo Ministério Público, sob o prisma da efetividade dos direitos fundamen

tais; por fim, na esfera da Política Institucional e Administrativa, enfocou-se a pro

cura da excelência em nossa Instituição. 

Além disso, buscamos destacar a interdisciplinaridade, inserindo exposições 

que envolveram outras áreas do conhecimento, como a Educação, a Psicologia e a 

Filosofia. Tivemos a pretensão de agregar valores culturais, para não subestimar o 

aspecto lúdico do aprendizado. Nesse sentido, o teatro - e aqui o Grupo Galpão, 

uma das maiores expressões das artes cênicas do País - foi inserido na nossa progra

mação. A apresentação da peça "O Inspetor geral" - texto de Gogol que, apesar do 

tempo, permanece contemporâneo ao ser comparado com as mazelas brasileiras -

manteve alta pertinência com a pauta de nosso Congresso. 



T odo o trabalho científico que foi produzido pelos congressistas, aprova

do primeiramente nas comissões temáticas e nos grupos de trabalho setorial e, a 

seguir, na Plenária final, encontra-se agora definitivamente consignado nestes 

A nais do XVI Congresso N acional do Ministério Público e corresponde ao re

gistro h is tórico do pensamento dogmático desta que é, certamente, a Instituição 

mais consentânea com o espírito republicano do nosso Estado Democrático de 

D ireito. 

Belo Horizonte, abril de 2006 

Edson Ribeiro Baeta 
Promotor de Justiça 

Preso Executivo do XVI Congresso Nacional do Ministério Público 



Carta de Belo Horizonte 

Os integrantes do Ministério Público de todo o Brasil, por decisão plenária do 

XVI Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Belo Horizonte, Minas 

Gerais, no período de 6 a 9 de novembro de 2005, reafirmando os preceitos consti

tucionais que norteiam a Instituição e em harmonia com o tema que foi objeto desse 

conclave - Ministério Público e Justiça Social - Em Defesa da Ética e dos Direitos 

Fundamentais, apresentam as seguintes proposições: 

1. Encaminhar moção ao Congresso Nacional para efeito fazer incluir na pro

posta de emenda constitucional que cria o Fundo de Desenvolvimento e Manuten

ção da Educação Básica - FUNDEB, recursos da União para financiamento de cre

ches como primeira etapa da educação infantil, cumprindo assim o preceito consti

tucional de prioridade absoluta da proteção à infância e juventude. 

2. Na área de defesa do consumidor, elegem como prioridade de sua atuação, 

visando a efetiva tutela da dignidade da pessoa humana, o combate à publicidade 

enganosa e abusiva na área de crédito ao consumo, bem como as cláusulas abusivas 

inseridas nos respectivos contratos e o combate à publicidade enganosa e abusiva na 

área de produtos alimentícios; apresentam oposição à ADIN 2591 ajuizada no STF 

e que tem como objetivo a não aplicabilidade do § 2° do art. 3° do CDC às institui

ções financeiras e bancárias; deliberam no sentido de se elaborar nota de esclareci

mento à sociedade civil e à comunidade jurídica, para demonstrar a inadequação 

técnica e social do art. 16 da Lei n. 7.347/85, modificado pela Lei n. 9.494/97, 

bem como postular junto ao Congresso Nacional a retirada da PEC 358/05, que 

traz em seu bojo proposta de atribuir ao STJ o poder de definir a competência do 

foro e a extensão territorial da decisão judicial nas ações civis públicas. 

3. Reafirmam a necessidade do Ministério Público atuar com firmeza contra 

a corrupção e, nesse sentido, deverá ser expedida correspondência à Presidência da 

República, solicitando apoio para tanto com retirada do PLC 65/99, oriundo do 

Projeto de Lei n. 2.961/97, de autoria da mesma; revogação do artigo 4° da Medida 



Provisória n. 2.225-45/02, que introduz parágrafos ao artigo 17 da Lei n. 8.429/ 

92; desistência da reclamação nO 2.138-6, ajuizada pela Advocacia-Geral da União e 

que se encontra em trâmite no STF; a CONAMP deverá intensificar a mobilização 

junto à~ lideranças políticas pela rejeição do Foro Privilegiado para as ações de 

improbidade administrativa previsto na PEC Paralela da Reforma do Judiciário, e 

desenvo lver contínua divulgação do assunto pela imprensa visando à obtenção do 

apoio da sociedade. 

4. Encaminhar moção ao Congresso Nacional e ao Poder Executivo Nacional 

com o objetivo de se promover reforma legislativa para elevar a pena prevista em seu 

artigo 6", § 3°, alínea b, da lei de abuso de autoridade, como forma de se evitar 

impuni ade à ofensa de bens jurídicos tão caros à estrutura fundamental do Estado 

DemocLitico de Direito, retirando, inclusive, esses delitos da esfera da competência 

dos Juizados especiais criminais. 

5. Ratificam, por fim, a necessidade de se aprofundar as investigações para 

apurar as circunstâncias do assassinato do Promotor de Justiça Rossini Alves Couto, 

ocorrido há 6 meses (10/05/2005), na cidade de Cupira, Pernambuco, no exercício 

de suas funções, e apresentação dos culpados à sociedade. 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2005 
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Comissão Temática I 

ÁREA CRIMINAL 



A CRIMINALlDADE DOS AGENTES DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, A IMPUNIDADE E A 

COMPETÊNCIA DA JUSTiÇA MILITAR ESTADUAL 
APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004* 

Gilberto Valente Martins 

Promotor de Justiça/PA 

FUNDAMENTAÇÃO - JUSTIFICATIVA 

o desenvolvimento de uma sociedade passa necessariamente pela evolução e 
aprimoramento das instituições, principalmente daquelas que historicamente tem 
um papel de destaque na organização política do Estado. 

No Brasil, após longo período de regime político autoritário, com o afasta
mento dos militares do centro do poder e com a instalação da Assembléia Nacional 
Constituinte, onde grande parcela dos seguimentos sociais e políticos discutiram e 
elaboraram a nova ordem jurídica nacional, surgiu a democracia brasileira com carac
terística representativa e com pouca participação popular. 

Promulgada em 08 de Outubro de 1988, a nossa Carta Magna, que lamenta
velmente não trouxe as mudanças necessárias para o desenvolvimento social e econômi
co, especialmente no capítulo do Poder Judiciário, demonstrando acanhamento nas 
soluções dos conflitos, recentemente passou por reformas, sendo que desde 1 de janeiro 
de 2005, vigoram as alterações inseridas pela Emenda Constitucional n. 45/04. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, que é classificada como 
rígida quanto a sua modificação, pela exigência de quorum qualificado e procedi
mento especial, já sofreu mais de 48 emendas, sendo retaliada em todos os seus 
títulos, inclusive em normas consideradas Cláusulas Pétreas, que não poderiam ser 
modificadas pelos constituintes derivados, e o mais grave é que o Supremo Tribunal 
Federal não exerce seu poder de controle, ficando omisso ou conivente com os exces
sos e caprichos dos governantes. 

Com a reforma do Judiciário não foi diferente, as mudanças substanciais apre
sentadas e discutidas, com participação de representantes da Magistratura do Minis
tério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil, de Juristas e etc, lamentavelmen
te não foram aprovadas, permanecendo algumas incongruências e anomalias jurídicas 
que impedem uma melhor distribuição de Justiça. 

Tese aprovada por maioria. 
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D entre estas falhas, destaco o tratamento dispensado no artigo 125, § 5° da 
Constituição Federal inserido pela citada Emenda, que prevê: 

"§ 5°. Compete aosjuízes de dú'eito do juízo militar processar e julgar, singular

mente, os crimes militares cometidos contra civil e as ações judiciais contra atos 
disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de 
juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares." (grifamos). 

Desde o episódio que ficou conhecido mundialmente como o "Massacre de 
Eldorado dos Carajás", inúmeras tentativas de mudança da estrutura da Justiça Mi
litar vem sendo feitas, inclusive propondo sua extinção. Com o advento da Lei n. 
9.299/ 97, tivemos a transferencia da competência para o Tribunal do Júri Popular 
de julgar o~ crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civil. 

Devemos reconhecer que a nova redação dada ao § 3° do artigo 125 da Carta 
Política, que criou a figura do juiz de direito, no âmbito da Justiça Militar, foi uma 
evolução, permitindo que julgamentos de determinados crimes sejam verdadeira
mente punidos, impedindo que o corporativismo negativo que vinha sendo vivenciado 
por aq ueles que militam nessa Justiça Castrense ocorram. 

E ntretanto, a reforma deveria ter sido mais profunda, prevendo que a compe
tência do juizo de direito da Justiça Militar seria para todos os crimes militares impró
prios ou acidentalmente militar e não somente para os que tenham como vítima civil. 

Ficar ia resguardada a competência do Conselho Permanente de Justiça ou ao 
Conselho E special de Justiça os chamados crimes militares próprios, pois seus refle
xos estão restritos a caserna e a assuntos relacionados com a disciplina, a ordem e a 
hierarquia. 

Se o hom senso tivesse prevalecido evitaríamos que a impunidade de alguns 
delitos ocorressem. É comum aflorar o sentimento corporativista quando os Conse
lhos de Just iça Militar, que são compostos de quatro (04) militares e de um (01) 
Magistrado, defrontam-se com julgamentos em que se aprecia a conduta de outro 
militar acusado, por exemplo: de peculato (art. 303 do CPM), de corrupção passiva 
(art. 308 do CPM), de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) ou de prevaricação 
(art. 319 do CPM). Todos estes tipos penais, quando praticados por militares, em 
serviço ou em razão da função, atualmente, mesmo com a reforma implementada 
pela Emenda Constitucional n. 45, continuam sendo julgados pelos Conselhos. 

A novel regra constitucional, em alguns casos, na forma como foi tratada, vem 
dando marge m a entendimentos divergentes, dificultando e criando embaraços para 
a solução dos litígios, retardando os julgamentos de atos criminosos praticados por 
Policiais e B mbeiros Militares. A redação, como foi aprovada, reservando a compe
tência do juízo de direito militar para julgar, monocraticamente, os delitos pratica
dos pelos mil itares estaduais contra civil, tem suscitado divergências. 

É i ndi~cutível que se um policial militar agride fisicamente um civil ou se 
invade seu do micilio, a competência para julgar este fato, no âmbito da Justiça Mi
litar será do j uízo de direito, singularmente. Entretanto, se o policial militar exige 
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vantagem indevida de um cidadão (crime de concussão previsto no artigo 305 do 
Código Penal Militar) alguns operadores do direito querem entender que a compe
tência seria de um dos Conselhos de Justiça Militar, ou o permanente ou o especial, 
tratando-se, respectivamente, de praça ou oficial. 

A justificativa para o equivocado entendimento é de que o ofendido, a vítima 
direta da ação criminosa é a administração militar e não o civil, conforme classifica a 
doutrina e jurisprudência. 

Porém, a interpretação a ser dispensada para o assunto não é esta. O Constitu
inte derivado não fez qualquer referência ou classificação da condição de vitima do 
civil. A melhor e correta interpretação é a que assegura o pleno exercício do direito ao 
cidadão. Independe se o ofendido é vitima direta ou indireta da ação criminosa do 
policial ou bombeiro militar. Para assegurar a competência do juízo de direito da 
Justiça Militar, monocraticamente, suficiente é ficar configurado que um civil figura 
no polo passivo da ação criminosa. 

Vejamos a situação do acima citado crime de concussão, previsto no artigo 305 
do Código Penal Militar, em que consiste: 

"Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que 
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida; 
Pena - reclusão, de dois a oito anos." 

Se a vantagem indevida for exigida de um civil, devemos assegurar a compe
tência de juízo de direito da Justiça Militar, para julgar o fato, sem compor qualquer 
Conselho. 

No crime de peculato, previsto no artigo 303 do mesmo diploma legal, pode
remos ter um julgamento colegiado (Conselho) ou somente pelo juízo de direito, 
conforme o caso. Se o dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, for público, 
teremos um Conselho para julgar, entretanto, se for particular e tratar-se de civil, o 
julgamento será feito somente pelo Magistrado Togado. 

Outro não pode ser o entendimento, pois estaríamos fazendo justiça pela me
tade. A norma constitucional não hierarquizou a condição de vitima do civil, se 
mediata ou imediata. Assim, não pode o hermeneuta criar embaraços ou dificulda
des para o pleno exercício do direito, dentre os quais de ver seus problemas e litígios 
apreciados pelo órgão do Poder Judiciário competente, assegurando o Juízo Natural 
previsto nos incisos XXXVII e UlI do artigo 5° da Constituição Federal. 

Enfrentando esse assunto sobre interpretação da norma constitucional, o Prof. 
Alexandre de Moraes, ex-Promotor de Justiça de São Paulo e Membro do Conselho 
Nacional de Justiça, citando Canotilho, discorre: 

"Canotilho enumera diversos princípios e regras interpretativas das normas 
constitucionais: 
da unidade da constituição: a interpretação constitucional deve ser realizada de 
maneira a evitar contradições entre suas normas; 
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do efeito integrador: na resolução dos problemas jurídico-constitucionais, deve
rá ser dada maior primazia aos critérios favorecedores da integração política e 
social, bem como ao reforço da unidade política; 

da máxima efetividade ou da eficiência: a uma norma constitucional deve ser 
atribuído o sentido que maior eficácia lhe conceda; 
da justeza ou da conformidade funcional: os órgãos encarregados da interpreta
ção da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta, 
altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente es
tabelecido pelo legislador constituinte originário; 
da concordância prática ou da harmonização: exige-se a coordenação e combi
nação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício total de uns em 
relação aos outros; 

da força normativa da constituição: entre as interpretações possíveis, deve ser 
adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das 
normas constitucionais." (in, Direito Constitucional, Nona edição,Jurídico Atlas, 
Atlas - 2001, São Paulo, p. 42/43). (grifamos). 

A sup remacia das normas constitucionais no ordenamento jurídico deve, sem
pre, ser prio rizada dando-lhe preferência ao sentido da norma conforme os seus pre
ceitos. T ratando sobre alguns princípios que devem nortear o hermeneuta, Jorge 
Miranda, leciona: 

"- a contradição dos PTincípios deve ser superada, ou por meio da redução pro
porcional do âmbito de alcance de cada um deles, ou, em alguns casos, median
te a preferência ou a PTioTidade de certos princípios; 
- deve ser fixada a premissa de que todas as normas constitucionais desempe
nham uma função útil no ordenamento, sendo vedada a inteTpTetação que lhe 
sUPTima ou diminua a finalidade; 
- os preceitos constitucionais deverão ser interpretados tanto explicitamente 
quanto implicitamente, a fim de colha-se seu veTdadeiTo significado." (do mesmo 
autor, p. 43). 

H erm enêutica Constitucional e Direitos Fundamentais, a luz dos princípios 
da moderna doutrina, são atividades simultâneas e na prática, afeiçoadas a juízos de 
conveniência e oportunidade. Alterando a lógica do racional pela lógica do razoável, 
as regras em vez de assegurar um Estado constitucional de Direito assegura um Esta
do judicial de Direito 

T ratando da aplicação dos modelos jurídicos, o Professor Inocêncio Mártires 
Coelho, Ex-P rocurador-Geral da República, descreve do seguinte modo: 
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"Preliminarmente, é de se destacar o caráter lingüístico de qualquer interpreta
ção, a exigir que os interlocutores falem a mesma linguagem, como condição de 
possibilidade de sua mútua compreensão, até porque - adverte Gadamer -
"quem fala uma linguagem que mais ninguém fala, em realidade não fala". 
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Disso decorre, a rigor, e imediatamente, a perda de sentido da velha disputa entre 
aqueles que atribuem à tarefa interpretativa a finalidade de descobrir, por trás das 

normas jurídicas, uma suposta vontade do legislador, e os que, também voluntaristas, 
impõem ao interprete o dever de se curvar às palavras ou à vontade da lei, como 
condição de legitimidade de todo labor hermenêutico." (in, Hermenêutica Consti
tucional e Direitos Fundamentais, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires 
Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco, Editora Brasília Jurídica, Instituto 
Brasiliense de Direito Público - IDP, 2000, Brasília, p. 73/74)". 

o mandamento constitucional do citado § 5°, do art. 125 da Constituição 
Federal é abrangente e deve ser considerado do modo que todo e qualquer crime em 
que um civil sofrer suas conseqüências, inclusive de ordem patrimonial, será assegu
rada a competência do juiz de direito. 

CONCLUSÃO - SíNTESE DOGMÁTICA 

Ante o exposto, empregando-se o mais correto método de interpretação da 
norma constitucional, conclui- se que: 

Todos os crimes militares perpetrados por integrantes das forças militares es
taduais, com exceção dos dolosos contra a vida, que sejam praticados contra civil, a 
competência para processar e julgar será do juiz de direito da Justiça Militar, 
monocraticamente. 

COMISSÃO TEMÁTICA I - ÁREA CRIMINAL 25 



o P DER-DEVER MATERIAL DE INVESTIGAÇÃO 
DO M INISTÉRIO PÚBlICO* 

Tiago Cintra Essado 

Promotor de JustiçalSP 

SíNTESE DOGMÁTICA 

1. O órgão do Ministério Público deve, sempre que possível, diante de inves
tigações co mplexas, tais como as que versam sobre tráfico de entorpecentes, sonega
ção fi scal, lavagem de dinheiro e crimes contra a Administração Pública, coordenar 
operações em conjunto com as Polícias Civil e Federal, Receitas Estadual e Federal, 
dentre outros órgãos estatais. 

2. A coordenação de investigações complexas pelo órgão do Ministério Públi
co com preende a realização de reuniões de trabalho com os demais órgãos fiscalizatórios, 
para defmição de estratégias investigativas entre todos os órgãos envolvidos, visando a 
uma ação inteligente e, por conseguinte, eficaz. 

3. O Procurador-Geral de Justiça poderia expedir recomendação para que o 
promotor de justiça criminal, sempre que diante de casos que exijam a atuação de 
diversos órgãos estatais, promova reuniões de trabalho entre eles, coordenando a for
ça-tarefa que deve se concretizar para garantia do melhor meio de combate à 
criminalidade organizada. Com isso, o Ministério Público estar-se-á materialmente 
exercendo o poder-dever de investigação, sem prejuízo de exercê-lo formalmente. 

FUNDAM ENTAÇÃO 

1 Introdução 

M uito se tem discutido, ultimamente, na sociedade, em relação ao poder de 
investigação do Ministério Público, na esfera criminal. Cumpre registrar que tal 
questão acha-se pendente inclusive no Supremo Tribunal Federal.1 

Os argumentos defendidos, tanto por quem apóia o poder de investigação do 
Ministério Público, bem como por quem o repudia, são respeitáveis. No entanto, 

Tese 'lprov'lda por unanimidade. 
1 Inquéri to 1l. 1.968. 
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seria estranho o Ministério Público como detentor da função constitucional de pro
mover, privativamente, a ação penal pública ficar alheio ao poder de investigação na 
área criminal (CF, art. 129, inc. 1) . 

Vale a pena destacar que a discussão acima referida tem como foco central o 
poder de investigação do Ministério Público, sob o aspecto formal. Ou seja, discute
se, em síntese, se o Ministério Público pode formalmente presidir investigações cri
mmaIS. 

Nesse sentido, merece ser consignado que o Ministério Público não pretende, 
com exclusividade, deter os poderes investigatórios criminais. E, com isso, a institui
ção defende a manutenção dos poderes investigatórios das Polícias. 

Todavia, quer fazer valer seu poder-dever constitucional de propor a ação 
penal pública, que, em alguns casos, para ter probabilidade de êxito, necessita que os 
fatos sejam investigados por seus próprios órgãos, sem prejuízo da cooperação de 
outros órgãos estatais. 

2 Objeto 

Mas o que se procura discutir neste trabalho não é o poder-dever de investiga
ção sob a ótica formal. Pretende-se, é bem verdade, demonstrar que antes de o Mi
nistério Público deter tal atribuição, ele possui o poder-dever de investigação sob o 
prisma material. 

3 Funções constitucionais do Ministério Público e seus reflexos na 
área criminal 

A atual ordem constitucional conceituou o Ministério Público como "insti
tuição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis" (CF, art. 127). 

Partindo deste conceito normativo, constata-se que o Ministério Público tem 
o dever de exercer as funções nele constantes, sob pena de, antes de tudo, violar a 
Constituição Federal. 

Com base neste enunciado, possível é concluir que o Ministério Público ain
da que não exerça formalmente funções investigativas na área criminal, vale dizer, 
presida procedimentos administrativos criminais, detém legitimidade para promover 
o trabalho dos órgãos estatais, para que, em última análise, a investigação aconteça e 
com eficiência, notadamente em relação aos delitos de maior complexidade e 
danosidade social. 

Desse modo, a ação do Ministério Público necessária para cumprir o preceito 
constitucional acima referido está em, primeiramente, a instituição conscientizar-se 
do seu papel constitucional e dos poderes corolários dele. 

Atualmente, delitos como tráfico de entorpecentes, lavagem de dinheiro, sone
gação fiscal e crimes contra a Administração Pública merecem uma atuação ministerial 
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mais efetiva, que não se confunde necessariamente com a presidência formal por parte 
do M inistério Público à frente de investigações para apurar referidos crimes. 

4 O M inistério Público como agente político na área criminal 

o momento presente exige que o Ministério Público assuma seu papel de agen
te político também na esfera criminal, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públi
cos e dos serviços de relevância pública para que a ordem constitucional prevaleça. 

Neste aspecto, detendo as atribuições constitucionais já referidas, cabe ao 
Ministério Público articular investigações, notadamente nos crimes destacados, en
volven do a participação dos órgãos estatais incumbidos de fiscalizá-los. 

Para tanto, ainda que não presida formalmente determinada investigação cri
minal, o :M inistério Público deve, em casos que merecem maior atenção, convocar 
reuniões de trabalho com as Polícias Federal e Civil, Receitas Federal e Estadual, 
dentre outros, com o fim de expor a necessidade de se atuar em conjunto em relação 
a casos específicos. 

A partir daí, deve-se traçar diretrizes investigativas harmônicas entre si, en
volvendo todos os órgãos, evitando atuações disformes, bem como omissões indevidas. 

As infrações penais acima exemplificadas, praticadas, muitas vezes, com requin
tes de profi ssionalismo, exigem do Estado uma atuação mais global possível, para que 
a repressão seja eficiente, e, com isso, prevenindo futuras condutas criminosas. 

O :l\Iinistério Público precisa valorizar a força e credibilidade político-social 
que detém c promover, materialmente, investigações de maior complexidade. 

A credibilidade política advém do próprio papel que lhe foi outorgado no 
texto const itucional e leis decorrentes dele. Enquanto que a credibilidade social está 
exatamente na esperança que a sociedade deposita nesta instituição. 

Vale dizer, a presente tese não visa à eliminação do poder-dever de investiga
ção fo rmal que possui o Ministério Público na área criminal e nem seria o caso, pois, 
de se tecer :lrgumentos para defender tal posicionamento. Mas, entende-se conveni
ente que haja maior exercício das forças constitucional e social que envolvem a insti
tuição, para que os promotores de justiça, de fato, defendam a ordem jurídica e o 
regime democrático, liderando as investigações ora enfocadas . 

Portanto, atitude simplista como a de narrar os fatos ou anexar documentos e 
requisitar a instauração de inquérito policial, limitando-se ao envio de ofício, sem qual
quer contato pessoal e direcionamento de estratégias investigativas com quem irá, de 
fato, presidir a investigação, não se configura dentre as mais adequadas para as infrações 
penais em destaque, em cotejo com as funções constitucionais do Ministério Público. 

É bem verdade, que para casos simples, a solução também deverá ser simples. 
Mas em casos complexos, quando se vislumbra que se faz necessária uma atuação em 
conjunto co m diversos órgãos fiscalizatórios, o promotor de justiça precisa promover 
encontros com referidos órgãos, ouvi-los, trabalhar para a definição de estratégias e 
metas, enfim , coordenar as operações necessárias para o sucesso da investigação. 

N estes casos, nem sempre o Ministério Público estará formalmente presidin
do a investigação, mas, com certeza, estará, de fato, articulando as forças estatais, que 
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conquanto isoladas, estarão trabalhando em conjunto e, portanto, sincronizadas, vi
sando ao mesmo fim. 

5 O poder-dever de investigação material 

Este poder-dever, eis que não se trata de mera faculdade, mas sim de exercício 
de dever constitucionalmente definido, não necessita de lei regulamentadora, bas
tando sim consciência e vontade política de colocá-lo em prática. 

Aliás, cumpre destacar que qualquer do povo poderá prender quem quer que 
seja encontrado em flagrante delito (CPP, art. 301). Desse modo, se a prisão em 
flagrante é uma faculdade para qualquer pessoa, que dirá então da faculdade de se 
investigar materialmente infrações penais e levar os fatos ao conhecimento das autori
dades competentes. 

No caso do Ministério Público, a investigação material trata-se de verdadeiro 
dever. Muitas vezes, a simples presença do promotor de justiça em uma operação 
investigativa impõe aos infratores a garantia de respeito aos seus respectivos direitos, 
bem como permite que os agentes policiais realizem o trabalho com isenção e segu
rança, evitando omissões indesejáveis, criminosas ou não. 

Tal postura ministerial investigativa também traz reflexo no futuro processo 
penal, eis que a prova até então colhida ganha em credibilidade. 

CONCLUSÃO 

Enfim, o que a ordem constitucional e a sociedade almejam é de promotor de 
justiça criminal que não se contenta com a demanda que lhe chega ordinariamente, 
mas que, a partir de trabalhos de inteligência, promova investigações materiais que 
acabam por desvendar a demanda reprimida. 

Para tanto, se faz necessário, não raras vezes, que abandone temporariamente o 
gabinete, partindo para trabalhos de campo, realize encontros de trabalho com os ór
gãos fiscalizatórios para coordenação de forças-tarefas, visando a uma atuação eficaz. 

Com isso, o Ministério Público cumpre seu dever e colabora para a transformação 
social. Aos poucos, os critérios de seleção de fatos criminosos vão se alterando, garantindo 
o devido combate a crimes que auxiliam razoavelmente a proliferação da miséria. 

O Ministério Público, antes de albergar o poder-dever de promover formal
mente investigação criminal, possui o poder-dever material de investigar. Trata-se de 
poder-dever que tem como escopo o exercício do papel constitucional que lhe foi 
conferido de defender a ordem jurídica e o regime democrático. 

O promotor de justiça também precisa exercer o papel de agente político na 
esfera criminal. A coordenação de operações realizadas em conjunto com outros ór
gãos estatais, como por exemplo, Polícia Federal e Civil, Receita Federal e Estadual, 
sem que o órgão ministerial esteja presidindo formalmente qualquer procedimento, 
também garante o sucesso da investigação. As forças-tarefas devem ser a regra em 
investigações complexas. 
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DA DEFESA ÀS VíTIMAS* 

lusara Müller Bevilaqua 

Promotora de Justiça/RS 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART 129, 
"São fonções institucionais do Ministério Público: 
IL Zelar pelo efetivo respeito dos Pode1'es Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, pro
movendo as medidas necessárias á sua garantia;" 

SíNTESE DOGMÁTICA ARTICULADA 

a) A efetividade da garantia constitucional de direitos iguais entre réus e vítimas, 
no processo penal - especialmente quando vítimas e/ou seus familiares forem radicados 
em locais distantes do local onde ocorreu um delito - transformar-se-à em realidade 
com o engajamento do Ministério Público na busca institucionalizada da efetiva defesa 
do direito á informação processual por parte das vítimas e/ou familiares . 

b) O Ministério Público, pela sua destinação, perfil, atuação qualificada e 
credibilidac1c, inter agindo e comunicando-se institucionalmente com o Partjztet en
tre os E stados, formando parcerias, trocando informações, é o Órgão ideal para efe
tivar essa garantia constitucional. 

c) E~ s a postura instituc.ional, ao mesmo tempo, criará uma ampla linha 
investigativ:l, um serviço de inteligência e contra-inteligência, uma eficaz forma de 
atuação na prevenção e punição dos delitos; implantará nova idéia de qualidade total 
institucional, sob nova ótica: a do diálogo, da parceria, da aproximação com a socie
dade brasile i ra organizada. 

FU N DA M E NT AÇÃO 

a) Fundamentos Jurídicos e Constitucionais 

"Justiça é a vontade constante e perpétua de dar o seu direito a cada um."l 

Já era .1 visão histórica do Imperador Justiniano, consagrada nas suas Institutas. 

Tese .tprov.tda por unanimidade. 
1 V Al\ I PRÉ . Spencer. I nstitutas do Imperador Justiniano. Traduzidas e Comparadas com o Direito 

Civil lhas' ciro . São Paulo: Livraria Magalhães, 1915, p.3. 
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A Constituição Federal de 1988 - traça regras básicas sobre a cidadania: pelo 
artigo primeiro, inciso II, a cidadania é um dos fundamentos; pelo artigo terceiro, 
entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está a construção 
de uma sociedade livre, justa, solidária, sem qualquer forma de discriminação. 

O artigo quinto da Constituição Federal, entre outros direitos, assegura a 
inviolabilidade do direito á vida, à igualdade e segurança (no caput) , a proibição de 
tratamento desumano ou degradante (art. 5°, inciso III) , mas, nos incisos lU, itens 
XIV e XXXIII do referido artigo 5°, garante textualmente:2 

XIV:"É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional. " 

XXXIII: "Todos têm direito a receber dos Ó rgãos Públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 

prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 

imprescindível á segurança da sociedade e do Estado." 

b} Atribuições constitucionais do Ministério Público 

Ao Ministério Público, uno, indivisível e funcionalmente independente, en
tre outros, cabe zelar pela defesa da ordem pública e dos direitos sociais e individuais 
indisponíveis (art. 127 e parágrafos da CF/88) . 

A promoção da paz social, a defesa da ordem pública, os direitos individuais, 
esteiam -se na idéia de 

igualdade, 
eqüidade, 
cidadania e 

garantia de efetivação de justiça. 
O Ministério Público é o guardião constitucional das garantias. 
Sabe-se que a Justiça só efetiva-se se presentes, na prática processual e 

investigatória, direitos iguais entre réu e vítima, garantia constitucional que deve 
estar efetivamente formalizada. 

Atualmente a vítima e familiares - no lado passivo do delito - não têm qual
quer proteção efetiva, institucionalizada, na defesa de seu direito de acompanhar e 
sentir o triunfo da verdade e da justiça. O in dúbio pro reu é uma instituição nacional 
que resulta de muitos fatores, inclusive da falta de informação processual de fatos de 
conhecimento da vítima e/ ou familiares e da sociedade em geral, cuja notícia corre 
solta fora dos autos. 

Cabe ao Ministério Público essa busca da defesa da prova, da verdade dos 
fatos; especialmente, na área criminal. 

2 Todas as citações constitucionais foram extraídas da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FE
DERATIVA DO BRASIL, Atualizada até 12.09.2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. 

COMISSÃO TEMÁTICA I - ÁREA CRIMINAL 31 



IUSSARA MÜLLER BEVILAQUA 

A Constituição Brasileira, no seu artigo 127 e seguintes, reconhece o Ministé
rio Público como instituição una, indivisível e funcionalmente independente, essen
cial ,í função jurisdicional do Estado, cabendo-lhe a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A busca da 
verdade é um princípio indisponível para a realização da justiça. Justiça social. 

A par de ser o Ministério Público o Órgão constitucionalmente encarregado 
de, privativamente, promover a ação penal, cabe-lhe, especialmente: 

Art.129, lI: "Zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as 

medidas necessárias á sua garantia." 

Entre os direitos explicitamente assegurados na Contituição Federal de 1988, 
estão os já referidos: 

A igualdade, 
A cidadania 
O direito á informação. 

c) A vít ima e familiares e seu sagrado direito á informação. 

Justiça tardia é injustiça dizia o grande Rui. 
Uma verdade de domínio público, muito citada pelos políticos é a que a paz 

social esteia -se no respeito aos direitos do cidadão. 
O efeito do divórcio da vítima e familiares do processo investigatório - por 

falta de informação, pela formal ausência de interesse institucional pelas suas pessoas 
como fonte informativa e de prova - a dificuldade dessa parcela social - o lado sofri
do do crime - muitas vezes tratado com descuido, desprezo ef ou desinteresse, de 
chegar e fazer ouvir-se no processo - ao lado da morosidade com que move-se a 
justiça penal, muitas vezes pode gerar injustiças. É sentida como. 

Se distantes do local em que ocorreu o delito, por estarem ou mudarem 
para ou tros Estados da Federação, por exemplo, a burocracia e, algumas vezes, a 
emperr ada máquina judiciária, não alcança ou tardiamente localiza essa 
desinformada e importante parcela de prova - exemplo prático desse fato pode 
ver-se no p rocesso do homicídio que foi objeto de reportagem na Linha Direta 
em 2005, p rocesso n. 029.04.000051-4 da Comarca de Naviraí, MS. Precatórias 
e precatórias, réu desaparecido processo com réu confesso que arrasta-se rumo a 
final desconhecido. 

Qyando não há cobrança através dos meios de comunicação, como ocorreu, 
v.g., no caso do jornalista Tim Lopes, ou, de Organismos Internacionais, v.g., no 
homicídio da Irmã Dorothy, a t tal ausência de informações pode, no meio social, 
gerar revolta, descrença na justiça, e, especialmente, favorece a impunidade, e, ainda, 
muitas vezes, segundo se vê rotineiramente nos noticiários policiais, incentiva os 
injustiçados a pensar em voltar aos tempos da Lei de Talião. 
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Essa situação de fato - ausência de informação - existe ou agrava-se especial
mente quando os interessados - vítima e/ou familiares, residem em determinado 
Estado da Federação e o fato - em tese - criminoso, ocorreu em outro Estado Federado, 
distante; embora as leis garantidoras de direitos e as leis punitivas, em regra, sejam as 
mesmas, o funcionamento da máquina judiciária, a atividade burocrática da Justiça, 
são diferenciadas e dificultam quando não impossibilitam o direito de acesso á infor
mações sobre o andamento do fato, por ausência de um órgão público que viabilize 
esse serviço. Uma parceria ministerial preencherá essa lacuna. 

O Ministério Público é o depositário constitucional das esperanças desses e de 
todos os cidadãos. A Instituição possui, histórica e merecidamente, a credibilidade e 
a confiança popular, pelo que o engajamento formal do Ministério Público na defesa 
dos direitos - especialmente, direito á informação, direito á justiça em razoável espa
ço de tempo - é um dos caminhos que se abrem neste início de século visando a 
efetividade na proteção aos direitos constitucionais das vítimas e seus familiares, en
quanto cidadãos brasileiros. 

CONCLUSÃO 

a) A efetividade da garantia constitucional de direitos iguais entre réus e vítimas, 
no processo penal - especialmente quando vítimas e/ou seus familiares forem radicados 
em locais distantes do local onde ocorreu um delito - transformar-se-à em realidade 
com o engajamento do Ministério Público na busca institucionalizada da efetiva defesa 
do direito á informação processual por parte das vítimas e/ou familiares. 

b) O Ministério Público, pela sua destinação, perfil, atuação qualificada e 
credibilidade, interagindo e comunicando-se institucionalmente com o parque! en
tre os Estados, formando parcerias, trocando informações, é o Órgão ideal para efe
tivar essa garantia constitucional. 

c) Essa postura institucional, ao mesmo tempo, criará uma ampla linha 
investigativa, um serviço de inteligência e contra-inteligência, uma eficaz forma de 
atuação na prevenção e punição dos delitos; implantará nova idéia de qualidade total 
institucional, sob nova ótica: a do diálogo, da parceria, da aproximação com a socie
dade brasileira organizada. 
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LIGAÇÕES TELEFÔNICAS PELO DESTINATÁRIO, 

I DEPENDENTEMENTE DE QUALQUER 
RE TRIÇÃO OU AUTORIZAÇÃO JUDICIAL * 

Leonir Batisti 

Promotor de Justiça/PR 

RESUMO: A Constituição Federal estabelece como direito e garantia 
fundam ental a inviolabilidade de dados e comunicações telefônicas. Permite ex
ceção dessa lnviolabilidade, se houver autorização judicial e a autorização se des
tinar a j nvestigações criminais ou instrução processual penal. A normativa cons
titucional tem servido para as empresas de comunicação telefônica exigirem or
dem judicial para informar dados e registros telefônicos aos destinatários de 
ameças , extorsões ou mesmo perturbações de outra ordem. Contudo, não há 
qualquer fundamentação ou razoabilidade em tal interpretação, pois, o destina
tário de com unicação tem direito de conhecer os dados de ligações feitas para seu 
terminal telefônico sem qualquer restrição, pois a hipótese não é abrangida pela 
inviolabilidade . 

1. A PRE SENTAÇÃO 

o uso do telefone difundiu-se de modo bem acentuado no Brasil. A alteração 
do modelo centralizado e estatal para o modelo privado e de concorrência serve para 
explicar essa difusão. Havia em dezembro de 2002 49.234.600 telefones fIxos e 
34.881.000 telefones celulares. A meta prevista para dezembro de 2005 é de 58 
milhões de telefones fIxos e 58 milhões de telefone celulares.! 

A questão é que esta difusão trouxe consigo vários hábitos e situações. Cons
tata- se hoje uma irrefreável utilização do telefone como meio de crime, principalmente 
extorsão e ameaça. 

T em acontecido que as companhias de telecomunicações recusam-se a fornecer 
às vítimas a origem desses telefonemas, implicando em desasossego destas. 

O O BJETIVO do presente estudo é apontar o quadro em que se assenta o 
problema do acesso a dados e registros telefônicos e apontar uma interpretação de regras 
jurídicas que indique o direito de o usuário ter conhecimento, independentemente 

Tese aprovada por maioria. 
1 Dados do :.vIinistério das Comunicações, acesso em 12-set-2005 (www.mc.gov.brltelecom/metas). 
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de quaisquer condições ou autorizações, da origem destas e de quaisquer ligações que 
tenham como destino o seu terminal telefônico. 

2. OS FUNDAMENTOS DAS PRESTADORAS PARA NEGAREM O 
CONHECIMENTO DIRETO AO USUÁRIO 

As razões que levam as companhias a negarem ao próprio assinante identifica
ção de chamada para seu aparelho são as seguintes: 

A) A CF consagra a inviolabilidade do sigilo de dados e das comunicações tele
fônicas (art. 50, inc. XlI), e estabelece exceção somente mediante autorização judicial. 

B) A Lei n. 9.296 de 24-07-96, que REGULAMENTA O ART. 5°, 
INCISO XlI DA CF, repete a menção exclusiva da autorização judicial. 

C) A Lei n. 9.472 de 16 de julho de 1997, que dispõe sobre a ORGANIZA
çÃO DO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, estabelece no seu art. 3°, 
inciso V, que o usuário de serviços de telecomunicações tem direito "à inviolabilidade 
e ao segredo de sua comunicação, salvo nas hipóteses e condições constitucional e 
legalmente previstas". 

D) Na mesma Lei n. 9.472 de 16 de julho de 1997 consta, ainda no mesmo 
art. 3°, inciso VI, o direito do usuário "à não divulgação, caso o requeira, de seu 
código de acesso" . 

E) A estas razões junta-se aquela advinda das interpretações do SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, o qual veio a considerar como não recepcionado o art. 
57, lI, letra e da Lei n. 4.717/62 - LEI GERAL DAS TELECOMUNICA
ÇÕES pela Constituição Federal. Concluiu, portanto, o SUPREMO, que antes da 
Lei n. 9.296 de 24-07-96, que regulamenta o art. 5°, inciso XlI da CF, a quebra de 
sigilo das comunicações telefônicas não podia ser feita por ausência de lei. 

"Escuta telefônica autorizada por magistrado, antes do advento da Lei n. 9.296 

de 24-07-96. Prova Ilícita". - STF (2A Turma, RE 222204/SP, rel. Min. Néri 

da Silveira, DjU28-04-00). 

Verdade é que o SUPERIOR TRIBUNAL DEjUSTlÇA apontou entendimen
to discordante, isto é, considerou legal interceptação telefônica autorizada por Juiz, 
mesmo antes da Lei n. 9.296 de 24-07-96. 

"Prova - escuta telefônica - validade porque precedida de autorização judicial" 

- STJ, 5" Turma, RHC 3612-5, Rel. Assis Toledo,Dj U27-06-94. 

Mais verdadeiro ainda é que o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDE
RAL, pelo PLENÁRIO, afirmou em medida cuatelar de ação dire t a de 
inconstitucionalidade, que a Lei n. 4.117 de 1962 foi recepcionada pela Constitui
ção Federal de 1988, em "seus aspectos básicos e essenciais" - STF, PLENÁRIO, 
ADI 561-MC/DF, reI. Min. Celso de Mello, j. 23-08-95, Dj U 23-03-2001 . 
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J\1uito embora sejam ponderáveis tais razões, pretende-se mediante uma aná
lise mai s co mpleta das regras, demonstrar que é direito do usuário destinatário de 
ligação telefônica ter conhecimento do termina/, do endereço de instalação, da duração 

da ligação e do titular do terminal de onde se originaram ligações teleflnicas. 

I mporta sublinhar a completa omissão da ANATEL diante da questão, o que 
implica em dar razão àqueles que entendem que a preocupação da agência é muito 
mais no sen tido de interpretar os interesses das prestadoras. 2 

3. OS ADOS X COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS 

A quebra de sigilo de dados e das comunicações telefônicas está permitido, 
conforme os dizeres da própria CF. O art. 5°, inciso XII indica que "é inviolável o 
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunica
ções telcfôn icas, salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 
que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal". 

Sem embargo, há entendimentos que negam que a CF tenha permitido a 
quebra de sigilo de dados. 3 Na realidade, aqueles que negam, interpretam a expres
são "salvo no último caso", como expressão que se refere exclusivamente a comunica
ções telefôn icas (e não a dados). 

O que quer dizer dados? 

D ados, segundo melhor interpretação, envolvem as datas de realizações das 
chamadas, () número de origem, o número de destino e as respectivas durações . Os 
dados evidenciam a relação de consumo entre usuário e a prestadora de comunica
ção telefôn ica. 4 Não se está aqui a falar de sigilo das comunicações de dados de 
outra natureza, que alguns interpretam também serem invioláveis de modo abso
luto. 5 

D e outro ângulo, também existem os dados cadastrais do usuário. A Lei 9472 
de 16-07-97, que dispõe sobre a ORGANIZAÇÃO DOS SERV1ÇOS DE TE
LECOM U NICAÇÕES, menciona ser direito do usuário (como não poderia deixar 
de ser), no art. 3°, inciso IX, o "respeito de sua privacidade nos documentos de 
cobrança e na utilização de seus dados pessoais pela prestadora de serviço". 

E o que são comunicações telefônicas? 

2 FA REN. \, Duciran Van Marsen. O Código de Defesa do Consumidor e os Direitos do Consumidor 
U SIIÚriO do Sistema de Telefonia Fixa. Revista de Direito do Consumidor 40, outubro a dezembro de 
2001. Sã" Paulo: Revista dos Tribunais, p. 93 a 106. 

3 G R lNO VER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES FILHO, Antonio 
M agalhães. As Nulidades no Processo Penal, 8a ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p.212-213. 

4 FRANC O , Alberto Silva; STOCO, Rui (coord). Leis Penais Especiais e sua Intelpretação 
Jurisprudencial. 7a ed. rev. atual. e ampl, 2a til'. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 1793. 

5 AVOLIO , Luiz Francisco Torquato. Provas Ilícitas - Interceptações Telefõnicas, Ambientais e 
Gravações Clandestinas, 3à ed. revista, ampliada e atualizada em face das Lei 9296/96 e Lei 10217/ 
2001 e da jurisprudência. São Paulo : Revista dos Tribunais, 2003, p. 172 .. 
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Inegavelmente, comunicação telefônica é a conversação entre duas pessoas, 
cada qual em um aparelho telefônico. Ou, "a comunicação de voz entre duas ou mais 
pessoas por meio de rede telefônica". 6 

Pretende-se aqui, chamar especial ATENÇÃO para o seguinte: a Constitui
ção Federal consagra a inviolabilidade de dados e das comunicações, não de modo 
absoluto, mas admite a interceptação de dados e das comunicações, por ordem judi
cial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal. 

Se assim é, num primeiro momento se pode CONCLUIR o seguinte: 
A) A LEI N. 9.296 DE 24-07-96 somente regulamenta a interceptação de 

comunicações telefônicas e admite a interceptação exclusivamente por ordem judicial e 
exclusivamente quando no interesse da investigação ou processo penal, quando o crime 
for apenado com reclusão, quando o fato não puder ser provado por outro meio. 

B) Não há, portanto, na LEI N. 9.296 DE 24-07-96 qualquer regulamenta
ção ou referência a dados. 

C) Fala-se em interceptação telefônica, significando propriamente aqui o co
nhecimento da conversa entre duas ou mais pessoas por parte de um terceiro, mas 
não é apropriado falar-se em interceptação de dados telefônicos, pois, o que adequa
damente pode ocorrer é a quebra de sigilo de dados. 

D) A interceptação telefônica somente pode ser autorizada por Juízo. É re
serva jurisdicional (ao lado da autorização de busca e apreensão e da decretação de 
prisão, com a ressalva quanto a esta da prisão em flagrante). Nem mesmo as Comis
sões Parlamentares de Inquérito têm direito a decretar a interceptação. Mas a quebra 

de sigilo de dados e registros telefônicos NÃO é reserva jurisdicional, podendo, como 
admitido pelo STF, PLENÁRIO, ser promovida pela própria Comissão Parlamen
tar de Inquérito, conforme decidido expressamente na decisão que tratou dos pode
res das Comissões Parlamentares de Inquérito (STF, PLENÁRIO, MS 23652/ 
DF, reI. Min. Celso de Mello, DJU 16-02-01). 

4. A NOÇÃO DE INVIOLABILIDADE E OS SUJEITOS ABRANGIDOS POR 
ELA 

INVIOLABILIDADE "é a prerrogativa ou privilégio outorgado a certas coi
sas ou pessoas, em virtude do que não podem se atingidas, molestadas ou violadas".7 

Considerando o caráter axiológico imanente ao direito, inviolabilidade quer 
significar a proibição de violar. Violar não tem o sentido de conhecer, de ter contacto. 
Violar é algo mais. Pode-se dizer que violar é conhecer indevidamente, ter acesso ou ter 

contacto indevidos. 

6 NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e 
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2001, p. 2172. 

7 SILVA, De Plácido e. VocabulárioJurídico. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 518. 
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A inviolabilidade se dirige a certas coisas ou pessoas, mas, logicamente, os 
sujeitos de tal direito sempre são pessoas. 

Assim, os SUJEITOS a favor de quem se dirigem as inviolabilidades são 
pessoas em certas condições ou com certas qualidades. A inviolabilidade do parla
mentar, por exemplo, é dirigida diretamente à figura dos parlamentares, mas tem 
como objeto suas opiniões, palavras e votos. A inviolabilidade de domicílio tem como 
sujeito os mnradores da casa, mas tem como objeto a casa. 

A im iolabilidade de dados e de comunicações telefônicas têm como sujeitos 
de direito todos aqueles que usam esse meio de comunicação e o objeto da 
inviolab ilidade, obviamente, é a própria comunicação. 

O s suj eitos obrigados a atender e cumprir a inviolabilidade são todas as demais 
pessoas, físicas e jurídicas, inclusive e especialmente as prestadoras de serviços de 
telefonia, q e devem zelar para que as comunicações não sejam violadas por terceiros. 

D o que se conclui que se o sujeito é o detentor do direito subjetivo à inviolabilidade, 
não pode ser igurar como sujeito obrigado a atender e cumprir essa mesma inviolabilidade. 
Não pode ser ao mesmo tempo o sujeito ativo e passivo da mesma obrigação. Pode-se 
tomar o dizer de Kant: "o direito é inseparável, segundo o princípio de contradição, 
da facu ldade de obrigar ao que se opõe ao seu exercício".8 

O at; ngir, molestar ou violar, não se referem àqueles que podem, de direito, 
alcançar a coisa ou a pessoa. A violação é ACESSO INDEVIDO. 

5. AS INVIOLABILIDADES NÃO SÃO ABSOLUTAS 

As inviolabilidades, mesmo que a Constituição Federal não mencione qual
quer exceção, não são absolutas. 

T anto assim é que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, mesmo constan
do na CF a inviolabilidade (que seria absoluta) das CORRESPONDÊNCIAS estabe
leceu ser regI/lar a interceptação de correspondência pela administração penitenciária, ao 
fundam ento de que 

"A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança públi

ca, ou disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre 

excepcionalmente, e desde que respeitada a norma inscrita no art. 41, parágrafo 

único da Lei n. 7.210/84, proceder à interceptação da correspondência remetida 

pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar 

não pode constituir instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas" - STF, lA 
Turma, HC 70814/SP, reI. Min. Celso de Mello, DjU24-06-94, p. 16649. 

Sob outro enfoque, também o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
pontua muito bem que a inviolabilidade de correspondência não impede a apreeensão 

8 KANT , b l1manuel. Doutrina do Direito. São Paulo: lcone, 1993, p. 47 (Tradução Bini, Edson). 
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de sua minuta mediante autorização judicial, desde que tal medida impeça 
consequências maiores em razão de a correspondência servir de meio para afrontar o 
direito à intimidade e vida privada. 

"A violação de CORRESPONDÊNCIA, com maltrato à liberdade de pensa

mento resguardada pela Constituição Federal, somente se concretiza quando 

se tratar de correspondência fechada. De outro lado, a apreensão de documen

to, representado por minuta de carta já remetida, mediante autorização judicial, 

não representa afronta ao direito assegurado pelo art. 5°, X da CF (intimidade, 

vida privada, etc), porque idêntica proteção é reservada à honra das pessoas, 

não podendo aquela (intimidade) servir de salvaguarda para maltrato a esta 

(honra). RHC improvido" - ST], 6A Turma, RHC 6719/SP, reL Min. Fernando 

Gonçalves, DjU08-06-98, p. 178. 

Também é de ponderar que a inviolabilidade da casa e do sigilo da correspon
dência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas sus
tentam-se na inviolabilidade da intimidade, constituindo verdadeira extensão desta 

última. Ou seja: a fundamentação básica é a defesa da intimidade e vida privada das 
pessoas. 

Mas, o próprio direito à intimidade não constitui direito absoluto, pois, a Lei n. 
9.034 de 1995, que dispõe sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção 
e represssão de ações praticadas por organização criminosa, por força da alteração da 
Lei n. 10.217 de 2001, admite no art. 2°, inciso IV, "a captação e a interceptação 
ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, e o seu registro e análise, 
mediante circunstanciada autorização judicial". 

O que se pretende deixar estabelecido são 3 PREMISSAS: 
Primeira, que a base da consagração dos direitos às inviolabilidades é o direito 

à intimidade e vida privada. 
Segunda, que o próprio sentido de inviolabilidade, como direito de não ser 

atingido, molestado ou violado, não se dirige contra todos, sendo óbvio que a 
inviolabilidade da coisa não pode impedir o acesso dela àquele a quem o princípio 
visa proteger. 

Terceira, que os direitos e garantias às inviolabilidades indicadas na CF não são 
absolutos. Nem mesmo é absoluto o direito base, que é o direito à intimidade e vida 
privada. A inviolabilidade é limitada na própria CF ou é quebrada pela interpretação 
jurisprudencial, em função da ponderação da razoabilidade e proporcionalidade. 

6. AUSÊNCIA DE REFERÊNCIA A DADOS TELEFÔNICOS NA LEI N. 9.296 
DE 1996 

O STF, por várias vezes, antes da Lei n. 9.296 de 24-07-96 intepretou que a 
quebra de sigilo das comunicações telefônicas não podia ser feita por ausência de lei. 

Entendeu que o inciso XII do art. 5° da CF não recepcionou o art. 57, lI, e da Lei 
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n. 4.117/62, afirmando ser necessária a produção de lei para regulamentar a Cons
tituição. Ho uve entendimento contrário do ST]. 

Contudo, foi o próprio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que expres
samente reco nheceu o cabimento de quebra de sigilo de dados e registros telefônicos. E o 
fez, pelo PLENÁRIO, quando discutiu a validade de atos das Comissões Parlamen
tares de Inquérito: 

" .. .A QUEBRADO SIGILO CONSTITUI PODER INERENTE À COM
PETÊNCIAINVESTIGATÓRIADASCOMISSÕESPARLAMENTA
RES DE INQUÉRITO. O sigilo bancário, o sigilo fiscal e o SIGILO TELEFÔ
NICO (sigilo este que incide sobre os DADOS/REGISTROS TELEFÔNI
COS e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) 
ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade fundado no art. 
5°, X da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico às 
Comissões Parlamentares de Inquérito, ei que o ato que lhes decreta a quebra 
traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos pela 
própria Constituição da República aos órgãos de investigação parlamentar .. ... " -
STF, PLENÁRIO, MS 23652/DF, reI. Min. Celso de Mello, DjU16-02-01. 

Note- ,e a postura do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
P rimeiro o STF, inclusive pelo PLENÁRIO (STF, PLENÁRIO, HC 72588-

l/PB, reI. lV laurício Corrêa, DjU04-08-00), entendia que a ausência de lei especí
fica a regula mentar o art. 5°, XII da CF impedia a interceptação telefônica. 

Com o advento da Lei n. 9.296 de 24-07-96 a exigência veio a ser atendida, 
tornando-se possível a violação de comunicações telefônicas, mediante a interceptação. 
Mas, a Lei J1 . 9.296 de 24-07-96 não contém qualquer referência a dados e regis
tros. Como () STF, inclusive através do PLENÁRIO havia sustentado ser ilegal a 
própria interceptação, por falta de lei regulamentadora, como ainda não existe esta 
menção na lei regulamentadora, isto tornaria os dados de comunicações telefônicas 
insuscetíveis de quebra de sigilo ou insuscetíveis de violação. 

1\ las, () próprio STF, pelo PLENÁRIO, admitiu e reconheceu a possibilida
de de quebra de sigilo telefônico incidente sobre dados e registros. 

EM RESUMO: 
l\Ilesmo tendo o STF entendido que a Lei n. 4.117/62 não fora recepcionada 

pela CF, e s() mente o advento da Lei n. 9.296/96 é que tornaria legal a interceptação 
telefônica, continuou a entender possível a quebra de dados de sigilos telefônicos, 
embora a Lei n. 9.296/96 nada refira sobre quebra de sigilo de dados telefônicos. 

7. A DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF AMPLlFICATIVA DA LEI N. 9.296 
DE 24-07-96 

A Lei n. 9.296 de 24-07-96 ao regulamentar a interceptação telefônica me
diante "autorização judicial para fins de investigação criminal ou instrução processu-
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al penal", estabeleceu alguns pressupostos para tornar possível a autorização judicial. 
Permitimo-nos destacar dois pressupostos que interessam a esta análise: 

a)Não cabimento da interceptação telefônica quando a infração é punida com 
detenção, no máximo. 

b)O PRAZO para escuta é de 15 dias prorrogáveis por igual prazo, se neces
sário. Cabe à autoridade policial conduzir os procedimentos de interceptação, dando 
ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhá-la. 

O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelo PLENÁRIO, em 16-set-04, 
quando denegou o HABEAS CORPUS HC 83515/RS, por 8 a 1, interpretou que: 

- A interceptação requerida após apuração de CPI estadual, não foi a primeira 
diligência feita. Assim, o STF afastou a argumentação da defesa de que a quebra do 
sigilo deu-se pelo juiz antes da instauração do inquérito policial; 

- O prazo de renovação das interceptações (entre abril e outubro de 2001) pode 
exceder ao previsto na Lei n. 9.296/96, reconhecendo que as renovações foram fun
damentadas devidamente; 

- Não é necessária a transcrição completa das conversas a cada pedido de renova
ção de autorização, dado que foi disponibilizada transcrição completa aos réus, assim 
que foi encerrado o sigilo; 

- Ser válida a utilização das gravações para provar outros crimes quer sujeitos a 
reclusão quer sujeitos a detenção, crimes estes que não haviam gerado o pleito de 
gravação, pois quando tais crimes forem conexos, podem e devem ser levados em 
consideração. 

Note-se então, que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admitiu várias 
renovações e que as gravações podem ser utilizadas para prova de outros crimes conexos, 
mesmo que não sujeitos a reclusão. Note-se, ademais, que o SUPREMO TRIBU
NAL FEDERAL, pelo PLENÁRIO, deu elasticidade e extensão à Lei n. 9.296/96. 

O que se pretende sublinhar é que é sempre possível a interpretação ampliativa 
da lei ou mesmo da Constituição Federal. 

O STF, conforme demonstrado, interpretou propter legem, para não dizer 
ultra legem a própria Lei. Na realidade, o STF deu aplicabilidade, sentido prático
integrativo à lei. Não há dúvida do acerto de tal entendimento, haja vista que a 
interceptação telefônica autorizada judicialmente há de servir para desvendar tudo o 
que por meio dela se descobrir, abrangendo inclusive terceiros não mencionados como 
suspeitos inicialmente. 9 De se sublinhar que o SUPREMO TRIBUNAL FEDE
RAL rechaça as provas ilícitas em face do acatamento da fruit ofpoisonnous tree, mas 
é mais conforme com o nosso direito o acatamento do princípio da propoTCionalidade 
e a ponderação entre o interesse violado e o interesse público - (apuração do fato e 
responsabilização dos agentes).10 

9 PEDROSO, Fernando de Almeida. Processo Penal- O direito de Defesa: Repercussão, Amplitude 
e Limites, 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 407. 

10 GUARAGNI, Fábio André. Prova Ilícita e Princípio da Proporcionalidade: o Tratamento no Pro
cesso Penal Brasileiro. Cadernos do Ministério Público do Paraná, v. 3, n. 9, nov/2000, p. 69 a 84. 
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8. O SIGILO É PARA TERCEIROS NÃO PARA OS PROTAGONISTAS 

M es 10 quanto às comunicações telefônicas não se fala em interceptação quanto 
a A e B, protagonistas da comunicação. Apenas um terceiro pode interceptar as 
comunicações. A inviolabilidade se direciona contra todos os outros, exceto A e B. 

T anto assim é que a gravação unilateral é considerada constitucional e legal, po
dendo ser u ~ada como prova lícita. A única restrição à utilização desta gravação é a 
quebra do direito à intimidade. 

o STF, P turma, no HC 74.678-1 de SP, Min. Moreira Alves,j. em 10-06-

97, no DjU15-08-97, p. 37036, sendo COATOR o STJ, decidiu:HABEAS 

CORPUS. Utilização de gravação de conversa telefônica feita por terceiro com 
autorização de um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, quando há, 
para essa utilização, excludente da antijuridicidade.Mastada a ilicitude de tal 

conduta - a de, por LEGÍTIMA DEFESA, fazer gravar e divulgar conversa 
telefônica ainda que não haja o conhecimento do terceiro que está praticando 

crime - é ela, por via de conseqüência, lícita e, também consequentemente, 
essa gravação não pode ser tida como prova ilícita, para invocar-se o artigo 50 

L VI da Constituição, com fundamento em que houve violação da intimidade 
(art. 50, X da Carta Magna). Habeas corpus indeferido". 
"A gravação feita por um dos seus interlocutores, exclui a ilicitude do meio de 

obtenção da prova. O Supremo Tribunal Federal, nesta esteira, tem entendido 
que não há qualquer violação constitucional do DIREITO DE PRIVACI

DADE quando a vítima grava diálogo com qualquer tipo de criminoso (HC 
75.338/RJ, reI. Min. Nelson Jobim, DjU25-09-98). Este, também é o enten

dimento jurisprudencial adotado por esta Egrégia Corte (RHC 7216/SP, reI. 

Min. Edson Vidigal, DjU28-04-98)" - STJ 5A Turma, RHC 10429/MG, 
reI. Min.Jorge Scartezzini,DjU20-08-01, p. 489. 

Portanto, não há propriamente direito à inviolabilidade por parte dos envolvi
dos. A lattere relembre-se a liberdade de manifestação de pensamento e a vedação de 
anonimato (art. 5°, IV da CF), que também se traduz como uma garantia da eficácia 
do direito à privacidade, vislumbrado no próprio inciso X do art. 5° da CF.l1 

Se ne m mesmo se entende constituir violação a gravação unilateral de conversa 
telefônica, {()In maior razão, não há violação de dados e registros telefônicos no fato de 
um dos pro tagonistas conhecer os dados e registros. Se A liga para B, evidentemente 
que nem A nem B têm qualquer obrigação de sigilo desses dados. Ao contrário: B 
tem direito de saber de onde provém a ligação para seu terminal, qual o titular desse 
terminol e q/wntos minutos durou a ligação. 

11 SIL V A, j< )sé Afonso da. CUl'SO de Direito Constitucional Positivo, 22. ed., rev. e atual. nos termos da 
ReJ-o rma C onstitucional (até a Emenda Constitucional n. 39, de 19-12-2002). São Paulo: Mall1eiros, 
2003, p. ::' -14. 
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Estes dados podem ser obtidos diretamente pelo próprio receptor de ligação 
(caso de instalação dos chamados binas), mas também é OBRIGAÇÃO da prestadora 
de serviço com? corolário do princípio da eficiência da prestação de serviços (art. 6°, 
inciso X do CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). 

Obviamente, quando A liga para B, não há que falar em sigilo por parte de A. 
Em resumo: 

Só se fala em inviolabilidade de dados para terceiros e nunca para os protago
nistas. O direito à intimidade (ou privacidade, como alguns preferem) que sustenta 
as inviolabilidades, determina que o titular desse direito possa escolher divulgá-los 
ou não,12 repita-se, porque são os titulares do direito. 

9. A VALIDADE DA LEI N. 4.117 DE 1962 EM MATÉRIA DE DADOS E 
REGISTROS TElEFÔNICOS 

Conforme exposto, os dados e registros bancários podem ser identificados: a) 
para terceiros, em investigação, mediante autorização judicial ou pelas CPIsj b) para 
os próprios protagonistas, porque não alcançados pela proibição da violação. 

Está constatado que a Lei n. 9.696/96 ao regulamentar o inciso XII, parte final, 

do art. 5° da CF, tratou somente da interceptação telefônica, que é a violação por parte de 

um terceiro, de conversa telefônica entre outras pessoas. 
Logo, a dedução lógica é que a Lei que fundamenta a violação dos dados 

telefônicos é a Lei n. 4.117 de 1962, que no seu art. 57, declara que: 

"Art. 57 - Não constitui violação de telecomunicação: 
II - o conhecimento dado: 
a) ao destinatário da telecomunicação ou a seu representante legal". 

Observe-se que quando o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL afirmou 
que esta Lei n. 4.117 de 1962, não fora recepcionada pela Constituição Federal, referi
ra-se o SUPREMO que não fora recepcionada quanto ao regramento de interceptação de 

comunicação telefônica, EXCLUSIVAMENTE. 
E isto se deduz porque, não houve lei nova que regulasse integralmente a 

matéria da lei anterior. E a recepção da Lei n. 4.117 de 1962 pela Constituição 
Federal de 1988, em seus aspectos básicos e essenciais, foi confirmada pelo SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, PLENÁRIO, na já mencionada ADI 561 -MC/DF, 
Ao contrário, a Lei n. 9.296/96 nada contém sobre dados telefônicos e, portanto, a 
Lei n. 4.117 de 1965 continua válida e a regular tal matéria. 

Veja-se que a gravação unilateral de conversa telefônica feita por um dos 
interlocutores é considerada legal. Com maior razão, identificar o número de telefo
ne é bem menos suscetível de se poder considerar violação à intimidade do que a 
gravação. 

12 TA VARES, André Ramos. Cllrso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 437. 
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A o destinatário a prestadora deve dar todas as informações, especialmente se 
pedidas por ele, mesmo que não se rifiram a crime. Cabe acrescentar que a prestadora 
deve dotar-se de técnica para identificar inclusive os telefones cuja numeração não 
aparece em equipamentos como o bina. 

É que, em face da ponderação dos interesses envolvidos, deve prevalecer o interes
se de quem recebe as ligações telefônicas, em relação ao outro interesse chancelado 
pela L ei n. 9 .472/97 que dispõe sobre a ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE 
TELEC O J\ IUNICAÇÕES, que consagra no art. 3°, inciso VI, o direito do usuá
rio "à não divulgação, caso o requeira, de seu código de acesso". 

O direito à não divulgação do código de acesso: a) refere-se à divulgação geral 
em listas telefônicas e outros meios; b) somente se refere ao código de acesso, não 
alcançando a identificação do titular do telefone de onde provém ligações. 

10. CONCLUSÃO 

A ) A Constituiçâo Federal no art. 5°, XII refere a inviolabilidade dos dados e 
comunicações telefônicas, SALVO por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei 
estabelecer p" ra fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 

E) N ;io se deve confundir interceptação de comunicação telefônica com sigilo 
de dados ou registros telefônicos. O STF, pelo PLENÁRIO, quando decidiu a 
respeito do~ poderes das Comissões Parlamentares de Inquérito distinguiu um e 
outros . O s dados e registros telefônicos referem-se tão somente à identificação de liga
ções entre ll umeros telefônicos, a respectiva data e hora e a respectiva duração. A 
interceptaçflo é reserva de jurisdição. O sigilo de dados e registros telefônicos pode ser 
quebrado d iretamente pelas próprias CPls. 

C ) O conhecimento de dados e registros telefônicos é direito do protagonista, 
obrigação as prestadoras de serviços telefônicos, dispensando qualquer autorização 
judicial, dispensando mesmo indicação de existência de possível crime, entre outros 
motivos porque a inviolabilidade não se dirige contra quem é titular de direito que 
ela visa proteger e não há ofensa à intimidade oponível contra quem é destinatário de 
ligação teleionica. 
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DO ARTIGO 297 DO CÓDIGO PENAL * 

Eduardo Diniz Neto 

Promotor de Justíça-PR 

FUNDAMENTAÇÃO 

Com o advento da Lei n. 9.983, de 14 de julho de 2000, publicada no Diário 
Oficial da União, de 17 de julho do mesmo ano (em vigor noventa dias após a publica
ção), profunda alteração sofreu o artigo 297 do Código Penal (falsificação de documento 
público), nomeadamente com o acréscimo de novos parágrafos (3° e 4°), a tutelar a fé 
pública no tocante à autenticidade de papéis e documentos aptos a produzir efeito peran
te a Previdência Social, através de crimes equiparados ao tipo de injusto definido no seu 
caput. Entendeu, o legislador, ao tipificá-las, necessária a tutela, também pelo Direito 
Penal, de condutas atentatórias aos direitos dos trabalhadores em geral, com especial 
enfoque em seus reflexos perante o regime geral da Previdência Social. 

O Art. 297, caput, e seus §§ 3° e 4°, do Código Penal, introduzidos pela Lei 
n. 9.983, de 14.07.00, assim dispõem atualmente: 

"Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento 

público verdadeiro: 
Pena: reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa. 

[ ... ] 
§ 30 Nas mesmas penas incorre quem insere ou faz inserir: 

I - na folha de pagamento ou em documento de informações que seja destina

do a fazer prova perante a previdência social, pessoa que não possua a qualida

de de segurado obrigatório; 
II - na Carteira de Trabalho e Previdência Social do empregado ou em docu
mento que deva produzir efeito perante a previdência social, declaração falsa 
ou diversa da que deveria ter sido escrita; 
III - em documento contábil ou em qualquer outro documento relacionado com 
as obrigações da empresa perante a previdência social, declaração falsa ou di

versa de que deveria ter constado. 

T ese aprovada por unanimidade. 
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§ 4° Nas mesmas penas incorre quem omite, nos documentos mencionados no 

§ 3°, nome do segurado e seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do 

contrato de trabalho ou de prestação de serviços." 

D entrc essas novas previsões destaca-se, portanto, aquela do crime capitulado no 
§ 4° do Art . 297 do Código Penal, onde, ao fazer ampla remissão a qualquer docu
mento hábil a produzir efeito e a fazer prova perante a Previdência Social, ressurge, no 
entanto, que O legislador visou a proteger pontualmente o trabalhador face à usual 
prática do empregador, ou quem fizer suas vezes, de não efetuar as anotações, em 
Carteira de l~rabalho e Previdência Social e formulário próprio, respectivamente, para 
o inclui r como segurado obrigatório da Previdência Social e recolher a contribuição do 
segurado empregado, assim como a parcela a seu cargo (empregador), em infringência, 
outrossim, ?t s Leis n. 5.859/1972 (Art. 2°, inc. lI) e n. 8.212/1991 (Art. 30, inc. V). 

Comll a verificação desse delito em particular, na prática, dá-se, num primeiro 
momento, quase que na totalidade, no âmbito da Justiça do Trabalho, desde logo 
passaram os magistrados, nas sentenças proferidas em reclamatórias sob os mais vari
ados fu ndamentos, a determinar a extração de cópias dos autos e remessa ao Minis
tério P úblico para as providências legais no que concerne a sua persecução criminal. 
A par da originária atribuição do Ministério Público Federal para tanto, pois a 
autarq uia federal (INSS) é sempre sujeito passivo secundário do delito, também o 
Ministério Público Estadual passou a ser provocado para funcionar em tais casos, 
haja vista que, a despeito do disposto no Art. 109, inc. IV, da Constituição Federal, 
assim entendeu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça, culminando com a 
edição da Súmula 62: Compete à Justiça Estadual processar e julgar o crime de falsa 
anotaçrio na carteira de trabalho e previdência social, atribuído a empresa privada. 

Assim, passamos, também nós, Órgãos dos Ministérios Púbicos Estaduais, a 
ser destinat:i rios dessas peças extraídas de reclamatórias trabalhistas, o que levou ao 
estudo aprofundado da matéria e à formulação, pelo autor, de, acreditamos, relevan
tes cOn clUS(lCS sobre o tema. 

D esdc logo, entendemos que a hipótese potencialmente caracterizadora desta 
nova 6gura típica (Art. 297, § 4°, CP) está eivada de inconstitucionalidade, conclu
são a que se chega logicamente ao se analisar a matéria sob enfoques principiológicos 
constitucioll ais e fundamentais do Direito Penal. 

P rimciramente, porque, se considerarmos, à luz do método interpretativo his
tórico-sistentático, que o delito do novo § 4° do artigo 297 não deixa de ser modali
dade dc "falsificação de documento público", vale dizer, infração contra a fé pública, 
inserido entre os crimes de falsidade documental (material), não há como admitir a 
inclusão da simples conduta do empregador não registrar o empregado como falsida
de docume ntal. 

Vale nbservar, neste sentido, as considerações de Damásio E. de Jesus, no artigo 
"Deixar de registrar empregado não é crime", Jus Navegandi, n. 57, onde aduz que a 
doutrina tem reconhecido como objeto jurídico dos delitos de falsidade documental a 
autenticidade (função de garantia do documento), a perpetuação (incolumidade física 
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do objeto material) e o valor de prova (função probatória do documento) , não sendo 
suficiente que haja a afetação material do documento para a existência de crime, sendo 
necessário que a conduta ofenda-o juridicamente, lesando ou expondo a perigo de lesão 
suas funções de garantia, perpetuação e valor probatório, funções estas que não são 
lesadas pelo simples fato de deixar o empregador de registrar o empregado. 

A CTPS não submetida a registro pelo empregador não sofre, em face da 
conduta negativa, nenhuma alteração material ou ideológica capaz de lesar sua au
tenticidade, perpetuação e função probatória. O documento, pela omissão de regis
tro, não passa a ser falso, nulo ou de valor reduzido, não perde seu valor de fazer 
prova em Juízo das declarações materialmente nele produzidas, nem, tampouco, seu 
conteúdo é afetado, reduzido ou acrescido. 

Note-se que a simples omissão de registro na CTPS não causa prejuízo ao 
bem jurídico protegido, uma vez que não compromete a prestabilidade jurídica, de 
modo a não oferecer, portanto, potencial lesivo suficiente para agredir qualquer bem 
tutelado pelo ordenamento jurídico penal. 

Ademais, para reprimir esses atos existem sanções administrativas previstas 
nos artigos 41 e seguintes da CLT, sendo desnecessária a movimentação da máquina 
judiciária no intuito de buscar responsabilização penal por ato que ocasionou dano 
mínimo. 

Isto porque, também sob essa vertente, nunca se deve perder de vista o caráter 
fragmentário do direito penal, expresso através de princípios como o da intervenção 
mínima e da insignificância, pelos quais o Direito Penal, como ultima ratio ou ratio 
regum do ordenamento jurídico, somente deve intervir para a solução de conflitos e 
conseqüente pacificação social quando os outros ramos silenciarem, falharem ou fo
rem insuficientes para prevenir ou punir uma conduta ilícita e socialmente reprová
vel. A condenação penal possui caráter excepcional e deve estar reservada para os 
casos em que é o único meio de proteger a ordem social. Isso "é o que se denomina 
caráter fragmentário do Direito Penal. Faz-se uma tutela seletiva do bem jurídico, 
limitada àquela tipologia agressiva que se revela dotada de indiscutível relevância 
quanto à gravidade e intensidade da ofensa".1 

A partir, em síntese, da contextualização da feição tripartite do caráter frag
mentário do Direito PenaI,2 tem-se que o Direito Penal não deve sancionar todas as 
condutas lesivas dos bens jurídicos, mas tão-somente aquelas condutas mais graves e 
mais perigosas praticadas contra bens mais relevantes. 

E esse caráter fragmentário do Direito Penal é corolário do princípio da inter
venção mínima, limitador, por sua vez, do prinCípio da legalidade ou da reseTva legal. 

1 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal Ambiental. São Paulo: RT, 1992, p . 52. 
2 Segundo Muiioz Conde (Introducción al DeredlO Penal. Barcelona: Bosch, 1975, p. 72), em primeiro 

lugar, defendendo o bem jurídico somente contra ataques de especial gravidade, exigindo determinadas 
intenções e tendências, excluindo a punibilidade da pratica imprudente de alguns casos; em segundo 
lugar, tipificando somente parte das condutas que outros ramos do Direito consideram antijurídicas; e, 
finalmente, deixando, em princípio, sem punir ações meramente imorais, como, v.g., a mentira. 
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o princípio da legalidade, de sua parte, impõe limites ao arbítrio judicial, mas 
não impcde que o Estado - observada a reserva legal - crie tipos penais iníquos. 
Além disso, o arbítrio do legislador, condicionado às vagas políticas dominantes de 
seu tem po, não raras vezes tende a cominar sanções desproporcionais, bivalentes, ou 
mesmo cruéis e degradantes, de modo que imperiosa resulta sua limitação. 

O princípio da intervenção mínima surge justamente para orientar e limitar o 
sequioso poder incriminador do Estado, preconizando que a criminalização de uma 
conduta só f- C legitima se constituir meio necessário para a proteção de determinado 
bem jurídico . "Se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revela
rem-se suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não 
recomendável. Se para o restabelecimento da ordem jurídica violada forem suficientes me
didas ci7.JÚ ou administrativas, são estas que devem ser empregadas e não as p enais. Por isso, 
o Direi to Penal deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais 
ramos do D ireito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens relevantes na 
vida do ind ivíduo e da própria sociedade".3 "Na seleção dos recursos próprios do 
Estado, o D ireito Penal deve representar a ultima Tatio legis, encontrar-se em último 
lugar e entLlr somente quando resulta indispensável para a manutenção da ordem 
jurídica".4 O Direito Penal assume, destarte, uma feição subsidiária e sua intervenção 
só se justifiCl quando fracassam os demais meios e formas protetoras do bem jurídico 
previstas em outros ramos do Direito. A razão desse princípio, por fim - afirma 
Roxin - "radica em que o castigo penal coloca em perigo a existência social do cifetado, se o 
situa à /II arg ' Jn da sociedade e, com isso, produz também um dano socia!'s (grifos nossos), 

N esse último aspecto, a propósito, transplantando-o à hipótese do § 4° do 
artigo 297 ci o Código Penal, verifica-se que, para além de poder ser considerada, a 
intervenção do Direito Penal, verdadeiro bis in idem, a danosidade social desta decor
rente exacerba-se injustificavelmente, na medida em que, ao ressuscitar um conflito 
já solucionado por outro ramo do ordenamento jurídico - vale dizer, o reconheci
mento da irregularidade na omis ão de registro em CTPS dado o vínculo empregatício 
perfeito e a~ conseqüentes sanções administrativas, além do dever de indenizar por 
parte do ora indiciado -, provoca maiores danos do que aqueles que pretende evitar. 

N esse sentido, a repercussão social da criminalização da conduta pode alcançar 
dimensões que extrapolem a relação entre as partes, tanto mais que, com ela, podem 
ganhar fôlego iniciativas empresariais, de lege ferenda, de redução de direitos traba
lhistas, bem como de duvidosos meios alternativos de captação de recursos humanos, 
porquanto :"c verifica, em tese, que praticamente todas as reclamatórias perante a 
Justiça do T rabalho, julgadas total ou parcialmente procedentes, ou mesmo extintas, 

3 BIT ENC OURT, Cezar Roberto . Tra tado de Direito Penal- Parte Geral. 8. ed .. São Paulo: Saraiva, 
2003, v. J , p. 11. 

4 M A URA CH, Reinhart. Tratado de D erecho Penal. Trad. Juan Córdoba Roda. Barcelona: Ariel, 
1962, t . 1. p. 31. 

5 ROXIN, Claus et al. Introducción al Derecho Penal y al D erecho Procesal Penal. Barcelona: Ariel 
Derccho, 1989, p. 23. 
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com julgamento do mérito, v.g, pela transação - já que a omissão de dados na 
CTPS pode ser também total ou parcial-, poderiam, como vem ocorrendo amiúde 
na práxis forense laboral, levar, em tese, à caracterização da "omissão fraudulenta" do 
Art. 297, § 4°, do Código Penal, dando ensejo também à responsabilização criminal 
dos empregadores, de modo a fortalecer, aí sim, na contramão de políticas públicas 
de pleno emprego, a decadência do garantismo previdenciário oficial. 

Admitir essa intervenção, portanto, é pactuar com um Direito Penal casuístico 
e simbólico na sua pior acepção, contrário a um auspicioso Direito Penal funcional 
frente à criminalidade moderna, onde o legislador desfigura o real sentido dos valores 
fundamentais, à luz da Constituição, através das tipicidades penais. Nesse particu
lar, pondera Hassemer: "nestas áreas, espera-se a intervenção imediata do Direito 
Penal, tão apenas depois que se tenha verificado a inadequação de outros meios de 
controle não penais. O venerável princípio da subsidiariedade ou da ultima ratio do 
Direito Penal é simplesmente cancelado para dar lugar a um Direito Penal visto 
como sola ratio ou prima ratio na solução social de conflitos: a resposta surge para as 
pessoas responsáveis por estas áreas cada vez mais freqüentemente como a primeira, 
senão a única saída para controlar os problemas".6 Também Carnelutti adverte, sob a 
perspectiva preventiva, o aspecto nocivo da criação excessiva e descriteriosa de delitos 
- o que chama de inflação legislativa, com efeitos análogos ao da inflação monetária, 
na medida em que "desvalorizam as leis, e no que concerne às leis penais aviltam a sua 
eficácia preventiva geral". 7 

Como consectário, outrossim, do princípio da intervenção mínima, poder-se-ia 
invocar, ainda, que, solucionado o conflito e - também sob o ponto de vista meramente 
retributivo - , impostas as sanções administrativas e civis cabíveis, o fato não se reveste 
de gravidade tal a configurar injusto típico, nos moldes do prinCípio da insignificância, 

cunhado por Claus Roxin em 1964, em sua magistral obra Política Criminal y Sistema 
deI Derecho Penal, a partir do vetusto, porém sempre atual, brocardo latino minima non 

curat praetor.8 Segundo esse princípio, que Klaus T iedemann chamou de prinCípio de 
bagatela, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que 
se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal. "Amiúde, condutas que se 
amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam ne
nhuma relevância material. Nessas circunstâncias, pode-se afastar liminarmente a 
tipicidade penal porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado".9 

Oportuno enfatizar, em apertada síntese, nas palavras de Regis Prado, alguns 
limites que o Direito Penal, enquanto instrumento de proteção de bens jurídicos, 
deve respeitar: "a) princípio da adequação dos meios do Direito Penal para uma 
proteção efetiva de bens jurídicos; b) princípio da utilização do meio relativamente 

6 HASSEMER, W infried . Três Temas de Direito Penal. Porto Alegre: Publicações Fundação Escola 
Superior do Ministério Público, 1993. 

7 CARNELUTII, Francesco. La Crisi della L egge. Discorso Intorno aI Diritto, p. 178. 
8 ROXIN, Claus. Política Criminal y Sistema dei D erecho Penal. Barcelona: Bosch, 1972, p. 53. 
9 BITENCOURT, Cezar Roberto. Dp. cit., p. 19. 
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mais gr,lve; c) princípio da intervenção mínima; d) princípio do interesse preponde
rante - que considera ilegítima uma sanção penal que direta ou indiretamente pro
voque mai res danos do que aqueles que pretende evitar. Esses princípios, entre 
outros, apo ntam para uma limitação da tutela jurídico-penal para uma aplicação 
mais corret,l e racional do Direito Penal".lO 

1\ inconstitucionalidade, portanto, do dispositivo em análise reside notoria
mente na violação do princípio da intervenção mínima ou da necessidade de proteção 
do bem jurídico pelo direito penal - e os decorrentes caráter fragmentário e natureza 
subsidiária deste ramo do direito - , que, embora não se encontre explicitado na 
Consti tuição Federal, promana de expressos postulados e fundamentos do Estado 
Democrático de Direito nela contemplados, que traduzem, por sua vez, conjunto de 
valores con<., titucionais indeclináveis que servem de "limite intransponível ao legisla
dor ordinário, no sentido de que nunca deve existir contraste entre o sistema consti
tucional do ~ valores e o sistema penal", nas palavras de Sax, secundadas, dentre ou
tros, por Roxin. ll 

A propósito, preleciona Luiz Luisi que, nas legislações constitucionais e pe
nais contemporâneas, o princípio em causa, em geral, não se encontra explicitado, 
porém é um princípio imanente que por seus vínculos com outros postulados explí
citos e com os fundamentos do Estado de Direito se impõem ao legislador, e mesmo 
ao hermencutaY 

É o que sobressai, na Constituição Federal brasileira - tal qual, v.g, no artigo 
13 da Con -; tituição italiana; e no artigo 1° da Carta Magna alemã -, a partir da 
conjugação do artigo 5°, capu!, com o artigo 1°, inciso lII, ao estabelecer, o primeiro 
disposi tivo, que são invioláveis os direitos à liberdade, à vida, à igualdade, à segurança 
e à propriedade, e, o segundo, que alça como fundamento do nosso Estado democrá
tico de direito a dignidade da pessoa humana. "Decorrem, sem dúvidas, desses prin
cípios constitucionais, como enfatizado pela doutrina italiana e alemã, que a restri
ção ou privação desses direitos invioláveis somente se legitima se estritamente neces
sária a sanç'i.o penal para a tutela de bens fundamentais do homem, e mesmo de bens 
instrument,lÍs indispensáveis a sua realização social".13 

Com razão, nesse diapasão, aqueles que, radical e majoritariamente, propugnam 
pela aboliti() dessa malfadada figura típica no âmbito da almejada e já tardia Reforma 
da Parte Especial do Código Penal, em curso no Congresso Nacional.14 

10 PRAD O . Luiz Regis. Bem]urídico-Penal e Constinlição. 3. ed ., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 101. 

11 A pud Ll IIS I, Luiz V. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. , rev. e aum. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris, 2003, p. 39. 

12 LUISI , 1.lIiz. Op. cit., p. 39-40. 
13 LU I SI, I lI iz. La Función de Garantia dei Derecho Penal Moderno: Anuario de Filosofia del Derecho. 

M aurid: ' .c., 1973, p. 215. 
14 Nesse se] 1 tido: SILVA FRAN CO, Alberto et al. Código Penal e sua Illtelpretação ]urisp111dencial. 7. 

ed ., São I'aulo: Revista dos Tribunais, 2001, v. 2, p. 3.640. 
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Além dos argumentos acima expendidos, que poderiam, por si sós, como vis
to, suficientemente sustentar a inconstitucionalidade do § 4° do artigo 297 do Có
digo Penal, pode-se aduzir convincentemente que este dispositivo fere, também sob 
o aspecto formal, o constitucional princípio da legalidade (artigo 5°, inciso XXXIX, 
CF) e seu corolário da taxatividade. Senão vejamos: 

É evidente que esse tipo penal, conquanto inserido como parágrafo do artigo 
297 - que versa, por seu turno, sobre delito de folsidade material -, contempla, na 
realidade, forma de falsidade ideológica15 (Art. 299 do CP), pois a omissão dos dados 
no documento "afeta-o tão-somente na sua ideação, no pensamento que suas letras 
encerram",16 no seu conteúdo intrínseco. 

Assim, ainda que se releve o flagrante equívoco do legislador ao identificar a 
conduta omissiva do § 4° com a falsidade material do artigo 297, e a despeito de 
serem classificadas, ambas as hipóteses, como delitos formais - ou para alguns, ainda, 
de mera conduta ou mera atividade -, não se pode admitir, tal qual se observa na 
redação do dispositivo em tela, em se tratando de efetiva falsidade ideológica, a 
inexigibilidade, para além do dolo, do outro elemento subjetivo do injusto, o especial 
fim de agir a partir do que dispõe o tipo fundamental do artigo 299 do Código Penal, 
do qual efetivamente deriva ("com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante"), ou suas variantes análogas de 
outros tipos penais de injusto. 

Com efeito, nesse particular, nem se pode argumentar que o especial fim apre
sentar-se-ia como elemento subjetivo intrínseco tendencialou tendência subjetiva de rea
lização da conduta típica, não expresso no tipo - como, v .g, a intenção libidinosa nos 
delitos sexuais; ou o propósito de ofender nos crimes contra a honra - , segundo a 
classificação tradicional dos elementos subjetivos do injusto desde Mezger,17 haja vista 
que a falsidade ideológica somente adquire importância penal quando buscar um re
sultado compreendido expressamente no tipo (delito de tendência interna transcendente), 

ainda que não venha a ser alcançado, sem o qual a conduta torna-se igualmente atípica. 
Isto é tão mais inquestionável, na medida em que se constata que, quando o 

legislador pátrio refere-se a variantes formais do delito de falsidade ideológica de 
condutas comissivas, a partir do tipo fundamental do artigo 299 do Código Penal, o 
faz, normalmente, quanto ao especial fim de agir, também expressamente, como, 
p.ex., nos artigos 301, §§ 1° ("para prova de fato ou circunstância que habilite al
guém a obter...") e 2° ("com o fim de lucro") . E quando assim excepcionalmente não 
o prevê, também em condutas comissivas, é porque se trata de delito próprio, em 

15 ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Manual de Direito Penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, v. 2, p. 
115; BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. São Paulo: Saraiva, 
2004, v. 4, p. 322-24; PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 2. ed., São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 1.009; JESUS, Damásio Evangelista. Direito Penal. Parte Especial. 15., ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, v. 4, p. 5. 

16 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro : Forense, 1959, v. 9, p. 272. 
17 ApudPRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. 4. ed., São Paulo: RT, v. 1, p. 348-50. 
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razão d,t importância atribuída a determinadas profissões ou ao exercício de algumas 
funções ou atividades ( v.g .,juncionário público, nos artigos 300 e 301, caput, do CP; 
médico, no artigo 302). 

Porém , quando se trata da conduta omissiva ("omitir") inseridas no contexto 
do Código Penal, também a partir do paradigma típico do caput do artigo 299, 
deve, o legislador, trazer descrito expressamente o outro elemento subjetivo do in
justo, o que não se observa, às escâncaras, na redação do § 4° do artigo 297. A 
propósi to, p revê, de modo a não permitir conclusão outra, a Exposição de Motivos 
da Parte Especial do Código Penal (item 83, segundo parágrafo) que "para dirimir 
as incerteza s que atualmente oferece a identificação da falsidade ideológica, foi ado
tada uma f(')rmula suficientemente ampla e explícita: 'Omitir em documento pú
blico ou particular, declarações que dele deviam constar [ ... ], com o fim de preju
dicar um di reito, criar uma obrigação, ou alterar a verdade de fatos juridicamente 
relevan tes'" (grifo nosso) . 

A d ai g umentandum, ainda que em certas leis extravagantes possa se vislum
brar igual omissão quanto ao outro elemento subjetivo do injusto na descrição da 
conduta típ ica - criticável, saliente-se, da mesma forma -, esta ausência é supri
da po rque logicamente emana de referência explícita àquele em tipos 
incrimi nadores que tutelam, no mesmo contexto legal, o bem jurídico comum, 
ou em dispositivos de conteúdo normativo explicativo ou complementar, como 
ocorre , v.g . relativamente aos artigos 1°, inciso I, e 2°, inciso I , da Lei n. 8.137/ 
1990, que contemplam condutas comissivas e omissivas, onde tão-somente neste 
último se apresenta expressamente o especial fim "para eximir-se, total ou parci
almente, de pagamento de tributo", e, no primeiro, evidentemente, a omissão foi 
equivocada. e não proposital. 

Ma~ o equívoco forma l do legislador no tocante ao § 4° do artigo 297 
assum c C0 11 tornos insanáveis, pois não há, em qualquer dos incisos do parágrafo 
anterior, ao qual remete, nenhuma menção ao outro elemento subjetivo do in
justo, o q c leva qualquer tentativa de suprir a lacuna que não seja através de 
outra fonte normativa da mesma categoria ou instância, a caracterizar o emprego 
da analogin, processo de auto-integração da lei vedado, como cediço, no âmbito 
jurídico-penal, notadamente quando se trata de lei penal incriminadora. O tipo 
penal em apreço, por conseguinte, é mais uma daquelas figuras teratológicas cri
adas afo itamente pelo incauto legislador, pois comporta e se condiciona à larga 
margem dt' arbítrio do intérprete judicial, que consubstancia, em realidade, pe
rigosa discricionariedade, que leva o julgador a desmudar-se em legislador, de 
modo a atentar, sobretudo, também contra a feição garantística do princípio da 
legalidade c seu consectário da taxatividade. 

CONCLU ÃO 

E m suma: seja sob o aspecto formal, seja sob o aspecto material, mas princi
palmente sob este último, por confrontar, o § 4° do artigo 297 do Código Penal, 
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tanto o princípio da legalidade (artigo 5°, inciso XXXIX, CF), quanto o princípio 
da intervenção mínima, derivado do princípio da dignidade da pessoa humana 
(artigo 1°, inciso III, CF), está, o dispositivo, insuperavelmente, eivado de 
inconstitucionalidade, em virtude do que deve o Órgão do Ministério Público de 
primeiro grau, a par da possibilidade de ação direta nesse sentido ser proposta por 
outros Órgãos legitimados seus (ADIN), pautar, na atuação funcional na esfera 
criminal, neste particular, pelo controle difuso da constitucionalidade, a começar 
pela promoção de arquivamento de inquéritos policiais ou de procedimentos ad
ministrativos investigatórios originariamente instaurados nas Promotorias, com a 
devida chancela do Judiciário, como já vem ocorrendo, com sucesso, na Comarca 
de Londrina, a partir das promoções da 19a Promotoria de Justiça, da qual o autor 
é o atual titular. 
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Síntese Dogmática: O Ministério Público pode investigar crimes diretamente. 
Com o adve n to do Estado Democrático de Direito, o Parquet galgou o posto de principal 
protetor do regime democrático e dos direitos fundamentais sociais. Para bem desempe
nhar suas atribuições, foi investido de relevantes poderes, dentre eles o de instaurar proce
dimento im estigatório criminal, como ferramenta para coletar indícios que possam sub
sidiar futura ação penal pública, em casos cuja relevância ou peculiaridade demandem sua 
atuação, notadamente quando envolver policiais ou autoridades do alto escalão 
(criminalidade organizada), ou quando simples diligências puderem rapidamente escla
recer a notk ia-crime, sendo prescindível percorrer o calvário do inquérito policial. Ainda 
que esta função não tenha sido devidamente regulamentada pelo legislador 
infraco nstitucional, não se lhe pode negar desde já esta importante tarefa, pois sua legiti
midade e li mites de atuação florescem da seiva constitucional, como subjacentes à sua 
titularidade privativa da ação penal pública (teoria dos poderes implícitos). 

1. INTRODUÇÃO 

A presente tese versa sobre a possibilidade do Ministério Público realizar, 
pessoal e di retamente, mediante instrumento formal próprio, a investigação criminal 
no E stado Brasileiro. O tema é controvertido na doutrina e jurisprudência pátrias, 
inclusive nos pretórios superiores, gerando acalorados debates entre os diversos atores 
da persecu\;ão criminal, em que o raciocínio jurídico isento e consentâneo o novo 
perfIl mini~ terial delineado pela Constituição de 1988 cede lugar a argumentos que 
defendem i nteresses institucionais e corporativistas. 

A corrente contrária à função investigatória do Ministério Público entende 
que sua atuação na seara criminal cinge-se a requisitar a instauração de inquérito 
policial, nele podendo requerer diligências, além de poder-dever investigar direta
mente infLlções penais atribuídas a seus próprios membros. Investigar diretamente, 

T ese apr< lVada por maioria. 
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dizem, somente na seara cível, através de inquéritos civis e procedimentos a estes 
correlatos. Do contrário estariam usurpando função cujo monopólio foi constitucio
nalmente reservado à Polícia Judiciária (Polícias Civis Estaduais e Polícia Federal). 

Já a corrente favorável ao Ministério Público, surgida da necessidade de suprir 
a ineficácia e falta de agilidade da polícia judiciária em apurar determinados casos, 
defende que o Promotor de Justiça ou o Procurador da República, como titulares da 
ação penal pública, podem optar por conduzir pessoalmente investigações criminais 
para elucidar delitos cuja autoria (policiais ou autoridades) pudesse emperrar a inves
tigação tradicional. 

Após analisar e rejeitar todos os argumentos da tese oposicionista, filiamo-nos 
à segunda corrente, em que pese discordarmos que o poder investigatório criminal 
tenha sido previsto na Lei Complementar n. 75/93 (Estatuto do Ministério Público 
da União) ou na Lei Federal n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público) . À mingua de regulamentação infraconstitucional, referida investigação, 
concorrente e suplementar ao exercício da polícia judiciária, pode ser provisoriamen
te exercida com fulcro na teoria dos poderes implícitos, até que seja implementada 
lei específica sobre a matéria. Castrar esta iniciativa ministerial seria amesquinhar o 
Parque!, transformando-o em mero convidado de pedra, ou reduzindo-o à infamante 
condição de bobo da corte, nas palavras do Ministro Carlos Ayres Brito. 

2. POSiÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NOS TRIBUNAIS SUPERIORES 

O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado favoravelmente à função 
investigatória do Ministério Público, defendendo que não há incompatibilidade en
tre as investigações que realizar e a propositura da ação penal. Tanto assim que edi
tou a Súmula 234: "A participação de membro do MP na fase investigatória crimi
nal não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia". 

Já a Suprema Corte não nos oferece ainda uma visão definitiva sobre o assunto 
em comento. Num breve apanhado de julgados coletados após a Constituição de 1988, 
vê-se que oscilou entre permitir e negar esta importante função ao MP: a l a Turma do 
STF, no HC N.75. 769-3-MG (DfU28.11.97), cujo relator foi o Ministro Octávio 
Galloti, albergou a tese dos poderes investigatórios criminais do MP; já a 2a Turma, no 
HC n.77.371, decidiu, em 10 setembro de 1998, pela "legalidade da prova colhida 
pelo M inistério Público" (RTf 167/248), ratificando tal entendimento aos 07 de de
zembro daquele ano, ao julgar o HC 77.770. Entretanto, a 2a Turma desviou a rota 
de seu entendimento, assentando nos julgados do RE 205.473, RE 205.473-9-AL, 
RE 233.072-4-RJ e RHC 81.326-7-DF que tal função não competiria ao MP. 

Todas as decisões encimadas foram proferidas por Turmas, e não pelo plená
rio da Suprema Corte,l que teve alguns de seus componentes recentemente empossados 

1 Registre-se que três ações diretas de inconstitucionalidade (ADins n.2.202, 2.613 e 2.703) foram 
ajuizadas pelo Partido Social Liberal, questionando dispositivos da Lei Complementar n. 75/93 e da 
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no cargo de ministro. Daí o interesse despertado pela retomada do julgamento acerca 
do recebimento ou não da denúncia oferecida com base no Inquérito n.1968-DF, 
em que um deputado federal é apontado como um dos autores de suposta prática de 
crime de estelionato (CP, art. 171, §3°) contra o SUS - Sistema Unico de Saúde. 
Atualmente, o placar da votação é favorável ao MP, tendo os Ministros Carlos Ayres 
Britto, Ero~ Grau e Joaquim Barbosa divergido dos votos dos Ministros Marco Au
rélio e Nélson Jobim, que se posicionaram contra esta atribuição ministerial. 

3. INEXISTÊNCIA DE MONOPÓLIO DA POLíCIA JUDICIÁRIA 

Preferindo embasar-se no método hermenêutico historicista em detrimento 
dos métodos sistemático e teleológico, no julgamento do mencionado RHC 81.326-
7, o eminen te Ministro-relator Nelson Jobim realizou alentada pesquisa histórica 
sobre a suposta tradição do monopólio da polícia judiciária em conduzir investiga
ções crimin.Lis, embasando seu voto em precedentes legislativos e jurisprudência an
teriores à C onstituição de 1988, parecendo desconhecer a dimensão do novo trata
mento dado pelo constituinte ao Ministério Público. Streck e Feldens2 criticam tal 
método, enti-entando o problema com indisputável convicção, para concluir que não 
se pode olhar o novo com os olhos do velho. 

T arnhém é comum mencionar terem sido rejeitados alguns projetos de leis e de 
emendas à Constituição que explicitavam os poderes investigatórios criminais do Mi
nistério Público. Sobre o tema, Clemerson Merlin Cleve3 singelamente escreve que "se 
das deliberal;ões dos Constituintes não pode ser deduzida a proibição da ação ministe
rial no campo investigatório criminal, eis que tal ação decorre, naturalmente, da inter
pretação atualizada do texto constitucional vigente, com mais razão o mesmo ocorrerá 
quando em lluestão as deliberações do legislador ordinário. A efetividade da Constitui
ção não pode ficar a mercê de contingentes interesses políticos, nem sempre concerta
dos com os i nteresses sociais que legitimam os respectivos mandatos. Daí porque, p1'O
jetos de lei, ( mesmo projetos de emenda constitucional eventualmente não aprovados, não 
constituem diretriz hermenêutica séria para justificar determinada interpretação do texto ou 
para fechar 'I /testão sobre assunto que assume importância vital para a sociedade. Inclusive 

Lei !l . 8.625/93 que supostamente outorgariam ao MP poderes para realiza.r diretamente investiga
ções crim l!lais, mas tais ações já foram extintas, visto que o acionante deixou de ter representação no 
Congresso I Nacional. Contudo, sobrevive a ADin 2.943, proposta pelo Partido Liberal, que ainda não 
foi apreciada. Aliás, será coincidência que somente agora, por estar no Governo (a quem o Ministério 
Público p'lrece incomodar), tenha se preocupado tal agremiação partidária em combater a Lei n.8.625/ 
93 (Lei O rgânica do Ministério Público dos Estados) e a Lei n.75/93 (Estatuto do Ministério Público 
da U nião ,. após dez anos de sua publicação? 

2 STRECl\ , Lenio Luis. FELDENS, Luciano. Crime e Constituição. A legitimidade da função 
invesrigal (;ria do Ministério Público. Rio de Janeiro : Forense, 2005, p.67/70. 

3 CLEVE, C lemerson Merlin. Investigação criminal e Ministério Público. Jus N avigandi, Teresina, a. 
8, n. 450, , O set. 2004. Disponível em: <http://j us2 .uol.com.brldoutrina./texto.asp?id=5760>. Acesso 
em: 26 se!. 2005. 
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porque, em muitos casos, antes de ostentarem natureza verdadeiramente constitutiva, apre
sentavam finalidade meramente explicitadora, declaratória de uma condição disputada mas, 

todavia, perftitamente extraível do texto constitucional. (grifo nosso) 
Comungamos desta opinião do emérito processualista paranaense, pois a legi

timidade das diligências investigatórias do Ministério Público decorre da nova or
dem constitucional e nela deve ser compreendida. Entendimento contrário significa
ria engessar os debates ocorridos no Congresso Constituinte em prejuízo da própria 
Constituição. 

Aqueles que se opõem ao poder investigatório criminal do Ministério Público 
alegam que admiti-lo seria de certa forma albergar o sistema dos juizados especiais 
criminais no Brasil, por aqui expressamente rejeitado desde o Projeto RAO (da lavra 
do então Ministro da Justiça Vicente Rao), em 1936, até os debates na Assembléia 
Constituinte de 1988. A única utilidade do estudo dos juizados de instrução para o 
destrame da controvérsia em lume é frisar, com arrimo nos ensinamentos do prof. Aury 
Lopes Jr., que o claudicante juizado de instrução vem sendo gradativamente substitu
ído naqueles países pela investigação criminal conduzida pelo Ministério Público. 

Os atores nos juizados de instrução são o Promotor, o juiz de instrução e o 
órgão julgador. Na equivocada equiparação com o processo penal brasileiro, o papel 
do investigador seria encenado pelo policial, que substitui naquela fórmula o juiz de 
instrução, criando-se o dogma tão propalado: a Polícia investiga, o Ministério Públi
co acusa e o juiz instrui e julga. Ora, a ratio juris do juizado de instrução foi separar 
as funções de acusar e instruir o processo, e não de erguer um muro entre a investiga
ção prévia e a acusação. Apenas impediu-se que o órgão de imputação realizasse per si 

atos invasivos que pudessem malferir direitos fundamentais, ainda que em busca da 
verdade real, antes ou durante o processo judicial. Não se tratou de impedir investi
gações. Mesmo nesse sistema (dos juizados de instrução), verifica-se que não há 
dissolução entre as funções de acusar e investigar previamente. 4 Daí não haver razão 
de invocar o fato do juizado de instrução ter sido repelido no ordenamento jurídico 
brasileiro para justificar a tese impeditiva da investigação criminal pelo MP. Esta 
controvérsia cinge-se no binômio investigação/acusação, e não no binômio acusação/ 
instrução.5 Importa-nos então concluir, junto com Cláudio Fonteles,6 que se o in
quérito policial é um "procedimento anacrônico, burocratizado e comprometedor 
das garantias individuais", e o juizado de instrução "apresenta graves inconvenientes, 
sendo inconstitucional diante do sistema acusatório consagrado em nossa Constitui
ção (art. 129, I)", deve o Ministério Público atuar decisivamente na investigação pre
liminar, ficando ao cargo do judiciário controlar a existência e formação dos procedi
mentos investigatórios criminais, mediante provocação dos interessados. 

4 FONTES, Paulo Gustavo Guedes. Investigação criminal. DÚ'eito Comparado dá razão ao Ministé
rio Público. Revista Consultor Jurídico . Disponível em: . Acesso em: 01.09.05. 

5 CLEVE. Clémerson Merlin. Op.cit. 
6 FONTELES. Cláudio. Investigação preliminar: Significado e implicações. Boletim dos Procurado

res da República. Ano IH, n.35, março de 2001. 
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Aqueles que se opõem à investigação pelo MP costumam citar o artigo 144, § 
1°, incisos I, II e IV e § 4°, da Constituição, que atribuem de forma expressa às 
Polícias Federal e Civil a apuração de infrações penais. Para admitir-se que o Minis
tério P úblico pode presidir investigações criminais, é preciso, desde logo, rechaçar a 
falacio sa tese de que a Constituição Federal de 1988 atribuiu tal função privativa
mente (não apenas primordialmente) às Polícias Judiciárias. Nesse sentido, surgiram 
duas corren tes doutrinárias. 

O s e~ tudiosos do Direito Administrativo sabem que tradicionalmente a polícia 
é dividida em: polícia administrativa, polícia de segurança e polícia judiciária. A polícia 
administrativa estaria ligada ao conceito de poder de polícia administrativo, tendo por 
objeto as li litações impostas a bens jurídicos individuais, como liberdade e proprieda
de, visando () êxito da Administração na busca do bem comum. Já a polícia de seguran
ça tem por objetivo prevenir ou reprimir imediatamente a ocorrência de delitos, medi
ante policiamento ostensivo. A polícia judiciária (lato sensu) se distinguia, portanto, por 
ser incumbida da tarefa de apurar autoria e materialidade de delitos. 

E ntretanto a Constituição Federal de 1988 teria quebrado essa tradição dou
trinária, destacando deliberada e intencionalmente, por duas vezes, as expressões 
"apuração das infrações penais" das "funções de polícia judiciária", atribuindo-lhes 
sentido específico: no § 1° do art .144, os dois primeiros incisos especificam quais os 
delitos seriam objeto de apuração pela Polícia Federal, assegurando-lhe a exclusivi
dade da pol ícia judiciária da União apenas no inciso IV; e no § 4° diferenciou nova
mente , asseverando que às Polícias civis incubem "as funções de polícia judiciária e a 
apuração de infrações penais, exceto as militares". O texto constitucional, portanto, 
teria criado um conceito de polícia judiciária strictu sensu, que se limitaria às atribui
ções de ap io ao Poder Judiciário, tais como auxiliar na execução de ordens judiciais 
(mandado de prisão, busca e apreensão, requisições de perícias etc), garantir o cum
primento d:ls decisões liminares ou definitivas, efetuar a segurança de magistrados e 
funcio nári s da Justiça ameaçados em razão de suas funções etc. Destarte, por ter o 
art.144, § 1°, IV, CF/88, garantido exclusividade à Polícia Federal apenas quanto 
ao exercício da polícia judiciária (strictu sensu) da União, poderia o MP apurar infra
ções penais, pois a redação restritiva da norma em foco não englobou essa função. 

Ainda que favorável ao M P, não nos parece seja esta a melhor interpretação do 
texto constitucional, tanto porque contrasta com a arraigada conceituação de polícia judi
ciária, como porque seria irrelevante destinar com exclusividade funções meramente ad
ministrativas a determinada corporação policial. A má técnica legislativa do constituinte 
não pode ser chancelada pelo hermeneuta da Lex Magna. Não se pode acatá-la passiva
mente, pois a prevalecer esta tese, nada obstaria que as Policias Civis instaurassem inqu
éritos para se debruçar sobre crimes federais, o que empiricamente se sabe que não ocorre. 

Recebida a primeira corrente com ressalvas, a segunda corrente em comento 
apresenta argumento irrefutável: visou o legislador criar campos de trabalho específi
cos para cada uma das polícias. É preciso visualizar, como Streck e Feldens/ que o 

7 Cf. STR [ CK, Lenio Luiz. FELDENS, Luciano. Dp. cit., p.92. 
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legislador reservou para cada uma das polícias elencadas no caput um parágrafo den
tro do mesmo artigo 144, visando esclarecer e diferenciar a sua atuação. Assim, como 
elucidam brilhantemente Aloísio Firmo G. da Silva, Maria Emilia M. de Araujo e 
Paulo Fernando Corrêa,8 apenas a Polícia Federal, com exclusão de todas as demais 
polícias, poderia investigar crimes da competência da Justiça Federal. Por outro ân
gulo, quando os Procuradores da República não conduzissem suas próprias investi
gações, somente poderiam instrumentalizar as notícias-crime que lhes chegassem em 
mãos através da Polícia Federal. 

Observada essa diferença de tratamento constitucional, vê-se que mesmo na 
hipótese de adoção da esdrúxula tese do monopólio das investigações criminais pela 
polícia, somente os Procuradores da República estariam impedidos de realizar tais 
atividades pré-processuais, ficando os Promotores de Justiça à vontade para fazê-lo 
nos crimes de sua alçada, pois as atribuições da Polícia Civil não foram gravadas com 
a "exclusividade". De todo modo, é inarredável que se fosse intenção do legislador 
criar feudos investigatórios não haveria razão para distinguir a Polícia Federal das 
Polícias Civis, malferindo o princípio federativo da simetria das formas. 9 

Conclui-se que no âmbito da polícia judiciária, caberia apenas à Polícia Fede
ral a elucidação de crimes federais, que nem sequer poderia celebrar convênios com as 
Polícias Civis para delegar ou compartilhar essa função. lO Mas isso não impede que 
outros órgãos públicos, não policiais, apurem autoria e materialidade de quaisquer 
delitos. 

Ainda, a tese do monopólio da polícia judiciária não subsiste a uma análise 
mais acurada, pois se choca frontalmente com o princípio da universalização da in
vestigação criminal, adotado pela Carta Magna. Além da previsão, no próprio corpo 
da Constituição, da atribuição de funções de investigação a outros órgãos e poderes 
(inclusive no âmbito do Legislativo, Executivo e Judiciário), indisfarçável o enorme 
arcabouço de diplomas legais anteriores (cuja recepção jamais foi questionada) ou 
posteriores ao advento da Carta Magna de 1988, que trazem investigações de cunho 
direta ou indiretamente criminais explicitamente capitaneadas por órgãos diversos da 
polícia judiciária, que face à prescindibilidade do inquérito policial, substituem-no 
por outro instrumento. A requisição de diligências e a abertura do inquérito policial 
deve ser vista como opção, e não como obrigação do membro do Parquet. Entender o 
contrário seria erigir a peça policial em verdadeira condição de procedibilidade,11 

8 SILVA, Aloísio Firmo G. da; ARAÚJO, Maria Emília M. de; CORRÊA, Paulo Fernando. A 
Investigação Criminal Direta pelo Ministério Público. Extraído do site www.oneofito.com.br aos 
24.08.05. 

9 FONTES, Paulo Gustavo Guedes. In vestigação pelo MP: Exegese do art. 144. In Boletim dos 
Procuradores da República, n. 67,junho-2005. 

10 Frise-se que não há qualquer irregularidade no inquérito presidido por delegado da Polícia Civil que 
ao final das investigações sobre delito da esfera estadual conclui, ao seu término, pela ocorrência de 
crime federal, remetendo o procedimento inquisitorial à Polícia Federal ou diretamente ao MPF. 

11 Cf. CRUZ, Alex Sandro Teixeira da. O Ministério Público e a Investigação Criminal. Conamp em 
Revista, n.2, outubro-2003. Publicação da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. 
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argum ento que ninguém lucidamente defenderia, de onde se infere que a peça 
inquisitorial é instrumental e prescindível. 

4. LEGITI MIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA INVESTIGAR CRIMES 

Inicialmente é preciso esclarecer que o M inistério Público pode apurar crimes 
tanto direta como indiretamente. Neste último caso, em procedimentos administrati
vos ins taur~ ldos para apurar atos de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/92), 
cuja prática quase sempre é emaranhada de ilícitos penais. Se ao cabo das investigações 
forem apurados autoria e materialidade de atos de corrupção, dispensa indevida de 
licitações, superfaturamento etc, tais indícios coletados no inquérito civil seriam 
imprestáveis para fins penais? E staria o Promotor investigante impedido de oferecer a 
respectiva denúncia, devendo remeter suas peças à polícia, para uma mera repetição 
inócua daqueles atos? Responder que sim seria desconsiderar o princípio da eficiência 
que deve pcrmear todas as esferas administrativas! Qyalquer inquérito civil cujas peças 
remetam à prática de ilícitos penais podem subsidiar e embasar a imediata formulação 
da peça acusatória, inclusive pelo próprio membro do MP que o tenha conduzido. 

Qya nto à apuração direta, tratemos de repelir os argumentos dos detratores 
dessa fun \·ão . Defendendo teses que se contradizem, os opositores do MP, 
notadame te advogados e delegados de polícia (que em cena rara dão-se as mãos para 
brand ir em coro contra o poder investigatório criminal do Ministério Público), tra
zem à baila o primeiro dos supostos riscos das investigações capitaneadas por mem
bro do Pa1I/uet, A primeira tese parte da premissa "polícia parcial e Ministério Pú
blico imparcial". Alegam seus defensores que a condução pessoal das investigações 
por membro do MP macularia sua imparcialidade, deixando este de filtrar os exces
sos da atividade investigativa policial. Ora, tal argumento é similar ao que já foi 
rechaçado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça: "a participação de membro do 
Ministério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento 
ou suspeiç:to para o oferecimento da denúncia" (Súmula 234). Nada mais fez o STJ 
que reconhecer que o MP atua como parte pública no processo criminal, somente 
estando im pedido de funcionar nos casos em que seja amigo íntimo ou inimigo 
capital de qualquer dos envolvidos. Ou seja, a imparcialidade que se exige é de cunho 
pessoal, pois do ponto de vista funcional, traria prejuízos até mesmo para a função 
acusatória, como pontifica Hélio Tornaghi:12 

A segunda tese parte de premissa contrária: "polícia imparcial e Ministério Pú
blico parci:ll". Reconhece justamente na qualidade de parte do MP o óbice à sua atu
ação nas investigações. Afirmam seus elaboradores que a Polícia seria mais imparcial na 
colhei ta da prova. 13 A investigação realizada pelo MP seria tendenciosa, pois o membro 

12 T O RN. \ GHI, Hélio. A Relação Processual Penal. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 1987, p. 271. 
13 Aqui, cabe-nos meditar, alinhando-se ao pensamento de Ela Wiecko V. de Castilho (Investigação 

C riminal pelo Ministério Público. Boletim dos Procuradores da República. Ano 1, n. ll, março de 
1999), que se verdadeira a premi sa da primeira tese (a de que o Ministério Público é imparcial), a 
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do Parque! poderia se apaixonar pela linha investigativa, desprezando provas impor
tantes para a Defesa. Ora, o M inistério Público, de longa data, não é mais o acusador 
implacável, perfil reforçado com o novo status constitucional galgado. Parte pública, 
imparcial, não pretende punir a qualquer custo. Sua tese acusatória é conseqüência, e 
não finalidade única e inabalável dos procedimentos investigatórios por ele desenvolvi
dos, na busca de elementos que confirmem ou infirmem a notitia criminis. 

Em realidade, Polícia e MP devem atuar sempre à luz do princípio da 
impessoalidade, comprometidos com o respeito aos direitos humanos e com a busca 
da verdade real, com plena isenção de ânimos. Não é a rejeição ou adoção da tese da 
investigação criminal pelo MP que modificará essa finalidade . 

É inegável, entretanto, que em casos envolvendo autoridades ou seus protegi
dos, além de outros membros da força policial, a efetiva busca da verdade real dificil
mente seria solapada caso os trabalhos de apuração fossem dirigidos por agentes po
líticos que não gozem das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e independên
cia funcional, face à vinculação e subordinação ao Poder Executivo. Por oportuno, 
frise -se que a atribuição do controle externo não rivaliza com o poder investigatório 
criminal do Ministério Público, antes, justifica-o, complementa-o, e dele decorre, 
além de não ser suficiente para, nos casos concretos de omissão ou desvio policial, 
elucidar corretamente os crimes. 

Outro argumento desarrazoado é o de que poderia haver duplicidade de inves
tigações, e que as linhas investigativas desenvolvidas pela polícia e pelo MP poderiam 
se chocar ou atrapalhar uma à outra. Porém, é comum ocorrer investigações paralelas 
no âmbito de CPls e no respectivo inquérito instaurado pela Polícia Federal, sem 
que jamais tenha sido alegada qualquer nulidade. Ao contrário, polícia e Ministério 
Público podem trocar informações e ajudarem-se mutuamente, sempre no interesse 
público, não se vislumbrando qualquer prejuízo à elucidação de crimes. Aliás, é 
tendência mundial que isso ocorra. 

Qyanto ao embasamento jurídico para a atuação investigatória do MP, impe
rioso rememorar o artigo 129 da CF/88, que desenhou o perfil institucional do novo 
Parquet, explicitando suas funções institucionais, em elenco não taxativo, face à clá
usula de abertura prevista no seu inciso IX. Assim sendo, poderia o legislador ordi
nário atribuir a função investigatória criminal ao Ministério Público, servindo esta 
atividade legiferante apenas explicitar e delimitar seus contornos de atuação, mas não 
essencial para legitimar seus poderes investigatórios. Nesse sentido, Luís Roberto 
Barroso14 afirma categoricamente que o sistema constitucional não instituiu o mo
nopólio da investigação criminal por parte da polícia (como já suficientemente deba
tido e comprovado), acrescentando que "". também não parece decorrer do texto 

contrario sensu a polícia seria parcial (podendo desviar-se e exceder-se na colheita de provas). E de que 
valeria ao cidadão garantir-se a imparcialidade do MP, se este somente trabalharia com a matéria
prima coletada no inquérito para formar sua opínío delíc t:1? 

14 BARROSO, Luís Roberto. Parecer em resposta à consulta formulada pelo Conselho de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Humana. Extraído do sitewww.apmp.com.br. aos 28/08/05. 
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constitucioll al uma vedação expressa ou implícita ao desempenho eventual da ativi
dade investigatória por parte do Ministério Público. Com efeito, colhe-se na letra 
expressa do art.129, IX, da Constituição a possibilidade de o Ministério Público 
desempenhar outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 
sua finalidade, sendo-lhe vedada a 'representação judicial e a consultoria de entida
des púhlica<." 

Neste caso, resta-nos analisar, cotejando o art.129, IX, da CF/88, com a LC 
75/93 e L (' i n. 8.625/93, se tal atribuição já foi consubstanciada em nosso 
ordenam ent o jurídico infra-constitucional. Concomitantemente, faz-se necessário 
uma alusão ao inciso VI do art.129, que previu o poder do MP de requisitar docu
mentos e in ro rmações, mediante notificações, para instruir procedimentos adminis
trativos de ~ u a competência. Tais procedimentos seriam somente os cíveis ou tam
bém crimin.LÍs? Há interpretações restritivas e extensivas. 

Algulls juristas, do quilate de Miguel Reale Júnior e Eduardo Reale Ferrari,15 
entendem que seriam somente os cíveis, fazendo uma correlação direta com o inqu
érito ci vil, espécie do gênero procedimento administrativo. Já os que interpretam 
extensivamente questionam: mas então por quê tratar do mesmo assunto em incisos 
diversos> E por quê utilizar-se das expressões "inquérito civil" e "procedimento ad
ministrativ " como se fossem sinônimas? 

Parece-nos que há efetivamente mais de um procedimento administrativo de 
competência do MP (leia-se, instaurado e presidido por membro do Parquet), e que 
o inciso VI do art.129 da Lex Magna foi destacado com o fito de esboçar quais os 
poderes de l jUe gozaria para o êxito das investigações. Mas daí não se infere inequi
vocamente que sejam somente cíveis ou também eventualmente procedimentos 
investigatór ios criminais. A lei complementar a que se referiu o constituinte poderia 
ter dirimido a dúvida pro Ministério Público. Entretanto, não é essa a conclusão a 
que se chega após cotejar os arts.7° e 8° da Lei Complementar n.75/93. O artigo 8° 
repete a norma do art.129, VI, da CF/88, acrescentando e descrevendo 
pormenorizadamente, em seus vários incisos, quais os vários atos e medidas impositivas 
(destacando-se "realizar inspeções e diligências investigatórias", no inciso V) de que 
poderá se valer o MP, "nos procedimentos de sua competência". Uma interpretação 
sistemática com o dispositivo imediatamente anterior, artigo 7°, acima transcrito, 
não deixa dúvidas de que o membro do Parquet poderá instaurar, se nos limitarmos 
à redação literal deste texto legal, somente inquéritos civis e procedimentos adminis
trativoJ corr,>/atos. 

Procedimentos administrativos correlatos às funções institucionais do MPU ou 
procedimentos administrativos correlatos ao inquérito civil, ou seja, que envolvam estri
tamente matéria civil? A primeira hipótese é ilógica, pois o acréscimo do vocábulo 

15 REi\LE ] ÚNIO R, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. ApudVIElRA, Luis Guilherme. O Minis
tério Público e a investigação criminal. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n.46, jan.-fev., 2004, 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 
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"correlatos" no art. 7°, inc. I, seria totalmente desnecessário. A adjetivação de que se 
cuida amarra o intérprete à segunda hipótese, ou seja, o legislador ordinário clara
mente esboçou três áreas de procedimentos administrativos, nessa ordem: cível (inc. 
1), penal (inc. lI) e administrativo st1'ictu sensu (inc. III). O M inistério Público seria 
encarregado de atuar diretamente apenas nos que tratam de matéria cível, como os 
inquéritos civis ou seus semelhantes, tais como os procedimentos preparatórios de 
ação de inconstitucionalidade ou de representação por intervenção. 

Atendo-se à redação do texto em comento, na esfera penal, requisitará a ins
tauração e fiscalizará o bom andamento dos inquéritos policiais. Aliás, a expressão 
"podendo acompanhá-los e apresentar provas", que não constava da redação do art.129, 
VIII, da CF/88, denota a intenção de aproximar o MP das investigações criminais 
(mas será que a ponto de capitaneá-las?), inclusive permitindo-lhe apresentar provas 
que seriam acostadas aos autos do inquérito policial. 

A Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público), em seu 
art.26, também delimita, com pontos cardeais, os procedimentos administrativos 
nas searas cível (inc.I - instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos 

administrativos pertinentes, podendo colher depoimentos, requisitar informações, 
documentos e perícias etc), administrativa (inc. IIII - requisitar à autoridade com
petente a instauração de sindicância ou procedimento administrativo cabível), e pe
nal (inc.IV- requisitar a instauração de inquérito policial, pedir diligências em seu 
curso, podendo inclusive acompanhá-los) . Mais uma vez, pergunta-se: seriam pro
cedimentos pe1-tinentes às funções ministeriais, ou p ertinentes ao inquérito civil? Miguel 
Reale Júnior e Eduardo Reale Ferrari16 inclinam-se para esta última hipótese. 

Assim sendo, diante da inércia de nossos congressistas, é legitima a investiga
ção procedida pelo membro do Parquet? Nesse caso, quais os poderes de que gozaria 
o Ministério Público? O professor Antônio Scarance Fernandes pontifica que a edi
ção de legislação sobre o tema é imprescindível e mesmo recomendável para limitar os 
poderes do Ministério Público: "O avanço do Ministério Público em direção à inves
tigação representa caminho que está em consonância com a tendência mundial de 
atribuir ao Ministério Público, como sucede em Portugal e Itália, a atividade de 
supervisão de investigação policial. Entre nós, contudo, depende-se ainda de previsões 
esp ecificas no ordenamento jurídico positivo, evitando-se incerteza a respeito dos poderes do 
promotor durante a investigação"Y (grifo nosso) 

Em verdade, apesar do legislador ordinário ter-se inclinado à tese restritiva, 
daí não se pode concluir pela impossibilidade do Ministério Público investigar dire
tamente crimes. Seus poderes requisitórios (art.129, V, CF/88), subjacentes ao po
der investigatório, assumem viés nitidamente constitucional. A LC n. 75/93 e a Lei 
n. 8.625/93 não poderiam limitar o que a Constituição não distinguiu ou restringiu. 

16 JÚNIOR, REALE, Miguel; FERRARI, Eduardo Reale. ApudVIEIRA, Luiz Guilherme. Op. cito 
17 FERNANDES, Antônio Scarance. Processo penal constitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: RT, 

2000, p.243-244. 
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Soco rre-nos, a bom tempo, a Teoria dos Poderes Implícitos, de inegável apli
cação no direito constitucional brasileiro, como esposado na grandiosa obra de Pinto 
F erreir'l.18 1\ teoria enfocada foi cunhada pelo Juiz J ohn Marshall na Suprema Corte 
norte-amer icana, há mais de dois séculos, quando do célebre julgamento do caso 
"McCullocJ l vs. Maryland". Sintetizando a busca incessante pela efetividade das 
normas con ~titucionais: dado o poder, é do interessa da Nação facilitar-lhe o exercí
cio. O u seja, um órgão somente poderá exercer bem suas funções (atividade-fim) se 
lhe disponib ilizarem as ferramentas necessárias (atividade-meio). E várias são as fun
ções atribuídas ao MP pelo con tituinte: zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú
blicos c dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição 
(art.129, II) , defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais 
e individuais indisponíveis (art.127). Como fazê-las a contento, na seara penal, se 
quedar-se inerte, esperando, sempre e sempre, pelo trabalho da polícia judiciária? 
Nesse sentido, pontifica Alexandre de Moraes50 , ao afirmar que consagrou-se "des
sa form (/ , e ,'ntre nós aplicável ao Ministério Público, o reconhecimento de competências 
genériCi/s imp lícitas que possibilitem o exercício de sua missão constitucional, apenas sujeitas 
a proibições ( limites estruturais da Constituição Federal. Entre essas competências implíci
tas, parece-rios que não poderia ser afastado o poder investigatório criminal dos promotores 
e procumdor,'s, para que, em casos que entenderem necessário, produzam as provas necessá
rias pam cO 'l1bater, principalmente, a criminalidade organizada e a corrupção, não nos 
parecendo m zoável o engessamento do órgão titular da ação penal, que contrariamente ao 
histórico da Instituição, teria cerceado seus poderes implícitos essenciais para o exercício de 
suas ji/ll ções consideradas constitucionais expressas. ( ... ) 

Portanto, seria um contra-senso possibilitar a diversos agentes estatais, e até mesmo 
aos particuJ .tres, a investigação de delitos, e negar ao MP o poder-dever de colher 
elementos para confirmar eventual notitia criminis, engessando-o e tornando-o refém 
da desenvoltura da atuação alheia. Vê-se que o Parquet extrai seu poder investigatório 
do próprio poder acusatório, como titular da ação penal pública. Não se pode apartar 
dos Promot<lres e Procuradores dos meios legais e moralmente admissíveis em busca da 
formação dt' sua opinio delicti (atividade pré-processual), sob pena de comprometer sua 
função primordial (atividade processual), reduzindo-o "à infamante condição de bobo 
da Corte", ]l as palavras do ilustre ministro Carlos Ayres de Brito:20 

E ntendemos que a atividade legiferante, no caso em lume, é meramente 
explici tadora, declaratória de uma função perfeitamente extraível das normas consti
tucion ais, e que sua edição, assim como eventual proposta de emenda à constituição 
que trate do tema enfocado, serviriam apenas para uniformizar o entendimento 
jurisprudencial sobre a matéria, além de estabelecer limites ao MP na condução dos 

18 FE RRE] RA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira. São Paulo: Saraiva, 1989,v.2, p.132. 
19 M O RAF S, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional. 5. ed., São 

Paulo: At las, 2005, p.1684. 
20 BR 1'1'0 , Carlos Ayres de. Voto do julgamento no Inquérito 1.968. Ainda não publicado. Obtido por 

e- mail do STF, mediante consulta, aos 05.08.05. 
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procedimentos investigatórios, ou esclarecer em que hipóteses deveriam os órgãos 
ministeriais atuar. Em alguns casos, o legislador já explicitou tais poderes 
investigatórios, em leis jamais declaradas inconstitucionais: Lei n. 8.069 (ECA), art. 
201; Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), art. 201,VlI, e 74,VI; art. 356, § 2° do 
Código Eleitoral; art. 29 da Lei n. 7.492/96; e Lei 10.409/02, art.34. 

Do contrário, se entendermos que a edição de lei específica é condição sine qua 

non para tal atividade ministerial, o que fazer com os procedimentos investigatórios 
já em andamento ou com as ações penais com base neles deflagradas? Extingui-las 
por falta de justa causa, como pretende o ministro-relator do Inquérito 1.968-DF, 
ratificando a impunidade que grassa em terra brasilis? Optamos por permitir sua 
subsistência, bebendo na seiva principiológica da Constituição de 1988! 

CONCLUSÃO 

I - A Constituição Federal de 1988 não garantiu o monopólio das investigações 
criminais à polícia judiciária. Em seu artigo 144, § 1°, incisos I e IV, e § 4°, criou 
campos de trabalho específicos à Polícia Federal e às Polícias Civis, deferindo-lhes a 
primordialidade, mas não a exclusividade das investigações. Porém, a vinculação e su
bordinação das Polícias ao Poder Executivo, aliado à ausência de garantias funcionais e 
ao sentimento corporativista, podem comprometer a lisura e eficiência do inquérito 
tradicional na apuração de delitos cometidos por policiais ou autoridades públicas. 

II - Para suprir tal deficiência, como forma de exercício eficaz do controle 
externo, e na condição de titular da ação penal pública (CF, art. 129, 1), pode o 
Ministério Público imediatamente instaurar procedimento investigatório formal para 
apurar delitos, não se contentando em meramente requerer diligências investigatórias 
e a instauração do respectivo inquérito policial. 

III - Tal atribuição emerge do novo status do Ministério Público, pois a Cons
tituição Federal de 1988 o erigiu em função essencial e independente dos demais 
Poderes, destinada à defesa do Estado Democrático de Direito, de seus valores e 
interesses fundamentais. São exemplos de normas constitucionais que também 
embasam essa competência ministerial: art. 127, caput (defesa da ordem jurídica e 
dos interesses individuais indisponíveis, art. 129, II (zelar pelo efetivo respeito dos 
Poderes Públicos aos direitos fundamentais), art. 144, caput (segurança pública é 
dever de todos), arts. 1°,3° e 5° (a persecução penal rápida e eficiente é essencial para 
a garantia dos direitos fundamentais, da dignidade e da cidadania) . O apego à tradi
ção histórica da investigação somente por órgãos policiais é anacrônico e contrapro
ducente, fruto do desconhecimento da importância da interpretação teleológica e 
sistemática das normas e princípios constitucionais. 

IV - O art. 8° da Lei Complementar n. 75/93 e o art. 26 da Lei n . 8.625/93 
não regulamentaram, ao contrário do que pugna a classe ministerial, a função 
investigatória do Parquet. Os vocábulos "pertinentes" e "correlatos", que ali adjetivam 
os procedimentos administrativos, comprometem uma interpretação extensiva. O 
exercício da competência investigatória pelo Ministério Público, portanto, deverá ser 
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disciplinado mediante ato legislativo próprio, com fulcro no art. 129, IX, da CF/88, 
sendo prescindível emenda constitucional sobre o tema. 

V - O que aqui se preconiza é que a atividade legiferante explicitaria a função 
investigatória do MP, não sendo a inércia do legislador uma limitação formal a essa 
atribuição. J\ teoria dos poderes implícitos fundamentaria o poder investigatório cri
minal do .MP até a promulgação deste ato. Nesse ínterim, a eventualidade e a 
excepcionalidade da atuação do Parquet serão cláusulas abertas, a serem integradas à 
vista do caso concreto, sob pena de se tornar o MP mero repassador e ratificador das 
investigações policiais, no exercício de sua titularidade privativa da ação penal pública. 

VI - A investigação pelo Ministério Público deverá ser disciplinada mediante 
ato normativo interno, pelo órgão do MP competente, devendo se pautar pelos prin
cípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, inerentes 
à Administração Pública (artigo 37, caput, CF/88, preservando os interesses da soci
edade e do investigado, em atendimento aos preceitos legais, agindo de forma análo
ga ao Delegado no inquérito policial, com os poderes e instrumentos especiais do 
Ministério Público, sem prejudicar ou beneficiar deliberadamente o investigado, 
usando de meios morais e éticos, de forma pública e transparente, na busca de 
celeridade e do melhor resultado, inclusive em co-participação com órgãos policiais. 

VII - Eventuais excessos ou desvios deverão ser objeto de controle interno, 
sem prejuízo do controle judicial próprio. 

VIII - Não é hora, frente à criminalidade crescente e organizada que a todos 
preocupa, e se criar um abismo entre Polícia Judiciária e Ministério Público, sob 
argumento de exclusividade do poder investigatório. Qyanto mais órgãos investiga
rem os ilícitos penais (princípio da universalidade da investigação criminal), maior é 
a certeza da sociedade de que os crimes terão pronta e eficaz repressão, quer sejam 
praticados por hipossuficientes, quer por aqueles bajulados pelos poderosos do mo
mento. 
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NO TRIBUNAL DO JÚRI* 

Armando lúcio Ribeiro 

Promotor de Justiça/RN 

I - JU STIFICATIVA 

Razões de ordem constitucional e pragmática levam ao entendimento de que 
as votações do Tribunal do Júri devem ser interrompidas no voto definidor, equiva
lendo ,lO quarto voto em favor de uma tese, sob pena de violar-se princípio contido 
na Carta 1\ lagna, ou mesmo afastar do elemento popular a possibilidade de um 
julgamento isento de qualquer eiva ou pressão. 

N a consciência de que a Constituição é um paradigma hermenêutico inigualável, 
força é convir que o Art. 5°, XXXVIII, letra b, da CF/88, que garante o sigilo das 
votações no Tribunal do Júri, não recepcionou o Art. 497, parte final, do CPP, o 
qual estipula seja lavrado termo especial e que sejam declarados o número de votos 
afirmativos c o de negativos. No mínimo, a legislação ordinária merece uma interpre
tação conforme, pois sendo assinalados todos os votos, e caso todos sejam em um 
único sentido, há ofensa à garantia do sigilo. 

São nas palavras de Canotilho,1 que buscamos o suporte doutrinário: 

Toda ordem jurídica deve ser lida à luz da Constituição e passada pelo seu 

crivo, de modo a eliminar as normas que se não conformem com ela. São três as 

componentes principais da preeminência normativa da Constituição: a) todas 

as normas infraconstitucionais devem ser interpretadas no sentido mais concor

dante com a Constituição (princípio da interpretação conforme a Constituição); 

b) as normas de direito ordinário desconforme com a Constituição são inválidas, 

não podendo ser aplicada pelos tribunais e devendo ser anuladas pelo Tribunal 
Constitucional; c) salvo quando não são exeqüíveis por si mesmas, as normas 

constitucionais aplicam-se diretamente, mesmo sem lei intermediária, ou con

tra ela e no lugar dela. 

Tese aprc ,vada por maioria. 
1 CA :'-J 0 1 IHO,José]oaquim Gomes. Fundamentos da Constituição, p. 45 
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É necessário, portanto, se colocar em cotejo as duas normas, donde é certo se 
extrair o seguinte pensamento:2 "Correlacionar o Direito Processual com o Direito 
Constitucional é no todo pertinente e necessário, senão pelo fato de pertencerem, 
ambos, ao campo do Direito Público, pelo reconhecimento da primazia constitucio
nal na superposição das normas jurídicas." 

Toda lei, não importa a categoria a que pertença, deve guardar uma razão que 
conduza ao bem estar social, tendente a produzir benefícios sociais em se respeitando 
o seu preceito. No caso sub exame, o jurado, juiz de fato do Tribunal do Júri - e que 
não possui as mesmas prerrogativas do Magistrado de carreira -, sentir-se-á mais 
seguro e livre para emitir seu veredicto se lhe for assegurada essa certeza do sigilo do 
seu voto. Nunca é demais ressaltar que, no nosso ordenamento jurídico, é a única 
hipótese que permite a apreciação pelo sistema da livre apreciação imotivada, surgin
do, então, mais um argumento para a total efetividade do sigilo das votações. 

Some-se a esses argumentos teóricos, as invariáveis e inevitáveis pressões, nos 
mais recônditos rincões desse país continente, conquanto também verificáveis em 
grandes centros urbanos, que podem conduzir a uma votação dissociada da verdade 
probatória em vista do receio de uma unanimidade, e teremos o caldo jurídico-cultu
ral a reclamar que a votação no tribunal do júri seja suspensa toda vez que se encontre 
o voto definidor, evitando-se, com isso, uma indesejada unanimidade a ferir o sigilo 
que o Legislador Constitucional garante. 

11 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Qgando o legislador ordinário, no CPP de 1941, e, depois, o constitucional, 
na CF/88, asseguraram o sigilo das votações no Tribunal do Júri, dispuseram muito 
mais do que o simples voto em sala especial (secreta), e com razão, pois a essência do 
julgamento pretendida é o estabelecimento de que os votos dos jurados não pudes
sem ser identificados, tendo como conseqüência, uma maior segurança, espécie pró
pria de garantia para os juízes leigos que, embora julgadores, não possuem as mesmas 
garantias e prerrogativas que os Magistrados de carreira. 

Desse ponto, forçosa a compreensão de que, qualquer forma de votação que im
plique na identificação do voto do jmado afronta à Constituição, pois está estabelecido 
no seu Art. 5°: ''XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organização que 
lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos 
veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;" 

Cláusula pétrea, a garantia do sigilo das votações no Tribunal do Júri conduz, 
inexoravelmente, à compreensão lógica de que o Art. 487, CPP, não foi recepcionada 
pela CF/88. Esta é a dicção do dispositivo não recepcionado: "Art. 487. Após a 
votação de cada quesito, o presidente, verificados os votos e as cédulas não utilizadas, 

2 ARAÚJO, Gladston Fernandes de. Tribunal do Júú: uma análise processual à luz da Constituição 
Federal, p. 47 
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mandará qele o escrivão escreva o resultado em termo especial e que sejam declarados 
o número ele votos afirmativos e o de negativos." 

Não há razão lógica para a providência do dispositivo processual, que antes 
mesmo da Carta Magna não traduzia nenhuma correspondência de necessidade para 
sua integração ao mundo jurídico, mormente porque no dispositivo seguinte, já se 
menciona que as decisões são tomadas por maioria, não advindo da unanimidade 
nenhuma consequência processual: "Art. 488. As decisões do júri serão tomadas por 
maioria de votos". 

Nesse diapasão, adequada, constitucionalmente, a afirmação de que deve ser 
interrompida a votação, no Tribunal do Júri, tão logo se alcance ao quarto voto em 
favor de um a das teses. Do contrário, corre-se o risco de violação à garantia do sigilo da 
votação (A rt. 50, XXXVIII, b) , pois pode aflorar em uma unanimidade. O fato da 
decisão vir a ser unânime ou não somente tem ressonância no processo penal, para 
efeito de embargos infringentes, o que não cogitam as decisões do Tribunal do Júri. 
Aliás, ad algumentandum tantum, no Código de Processo Criminal do Império era 
onde determinadas decisões unânimes poderiam servir de pretexto para uma condena
ção à pena capital, ou mesmo possibilitar recurso em liberdade. Hodiernamente, não 
há nenhum reclamo que justifique se ultrapasse a contagem ao quarto voto favorável a 
uma tese, pelo contrário, insistindo nessa contagem, trilha-se pela inconstitucionalidade. 

O acerto do constituinte reforça a instituição que ele reconhece - o Tribunal 
do Júri - , enquanto que outros constituintes apenas mantiveram o órgão popular. 
Como querer que juízes leigos, sem garantias próprias dos Magistrados de carreira, 
possam se expor no conhecimento dos seus votos? Certamente que a possibilidade de 
uma decisão unânime conduz a julgamentos, por vezes, contrários à compreensão 
dos jurados, levados pelos arroubos defensoriais ou mesmo acusatórios que, nos bas
tidores, podem tentar influenciar na votação pelos meios os mais diversos, aí se inclu
indo as ameaças, porém o meio mais hábil de dissipar essas intoleráveis ingerências é 
não permit ir se conheça de decisão unânime, e essa situação somente será alcançada 
com o incremento da votação suspensa no quarto voto em um sentido. 

N ão admitir a existência desses maléficos fatores externos a violentar, misera
velmente, a consciência dos jurados, os quais nesses casos temem pelo resultado unâ
nime que cscortinariam os se s votos, é desconhecer a práxis forense, e, sobretudo, 
alhear-se a uma mazela social que necessita ser combatida. 

111 - POSICIONAMENTOS CONSOLIDADOS 

Excepcionais doutrinadores preocupados com o tema, já detectaram a incon
gruência do dispositivo processual, havendo até notícia de operadores que, reunidos, 
e após exaustivos debates, tomam por parâmetro a acertada posição de contagem da 
votação somente até o voto definidor. Vejamos como se manifesta, inicialmente, ao 
comentar () Art. 497, CPP, o renomado jurista Guilherme de Souza Nucci:3 

3 Código (/e Processo Penal Comentado, p. 754. 
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A providência, segundo entendemos, é desaconselhável, por várias razões. A 
primeira delas é que, sendo a votação resguardada pelo sigilo e não devendo o 
jurado dar satisfação de como votou, caso seja unânime, está devassada a posi
ção dos jurados ... Enfim, o ideal seria apenas registrar o "sim" ou o "não", sem a 
contagem explicitada. 

Outro posicionamento em torno do tema, no mesmo sentido:4 

~lando a decisão se dá por unanimidade de votos, quebra-se esse sigilo, pois 
todos sabem que os sete jurados votaram naquele sentido. Por esta razão, há 
quem sustente deva a votação do quesito ser interrompida assim que surgir o 
quarto voto idêntico (sendo apenas sete os jurados, não haveria como ser modi
ficado o destino daquele quesito). 

Faz enorme sentido a preocupação dos estudiosos, enfrentando, de frente, 
uma realidade da qual não se pode fugir: as influências nefastas externas ao processo 
que, desviando-se da finalidade de se constituir em uma solução de conflitos, passa a 
ser motivo de intensa aflição àqueles da sociedade que são chamados a contribuir na 
distribuição da justiça. Abalizada a posição doutrinária, quando se põe a refletir:5 

Como ficarão se a decisão for unânime? Certos de que o sigilo ruiu, a preocupação 
é de sucumbirem aos desatinos dos irmãos, parentes e amigos do acusado ou vítima. 
Nesse particular, a adoção do modelo francês nos parece a melhor alternativa: 
irlterromper-se o escrutínio após a contagem do quarto voto definidor do julgamen
to. Sendo sete os jurados, com quatro "sim", por exemplo, a definição é aparente. 

A adoção do modelo francês também é defendida na magistral lição de Lênio 
Streck,6 para quem deve haver: "( ... ) a interrupção do escrutínio toda vez que a con
tagem chegar ao quarto voto definidor do julgamento. Como conseqüência, o julga
mento ocorrerá sempre por maioria de votos, resguardando-se os jurados ( ... )". 

Acadêmicos e operadores na seara específica se debruçam sobre o tema e não 
têm outro entendimento, senão do malefício da possibilidade da unanimidade que 
possa advir de uma contagem de votos que não seja estancada na contagem do voto 
definidor, o quarto em favor de uma das teses levantadas:7 

Aliás, a votação secreta é, na prática, um segredo de Polichinelo. Nas pequenas 
comunidades, onde as forças político-partidárias imperam em todos os setores, 

4 CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal, p. 561. 
5 ARAÚJO, Gladston Fernandes de. Op. cit., p. 149. 
6 TORRES, Antônio de Pádua, Promotor de Justiça do 10 Tribunal do Júri de Campina Grande e 

Professor de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito da UEPB. O júri e o julgamento 
secreto. Capturado em www.datavenia. net/opinião/Pádua. em 08.8.2005. 

7 Tribunal do Júri: Símbolos & Rituais, p. 155. 
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os julgamentos são "arrumados" na véspera, geralmente nas residências dos 
donos do poder local e toda a população já conhece os resultados com a devida 
antecedência, inclusive, para preparar a festa com o gordo peru. E mesmo nos 
grandes centros, quando o Júri decide à unanimidade esse tal de sigilo vai, ou 
não, para o espaço? Assim e a rigor, pela regra constitucional, todo julgamento 
que envolvesse uma unanimidade deveria ser nulo pois, na verdade, compro
metida estaria a votação in pectore, com a divulgação às escâncaras, dos votos 
dos jurados. E, se isso não acontece, em nome da "soberania do Júri", como 
então ser mantida esta farsa com ares de legalidade? 

Sign ificativa parcela dos Magistrados da Região Oeste do Estado do Rio Gran
de do N orte comungam com esse pensamento e aplicam a contagem da votação somen
te até o voto definidor, inclusive, reunidos em Mossoró, no mês de agosto, e tendo em 

vista exposição do tema pela Dra Flávia Qyeiroz da Silva, Promotora de Justiça de 
Caraúbas, p resentes, ainda, membros do Ministério Público convidados para o debate, 
foi lavrado o seguinte posicionamento: "Enunciado 04: No Tribunal do Júri, o encerra
mento da apuração em cada quesito após o voto definidor do julgamento assegura a 
garanti a constitucional do sigilo da votação, sem ofensa a plenitude de defesa." 

N aquela oportunidade, pronunciou a expositora: 

o sigilo da votação representa grande importância para a eficiência e funciona
mento do Júri, e isso reflete a forma de se desenvolver a contagem dos votos e 
sua respectiva divulgação, especialmente quanto se trata de veredicto unâni
me, já que, no caso, o sigilo mostra-se violado pela identificação do voto de cada 
jurado, condenando ou absolvendo. 

Por u m raciocínio lógico, na lição do eminente jurista gaúcho Aramis Nassif, 
se "assegura a Constituição o sigilo das votações para preservar, com certeza, os jura

dos de qual quer tipo de influência ou, depois do julgamento, de eventuais represálias 
pela sua opção de responder ao questionário.",8 dúvidas não restam quanto ao fato de 
que "A decisão unânime dos jurados compromete a idéia de sigilo, pelo que merece 
seja repensada a ordem de que ejam declarados o número de votos afirmativos e de 
negativos ( ... ). Parece-me correta a sugestão de que, alcançada a maioria de uma das 
opções (sim ou não), o magistrado encerre a verificação das respostas."9 

IV - A INÓCUA BUSCA DA UNANIMIDADE 

Proteger o sigilo das votações no Tribunal do Júri, acima de tudo, é imprimir 
valor ao texto constitucional, mesmo porque a lei processual já assevera no seu Art. 

8 NASSIF, Aramis. O Júri objetivo, pág. 24. 
9 Ibidem, p. 25 
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488, que as decisões do júri são tomadas por maioria de votos, não restando sentido 
prosseguir-se na contagem com essa maioria já aflora. Mais uma posição sólida em 
torno do tema: lO 

Outro ponto relevante que garante o sigilo das votações é a forma de apuração 
dos votos. O júri é um órgão colegiado, portanto suas decisões são tomadas por 
maioria de votos, bastando apenas quatro votos, afIrmativos ou negativos, para 
que seja decidido o quesito proposto ao Conselho de Sentença. 
É importante ressaltar que a lei busca, de todas as formas, proteger o jurado de 
quaisquer coações ou influências externas. A própria natureza do Júri impõe 
proteção aos mesmos e tal proteção se materializa por meio do sigilo indispen
sável em suas votações. 

Por outro lado, continuar a votação depois de atingido o foto definidor, 
caracteriza uma busca por algo absolutamente inócuo, pois, como já visto acima 
as decisões do Tribunal do Júri são tomadas por maioria. A unanimidade de uma 
decisão judicial, hodiernamente, somente faz sentido para efeitos de embargos 
infringentes ou de divergência, o que não é o caso a se desdobrar, imediatamente, 
das decisões tomadas pelo Conselho de Sentença. Somente fazia sentido no an
tigo Código de Processo Criminal do Império em que decisões condenatórias 
unânimes do Conselho de Sentença poderiam ser consideradas para efeito de 
pena de morte, e as absolutórias por unanimidade obstar determinados procedi
mentos em desfavor dos acusados . Agora não há mais sentido prático e constru

tivo, apenas revela que se toma um caminho diverso da garantia do sigilo que o 
texto constitucional confere. 

Em outro coincidente quadrante, já decidiram os TribunaisY 

STJ: Circunstância de o termo de votação consignar apenas os votos majoritári
os não nulifIca o julgamento - aplicação do princípio 'pas de n/fité sans grief. A 
defIciência de resposta a que alude o pár. ún. do art. 564 do CPP, é aquela de 
caráter intrínseco, relacionada com o quesito formulado, em ordem a ensejar 

dúvida sobre a manifestação da vontade dos jurados. (Resp., ReI. Costa Leite, 

RST] 5/359). 
TJSP: O sigilo de votação há de ser observado quanto à votação de todos os 
quesitos propostos ao Júri, pois, caso contrário, permite saber-se em que sentido 
votou o jurado que não o manteve. (Ap. Crim. Rel Andrade Junqueira, RT 
551/341) 

10 PÁDUA, Gabriela Fontes de Pádua; FERREIRA, Izabella M ello. AS DECISÕES DO CONSE
LHO DE SENTENÇA: Fundamentos, nulidades, coerência e vinculação do Juiz Presidente. Cap
turado em www1.jus.com.brldoutrina, em 1°.9.2005. 

11 ApudMARREY, Adriano et alo Teoria e Prática do Júri, p. 1043 
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v - DAS PROPOSTAS ENCETADAS 

Por ()casião do 13° Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em 
Curitiba-P R, em 1999, a integrante do Ministério Público Gaúcho, Dra Rosângela 
Corrêa da Rosa 12 teve aprovada a sua tese O princípio do sigilo nas votações nos processos 
de competência do Tribunal do Júri e a unanimidade das decisões, em que expõe: 

"Tendo o princípio do sigilo das votações do Tribunal do Júri sido erigido a 

categoria de direito e garantia do cidadão deve ser interpretado amplamente, 

visando assegurar efetivamente o direito constitucionalmente previsto. Com 

esta tese pretende defender a necessidade da observância desse princípio em 

todas as votações, especialmente naquelas em que ocorrem decisões unânimes. 

Para tanto, faz-se necessária uma análise histórica da regulamentação Tribunal 

do Júri em nossa Constituições e dos valores que se pretende preservar ao 

assegurar na Constituição tal princípio. ( ... ) O que se questiona é a 

constitucionalidade da norma posta no art. 487, in fine, do nosso Diploma 

Processual Penal, a qual determina 'que sejam declarados o número de votos 

afIrmativos e o de negativos'. Evidente que se o número de votos afIrmativos e 

negativos foi unânime não haverá sigilo da votação, pois todos os presentes ao 

julgamento ou que tivesse acesso a ata ou termo de julgamento saberão como 

votaram os jurados que compuseram o conselho de sentença." 

Urge, portanto, se intensifique a procura pelo aperfeiçoamento das institui
ções jurídicas, pelo que necessário se faz reprisar o enfoque supra passado no âmbito 
do M inistério Público que, como maior defensor da sociedade, deve encetar esforços 
e estudos que objetivem, no caso específico, maior credibilidade ao processo e seus 
resultados. T ambém cabe aqui registrar que, nesta mesma seara, tramita Projeto de 
Lei n. 7130/02, cuja situação atual, após ter sido aprovado pela Comissão de Cons
tituição e Justiça e de Cidadania, em 25.6.2003, foi incorporado ao texto da reforma 
do Código de Processo Penal, o qual propõe a seguinte redação para o Art. 489: 

Art. 489. Após o recolhimento da resposta, conferido na segunda urna o número 

de cédulas não utilizadas, o juiz abrirá uma a uma, à vista dos jurados e das partes. 

Parágrafo único . As decisões do conselho de sentença serão sempre tomadas 

por maioria de votos, interrompendo-se a apuração tão logo seja aberto o voto 
decisivo. (NR) 

Na e'\posição de motivos do Projeto de Lei está assim assentado: 

A população, desesperada, totalmente incrédula, sem ter a mínima idéia da quan

tidade enorme de fatores que contribuem para a impunidade e sem ter a mínima 

12 13° Congresso Nacional do Ministério Público. APMP - CONAMP. Livro deTesesv.1. t.l, p. 81. 
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idéia de como combatê-los, pede o irracional (pena de morte), o inconstitucional 

(prisão perpétua), o absurdo (agravamento de penas, mais rigor na execução) e o 

aberrante (diminuição da maioridade penal) . Percebe a ano mia e pede mais leis! 

Percebe que o Direito penal não funciona, mas crê que o problema está na pena 

anterior fixada (que foi insuficiente). O Poder Político (muitas vezes demagogica
mente), por seu turno, atende (Lei dos Crimes Hediondos, p.ex.) ou faz gestos de 

que vai atender todos ou alguns desses atávicos reclamos. 

O problema da crirninalidade (e da sua impunidade) é muito mais complexo do 

que o imaginário popular alcança enxergar, é muito mais profundo do que o 

simbolismo e a simplicidade das medidas legais. Até quando perdurará a igno

rância? Quousque tandem abutere patientia nostra? ("Até quando os que detêm 
o poder abusarão da nossa paciência?"). 

Por óbvio, essas palavras sintetizam o anseio popular de combate à impunidade, 

que muitas vezes vem à tona em decorrência do receio do jurado, por sentir influenciações 
externas de toda ordem, o que se potencializa com o risco de uma decisão unânime do 

Tribunal do Júri, ao mesmo tempo em que se esvai quando se implementa uma conta

gem que pára diante do quarto voto em favor de uma das teses. 

VI - CONCLUSÕES (SíNTESE) 

Por tudo o que neste trabalho se vê e expõe, tudo no intuito de contribuir para 

o aperfeiçoamento da instituição do Tribunal do Júri, podemos extrair as conclusões 
seguintes: 

a) A garantia ao sigilo das votações do Tribunal do Júri contida no Art. 5°, 

XXXVIII, letra b, CF/88, não recepcionou a disposição contida na parte final do 

Art. 487, CPP, pelo que devem ser incrementados instrumentos que conduzam a 
uma interpretação da disposição processual conforme a Constituição Federal; 

b) Como corolário da primeira consideração supra, deve-se implementar, de 
imediato, a contagem dos votos, nas deliberações do Conselho de Sentença do Tribu

nal do Júri, de modo que não se exponham os jurados ao perigo da quebra do sigilo das 

votações, o que se alcança adotando a interrupção da contagem no voto definidor; 

c) Proposta de Zege ferenda de modificação do Art. 497, CPP, que passa a 

contar com a seguinte redação: "Após o recolhimento da resposta, conferido na se

gunda urna o número de cédulas não utilizadas, o juiz abrirá uma a uma, à vista dos 
jurados e das partes. Parágrafo único. As decisões do conselho de sentença serão 
sempre tomadas por maioria de votos, interrompendo-se a apuração tão logo seja 
aberto o voto decisivo." (adotado do Projeto de Lei 7.130/2002). 

Cabe, por fim, lembrar trecho de artigo publicado pelo Magistrado Ricardo 
Silva de Bustamante na revista AD V/COAD n. 22, 1989,13 referindo- se à tese de 

13 A pudTUBENCHLAK, ]ames, Trib unal do Júri. Contradições e soluções, p. 352 

COM ISSÃO TEMÁTICA I - ÁREA CRIMINAL 75 



ARMANDO LÚCIO RIBEIRO 

abolição da sala secreta do Magistrado carioca James Tubenchlak, que, certamente, 
não discreparia quanto ao assunto que acabamos de enfrentar: 

Tradicionalmente conservador, o meio forense é quase sempre refratário a no

vidades, não as recebendo, em princípio, favoravelmente. Tal postura tem pro

piciado, por vezes, tratamento preconceituoso de algumas questões, tudo moti

vado pela acomodação ditada pela rotina e um natural receio do novo. Assim 

foi, por exemplo, com o ingresso na Magistratura e no Ministério Público, e a 

aplicação da chamada Lei Fleury. Porém, cedo se levantam as vozes abertas do 

universo jurídico, e a resistência vai se quebrando, e a novidade se firmando. 

Assim será, tenho certeza, com a tese ora examinada. 
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No capítulo referente aos crimes contra a vida das pessoas, o Código Penal 
brasileiro tipifica o aborto. O referido diploma legal estabelece ainda que não se 
pune o aborto praticado por médico, nos termos do artigo 128, quando não há outro 
meio de salvar a vida da gestante ou se a gravidez resulta de estupro, nesse caso 
havendo o consentimento prévio da gestante ou se ela for incapaz, de seu represen
tante legal. Trata-se de casos de aborto legal, sendo o primeiro classificado como 
necessário e o segundo, o aborto humanitário ou sentimental. 

A jurisprudência vem admitindo igualmente o aborto, em caso de atentado 
violento ao pudor que resultar em gravidez. O assunto aborto sempre é relacionado a 
questões éticas, mas principalmente religiosas e sendo o Brasil um país predominan
temente católico, nem sempre há a efetividade dos termos do Código Penal, princi
palmente no que diz respeito à autorização legal quando a gestação decorre de estu
pro. Separar as questões estatais das religiosas nunca foi fácil, mas na bíblia (Marcos 
12:13; Mateus 22:15 e Lucas 20:25) está escrito "Dêem a César o que é de César e 
a Deus o que é de Deus", no entanto, decorridos tantos anos, o ser humano ainda não 
aprendeu alguns daqueles ensinamentos. Se fosse levar em consideração de forma tão 
enfática a questão religiosa, os homossexuais não teriam conquistado tantos direitos, 
como o de divisão de bens adquiridos durante as relações homoafetivas, as pensões 
previdenciárias, entre outros. 

Muitas mulheres provocam o aborto em si e vão até o hospital serem atendidas 
na urgência, para os procedimentos médicos necessários, como a curetagem. Essa 
realidade torna muitas mulheres estéreis e é causa da morte de tantas outras. A classe 
médica de um modo geral teme a iniciativa do Ministério Público quanto à ação 
penal e nem sempre tem a clareza desse direito existente desde o ano de 1940. 

Qyanto ao aspecto formal, não há qualquer referência no Código Penal ou em 
lei extravagante, quanto a documento necessário, expedido pela Justiça ou pela Polí
cia, para a realização desse procedimento médico. Por instrumento administrativo da 

Tese aprovada por maioria. 
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área médica, ficou estabelecida a necessidade de boletim de ocorrência registrado na 
delegacia de polícia, para que a vítima pudesse realizar o aborto, o que não deixa de 
ser um constrangimento, visto que a maioria das delegacias são compostas de polici
ais do sexo masculino e abordar o assunto estupro não é nenhum pouco fácil. 

N o entanto, mesmo quando chega a ser feito, o B.O. nem sempre é suficiente 
em mu itos casos, sendo exigido pela classe médica, autorização judicial expressa, o 
que torna o procedimento inadequado, face à morosidade da Justiça e o lapso tempo
ral da gestação. O Ministério da Saúde expediu a Portaria n. 1. 145/GM, de 7 de 
julho de 2005, estabelecendo um procedimento de justificação e autorização da in
terrupção d.t gravidez decorrente de estupro no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) , adotando um mecanismo mais viável e humano para as mulheres. 

O M inistério Público, como autor da ação penal, em certos casos, pode dis
pensar o inquérito policial ou mesmo o Boletim de Ocorrência, ao oferecer a denún
cia, fato esse desconhecido da maioria da população. Os citados documentos não são 
imprescindíveis, podendo, inclusive, serem substituídos por outros que representem 
a realidade dos fatos. Assim, o citado procedimento introduzido pela portaria referi
da, além de ser mais completo do que os boletins de ocorrência, pode, pois, embasar 
os abortos em caso de estupro da gestante, concretizando uma certa garantia ao mé
dico de não estar cometendo nenhum crime, em face do consentimento da gestante 
e das informações por ela prestadas. 

O procedimento é composto de quatro fases, reduzidas a termo, garantida a 
confidencial idade, quais sejam: o relato circunstanciado, a intervenção do médico, com 
os exames cabíveis, a assinatura da mulher ou de seu representante legal do termo de 
responsabilidade quanto às declarações prestadas e o termo de consentimento livre e 
esclarecido quanto à vontade de interromper a gravidez. Caso a gestante preste declara
ções fal sas, a mesma poderá ser processada por falsidade ideológica e aborto. 

O utras modalidades de aborto são os classificados pela doutrina como eugênico 
ou seletivo e o social, que não são admitidos pelo ordenamento jurídico brasileiro, 
visto que o primeiro trata-se, na verdade, da busca pelo melhoramento da raça hu
mana, evitando-se anomalias graves e irreversíveis, mentais e/ou físicas. As considera
ções do pre~ ente artigo sobre a possibilidade de aborto, além dos dois casos previstos 
no CP, não se confunde com a defesa do aborto eugênico, visto que o que se busca 
através dessas breves reflexões é demonstrar que sendo o feto anencefálico, portanto 
sem viabilidade de vida extra-uterina, não há vida a ser tutelada e não sendo uma 
forma de seleção legalizada da raça humana. 

O aborto social vem a ser aquele realizado em pessoas de baixa renda, como 
forma de controle de natalidade, em face das precárias condições sociais, impossibi
litando de se ter uma maternidade responsável. No Brasil, caso essa modalidade fosse 
admitida, seria um verdadeiro extermínio legalizado, tendo em vista a baixa renda da 
população em geral, o que, no entanto, não é indício de infelicidade da futura crian
ça, nem que a mesma não poderá ser saudável. 

O grande desafio nessa área é a Justiça estar presente em casos em que não há 
norma perm issiva do aborto, como é o caso da anencefalia. No crime de aborto o bem 
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protegido é a vida do feto. No entanto, nos casos de permissibilidade do aborto, ou melhor, da 

antecipação do parto, visto que o primeiro pressupõe violência, o que se tutela é exatamente 

a dignidade da mãe, a sua liberdade e a sua autonomia da vontade. 

Esses princípios, igualmente estabelecidos na Constituição Federal, funda
mentaram a ação de descumprimento de preceito fundamental (n. 54) que a Confe
deração Nacional dos Trabalhadores da Saúde (CNTS) deu entrada no Supremo 
Tribunal Federal, requerendo QUE SE INTERPRETE conforme a Constituição 
Federal, os artigos do código penal referentes ao crime de aborto, para decidir se o 
aborto anencefálico é ou não um fato típico. 

Consta na citada ação pedidos de suspensão do andamento dos processos em 
que os profissionais da citada classe estão sendo processados por aborto e a 
desnecessidade de autorização judicial, para a antecipação do parto, ambos em caso 
de anencefalia. A medida liminar foi deferida em julho de 2004, pelo Ministro 
Marcos Aurélio, com efeito erga omnes, tendo a decisão sido cassada pelo Plenário, 
em outubro do mesmo ano, no que diz respeito à desnecessidade de autorização 
judicial para a realização do aborto em caso de anencefalia, considerando que a liminar 
era satisfativa, em face da irreversibilidade dos procedimentos médicos realizados. 

Isso significa que durante quase três meses, foi possível o aborto, no Brasil, 
em caso de anencefalia, sem necessidade de autorização judicial específica, fato 
desconhecido por muitos profissionais, inclusive da área jurídica. Algumas entida
des tentaram compor a lide como terceiros interessados, dentre eles a CNBB, no 
entanto, os pedidos foram indeferidos, tendo o Ministério Público Federal reque
rido a realização de audiência pública, estando, portanto, ainda em discussão o 
mérito da própria ação. 

Em abril de 2005 o Pleno do STF concluiu pela admissibilidade da ADPF, 
considerando inclusive que é incabível qualquer outra ação de controle da 
constitucionalidade para discutir o tema em análise. Leva-se inclusive em considera
ção na citada ação que o conceito de saúde inclui o aspecto físico, mental e social e 
não apenas a ausência de doenças, fato que vem em benefício das mulheres que 
desejam antecipar o parto. Essa possibilidade existe em muitos países desenvolvidos, 
dentre eles a Itália, a França, a Espanha, a Suíça, a Bélgica e a Áustria. 

As estatísticas em relação aos abortos realizados são preocupantes, visto que 13 
% da mortalidade materna decorre daquele procedimento realizado sem acompanha
mento médico, que só realiza a curetagem posterior. Menos de 1% dos abortos que 
ocorrem no Brasil são os casos considerados como abortos legais, sendo que os demais 
ocorrem na ilegalidade, portanto sem acompanhamento médico adequado. Existe 
anteprojeto para incluir o inciso III no art. 128 do CP, o que possibilitaria a anteci
pação do parto em caso de anencefalia, no entanto, atualmente, alguns Juízes vêm 
deferindo e os Promotores posicionando-se a favor dos pedidos de antecipação de 
parto, utilizando-se da analogia, com base no art.128, inciso I, do CP. Considera-se 
que o perigo para a vida da gestante, podendo ser futuro (pré-eclâmpsia durante a 
gestação ou no momento do parto, por exemplo), autoriza o aborto terapêutico em 
caso de anencefalia do feto. 
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o Conselho Nacional de Saúde, em março de 2005, posicionou-se a favor da 
antecipação dos partos em caso de anencefalia, visto que há uma má formação de cére
bro que impossibilita a sobrevivência do feto fora do útero e aproximadamente 65% 
dos casos, há um parto prematuro, causando na mãe diabetes, hipertensão, risco de 
embolia e depressão. Um julgado do Estado de São Paulo (TJSP- MS 418.592-3/4-
00-- 5 C.Crim; J 12.06.2003), foi além do caso de anencefalia, em face da detectação 
de cardiopatia grave e má formação de diversos órgãos, caracterizada a deformação 
absoluta e irreversível do feto, autorizando a interrupção da gravidez para evitar o risco 
de vida da mãe e seu sofrimento em saber que daria à luz a um natimorto. 

Ir além do que já foi dito é não se utilizar a analogia, mas constatar que na 
verdade, há atipicidade do aborto em caso de antecipação do parto, ocorrendo a 
anencefalia, visto que se o feto não tem atividade encefálica, nem condições de 
sobrevida, nos termos da Lei no 9.434/97 (transplante de órgãos), não há pois vida a 
ser tutelada. Sim, pois, se o ordenamento jurídico passou a considerar a morte encefálica 
como o fim da vida, possibilitando o transplante dos órgãos, não poderia admitir que 
há vida em caso de anencefalia do feto, visto que o conceito de vida deve ser único no 
ordenamento jurídico brasileiro . Existe morte encefálica, mesmo que o corpo todo 
ainda não esteja morto, pois há uma impossibilidade de perspectiva de vida, nos 
termos dos procedimentos médi.cos, pois a morte em si é realmente um processo. 

Consta no art. 3° da Lei n. 9.434/97 que a retirada post mortem de órgãos, 
tecidos ou partes do corpo humano, destinados a transplante ou tratamento deverá 
ser precedi a de diagnóstico de morte encefálica, mediante a utilização de critérios 
clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina 
(CFM res. n. 1.480/97). No artigo 3° da citada Resolução consta que a morte 
encefálica deverá ser conseqüência de processo irreversível e de causa conhecida, sen
do o anencéfalo o resultado de um processo irreversível, sem qualquer possibilidade 
de sobrevid:t , por não possuir a parte vital do cérebro. 

O diagnóstico da anencefalia, durante a gestação, é realizado pelos exames de 
ultra-sonografia e dosagem de alfafetoproteína. No entanto, o que de defende é que 
a mulher possa escolher entre antecipar o seu parto, sem necessidade de autorização 
judicial, visto que não há vida em seu ventre, nos termos acima expostos, ou levar a 
gestação até o seu termo e dispor, por exemplo, dos órgãos do anencéfalo, para um 
futuro transplante. 

Certamente esse é um gesto de grande solidariedade com inúmeras crianças 
que necessitam de transplante de órgãos em tamanho proporcional às suas respectivas 
idades, no entanto, poucos transplantes são realizados, nos casos dos anencéfalos, 
visto que nos termos do processo-consulta PC/CFM/N. 24/2003, que teve como 
interessado o Ministério Público do Paraná, constata-se que os critérios clínicos e 
tecnológicos da resolução citada são impossíveis de serem verificados nos anencéfalos. 

Isto porque nos anencéfalos, há a ausência do neocórtex, anormalidades da rede 

vascular cere/Jral e ausência da calota craniana e para os parâmetros clínicos, seria necessá

rio que o mesmo completasse sete dias de idade, para uma verificação completa. Mesmo na 

medicina ex istem limites que devem ser respeitados, não obstante as freqüentes e inúmeras 
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pesquisas em diversas áreas, cabendo inclusive às ciências médicas a procura de soluções 
diante de seus próprios limites. 

No entanto, os anencéfalos morrem clinicamente durante a primeira semana 
de vida; nesse estado, os órgãos estão em franca hipoxemia, tornando-os inúteis para 
uso em transplantes. Por esse motivo, foi editada a resolução n. 1.752/04 do CFM 
(Publicada no DOU13.09.04, seção I, p. 140), específica para os casos de anencefalia, 
considerando que para os anencéfalos, por sua inviabilidade vital em decorrência da 
ausência de cérebro, são inaplicáveis e desnecessários os critérios de morte encefálica 
e que os mesmos podem dispor de órgãos e tecidos viáveis para transplantes, princi
palmente em crianças, sendo ainda necessária a autorização formal dos pais. 

Esses dados são desconhecidos na área jurídica e muitas vezes são motivo de 
verdadeiras injustiças, pela morosidade ou formalidade típicas da Justiça como um 
todo. Ante o exposto conclui-se que: 

o crime de aborto tem como bem jurídico tutelado a vida do ser humano em 
formação. Paralelamente, a morte do ser humano, no ordenamento jurídico 

brasileiro, com o advento da lei n. 9.434/97, é caracterizada com a morte 

encefálica, não havendo assim vida a ser tutelada, nesse caso; 

O aborto se consuma com a morte do feto, logo, a antecipação do parto em caso 

de anencefalia deve ser considerado fato atípico, visto que não havendo vida, 

nos termos da citada lei, é desnecessária a autorização judicial para realização 
do procedimento médico de retirada do anencéfalo, após os exames médicos 

cabíveis e 
Nos termos do art. 3° da Lei n. 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que estabe

lece que compete ao Conselho Federal de Medicina definir os critérios para 
diagnóstico de morte encefálica, a resolução n. 1. 752/04 CFM, é o meio ade

quado para se considerar a possibilidade de transplante dos órgãos e tecidos 

dos anencéfalos, mediante autorização do pais, visto que os critérios médicos 

existentes (res. n. 1.480/97) são desnecessários para a caracterização da morte 
encefálica nos casos de anencefalia. 
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1. INTRODUÇÃO, HIPÓTESES, LIMITES E JUSTIFICAÇÃO LEGAL 

As operações de inteligência são ações realizadas com a finalidade de obter 
dados não-disponíveis em fontes abertas. Elas podem ter por alvo pessoas, locais, 
objetos ou canais de comunicação. As operações de inteligência se utilizam de várias 
técnicas operacionais, como comunicações sigilosas, disfarce, eletrônica, entrada, en
trevista, estória-cobertura, fotografia, infiltração, OMD, reconhecimento, recruta
mento operacional e vigilância. 

O neófito se deixa fascinar com facilidade pelo glamour dos agentes de inteli
gência cinematográficos, bem como pelos equipamentos eletrônicos e softwares que 
supostamente podem ser utilizados em operações de inteligência. Efeito semelhante 
têm os termos ingleses e acrônimos que a literatura internacional utiliza para classi
ficar os meios de busca e de coleta de informações, como humint (human intelligence), 
sigint (signals intelligence), imint (imagery intelligence), masint (measurement and signature 
intelligence) ou osint (open sources intelligence). 

Objetivando a realização de operações de inteligência, muitas organizações 
gastam vultosos recursos financeiros adquirindo softwares e materiais, especialmente 
eletrônicos, sem avaliar criticamente a adequação destes meios aos fins específicos do 
órgão de inteligência concretamente considerado. 

As operações de inteligência não são uma panacéia para "satisfazer" necessida
des informacionais, razão pela qual devem ser cuidadosamente sopesadas sua neces
sidade, adequação aos fins, viabilidade, custos e riscos. 

Vejamos, adiante, especificamente o tema da infiltração, que já enfrentamos 
anteriormente em obra que publicamos sobre o assunto.1 

A Lei n. 9.034/1995 (art. 10) define e regula meios de prova e procedi
mentos investigatórios que versem sobre ilícitos decorrentes de ações pratica-

Tese aprovada por maioria. 
1 PACHECO, Denilson Feitoza. Direito processual penal: teoria, crítica e práxis. 3. ed., rev. ampl. e 

atual. NiteróJRJ: Impetus, 2005, p. 967-72. 
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das por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas de qual
quer tipo. 

A Lei n. 9.034/1995 (com a redação da Lei n. 10.217/2001) estabelece o 
seguinte: 

Art. 20 Em qualquer fase de persecução criminal são pennitidos, sem prejuíw dos já 

previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigação e formação de provas: 

C .. ) 
V - infiltração por agentes de polícia ou de inteligência, em tarefas de investiga

ção, constituída pelos órgãos especializados pertinentes, mediante circunstan

ciada autorização judicial. 

A supracitada lei não define infiltração, nem o conceito de organizações cri
minosas para as quais foi prevista a infiltração como meio de obtenção de prova. 

Como a lei se refere genericamente aos ilícitos decorrentes de ações praticadas 
por quadrilha ou bando ou organizações ou associações criminosas "de qualquer tipo", 
a infiltração também se aplica, além dos crimes comuns, aos crimes militares e aos 
crimes eleitorais. 

A técnica da infiltração de um agente em organizações tidas como subversivas ou 
com potencial adverso foi bastante utilizada, numa fase de nossa história (anos 1960 a 
1980), pelos serviços de informações (atualmente serviços de inteligência), os quais atu
avam por meio de seus setores de operações, na busca de informações que pudessem 
antecipar os procedimentos de contra-iriformação (ou contra-inteligência) necessários 
para obstruírem ou neutralizarem as ações ou atividades das organizações infiltradas. 

A infiltração, no processo penal, é um meio de obtenção de provas, consistente 
na introdução de um agente policial ou agente de inteligência numa quadrilha, ban
do, organização criminosa ou associação criminosa, a fim de obter provas que possi
bilitem desvendá-los ou destruí-los. 

Apesar de não haver regulamentação legal, mas, tendo em vista o princípio da 
liberdade probatória, não se pode, a priori, afirmar a impossibilidade da infiltração 
no processo penal. 

A infiltração é possível se tiver como parâmetros legais os princípios da 
proporcionalidade e do devido processo legal. 

O princípio da proporcionalidade estabelece os limites materiais da infiltra
ção, especialmente no que tange ao subprincípio da proporcionalidade em sentido 
estrito, que nos remete a uma ponderação dos interesses/ direitos/valores em conflito. 

O princípio da proporcionalidade em sentido estrito impõe que a infiltração 
apenas possa ser utilizada quando os direitos a serem protegidos forem superiores 
àqueles que serão violados com a infiltração (por exemplo, serão violados os direitos 
fundamentais de intimidade/privacidade, imagem, honra etc.). 

Assim, quanto ao crime a investigar, na falta de regulamentação, o princípio 
da proporcionalidade em sentido estrito faz a limitação pelo máximo de gravidade, 
somente permitindo a infiltração quanto a crimes graves. 
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~anto aos "crimes" que o agente infiltrado pode praticar, também tendo em 
vista a falta de regulamentação, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito 
faz a limitação pelo mínimo de gravidade. Portanto, o agente infiltrado pode praticar 
aquelas condutas típico-penais que sejam inerentes ao conceito de infiltração e ins
trumentalmente ligadas à infiltração concretamente realizada, como falsidade docu
mental, falsa identidade, falsidade ideológica etc. Se executar a infiltração conforme 
o plano de operações de infiltração, o agente infIltrado estará agindo no estrito cumpri

mento do dever legal de descobrir as atividades da organização criminosa infIltrada, 
seus integrantes e redes de contato, seu modus operandi, sua área geográfica de atua
ção, seus objetivos de curto, médio e longo prazo, a quantidade de recursos financei
ros, materiais e humanos que possui etc. 

Enfim, o princípio da proporcionalidade acarreta a exclusão da ilicitude, justi
ficando legalmente as condutas típico-penais eventualmente praticadas, desde que 
sejam inerentes ao conceito de infiltração e instrumentalmente ligadas à infIltração 
concretamente realizada. 

Fazendo-se as limitações materiais pelos seus extremos, teremos o âmbito míni
mo de utilização da infiltração, que necessariamente estará incluído em qualquer regu
lamentação, alcançando apenas os crimes mais graves quanto àqueles a serem investiga
dos e somente os menos graves quanto aos que o agente infIltrado pode praticar. 

É importante ressaltar que isso não inviabiliza a infiltração, uma vez que, se há 
crimes perigosos para o agente infiltrado como o tráfico de entorpecentes, que podem 
demandar uma regulamentação mais detalhada, também temos crimes "de colarinho 
branco", que estão perfeitamente sujeitos à infIltração nessa configuração mínima. 

~anto ao grupo delitivo a ser infiltrado, ainda na mesma linha restritiva, a 
infiltração, em princípio, é cabível para o combate a quadrilhas ou bandos. Observe 
que, mesmo não havendo definição de organizações criminosas, a lei se refere a qua
drilhas, bandos ou associações criminosas de qualquer tipo. 

Dependendo do valor do direito fundamental que poderia ser tutelado com a 
infiltração, poderia ser utilizada a definição internacional de organizações criminosas 
transnacionais, prevista na Convenção Internacional de Combate às Organizações 
Criminosas Transnacionais, da qual o Brasil é signatário. Apesar de não estar ainda 
em vigor, ela estabelece uma configuração mínima do que é uma organização crimi
nosa, que tende a ser mais ampla nas normas legais internas, as quais certamente 
incluirão um rol maior de infrações penais caracterizadoras das organizações crimi
nosas. 

2. NATUREZA DO INFILTRADO 

Agente infiltrado é a pessoa introduzida numa quadrilha, bando, organização 
criminosa ou associação criminosa, a fim de obter provas que possibilitem desvendá
los ou destruí-los. 

A Lei n. 9.034/1995 estabelece que a pessoa infIltrada deve ser agente de 
polícia ou agente de inteligência. 
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A determinação do que é agente de polícia não oferece maiores dificuldades, 
pois podemos nos referir minimamente às Polícias previstas no art. 144 da Consti
tuição Federal na condição de polícias investigativas: Polícia Federal e Polícias Civis 
em geral. Também as Polícias Militares, os Corpos de Bombeiros Militares, o Exér
cito, a Marinha e a Aeronáutica, quando funcionam como polícias investigativas na 
apuração de crimes militares. 

Como a Lei federal n. 9.883/1999 instituiu o Sistema Brasileiro de Inteli
gência e o Decreto federal n. 3.69512000 criou o Subsistema de Inteligência de 
Segurança Pública, isso implica que o agente de inteligência deve ser de um órgão 
público formalmente constituído como órgão de inteligência. 

Assim, podem ser utilizados os agentes de inteligência da Agência Brasileira 
de Inteligência (ABIN), do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do Ministério da 
Defesa, das Administrações Penitenciárias, das Secretarias Estaduais da Fazenda, 
Secretaria da Receita Federal e, enfim, de outros órgãos públicos que tenham for
malmente constituído sua unidade de inteligência e vinculado seu servidor a ela como 
agente de inteligência. 

Do ponto de vista constitucional e legal, nada impede que os agentes de inteli
gência de órgãos de inteligência do Ministério Público também possam realizar a refe
rida infiltração. Observe que a Lei n. 9.034/1995 estabelece que a pessoa infiltrada 
deve ser agente de polícia "ou" agente de inteligência, sem restringir a instituição à qual 
pertence o agente de inteligência. Todavia, os membros do Ministério Público devem 
resistir ao fascínio que as operações de inteligência exercem no imaginário social, pois os 
Ministérios Públicos não são estruturados para arcar com os altos custos humanos, 
materiais e financeiros que a realização permanente de tais operações podem envolver, 
com possível comprometimento desproporcional das funções tipicamente jurídicas (como 
presidência de inquéritos civis, propositura de ações civis e penais etc.). 

Isso não significa que o Ministério Público não possa realizar, por exemplo, 
uma infiltração, mas, em princípio, somente deveria fazê-lo em situações excepcio
nais. Um modelo de sucesso tem sido a integração do Ministério Público com órgãos 
de inteligência policial, os quais, normalmente, estão em melhores condições para a 
realização de várias técnicas operacionais. 

Entretanto, há várias técnicas operacionais de inteligência que podem ser apli
cadas com grande proveito pelo próprio membro do Ministério Público, como é o 
caso, por exemplo, da entrevista. 

3. PROCEDIMENTO DA INFILTRAÇÃO 

Os serviços de inteligência possuem sólidos conhecimentos sobre operações de 
inteligência, baseados em regulamentação interna consolidada. A generalidade das leis 
processuais penais, as quais apenas estabelecem alguns marcos legais, certamente não 
chegarão no nível de detalhamento e segurança exigidos pelas operações de inteligência. 

Portanto, o conhecimento e experiência dos serviços de inteligência podem ser 
aproveitados para as atividades de inteligência criminal. 
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o princípio do devido processo legal significa, dentre outras coisas, a 
controlabilidade da persecução penal. A maioria dos meios de prova não possui pre
visão legal detalhada de sua realização e, no entanto, eles são utilizados, especialmen
te pelo controle judicial a que são submetidos, pois o juiz é garante dos direitos 
fundamentais. 

A observância dos rígidos procedimentos de infiltração já utilizados pelos ser
viços de inteligência satisfaz, em níveis superiores aos previstos para os meios de 
prova em geral, às exigências de controle que são impostas pelo princípio do devido 
processo legal. 

Desse modo, o planejamento da infiltração, baseado em prévio estudo da situ
ação, deve ser suficientemente rigoroso para se possibilitar a execução e controle da 
infiltração, bem como sua avaliação contínua e final. O planejamento deve, inclusive, 
antecipar as possíveis medidas posteriores ao encerramento da infiltração. 

No estudo da situação, devem ser feitas análise da organização, análise do 
ambiente operacional, análise do agente (perfil adequado para o desempenho da 
missão, compreensão da missão e dos riscos dela decorrentes, entendimento das nor
mas e das ordens a que está submetido, provas de idoneidade, credibilidade e confi
ança demonstradas em missões ou operações anteriores etc.), análise de risco (custo/ 
benefício da infiltração do agente, riscos quanto à pessoa do agente infiltrado, riscos 
institucionais, medidas de segurança específicas e alternativas, medidas de controle 
especiais, ligações/comunicações de informações com oportunidade e segurança etc.) . 

Um produto necessário do planejamento da infiltração é o plano de operações 
de infiltração, que deve conter situação (elementos fáticos disponíveis, alvo e ambi
ente operacional), missão (objetivo da infiltração, provas a serem obtidas), especificação 
dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis, treinamentos necessários, 
medidas de segurança da infiltração a serem observadas, coordenação e controle pre
cisamente definidos com pessoa de ligação, prazos a serem cumpridos, formas segu
ras de comunicação, restrições etc. 

O plano de infiltração, n processo penal, deverá conter as espécies de condu
tas típico-penais que eventualmente o agente infiltrado poderá praticar, dependendo 
das circunstâncias concretas, dentro da linha restritiva acima exposta. Em outras 
palavras, o plano deve definir o que o agente pode ou não fazer. 

O sigilo do plano de infiltração é necessário não-somente para o sucesso da 
operação, mas também para a proteção do agente infiltrado, que pode mesmo correr 
risco de vida. Assim, pensamos que deve ser elaborada uma versão sintética do plano 
de operações destinado à sua homologação judicial. 

O plano de infiltração sintético deve ser submetido à homologação judicial, 
com prévio parecer do Ministério Público. 

O plano de infiltração, devidamente aprovado judicialmente, é a base docu
mental que o agente infiltrado terá para a execução da infiltração e, inclusive, para 
sua proteção, por exemplo, para comprovação, conforme a teoria, da ausência de dolo 
ou de ilicitude, na eventualidade de ser submetido a uma investigação criminal ou 
processo penal pelas condutas praticadas durante e em razão da infiltração. 
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Importante ressaltar que os órgãos judiciais e ministeriais devem adotar medi
das mínimas de contra-inteligência que permitam a segurança da operação de infil
tração e, sobretudo, do agente infiltrado, o qual pode ter sua vida ou integridade 
física em risco. 

4. ANÁLISE PÓS-INFILTRAÇÃO E SITUAÇÃO DO AGENTE INFILTRADO 

A análise pós-infiltração é crucial para se determinar a continuação da execu
ção da infiltração (análise pós-infiltração contínua) e o destino do agente, da institui
ção investigadora e das provas eventualmente obtidas (análise pós-infiltração fina/). 

Após o término da infiltração, o agente e sua situação devem ser meticulosa
mente avaliados, especialmente quanto às conseqüências da infiltração para o agente 
(se houve comprometimento social, profissional ou psicológico), para a finalidade da 
infiltração (se as provas obtidas comprometem futuro trabalho de maior vulto em 
relação à mesma organização infiltrada ou se as medidas adotadas após término da 
infração possibilitarão a utilização das provas obtidas) e para a instituição investiga
dora (se a revelação de certas informações, como a identidade do agente infiltrado e 
seu modus operandi, coloca em risco a imagem do órgão investigador e o futuro de 
outras infiltrações) . 

Dependendo do caso concreto, poderá haver uma gradação de medidas, como 
afastamento temporário das funções (com prazo variável dependendo da situação), 
mudança de local de trabalho ou até mudança de identidade (nos moldes do serviço 
de proteção de testemunhas, pois o agente tornou-se uma testemunha do caso). 

A participação do agente em outras infiltrações deve depender de sua reavaliação 
(social, profissional e psicológica) . 

5. CONCLUSÃO 

A infiltração pode ser utilizada como meio de obtenção de prova quanto a 
crimes comuns, militares ou eleitorais. 

Apesar de não haver regulamentação legal, a infiltração é juridicamente exeqüível 
se os princípios constitucionais da proporcionalidade e do devido processo legal fo 
rem observados. 

O princípio da proporcionalidade estabelece os limites materiais da infiltra
ção, fazendo as limitações materiais pelos seus extremos, os quais delimitam o âmbi
to mínimo de utilização da infiltração, que necessariamente estará incluído em qual
quer regulamentação, alcançando apenas os crimes mais graves quanto àqueles a se
rem investigados e somente os menos graves quanto aos que o agente infiltrado pode 
praticar. O princípio da proporcionalidade em sentido estrito, quanto aos crimes a 
serem investigados, impõe que a infiltração apenas possa ser utilizada quando os 
bens jurídicos a serem protegidos forem superiores àqueles que serão violados com a 
infiltração, e, quanto às condutas típico-penais que o agente infiltrado pode praticar, 
faz a limitação pelo mínimo de gravidade, ou seja, o agente infiltrado pode praticar 
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aquelas condutas típico-penais que sejam inerentes ao conceito de infIltração e ins
trumentalmente ligadas à infiltração concretamente realizada, como falsidade docu
mental, falsa identidade, falsidade ideológica etc. 

O princípio do devido processo penal poderá ser satisfeito se a infIltração for 
realizada conforme plano de operações de infIltração, que seja devidamente homolo
gado pelo juiz, com prévio parecer do Ministério Público, e possibilite o efetivo 
controle da infiltração. 

O plano de operações de infiltração deve conter situação (elementos fáticos 
disponíveis, alvo e ambiente operacional), missão (objetivo da infiltração, provas a 
serem obtidas), especifIcação dos recursos materiais, humanos e fInanceiros disponí
veis, treinamentos necessários, medidas de segurança da infiltração a serem observa
das, coordenação e controle precisamente definidos com pessoa de ligação, prazos a 
serem cumpridos, formas seguras de comunicação, restrições etc., bem como deverá 
especificar as espécies de condutas típico-penais que eventualmente o agente infiltrado 
poderá praticar, dependendo das circunstâncias concretas, e, enfim, o que pode ou 
não fazer, ainda que em linhas gerais. 

O plano de operações de infiltração somente deve ser homologado judicial
mente se fundamentado em prévio planejamento da infiltração. 

O planejamento da infiltração deve basear-se em prévio estudo da situação, na 
qual devem ser feitas análise da organização, análise do ambiente operacional, análise 
do agente (perfil adequado para o desempenho da missão, compreensão da missão e 
dos riscos dela decorrentes, entendimento das normas e das ordens a que está subme
tido, provas de idoneidade, credibilidade e confiança demonstradas em missões ou 
operações anteriores etc.), análise de risco (custo/benefício da infiltração do agente, 
riscos quanto à pessoa do agente infiltrado, riscos institucionais, medidas de segu
rança específicas e alternativas, medidas de controle especiais, ligações/comunicações 
de informações com oportunidade e segurança etc.). 

Com fundamento no interesse público, todas as fases da infiltração devem 
correr sob segredo de justiça, tendo em vista que o sigilo é necessário para sua efIcácia 
como meio de obtenção de prova, para a proteção do agente infiltrado, cuja vida ou 
integridade física podem estar ameaçadas com a publicidade, e para a proteção dos 
direitos fundamentais violados com a infiltração. 

Deve ser elaborado um plano de operações de infiltração sintético, especifica
mente destinado à homologação judicial, mantendo-se, no órgão de inteligência, o 
plano de operações de infiltração completo e outros documentos do planejamento da 
infiltração para eventual controle posterior que se faça necessário, tendo em vista as 
rigorosas medidas de segurança orgânica (proteção dos dados, informações e conheci
mentos sensíveis de uma instituição, por meio da segurança do pessoal, segurança da 
documentação e material, segurança das áreas e instalações, e segurança dos sistemas 
de informações - comunicações e informática) necessárias à preservação do sigilo da 
infIltração. 

O Poder Judiciário e o M inistério Público devem adotar medidas mínimas de 
segurança orgânica que garantam a segurança da operação de infiltração e, sobretudo, 
do agente infIltrado. 

88 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



INFILTRAÇÃO COMO MEIO DE PROVA NO PROCESSO PENAL 

A análise pós-infiltração é obrigatória, para determinar tanto a continuação da 
execução da infiltração (análise pós-infiltração contínua) quanto o destino do agente, 
da instituição investigadora e das provas eventualmente obtidas (análise pós-infiltra
ção fina/). 

Após o término da infiltração, no momento da análise pós-infiltração final, o 
agente e sua situação devem ser meticulosamente avaliados, especialmente quanto às 
conseqüências da infiltração para o agente (se houve comprometimento social, pro
fissional ou psicológico), para a finalidade da infiltração (se as provas obtidas com
prometem futuro trabalho de maior vulto em relação à mesma organização infiltrada 
ou se as medidas adotadas após término da infração possibilitarão a utilização das 
provas obtidas) e para a instituição investigadora (se a revelação de certas informa
ções, como a identidade do agente infiltrado e seu modus operandi, colocam em risco 
a imagem do órgão investigador e o futuro de outras infiltrações). Dependendo do 
caso concreto, o agente infiltrado poderá ser submetido a uma gradação de medidas, 
como afastamento temporário das funções (com prazo variável dependendo da situ
ação), mudança de local de trabalho ou até mudança de identidade (nos moldes do 
serviço de proteção de testemunhas, pois o agente tornou-se uma testemunha do 
caso). A participação do agente em outras infiltrações deve depender de sua reavaliação 
(social, profissional e psicológica). 

O "agente de polícia" que pode ser infiltrado se refere minimamente aos poli
ciais das Polícias previstas no art. 144 da Constituição Federal na condição de políci
as investigativas, como Polícia Federal e Polícias Civis em geral, mas também inclui 
os policiais das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares, do Exército, 
da Marinha e da Aeronáutica, quando funcionam como polícias investigativas na 
apuração de crimes militares . 

O "agente de inteligência" que pode ser infiltrado deve estar vinculado, como 
agente de inteligência, a uma unidade de um órgão público formalmente constituída 
como órgão de inteligência, independentemente de ser ou não policial, como os agentes 
de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), do Exército, da Mari
nha, da Aeronáutica, do Ministério da Defesa, das Administrações Penitenciárias, 
das Secretarias Estaduais da Fazenda, Secretaria da Receita Federal ou do Ministério 
Público. 

COMISSÃO TE MÁTICA I - ÁREA CRIMINAL 89 



DA MITIGAÇÃO DO PRINCíPIO DO PROMOTOR 
NATURAL EM FACE DA CRIAÇÃO DOS GRUPOS 

ESPECIALIZADOS NO COMBATE AO CRIME 
ORGANIZADO* 

Marcelo lemos Vieira 

I. JUSTIFICATIVA 

Promotor de Justiça/ES 

"O imPério da lei parece cambalear ante esses gigantes do crime, já 
que muitas vezes os interesses políticos parecem ser predominantes 
ante o bem-estar dos cidadãos que dizem proteger. "(Vicente Garrido) 

Seria inadmissível alguma discussão sobre a teoria do Promotor Natural em 
face da criação dos grupos de combate ao crime organizado, não fosse o hodierno 
fenômeno da "criminalidade organizada". 

Também não podemos estudar o tema se não tivermos uma visão macro do 
fenômeno, visão esta muito bem enfocada pelo sociólogo suíço Jean Ziegler, apoiado 
na lição de Eckardt Werthebach, entendendo que "a repressão ao crime organizado 
vai bem além da busca da eficiência penal, pois trata-se de uma questão de Estado. 
Por seu gigantesco poder fi nanceiro, a criminalidade organizada influencia 
secretamente a área econômica, a ordem social, a administração pública e a justiça. 
Em alguns casos chega a ditar sua lei e seus valores à política". 

É a preocupação de Antônio Magalhães Gomes Filho quando afirma que "a 
forma de atuação das organizações criminosas, conjugando violência, astúcia e sofis
ticação em suas empreitadas, se, de um lado, sugere a adoção de respostas estatais 
firmes para sua repressão, de outro exige objetividade e equilíbrio por parte do legis
lador e dos operadores do direito, de modo a não serem transpostos os limites das 
garantias individuais." 

Nesse mesmo diapasão Antônio Magalhães discorre que "o crime organizado 
também inclui em suas atividades a cultura da supressão da prova, destruindo docu
mentos, ameaçando ou eliminado fontes testemunhais, restringindo conversas telefô
nicas etc., pelo que é essencial que os órgãos de investigação disponham de meios mais 

T ese aprovada por maioria. 
1 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003. 
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eficazes de obtenção das provas, seja porque a busca dessa necessária eficácia muitas vezes colide 
com os valores maiores de proteção à pessoa proclamados pela Constituição." (grifo nosso) 

Nesse sentido, não é difícil perceber que estamos diante de um gigante, e que 
desta forma deve ser tratado. O remédio para combatê-lo não pode partir de um 
princípio ativo qualquer. São necessárias mudanças não só no ordenamento jurídico 
dos Estados, como também, na própria estrutura dos Poderes, mesmo que se tenha 
de vencer alguns tabus e até mesmo relativizar alguns direitos individuais, que, reco
nheça-se, foram conquistados a tão duras penas após o iluminismo. 

Essas modificações e até mesmo a criação de novas figuras jurídicas, que já estão 
ocorrendo em nível de procedimento probatório (Lei n. 9.034/95, crime organizado; 
Lei n. 9.296/96, interceptação telefônica; etc.), por meio de veículos normativos re
centes (que buscam aprimorar ou mesmo adequar o Ordenamento Jurídico Nacional à 
realidade da existência da criminalidade organizada em nosso País), se deve em razão 
da dificuldade da apuração dos fatos pelos métodos tradicionais de colheita de prova. 

Como bem salientado por Eduardo Araújo da Silva, "com a expansão do fenô
meno da criminalidade organizada nas últimas décadas, emergiu na doutrina proces
sual penal internacional a idéia de que é necessário dotar o Estado de instrumentos 
processuais mais eficientes para a obtenção da prova, além de estratégias diferenciadas 
para sua produção e valoração em juízo." ! 

Contudo, a necessidade que tem hoje o Estado de combater de forma mais 
eficiente o "fenômeno" do crime organizado, não deve se restringir apenas às mudan
ças do corpo legislativo, ou seja, na busca de se aprimorar apenas o procedimento 
probatório, ou mesmo, em definir novos tipos penais, a transformação passa pela 
própria estrutura dos órgãos estatais de investigação, principalmente aqueles responsá
veis pela persecução penal, dentre eles o Ministério Público. 

As organizações criminosas não possuem fronteiras geográficas, não têm sobe
rania, não seguem as regras rígidas do ordenamento. Com a globalização as suas 
atividades, que antes já não possuíam fronteiras, agora se expandem cada vez mais, e 
o que é pior as organizações estão diversificando suas atividade e também aperfeiço
ando suas ações, com o incremento de novas formas de crimes, sobretudo os econô
micos e financeiros. 2 

2 Ainda a globalização da economia possibilitou às organizações buscar maior versatilidade de campos 
de atuação, outra característica contemporânea do fenômeno, as quais não mais se dedicam a um 
ramo criminoso específico, diversificando suas atividades para outras áreas decorrentes da proibição 
estatal. Nesse sentido, os cartéis colombianos não mais se dedicam apenas ao comércio de cocaína, 
mas também ao cultivo do ópio e à comercialização da heroína; as máfias italianas e ítalo-americanas 
atuam no tráfico de drogas, armas e contrabando dos mais variados produtos; os grupos japoneses, 
além do comércio de entorpecentes, têm forte atuação no mercado acionário e na exploração de 
atividades ligadas à pornografia; a Máfia russa explora o tráfico de componentes nucleares, armas, 
entorpecentes e de mulheres; os grupos brasileiros também diversificam suas atividades criminosas, 
dedicando-se a roubo a bancos, extorsão mediante seqüestro, resgate de presos, tráfico de armas e 
entorpecentes com conotações internacionais (MAIEROVICH, Walter Fanganiello. As associa
ções .. . Cit., p . 70-76). 
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Enfim, para consagrar a idéia de que o enfrentamento da criminalidade orga
nizada merece um tratamento diferenciado, vale ressaltar, por último, a estrutura 

piramidal das organizações criminosas e sua relação com a comunidade. 

Eduardo Araújo, ademais, apropriadamente leciona que, "ainda a estrutura 
piramidal das organizações criminosas e sua relação com a comunidade são apontadas 
como características do fenômeno. A divisão de tarefas nesses grupos segue a estrutu
ra empresarial, pois em sua base a elevado número de "soldados", responsáveis pelas 
mais variadas atividades, os quais são gerenciados por integrantes de média impor
tância que, por sua vez, são comandados e financiados por um boss, que não raras 
vezes se utiliza de sofisticados meios tecnológicos para integrar todos os seus mem
bros. Outrossim, quando necessário, para ganhar a simpatia da comunidade em que 
atuam e facilitar o recrutamento de seus integrantes, realizam ampla oferta de pres
tações sociais, aproveitando-se da a omissão do aparelho do Estado e criando na 
prática um verdadeiro Estado paralelo". 3 

Não só a globalização da economia, com a abertura das fronteiras, é terreno 
fértil para o incremento do crime organizado, mas também, a fragilidade dos Esta
dos mais pobres (terceiro mundo), principalmente com o baixo investimento em 
segurança pública, vem contribuindo para o crescimento do "fenômeno". 

No Brasil, em 3 de maio de 1995, entrou em vigor a Lei n. 9.034, que dispõe 
sobre a "utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações prati
cadas por organizações criminosas", que foi um dos instrumentos legais utilizados no 
combate ao fenômeno. Contudo, o legislador não conseguiu definir com clareza o 
conceito de crime organizado, nem muito menos o de organização criminosa, persis
tindo a dúvida entre o conceito destas organizações e o de quadrilha ou bando. 

Mas não apenas no aspecto material é necessária uma periódica adequação da 
norma no tratamento do fenômeno, como também, no desenvolvimento de estratégi

as diferenciadas, para se regulamentar de forma mais eficiente o procedimento 
probatório, ou seja, a busca da prova. 

Como bem anota Juan Munoz Sanches, "a evolução da criminalidade indivi
dual para a criminalidade especialmente organizada, que se serve de meios logísticos 
modernos e está fechada ao ambiente exterior, em certa medida imune aos meios 
tradicionais de investigação (observações, interrogatórios, estudo dos vestígios deixa
dos), determinou a busca de novos métodos de investigação de polícia". 

Dentro da mesma linha de pensamento, Maria Dolores Delgado Garcia, "a 
criminalidade organizada, especialmente a narcocriminalidade, tem evoluído extra
ordinariamente nos últimos tempos, adquirindo estruturas complexas que dispõem 
de ingentes meios financeiros de origem ilícita e cuja capacidade operativa supera as 
das clássicas organizações de delinqüentes, razão pelas quais os meios tradicionais de 

investigação se mostram insuficientes, ao menos para chegar ao coração das organizações e 
aproximar-se dos seus chifes e promotores". (grifo nosso) 

3 SILVA, Eduardo Araújo da. Crime organizado: procedimento probatório. São Paulo: Atlas, 2003. 
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Em assim sendo, não é difícil afirmar que o Ministério Público não pode ficar 
a reboque das mudanças necessárias e urgentes (sob pena de flagrante inobservância 
do princípio da eficiência, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição de 1988) 
no combate às organizações criminosas nas suas mais variadas formas . 

A boa atuação dos membros do Ministério Público não deve esbarrar em tabus 

absolutos, nem mesmo em interpretações do sistema jurídico que podem conduzir a 
ineficiência Institucional e, até mesmo, a insatisfação da sociedade, que espera dos 
órgãos públicos uma maior presteza e eficácia no combate ao crime, principalmente 
em relação à criminalidade organizada. 

Diante dessa realidade, muitos estados da Federação vêm criando grupos especia
lizados no combate às organizações criminosas, com as mais variadas denominações. 

Como veremos adiante, a criação desses grupos em nada fere o Princípio do 
Promotor Natural consagrado na Constituição de 1988. Muito pelo contrário, a cria
ção e a atuação com o estabelecimento das atribuições desses grupos têm por substância 
o aprimoramento in casu do enfrentamento no combate ao crime organizado. 

Em verdade, fazendo-se uma interpretação progressiva, o legislador já havia 
permitido, através da fixação de normas gerais estipuladas na Lei Nacional n. 8.625/ 
93 (artigo 2°), que os Ministérios Públicos nas suas leis orgânicas não somente pu
dessem criar sua própria organização e a fixar suas atribuições, como ainda, devesse 
sempre observar o princípio do interesse público, insculpido na Constituição da Re
pública, devido à necessidade de uma adequação constante das suas atribuições (fun
ções) aos anseios da sociedade como um todo. 

Toda construção jurídica, aqui desenvolvida, tem como única finalidade bus
car o aprimoramento da atividade do Ministério Público nas suas variadas atribui
ções Constitucionais, principalmente no combate às organizações criminosas. 

Como bem salienta o Promotor de Justiça (ES), Dr. Gustavo Senna Miranda, 
"numa primeira abordagem, os grupos especializados são concebidos com a idéia de 
mútua cooperação entre os órgãos de execução do Ministério Público, detentores de 
conhecimento nas variadas áreas que se inter-relacionam, passando a trabalhar em 
conjunto, com unidade de atuação e esforços, com o direcionamento para investiga
ção, análise e iniciativa de medidas cautelares voltadas para o desmantelamento de 
grandes "esquemas" de corrupção, para tanto se utilizando na investigação de todos 
instrumentos legais necessários, bem como estabelecendo parcerias com outros ór
gãos importantes, como Receitas Federal e Estadual,]untas Comerciais, Banco Cen
tral, Tribunais de Constas etc., cujas informações são em muitos casos fundamentais 
para o sucesso das investigações e de um eventual processo. 

E, continua, "frise-se, ainda, que a atuação de grupos especializados poderá 
proporcionar um combate mais efetivo aos atos de improbidade administrativa, na 
medida em que tornará possível uma maior articulação entre os membros do Minis
tério Público, bem como um maior conhecimento na matéria, que reclama cada vez 
mais especialização. Aliás, o ideal é que o grupo a ser criado congregue membros do 
Parquet com conhecimento na área do direito administrativo, constitucional, civil e 
penal funcional (crimes praticados contra a administração pública), em vista da 
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inquestionável interação entre as citadas matérias na maioria dos casos de improbidade 
administrativa, mormente em relação àqueles que caracterizam atos de corrupção". 

Conforme experiência acumulada na Coordenação do Grupo de Repressão ao 
Crime Organizado - GRCO, do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, 
ano de 2004/2005, não pode ser outro nosso entendimento. 

Em verdade (como enfrentaremos a seguir), com fulcro no sistema legal vigente, 
normais gerais estipuladas pela Lei Nacional e, conseqüentemente, as regras da Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, LC n. 95/97 (como 
exemplo), defendemos a idéia de que os grupos especializados possuem, hoje, atribuição 
concorrente com o promotor de justiça natural, atuando, sempre que possível, de forma har
mônica com este, tanto nas atribuirões judiciais como nas atribuições extrajudiciais. Ou seja, os 
grupos especializados não possuem atribuição meramente auxiliar. 

11. DO PRINCíPIO DO PROMOTOR NATURAL 

A quaestio, em exame, sem dúvida fomenta a necessidade da identificação da 
denominada teoria do Promotor Natural no sistema jurídico, traçando-se seus limi
tes legais, a fim de atingir o obj etivo maior da lei, qual seja, a finalidade pública e, por 
conseguinte, atingir os reais anseios da sociedade (o interesse público primário). 

O Princípio do Promotor Natural está fundamentado em dois grandes alicer
ces constitucionais (quatro princípios, quatro vetores), o primeiro está na ampliação 
conferida ao sistema dos direitos e garantias individuais, contido no art. 5°, caput, e 
incisos I, XXXV, XXXVII, LUI, UV, LVe § 2°, chamando atenção para o princi
pal deles que é o da garantia do devido processo legal. Já o segundo grande alicerce tem 
supedâneo nos princípios da unidade, da inamovibilidade e da independência funcio
naI, todos previstos no § 1 ° do artigo 127 da Constituição da República de 1988, 
exaustivamente delineados pela doutrina Pátria. 

O primeiro alicerce tem apoio primordial no princípio da garantia do devido 
processo legal. A Carta Magna quando comanda que ninguém será processado nem 
sentenciado senão pela autoridade competente (art. 5°, UlI, CF) e que ninguém 
será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5°, LIV, 
CF), é inegável concluir que dessas regras se extrai não somente o princípio do Juiz 
Natural, mas, também, o Princípio do Promotor Natural, que é materializado pela 
expressão "processado". 

Portanto, das referidas regras constitucionais se forma um direito de qualquer 
pessoa física, jurídica ou formal , que figure em determinado processo, e, que, recla
me a intervenção do Ministério Público, de ter um órgão específico do Parquet atuando 
livremente com atribuição previamente predeterminada em lei. 

O Princípio do Promotor Natural tem como segundo alicerce o artigo 127 § 1° da 
Constituição, ou seja, decorre dos vetores da unicidade, da inamovibilidade e da inde
pendência funcional, e, que são imanentes à própria atuação do Ministério Público. 

O princípio da independência funcional é uma verdadeira garantia constitucio
nal que concede ao cidadão, logo à sociedade, uma segurança jurídica nos processos 
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em que o Parquet atua, impedindo escolha de promotor específico para determinada 
causa, ao alvedrio da direção ministerial, garantindo, desta forma, a vedação de al
guém ser processado senão pela autoridade competente, inibindo a figura do acusa
dor de exceção. 

J á a garantia da inamovibilidade significa que não se pode remover o promotor 
ou procurador de justiça de seu cargo, senão por motivo de interesse público e por 
decisão do órgão colegiado do Ministério Público, com voto de maioria absoluta de 
seus membros, assegurando-se a ampla defesa. 4 

A existência de um promotor natural ou legal para cada processo parte, neces
sariamente, de duas premissas básicas, uma da fixação do promotor em órgão de 
atuação específico, outra da impossibilidade de o mesmo ser removido, a não ser nas 
hipóteses especialmente previstas em lei.5 

Com isso, pode-se afirmar que por meio da Teoria do Promotor Natural qual
quer pessoa (física ou jurídica) tem o direito de ser processado somente pelo órgão de 
execução do Ministério Público previamente investido por lei em tal atribuição, sendo, 
portanto, vedadas as designações arbitrárias de promotores de justiça e procuradores da 
república de encomenda,6 após a ocorrência dos fatos (post factum ), já que em obser
vância ao princípio em in quaestio há um promotor legal para cada fato, seja para 
atuação extrajudicial ou judicial. 

Também a norma infraconstitucional proclamou o Princípio do Promotor 
Natural, mais precisamente no art. 10 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Pú
blico (Lei n . 8.625/1993), regra que afasta a possibilidade de eventuais práticas 

arbitrárias do Procurador-Geral de Justiça em relação às designações dos membros 
do Ministério Público. 

Com efeito, pelo artigo acima citado, se percebe que quando a designação 
tiver por objetivo o exercício de atribuições afetas a outro membro da instituição, o 
Procurador-Geral de Justiça só poderá assim proceder de forma excepcional e funda
mentada, "submetendo sua decisão previamente ao Conselho Superior do Ministério 
Público" (art. 10, XI, alínea "g").7 

4 Cf. art. 128, § 5, "b", da CF (nova redação dada pelo Emenda Constitucional n. 4512004). 
5 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro. O ministério Público no processo civil e penal: promotor 

natural: atribuição e conflito. RJ 
6 Observa Hugo Nigro Mazzilli, inegavelmente um dos autores que mais se dedica ao estudo do 

Ministério Público, que "Há muito nos temos posicionado contra os chamados promotores de enco
menda, escolhidos livremente pelo procurador-geral de Justiça, que discricionariamente os designava 
e afastava - já o fazíamos sob época de ditadura militar, quando não eram comuns tais críticas. Na 
verdade, a verdadeira inamovibilidade não teria sentido de dissesse respeito apenas à impossibilidade de 
se remover o promotor do cargo: era mister agregar-lhe as respectivas funções" (O Acesso àJustiça e 
o Ministério Público. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1998, p. 163). 

7 Sobre a referida regra destaca Emerson Garcia (Ministério Público. Organização, Atribuições e 
Regime Jurídico. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2004, p. 152) que "A possibilidade de designação de 
membro do Ministério Público, para exercer atribuições afeitas a outro órgão, configura atitude 
excepcional e que somente deve ser adotada quando o prestígio ao Princípio do Promotor Natural 
terminar por violar interesses de maior relevância que aquele que buscou preservar. Discorrendo sobre 

COM ISSÃO TEMÁTICA I - ÁREA CRIMINAL 95 



MARCELO LEMOS VIEIRA 

Por último, vale ressaltar algumas considerações em relação ao princípio da uni
dade, que da mesma forma que os princípios da inamovibilidade e da independência 
funcional, recheia o Princípio do Promotor Natural, sendo talvez o principal princípio 
que, somado aos princípios que norteiam a Administração Pública, incrementa a fun
damentação jurídica que dá base à defesa da proposição aqui colocada. 

Qyando um membro do Parquet atua, quem na realidade está atuando é o próprio 
Ministério Público, não sendo possível dissociar o órgão da instituição. Aquele faz esta 
atuar, sendo o órgão parte integrante da instituição, logo juntos formam um só todo. 

Após analisar os vetores/princípios que dão sustentação à Teoria do Promotor 
Natural, é salutar frisar que a relação dos atos praticados pelo Procurador-Geral de 
Justiça em relação aos membros da Instituição é de natureza apenas administrativa, 
existe apenas uma hierarquia administrativa. O ato de designar um promotor de 
justiça para exercício de determinado cargo de promotor de justiça (designação) dará 
início ao desempenho das atribuições editadas pela norma legal, porque assim a lei 
determinou. Portanto, firme-se que as atribuições são fixadas por lei e os órgãos superiores 
competentes ficam incumbidos em distribuí-las aos membros. 

Assim, a garantia da independência funcional, muito embora informe o Prin
cípio do Promotor Natural e conceda uma tonalidade de estabilidade e inalterabilidade, 
deverá sempre passar pelo crivo da lei, para que o promotor ou procurador possa 
figurar em processo específico, isto é, o membro da Instituição há de estar investido 
de atribuição legal para tal finalidade. 

Além disso, qualquer que seja a atribuição judicial será estendida a toda insti
tuição, melhor dizendo, a todos os membros, indiscriminadamente, desde o Procu
rador-Geral, que oficia nos feitos em que a norma lhe concede atribuições, e tão 
somente neles, até o mais novo dos promotores de justiça. 

111. DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO NA CRIAÇÃO DE GRUPOS 
ESPECIALIZADOS NO COMBATE ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS 

Dada à evolução da sociedade e, via de conseqüência, dos fatos jurídicos que 
mereçam a atuação efetiva do Ministério Público, sobretudo o inabalável crescimento 
da criminalidade organizada, com suas especificidades e, ainda, o enriquecimento dos 
atos perpetrados para se "fraudar" a repressão estatal, é primordial que o Estado (os 
Poderes constituídos) se aparelhe através do desenvolvimento de técnicas mais apuradas 
(estratégicas especializadas), para o combate mais eficiente e eficaz do "fenômeno". 

Aliás, a especialidade é diuturnamente aplicada no mundo jurídico vigente, 
na esfera policial, por exemplo, o Estado já trabalha com a criação de Departamentos 
de Polícia Judiciária específicos, apurando delitos determinados por sua natureza, 
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ora por incidência de grande repercussão na sociedade, ora pelo grau de complexida
de que se reveste. 

Como já salientado, a necessidade da busca de um procedimento probatório 
mais apropriado para o combate ao crime organizado fez nascer no Brasil legislação 
específica (Lei n. 9.034/95), que dispõe sobre a utilização de meios operacionais 
para a prevenção e repressão de ações praticadas por organizações criminosas. 

Tais organizações criminosas têm atemorizado a população, via de conseqüência 
o próprio Estado, desrespeitando os Poderes Públicos e os direitos e garantias funda
mentais do cidadão assegurados pela Constituição (o que vem ameaçando a toda co
munidade nacional e internacional). Com a vigência da denominada Lei de Combate 
ao Crime Organizado, a criação de grupos especializados visando à repressão de deter
minados crimes específicos, configura em atividade comum nos Ministérios Públicos, 
sobretudo aqueles grupos incumbidos no combate às organizações criminosas. 

Obedecendo a tendência moderna, qual seja, de se especializar as atribuições do 
Ministério Público no combate às organizações criminosas, foi criado o GNCOC (Gru
po Nacional de Combate às Organizações Criminosas, cujo nome de batismo é uma ho
menagem ao "saudoso" colega, Francisco José Lins do Rego Santos, chamado carinho
samente por nós de "Chico Lins", Promotor de Justiça do Estado de Minas Gerais), 
que tem a participação dos Ministérios Públicos Estaduais e do Ministério Público da 
União, para buscar desenvolver algumas operações em nível Nacional no combate à 
criminalidade organizada, demonstrando, assim, que os "tentáculos" deste tipo de cri
me ultrapassam os limites territoriais das unidades Federadas, o que se dirá das comarcas. 

Diante de um quadro no mínimo preocupante para o futuro da sociedade, não se 
pode conceber a idéia de termos uma estrutura no mínimo frágil e até mesmo ingênua, 
acreditando que um membro do Ministério Público, o Promotor Natural, muitas vezes 
solitário e sem a mínima estrutura (de material e de pessoal), principalmente nas comarcas 
longínquas, possa vir a desenvolver uma investigação de tamanha envergadura. 

Sem querer em hipótese alguma desprezar qualquer colega, de qualquer dos 
Ministérios Públicos (muito pelo contrário), acreditamos, até mesmo por uma ques
tão de segurança e apegados ao princípio da unidade (art. 127, §o', da CF/88 ), que a 
sociedade tem o direito subjetivo público (consagrado no artigo 37, caput, e outros 
da CF 188) a uma maior eficiência nos trabalhos desenvolvidos pelo Parquet, no que 
diz respeito principalmente ao combate ao crime organizado. 

Como bem saliente Paulo Cezar, "é certo, e disso não temos a menor dúvida, 
que a intenção do legislador foi a de possibilitar, naqueles casos de especialização, de 
existência de relevante interesse público, da necessidade de dedicação quase que ex
clusiva do Promotor a determinada causa, fosse possível designar outro para permitir 
melhor desempenho processual ou mesmo evitar eventual comprometimento da I nsti
tuição."8 (itálico é nosso) 

8 Carneiro, Paulo Cezar Pinheiro, O ministério Público no processo civil e penal: promotor natural: 
atribuição e conflito. R]. 1995. Apesar do Autor não concordar com o afastamento do Promotor 
Titular, logo do Promotor Natural, já concebe a idéia de termos situação de afastamento quando 
prevalecer um in teresse público maior. 
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IV. DA FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA 

A fundamentação jurídica aqui desenvolvida é uma análise não somente das 
regras que norteiam a matéria em questão, como também, da sua principiologia. 

J á foi vencida a idéia de que os órgãos de execução do Ministério Púbico, a sua 
própria atuação, são correspondentes aos órgãos judiciários, ou seja, perante cada 
órgão judiciário não necessariamente tem que funcionar um ou mais órgãos do MP. 
Não há impeço que um mesmo órgão de execução do MP atue junto a vários órgãos 
judiciários, ou ainda, que exista um órgão do MP, sem que haja uma correspondên
cia exata com órgão judiciário, o que se justifica de forma mais veemente quando 
estamos tratando do procedimento investigatório. 

As designações pelo Procurador-Geral de Justiça para promotores ou procura
dores de justiça exercerem atribuição à determinada matéria específica, por meio dos 
denominados grupos especiais, não são contrárias aos princípios que norteiam a Ins
tituição, nem muito menos ao sistema legal vigente. 

Fundamentalmente, norteado pelos princípios da Instituição, o exercício das 
atribuições de qualquer função processual, seja como órgão interveniente ou agente, 
o Ministério Público deve ter ólgão específico, precedido de criação por lei, com as suas 
atribuições bem definidas. 

A criação dos grupos especializados tem suporte no Sistema Jurídico Pátrio, 
com sustentação inicial na própria Constituição Federal, conforme previsão do artigo 
61, § 1°, inciso II, "d", que determina que é de iniciativa privativa do Presidente da 
República lei que disponha sobre normas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 
Assim, foi editada a Lei n . 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, a Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre normas gerais dos Ministérios 
Públicos dos Estados. 

Por sua vez, a Lei n. 8.625/1993 determina que: "Artigo 2° Lei Comple
mentar, denominada Lei Orgânica do Ministério Público, cuja iniciativa é facultada 
aos Procuradores-gerais de Justiça dos Estados, estabelecerá, no âmbito de cada uma 
dessas unidades federativas, normas específicas de organização, atribuições e estatuto do 
respectivo Ministério Público. " (grifamos) 

Cumprindo a orientação legislativa Nacional, entrou em vigor a Lei Comple
mentar n. 95, de 28 de janeiro de 1997 (utilizando apenas como exemplo), dispon
do sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Espírito Santo). 

Como as atribuições e a organização dos Ministérios Públicos estaduais ficaram 
a cargo das respectivas leis complementares estaduais, A LC 95/97, por seu turno 
(seguindo o que determina o artigo 23, § 1°, § 2° e § 3°, da Lei Nacional), discipli
nou a matéria determinando que cabe ao Procurador-Geral de Justiça a proposta de 
organização das atribuições das Promotorias e Procuradorias de Justiça e dos cargos 
que a integram (com a aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça), bem como 
a criação de grupos de trabalho específico, senão vejamos. 
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"Art. 10. Compete ao Procurador-Geral de Justiça: 

( ... ); 
XX - Organizar, com a aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça, os cargos 

e estabelecer as atribuições das Procuradorias e Promotorias de Justiça; (grifamos) 

( ... ); 
XXXV1 - Criar grupo de trabalho especifico, no 10 ou 20 grau, designando seus 

membros e coordenador, na forma da legal;" (grifamos) 

Diante dos dispositivos legais contidos na Lei Orgânica Estadual, a melhor 
hermenêutica é no sentido de que, no momento em que a Legislação determinou 
que compete ao Procurador-Geral de Justiça criar os grupos de trabalho específico (art. 
lO, XXVI), concomitantemente, têm que haver a difinição de suas atribuições, deven
do, então, o Chefe do Parquet encaminhar proposta que as estabelecerá ao Colégio 
de Procuradores de Justiça, que analisará sua aprovação (art. lO, XX e XXVI c/c art. 
13, XXVI) ou, então, poderá o Procurador-Geral de Justiça fIxá-las no próprio ato 
que criou o grupo especial (art. 10, XXVI). 

Não faria sentido algum se fossem criados grupos específIcos (in casu, grupo de 
combate ás organizações criminosas), para exercerem atribuições especializadas (que 
é uma tendência moderna), sem que fossem estabelecidas as respectivas atribuições. 9 

Assim, estamos diante de duas hipóteses legais. A primeira, se o Procurador
Geral de Justiça criar o grupo específIco e no próprio ato (ato simples) estabelecer as 
respectivas atribuições, o novo grupo de promotores não poderá atuar, nos atos 
judicializados, sem que ocorra a ratifIcação da promoção pelo promotor de justiça 
designado para atuar perante aquele determinado juízo. 

N a segunda hipótese, se o Procurador-Geral de Justiça criar o grupo específIco e 
submeter ao Colégio de Procuradores de Justiça, para aprovação, a proposta das atri
buições previamente estabelecidas (ato composto), o novo grupo de promotores deverá 
atuar em conjunto com o promotor ou procurador de justiça natural (o que deve ser a 
regra ordinária) ou, então, atuará sem a prévia ratilicação deste (atribuição concorrente), 
conforme estabelecido na Resolução do Colégio de Procuradores de Justiça. 

A mesma orientação encontramos na Lei n. 75, de 20 de maio de 1993, que 
dispõe sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da 
União, que assim determina:"Art. 62. compete às Câmaras de Coordenação e Revi
são: ( ... ) V - resolver sobre a distribuição especial de feitos que, por sua contínua 
reiteração, devam receber tratamento uniforme; VI - resolver sobre a distribuição 
especial de inquéritos, feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza 
ou relevância, assim o exigir. Parágrafo único. A competência fIxada nos incisos V e 
VI será exercida segundo critérios objetivos previamente estabelecidos pelo Conselho 
Superior". (grifamos) 

9 A atividade pública tem o exercício regulado pelo direito público, constitui função, que é poder de 
agir, que se traduz num dever de agir, que só se legitima para atingir a finalidade que gerou sua 
atribuição ao agente. 
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Lembrando sempre, que as normas definidas na Lei do Ministério Público da 
União são aplicadas subsidiariamente aos Ministérios Públicos dos Estados, confor
me preconiza o artigo 80, da Lei n. 75/93. 

É bom salientar que em momento algum estamos defendendo a criação de 
cargos ou de atribuições sem a devida autorização legal. Muito pelo contrário, para os 
menos avisados, poderia parecer que a criação dos grupos e o estabelecimento de suas 
atribuições pelo Procurador-Geral de Justiça (nos moldes acima delineados) estariam 
infringindo a Constituição da República de 1988 (artigo 37, I e art. 169, § ~o, II) 
e até mesmo a Lei Orgânica Estadual. 

Em verdade, a própria Lei 95/ 97 (seguindo o que determina a Constituição 
Federal e a Lei Nacional) consagra no Título I, "Da organização e atribuições do 
Ministério Público", ou seja, 0 5 cargos e as atribuições do Ministério Público já estão 
definidos na Legislação pertinente. O que o legislador permitiu foi a criação, pelo 
Chefe da Instituição, na formação de grupos especiais de promotores (que ocupam 
cargos já criados por lei) e o estabelecimento das atribuições (que também já estão 
definidas em lei), que serão exercidas pelo grupo natural, ora criado. 

E é exatamente o que determina a Lei 95/97 do Ministério Público do ES, 
senão vejamos: 

Art. 34. Salvo disposição em contrário, compete ao Promotor de Justiça o exercí

cio, em primeira instância, de toda a atribuição cível, criminal ou de qualquer 

outra natureza. (grifamos) 

"Artigo 35 . Até de outras funções previstas nas Constituições Federal e Es

tadual, nesta e demais leis, compete aos promotores de justiça, dentro de suas 

eifems de atribuições:" (grifamos) 

Em seguida, as alíneas do artigo 35 delineiam as atribuições conforme a maté
ria criminal, civil, direito de família, até esgotar o rol de atuação do Ministério Pú
blico, conforme escolhido pelo legislador, com a ressalva do artigo 34, da expressão, 
salvo disposição em contrário. 

Desta forma, fica cristalino que as atribuições ora fixadas pela lei complementar 

serão distribuídas aos cargos de promotores de justiça, também definidos em lei, 
tudo conforme determina a Constituição Federal, podendo haver disposição em con
trário que modifique tal distribuição. 

Diante das regras jurídicas acima citadas, é inexorável aceitar que a criação dos 
grupos especializados, sua respectiva área de atuação e o estabelecimento de suas 
atribuições (conforme a matéria), atendendo sempre ao interesse público (que é princí
pio fundamental da Administração Pública), tem como escopo distribuir algumas 
atribuições especializadas, que já são afetas aos cargos de promotores de justiça, para 
que estes em conjunto com aquele exerçam essa gama específica de atribuições fixa
das na lei. 

Como bem salienta Paulo César Pinheiro Carneiro, "o MP não exerce funções 
jurisdicionais, mas, sim, administrativas, ainda que projetadas no processo, e para 
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que possa exercitá-las legalmente é preciso que o órgão atue nos limites das atribui
ções que lhes são conferidas por lei ."lO 

Assim sendo, podemos afirmar que o Ministério Público teve na Lei Nacional 
uma flexibilidade no que pertine a sua organização e o estabelecimento das atribuições, 
ou seja, o legislador possibilitou à lei complementar estadual fixar as atribuições dos 
respectivos cargos de promotor e de procurador de justiça, da mesma forma que 
possibilitou aos Ministérios Públicos Estaduais criarem mecanismos para uma maior 
eficiência, sendo um deles mecanismos a criação de grupos especializados. 

Desta forma, não é necessário, em nosso sentir, a criação das atribuições dos 
grupos nas respectivas Leis Complementares, uma vez que dela mesma deflui a pos
sibilidade da criação dos mesmos e o estabelecimento de sua atribuição. 

Com a criação dos grupos especializados, não estamos diante apenas de um 
órgão auxiliar, como querem alguns, mas, sim, de verdadeiro órgão de execução, que 
pode ser composto por promotores e/ou procuradores de justiça com suas atribuições 
previamente definidas em lei, é o Ministério Público em exercício. A Lei Nacional já 
definiu quais são os órgãos auxiliares, como os Centros de Apoio Operacionais e os 
Centros de Estudos e Aperfeiçoamento. Não existe letra morta na lei. 

Diante do interesse social e público, exaustivamente aqui demonstrado, não se 
admite mais que o princípio do Promotor de Natural deva ser encarado de forma 
absoluta. Ou seja, ao mesmo tempo em que a sociedade tem o direito subjetivo 
público de ter um órgão de execução do Parquet regularmente constituído na relação 
jurídico-processual, essa mesma sociedade tem o direito subjetivo público de ter uma 
Instituição que efetivamente combata às organizações criminosas. 

Assim sendo, diante da possibilidade do conflito da Teoria do Promotor 
Natural em face de interesses públicos relevantes, haverá a necessidade de se miti
gar (em casos excepcionalíssimos) o primeiro em face do interesse público maior, 
para que se tenha, assim, uma maior eficiência do Parquet no combate às organiza
ções criminosas. ll 

Sem dúvida alguma que, hodiernamente, (basta vermos os noticiários) temos a 
consciência, a certeza absoluta, que existe uma necessidade urgente de se adequar, 
otimizar, a própria estrutura de trabalho do Ministério Público, sob pena de termos 
um iminente e perene fracasso no combate ao "fenômeno" da criminalidade organi
zada, devendo prosperar a idéia da flexibilização, na forma da lei, da interpretação e 
aplicação do PrinCípio do Promotor Natural. 

Pode-se concluir, portanto, que as atribuições dos grupos não estarão atreladas a 
determinadas áreas geográficas (comarcas), muito menos a uma determinada vara 

10 CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro, O ministério Plíblico no processo civil e penal: promotor 
natural: atribuição e conflito. RJ 

11 Afirma Vinícius Paulo Mesquita, em texto confeccionado em Mar 13 2005 , com o título da Mitigação 
do Princípio do Promotor Natural face a E .C. 45/04: "Porém, em prol de um valor maior, achou por 
bem o constituinte reformador restringir um direito e ampliar a incidência de outro, uma vez que, 
nenhum direito é absoluto, todos são relativos, devendo coexistirem, em homenagem aos Princípios 
da Unidade Constitucional, Efeito Integrador e Concordância Prática." 
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judicial, o que, aliás, é condizente com os fins institucionais e à necessidade de adap
tação às complexidades de um mundo cada vez mais globalizado, bastando, para 
tanto, que o ato, como destacado, observe os parâmetros da respectiva lei orgânica. 

v. DO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL 

Diante de tudo que foi exposto, é inegável que o Princípio do Promotor Natural 
não é violado quando da criação pelo Procurador-Geral de Justiça de grupos especiais 
de promotores (aqui interessa apenas os grupos especiais no combate às organizações 
criminosas). É inclusive o que indica veementemente ajurisprudência nacional. 

Os Julgados, adiante comentados, demonstram como águas claras o acima afir
mado . Ademais, frise -se que a criação de grupo especial para repressão às organiza
ções criminosas - como já anteriormente informado - constitui prática diuturna nos 
Ministérios Públicos, a fim de refrear os celerados bandos que se estruturam de 
forma gradual, colocando em "xeque" os Poderes do Estado constitucionalmente erigidos. 

O Superior Tribunal de j ustiça (Processo BC 28700 / MS; HABEAS CORPUS 

2003/0094033-8 Relator(a) M inistra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 
- QUINTA TURMA Data do Julgamento 11/05/2004 Data da Publicação/Fonte 
Dj 07.06.2004 p. 247 REVjUR voi. 321 p. 146) já decidiu que a designação pelo 
Procurador-Geral de Justiça de membros do Ministério Público para compor grupos 
especializados no combate às organizações criminosas, anteriormente ao fato crimino
so, não fere o Princípio do Promotor Natural, nem muito menos o que estabelece o art. 
29, IX da CR/88. Não há nesta hipótese a presença do denominado promotor de 
exceção. Sendo um dos pilares de sustentação do Princípio do Promotor Natural, o 
princípio do devido processo penal não é infringido quando das designações do Procu
rador-Geral, para municiar atuação do Ministério Público nos grupos especializados, 
quando não há prejuízo ao contraditório e a ampla defesa do réu no processo. 

Em verdade, os Tribunais vêm decidindo reiteradamente, através de situações 
jurídicas diversas, que a criação e a atuação dos grupos especializados no combate ao 
crime organizado não viola o Princípio do Promotor Natural. O mesmo Superior Tri

bunal de justiça (que sanando quaisquer dúvidas que ainda poderiam surgir, até mesmo 

quando questionada a possibilidade desses grupos especializados se insairem na esfera 

investigatória) também decidiu que as designações de membros do Parquet com base em atos 
expedidos precedentemente, sendo observados critérios objetivos, não fire o PrinCípio do Pro

motor Natural, nos t~rmos na Súmula 234 do ST]. A participação de membro do Minis
tério Público na fase investigatória criminal não acarreta o seu impedimento ou suspeição 
para o oferecimento da denúncia (HABEAS CORPUS n. 33.231, que tramitou no 
Superior Tribunal de Justiça, tendo como relator o Ministro Arnaldo da Fonseca, foi 
denegado, por unanimidade, pela 5a Turma, em julgamento de 27/04/2004). 

O mesmo se diga do Pretório Excelso, que segue a mesma tendência, afirmando 
que a Carta de 1988 não veda a designação pelo no Ministério Público de grupos 

especializados por matéria, na medida em que a atribuição aos seus componentes da condu

ção dos processos respectivos implica a prévia subtração deles da esfera de atuação do promo-
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tor genericamente incumbido de cificiar perante determinado juízo (HC 69599 1 RJ -
RIO DE JANEIRO HABEAS CORPUS Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PER
TENCE Julgamento: 30106/1993 Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO Publi
cação: DJ 27-08-1993 PP-17020 EMENT VOL-01714-03 PP-00380) . 

Por fim, para sagrar de vez o entendimento dos Tribunais Superiores em rela
ção ao tema proposto, a Primeira Turma do STF, no HC 85137/MT, por maioria 
de votos, reconheceu não haver ferimento ao Princípio do Promotor Natural a falta de 
ratificação de denúncia oferecida por órgão de execução do Ministério Público diverso dos 

fatos, valendo-se, para tanto dos princípios da unidade e indivisibilidade. 

VI. CONCLUSÃO 

1) O Princípio do Promotor Natural está fundamentado em dois grandes 
alicerces constitucionais (quatro princípios, quatro vetores), o primeiro está na ampli
ação conferida ao sistema dos direitos e garantias individuais, contido no art. 50, 
caput, e incisos I, XXXV, XXXVII, UII, UV, LVe § 20, chamando atenção para 
o principal deles que é o da garantia do devido processo legal. Já o segundo grande 
alicerce tem supedâneo nos princípios da independência funcional, da inamovibilidade 
e o princípio da unidade, todos previstos no § 1 ° do artigo 127 da Constituição da 
República de 1988, exaustivamente delineados pela doutrina Pátria; 

2) Os argumentos apresentados e os vetores que sustentam a existência do 
Princípio do Promotor Natural, quais sejam, os princípios contidos no art. 50, LIV 
e art. 127, §1°, da CR/88, guardam direta ligação com o princípio, também, cons
titucional, que dá o norte à Administração Pública Brasileira, ou seja, guardam dire
ta correlação com o princípio da legalidade, insculpido no artigo 37, caput, da Cons
tituição de 1988; 

3) Com base no princípio do interesse público (que norteia a própria existên
cia da Administração Pública) e no princípio da legalidade, as atribuições dos órgãos 
do Ministério Público da União e dos Estados são criadas por lei complementar, 
conforme previsão do §5°, do art. 128 da CR/88, e por meio de iniciativa do Procu
rador-Geral de Justiça, após aprovação do Colégio de Procuradores de Justiça, são 
elas distribuídas entre os cargos pertencentes ao quadro da Instituição e conseqüen
temente entre os grupos especiais ou naturais, quando criados; 

4) Decorrência dos princípios ora examinados e do sistema legal vigente, o Che
fe da Instituição, respeitando os termos da lei, deve e pode designar promotores e 
procuradores de justiça, para que de forma cooperada e harmônica (em conjunto), ou, 
quando isso não for possível, de forma independente (atuação concorrente com o Pro
motor Natural) atuem em determinados processos ou funcionem em feitos específicos, 
inclusive em grupos especializados, no caso, no combate às organizações criminosas; 

5) No que se refere ao seu campo de atuação, como dito, o grupo não estará 
sujeito a limitações geográficas, podendo, portanto ter atribuição em todo território 
do respectivo Estado (na hipótese dos Ministérios Públicos dos Estados), ou então 
em partes do território nacional (em sendo hipótese do Ministério Público da União), 
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tudo a depender da natureza e da relevância da matéria, (pois isso será fundamental 
para não banalizar sua atuação, que deve se restringir aos casos em que realmente 
reclamem conhecimentos mais especializados e estratégia de atuação conjunta), atu
ando concorrentemente como o promotor de justiça natural. 
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o PRINCíPIO DA SIMETRIA 
E O AFASTAMENTO DO PREFEITO* 

Antonio Faustino de Almeida, 
Carlos Artur dos Santos Pires, Ivan Carlos Novaes 

Machado, Valmiro Santos Macedo 

Ministério Público/BA 

Embora de edição legislativa longínqua - sem olvidar os dispositivos recente
mente acrescidos - o Decreto-Lei n. 201/67 adotou os institutos da prisão preventi
va, nos casos do artigo 1°, incisos I e II, e do afastamento, nas demais situações em 
que se atribua ao prefeito a prática dos delitos previstos nesse Diploma. 

Por questão de política legislativa e, possivelmente, pela gravidade que cerca os 
crimes dessa natureza, pois o gestor, in casu, atenta também contra a probidade da 
administração, patrimônio moral da coletividade, impôs-se ao Magistrado a análise 
obrigatória da aplicação desses institutos, independentemente de provocação do 
Ministério Público. 

A flexibilização do princípio da inércia, nas situações que tais, comete ao Po
der Judiciário a responsabilidade de coibir, também de ofício (art. 2°, inciso II, 
Decreto-Lei n. 201/67), as ações do agente político ímprobo e criminoso, que se 
comporta de modo a por em risco a instrução processual. 

Os crimes previstos no art. 1° do Decreto-Lei n. 201/67 são crimes comuns, 
consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. No artigo Cassação de man

dato de prefeitos e vereadores,] o Promotor de Justiça Ivan Machado, co-autor da pre
sente, teve oportunidade de escrever: 

"O Supremo Tribuna! Federa! e o Superior T1"ibuna! deJ ustiça reconheceram a 

vigência do Decreto-Lei n. 201/67, diante da nova Constituição, entendendo 

que os crimes de responsabilidade, previstos no art. 10, são, ao contrário, crimes 

comuns, cujo julgamento compete àJustiça. 
Ao nosso sentir, esses tribunais chegaram perto da questão que separam as 

correntes divergentes, ao considerar como crimes comuns aqueles previstos no 

art. l Odo Decreto-Lei n. 201/67. Na verdade, esse artigo considera os crimes 

nele enumerados como de responsabilidade, e o são, de fato. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 P ublicado no Jornal A Tarde e no siteJus Navegandi, http://vv,,",.v.jus.com.br 
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Sabe-se que crime de responsabilidade, em sentido amplo, pode ser conceitu
ado como um fato violador de dever de cargo ou função, apenado com uma 
sanção criminal ou de natureza política. Em face disso, podemos entender o 

crime de responsabilidade em dois sentidos, o próprio e o impróprio. O crime de 
responsabilidade próprio constitui delito e foi o que decidiu o STF, com relação 
ao art. 10, do Decreto-Lei n. 201/67, que estabelece sanção criminal (pena de 

reclusão ou detenção) e política (perda do cargo, inabilitação para o exercício de 

cargo ou função pública, por 05 anos, e inelegibilidade, por 03 anos), cujo 
julgamento deve ser feito pelo Poder Judiciário. 
Já crime de responsabilidade impróprio constitui infração político-administrati
va, com sanção de natureza exclusivamente política (cassação do mandato e 
inelegibilidade), com julgamento atribuído à Câmara de Vereadores, conforme 

o art. 40 do Decreto-Lei n. 201/67. Este é o conceito doutrinário (Damásio E . 

de Jesus, Direito Penal, vol. I, Parte Geral, Saraiva, 1990, 143 edição, SP, p. 
195/96) e que corresponde ao legal". 
Portanto, na interpretação dos crimes comuns cometidos pelos prefeitos e go
vernadores, devem ser adotados os mesmos princípios que se aplicam ao Presi
dente da República, quando for ele acusado de crimes comuns. E assim é 

porque são as autoridades máximas do Poder Executivo, aplicando-se-lhes, 
igualmente, as prerrogativas e vedações explícitas e implícitas previstas na Cons
tituição Federal. 

Outrossim, ressalta-se que a Constituição de 1988 incluiu os municípios no 
contexto federativo, estabelecendo, em seu art. 1°, que "a República Federativa 

do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito( .. .)". Logo, o município 
é elemento necessário da federação e integra o princípio da unidade nacional. 
Esse entendimento sobre a semelhança de afastamento de presidente e gover
nador deriva do art. 29, capuf, da Constituição Federal, que estabelece: 
"Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câma

raMunicipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons
tituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 
( .. .)". 

Os municípios observarão também os princípios constitucionais federais refe

rentes ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, devendo, portanto, os crimes co

muns previstos no art. lodo D ecreto-Lei n. 201/67 ser interpretados considerando

se os arts. 85 e 86 da Constituição Federal. 

106 

Essa é a lição do municipalista José Nilo de Castro: 

"Ao contrário do que se vê, o Município, no seu poder auto-organizatório, tem 

limites constitucionais bem explícitos, de que cogita o art. 29, capuf, da Consti
tuição de República. É dizer: o Município organiza-se e rege-se por sua Lei 

Orgânica e demais leis que adotar, mas para atingir tal desiderato há que 
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observar os princípios da Constituição da República e os da Constituição do 
respectivo Estado. É autônomo o Município, nos termos da Constituição; e 
autonomia não significa apropriação de liberdade ilimitada no e para dispor 
normativa e organizacionalmente sobre os poderes municipais. Há que se res
peitar a fonte única dos poderes: a Constituição da República". 

Mais adiante, pontua Nilo de Castro: 

" ... O Presidente da República, os Governadores e os Prefeitos Municipais 
igualam-se naquilo que se mostram merecedores e destinatários do status de 
Chefes de Poder. ... " 

o art. 85 da Constituição Federal estabelece os crimes de responsabilidade do 
Presidente da República, enquanto o art. 86 disciplina o procedimento de responsa
bilização do Presidente da República, seja nos casos de crimes comuns, seja nos casos 
de crimes de responsabilidade. 

Em ambos os casos, declara o § IOdo art. 86 da Constituição Federal, ficará o 
Presidente da República afastado de suas funções, em hipótese de crime comum, ao ser 

recebida a denúncia ou a queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal, e em crime de 
responsabilidade, após a instauração do processo pelo Senador Federal (Art. 86. § 10 O 
Presidente ficará suspenso de suas funções: I - nas infrações penais comuns, se recebida 
a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal; 11 - nos crimes de res
ponsabilidade, após a instauração do processo pelo Senado Federal.). 

É a lição de José Cretel1a Júnior, in vabis: 

"Em que momento preciso o Presidente da República é suspenso de suas 
funções? Tratando-se de infrações penais comuns, o Presidente da República 
será suspenso assim que o Supremo Tribunal Federal receber a denúncia ou 
queixa-crime; tratando-se de crime de responsabilidade, assim que o Senado 
Federal tiver instaurado o processo. Compreende-se o motivo que impõe o 
afastamento do Presidente da República do exercício normal de suas funções 
durante todo o julgamento. A presença do Presidente no cargo não somente 

traria constrangimento a seus julgadores, como poderia ainda, em razão do 
prestígio do cargo, exercer qualquer tipo de influência no andamento dos traba
lhos. Estando, por outro lado, na gestão dos destinos do país, não poderia, ao 
mesmo tempo, cuidar da própria defesa, e processo tão complexo e singular. 
Absolvido, reassume o cargo." 

Reza ainda o § 2 0 

do referido art. 86 que o afastamento se dará pelo prazo de 
180 dias. 

No tocante ao governador, a matéria está pacificada no STF, que já tem decidi
do que uma das consequências do recebimento da denúncia pelo Superior Tribunal de 
Justiça é o afastamento das funções que exerce (ADI 1. 890-MA; HC 80.551-MG). 
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A propósito do assunto, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
através da Câmara Especializada à qual compete o julgamento de ação penal originá
ria envolvendo Prefeitos Municipais, vem consolidando o entendimento de aplicação 
do princípio da simetria constitucional nos casos de afastamento de gestores, com 
fundamento na moralidade pública, quando da recepção da denúncia. 

Nesse sentido, colhe-se o voto do eminente desembargador Ruben Dário Pe
regrino Cunha, professor de Direito Administrativo da Universidade Católica do 
Salvador, ao relatar os autos de n. 9.871-8/2005, ipsis litteris: 

CONCLUSÃO 

"Assim tem-se que a própria Constituição, por considerar o afastamento medi

da necessária à plena investigação dos fatos delituosos atribuídos ao Chefe do 

Executivo Federal, impõe o afastamento deste de suas funções como 

consequência automática do recebimento da denúncia. 

Em considerando que a Constituição Federal reserva tal tratamento ao Presi

dente da República, queda inócuo o entendimento da não-recepção do artigo 

20 , II, do Decreto-Lei 201/67, sendo, ao revés, obrigatória a decretação da 

medida quando presentes os requisitos legais, como decerto ocorre com todas as 

medidas cautelares . 

Ademais, em se tratando o Brasil de uma Federação, tendo sido os Municípios, 

com a promulgação da Constituição de 1988, alçados à condição de membros, 

elementos indissolúveis da República, deve ser aplicado, em relação ao chefe 

do Poder executiv Municipal, o mesmo tratamento deferido aos demais Che

fes dos Poderes E xecutivos Federal e Estadual. 

Sendo assim, com base no princípio da simetria, o afastamento temporário do 

Prefeito acusado de crime sobressai ainda mais justificado, e, desta feita, sem 

necessidade de apresentação de motivos fundantes de tal decisão, vez que, 

como já asseverad ,a Constituição Federal determina o afastamento automá

tico do chefe do Poder Executivo quando do recebimento da denúncia pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Porquanto, utilizando-se o princípio do paralelismo as formas, e aplicando a 

norma de forma a manter uma similitude vertical no tratamento dispensados 

aos Representantes mor de cada uma das esferas da Federação, impõe-se a 

decretação do afastamento, de maneira imediata, após o recebimento da de

núncia por esta C rte, tal e qual estabelece, no artigo 86, § 10, a Constituição 

Federal, ao dispor sobre o Presidente da República."(Acórdão publicado no 

DPJ - BA nos dias 10 e 11/09/2005) 

o art. 20
, inciso II, segunda parte, do art. 2° do Decreto-Lei 72. 201/67, deve 

ser interpretado conforme o princípio constitucional de afastamento do Presidente 
da República de suas funções (art. 86, § 10, r, CF), após o recebimento da denúncia 
pelo Tribunal de Justiça. 
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Esse afastamento será pelo prazo de 180 dias, retornando o Prefeito a seu 
cargo se não for concluída a instrução processual no referido lapso temporal. 

A adoção da simetria aos casos de afastamento de Prefeitos compatibiliza-se 
com o princípio federativo e a forma republicana de governo, tratando-se, de modo 
igualitário, os Chefes dos Poderes Executivos nas três esferas administrativas. 
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A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 
COMBATE A TERCEIRIZAÇÃO DO SISTEMA 

CARCERÁRIO NO BRASil * 

Rita Tourinho 

Promotora de Justíça/BA 1 

1. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Fala-se na reforma da Administração Pública brasileira. Assim, não se quer 
mais o Estado prestador de serviços públicos. Por diversas razões, estimula-se a 
solidificação do Estado que gerencie a prestação de tais serviços, subsidiando a inici
ativa privada. ~er-se, então, a diminuição do volume do Estado. 

Dentre os motivos que servem de justificativa para essa não tão nova concepção 
do Estado, reporta-se ao seu excessivo crescimento, uma vez que passou a atuar nos 
mais variados setores da vida social, comprometendo a liberdade individual. Serviu 
também de justificativa o engessamento da Administração Pública, que impede maior 
flexibilidade na condução dos serviços. Tem-se, ainda, a falta de eficiência da Admi
nistração Pública, quando utiliza seus próprios servidores para o exercício de certas 
atividades. 

Assim, muitas atividades que antes eram exercidas diretamente pelo Poder 
Público, através de seus servidores, passaram à iniciativa privada. Desta forma, deter
minados serviços públicos tiveram a sua execução transferida a concessionárias ou 
permissionárias de serviços públicos. Outra forma de transferência de execução de 
atividades públicas para a iniciativa privada seria a terceirização, realizada nos moldes 
da Lei n. 8.666/93. 

Para a concessão e permissão de serviço público necessário se faz que o serviço 
seja específico e divisível, passível de pagamento direto pelos usuários, através de 
tarifas.2 Já a terceirização pressupõe a contratação de serviços de terceiros para o de
sempenho de atividade-meio. 

Nesse contexto de transferência de atividades públicas para a iniciativa priva
da, questiona-se a possibilidade de terceirização de serviços penitenciais, ou melhor, 

Tese aprovada por maioria. 
1 Mestre em Direito Público pela UFPE, Professora de Direito Administrativo. 
2 Neste ponto, saliente-se que não levamos em consideração a concessão administrativa prevista na Lei 

n. 11.074/04, uma vez que pensamos tratar-se a mesma de uma forma de rerceirização. 
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a terceirização de presídios - prática que vem ganhando espaço no âmbito da Admi
nistração Pública brasileira. 

Argumenta-se favoravelmente ao tema, a falência do sistema carcerário no Brasil. 
Ora, a falência do referido sistema nada mais é do que um reflexo da falta de comprome
timento do gestor público na condução dos negócios da vida pública, não sendo um 
problema de natureza pontual, mais sim sistêmico, o que se constata com a análise de 
outros serviços prestados pelo Estado, tais como, educação e saúde. Refere-se também, 
como ponto positivo, a boa organização dos serviços quando prestados por particulares. 

Ocorre que, tais argumentos não são suficientes para romper barreiras 
intransponíveis, no aspecto jurídico, que torna inviável a terceirização de tais servi
ços. Some-se a isso as conseqüências sociais de tal prática, hoje já contestada, inclu
sive nos Estados Unidos, onde é comum a transferência da prestação de serviços 
penitenciais à iniciativa privada. 

O presente trabalho pretende demonstrar que o Ministério Público, através da 
Ação Civil Pública é legitimado para combater a terceirização de serviços penitenciais, 
como vem sendo praticada no Brasil, pois viola normas constitucionais e legais. 

2. DA TERCEIRIZAÇÃO E SEU REGIME JURíDICO 

Não se pode negar que o Brasil, nos últimos anos, vem adotando um modelo 
gerencial. Ou seja, a Administração Pública começa a se despir da posição de prestadora 
de serviços, desestatizando-os, passando, então, a gerenciar a sua prestação, fiscali
zando e controlando atividades transferidas à terceiro, dentro das políticas públicas 
previamente estabelecidas pelo Estado. Dentro desse modelo gerencial, podemos ci
tar as agências reguladoras. 

Dentre as formas de privatização - entendida no sentido lato - temos a 
terceirização, definida por Maria Sylvia Zanel1a Di Pietro como "a contratação, por 

determinada empresa, de serviços de terceiros para o desempenho de atividades-meio".3 

Wilson Alves Polônio entende a terceirização como ''processo de gestão empresa

rial consistente na transferência para terceiros (pessoas físicas ou jurídicas) de serviços que 

originariamente seriam executadas dentro da própria empresa".4 Ainda na concepção do 
referido autor a terceirização tem como objetivo "a liberação da empresa da realização 

de atividades consideradas acessórias (ou atividades-meios), permitindo que a administra

ção concentre suas energias e criatividades nas atividades essenciais". 5 

Apesar da terceirização ter se implantado no âmbito da Administração Públi
ca, não poderá possuir como objeto determinado serviço público como um todo. 

3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública . São Paulo: Atlas, 2002, p. 
174. 

4 POLÔNIO, Wilson Alves. Terceirização: Aspectos Legais, Trabalhistas e Tributárias. São 
Paulo:Atlas, 2000, p. 97. 

5 POLÔNIO, Wilson Alves. Terceirização: Aspectos Legais, Traba1l1istas e Tributárias. São Paulo: 
Atlas, 2000, p.98. 
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Desta forma, a locação ou terceirização de serviços, prevista na Lei n. 8.666/93, não 
se confunde com a concessão ou permissão de serviço público. A terceirização tem 
como objeto a gestão material de atividade que não é atribuída ao Estado como 
serviço público, exercida apenas em caráter acessório ou complementar da atividade
fim da Administração Pública, por conta e risco desta. A concessão nos moldes da 
Lei n. 8.987/95, por sua vez, envolve a prestação de um serviço público como um 
todo, ou seja, todo o complexo de atividades necessárias à sua realização. A execução 
do serviço compreende, então, tanto a gestão operacional como a gestão material. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello 

nos simples contratos de prestação de serviço o prestador do serviço é simples 

executor material para o poder público contratante. Daí que não lhe são transferidos 

poderes públicos. Persiste sempre o Poder Público como sujeito diretamente relaci

onado com os usuários e, de conseguinte, como responsável direto pelos serviços. O 

usuário não entretém relação jurídica alguma com o contratado-executor material, 

mas com a entidade pública à qual o serviço está afeto. Por isto, quem cobra pelo 

serviço prestado - e o faz para si próprio - é o Poder Público. O contratado não é 

remunerado por tarifas, mas pelo valor avençado com o contratante governamental. 

Em suma: o serviço continua a ser prestado diretamente pela entidade pública a 

que está afeto, a qual apenas se serve de um agente material.6 

Conforme acrescenta o festejado mestre, na concessão de serviços públicos o 
encargo de prestar o serviço é transferido do concedente para o concessionário, que 
passa a ser "prestador de serviço ao usuário". 

Com o advento da Lei n. 11.079/04 foi introduzido no nosso sistema jurí
dico as parcerias público-privadas, podendo ser definidas como vínculo jurídico 
entre a Administração Pública e o parceiro privado para a implantação ou gestão, 
no todo ou em parte, de atividade de interesse público, em que haj a o aporte de 
recursos, financiamento e execução suportados pelo parceiro, com a repartição de 
riscos. Assim, a administração se responsabiliza pelas garantias e o parceiro privado 
pela execução, investimento e fl11anciamento inicial. Segundo Carlos A ri Sundfeld 
tratam de contratos administrativos que apresentam nova formula jurídica com o 
objetivo de viabilizar vínculos específicos que, embora interessantes para a Admi
nistração Pública, ainda não podiam ser feitos, devido a insuficiência normativa ou 
proibição legaU A referida legislação aborda a concessão patrocinada8 e a concessão 

6 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. CUl·SO de Dú·ei toAdministrativo. São Paulo: Malheiros, 
1995,p.423. 

7 SUNDFELD., Carlos Ari. Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: SUNDFELD, Carla 
Ari (Coord.) . Parcerias Público-Privadas. Malheiros: São Paulo. 2005. p.2I. 

8 É espécie do gênero concessão comum, com a peculiaridade no seu regime remuneratório, que deve 
incluir tanto tarifa cobrada aos usuários como contraprestação do concedente em forma pecun.iária 
(Lei das PPPs, art. 2, § 10). 
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administrativa. 9 O objetivo central dessas novas formas de concessão é gerar com
promissos financeiros estatais firmes e de prazos longos, estimulando o investi
mento do particular. 

3. A INVIABILIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO DE PRESíDIOS 

<21Iestão que se coloca é a possibilidade de terceirização de serviços penitenciais, 
ou melhor dizendo, terceirização de presídios. 

Argumenta-se favoravelmente ao tema, a falência do sistema carcerário no Brasil. 
Não nos cabe neste trabalho abordar as razões de tal fracasso. Para nós, no entanto, 
torna-se claro que a falta de vontade política, aliada à enorme máquina burocrática 
do Estado, contribuem decisivamente para a construção da teoria em defesa da 
terceirização de presídios. 

Aliás, a questionável falta de eficiência da Administração Pública, muitas ve
zes fruto da incompetência de alguns gestores públicos, tem servido de coro para 
justificar as privatizações que vêm ocorrendo no cenário nacional. 

Sabe-se que o regime de vingança privada, como forma de composição de 
conflito na seara penal, evoluiu à instituição do monopólio do exercício do poder de 
punir atribuído somente ao Estado. Compete ao Estado exercitar e executar o jus 
puniendi. Assim, no exercício do jus puniendi, cabe-lhe a realização do direito penal 
material, concretizado na sentença condenatória. Já na execução da pena, o Estado
Administração atua através de seus órgãos, embora sob controle jurisdicional. 

Nesse diapasão a responsabilidade pela assistência e integridade física e moral 
de um condenado em regime de cumprimento de pena cabe ao Estado. Em virtude 
do que determina o art. 5°, XLIX, da Constituição Federal, combinado com o arts. 
40 e 41, o que vier a acontecer com o condenado em cumprimento de pena, poderá 
ser imputado ao Estado na forma do art. 37, §6°, da Carta Constitucional. 

A Lei de Execução Penal, por sua vez, preocupa-se com a composição do 
quadro de servidores que atuam na execução da pena. Assim, o art. 75 da lei estabe
lece os requisitos necessários para "ocupante do cargo de diretor de presídio". O art. 
76 se refere à organização do quadro pessoal penitenciário . Já o art. 77, trata da 
escolha de pessoal administrativo, especializado, de instrução técnica e de vigilância. 

Da leitura dos referidos dispositivos, conclui-se que as funções de diretor, 
chefia de serviços e de assessoramento técnico, devem ser exercidas por agentes públi
cos, não sendo passíveis de terceirização. 

Pode-se, ainda, acrescentar as funções próprias do cargo de agente penitenci
ário, que também não poderão ser transferidas à iniciativa privada, sob pena de cons
tituir uma burla à regra constitucional do concurso público. 

9 É aquela em que, tendo por objeto os serviços públicos a que se refere o art. 175 da CF, estes sejam 
prestados diretamente aos administrados sem a cobrança de qualquer tarifa, remunerando-se o 
ocncessionário por contraprestação versada em pecúnia pelo concedente. 
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Como a execução da pena cabe diretamente ao Estado-Administração, que tem 
a obrigação de garantir a integridade física e moral dos condenados, assegurada pela 
Constituição Federal, somada a impossibilidade de transferência de prerrogativas pú
blicas à iniciativa privada, os Estados brasileiros que vêm adotando esta forma equivo
cada de terceirização têm indicado, para o exercício da função de direção dos presídios, 
servidores públicos, ocupantes de cargo de carreira na esfera da Secretaria de Segurança 
Pública. Ocorre que, como corretamente assevera Sérgio Pinto Martins, uma das re
gras para determinar a licitude da terceirização de serviços seria "d) a direção dos serviços 
pela própria empresa terceirizada".lO Nesta mesma linha, Edite Hupsel e Leyla Bianca 
Correia Lima da Costa, afirmam que "o terceirizante não pode ser considerado como 
superior hierárquico do terceirizado e nem o serviço prestado por determinada pessoa 
indicada pelo terceirizante".l1 Dessa maneira, conclui-se que há o desvirtuamento ilí
cito da terceirização de serviços penitenciários, explicitado na tentativa de solucionar a 
intransponível impossibilidade de terceirização de funções típicas do quadro de pessoal 
penitenciário, que somente podem ser admitidos através de concurso público. 

Ademais, alguns dos contratos de prestação de serviços penitenciários, que 
vêm sendo firmados por Estados brasileiros, estabelecem a prestação de serviços de 
segurança interna da unidade penitenciária pela empresa contratada, serviço este que 
para ser efetivado necessita do exercício de prerrogativas próprias da Administração 
Pública, intransferíveis à iniciativa privada, constituindo, inclusive, atribuição típica 
do cargo de agente penitenciário. 

É cediço que a Constituição Federal, no seu art. 37, II, determina a obrigatorie
dade do concurso público de provas ou de provas e títulos para a investidura em cargo 
ou emprego público. Assim, não poderão ser objeto de execução indireta, atividades 
inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entida
de. 12 Some-se a isso, o fato de que as pessoas que não estão legalmente investidas em 
cargos, empregos ou funções públicas, não podem praticar qualquer tipo de ato admi
nistrativo que implique decisão, manifestação de vontade, com produção de efeitos 
jurídicos, somente podendo executar atividades estritamente materiais.13 

Com efeito, somente através de contratos administrativos de permissões ou 
concessões de serviços públicos é que se admite a transferência, para particular, de 
poderes e prerrogativas próprias da Administração Pública, razão pela qual são as 
únicas hipóteses em que se admite a transferência de execução de serviço público ao 
particular. 14 Neste sentido é que Jorge Sarmiento García aduz que são outorgadas ao 
concessionário de serviço público prerrogativas de poder público, entre elas o exercí-

10 MARTINS, Sérgio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. São Paulo: Atlas, 2001, p. 143. 
11 HUPSEL, Edite e Lima da Costa, Leyla Bianca Correia. A Gestão Fiscal Responsável e a Terceirização 

na Administração PúbJjca. www.oab-ba.gov.br. pesquisa realizada no dia 12/09/03, às 15 :30 horas. 
12 Este é o entendimento do Tribunal de Contas da União, que acabou levando o Governo Federal a 

baixar o Decreto n. 2.271/97, dispondo nesse sentido. 
13 Nesse sentido é o posicionamento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Cf. Parcerias na Administração 

Pública. São Paulo: Atlas, 2002, p. 178). 
14 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração PtíbJjca. São Paulo: Atlas, 2002, p. 187. 
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cio de certos poderes de polícia interna relacionados com a organização do serviço.15 
Nesse diapasão, reafirmamos que a transferência de poderes administrativos não pode 
ser objeto de contrato de terceirização de serviços penitenciários, firmado nos moldes 
da Lei n. 8.666/93. 

Por outro lado, também é descabida a transferência dos serviços penitenciais 
ao particular através do regime de concessão ou permissão, nos moldes da Lei n. 
8.987/95, posto que tal regime se caracteriza pela remuneração do prestador através 
de tarifas, pagas pelos usuários, inaplicável na hipótese em análise. 

Qyanto à utilização do novo modelo de concessão, estabelecido pela Lei n. 
11.074/04 (Lei ds PPPs), pensamos não ser viável para os fins estatais, no que concerne 
à transferência dos serviços penitenciais à iniciativa privada. Segundo o art. 4, II, da 
Lei das PPPs, "funções de regulação, jurisdicional, do exercício do poder de polícia e 
de outras atividades exclusivas do Estado", são consideradas pela lei como indelegáveis. 
Qyanto ao poder de polícia, este se traduz no mecanismo de frenagem de que dispõe 
a Administração Pública para conter os abusos do direito individual. 16 Alguns o 
interpretam como "exercício do poder de autoridade", ou seja, de coação. Diante 
disto questiona-se se poderia ser utilizada as PPPs para os serviços penitenciais. Em 
tese, poder-se-ia pensar na utilização da concessão administrativa. No entanto, pen
samos que os impedimentos abordados também se aplicam a esse tipo de contrato. 
Assim, não pode ser transferida à iniciativa privada o policiamento, direção e disci
plina do presídio. Aliás este também é o posicionamento apresentado por Carlos Ari 
Sundfeld em artigo intitulado "Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas"Y 

Hoje, no Brasil, contamos com alguns Estados que adotam o regime de 
terceirização de serviços, como, por exemplo, Bahia (Valença), Ceará (Cariri) e Paraná 
(Guarapuara). Esquece-se das irregularidades de natureza administrativas, existen
tes e já demonstradas desse tipo de terceirização, e valoriza-se a eficiência dessa trans
ferência de serviços que se aflora quando comparada aos presídios administrados 
diretamente pelo Estado. Tal valorização, no entanto, precisa ser questionada. 

Segundo matéria publicada no Correio Brasiliense de 13/05/2001, a peniten
ciária de Guarapuara (Pr), possuía naquela época 250 (duzentos e cinqüenta) vagas, 
comportando 200 (duzentos) presos. Já no presídio de Cariri (CE), o déficit de 
ocupação era de 50% (cinqüenta por cento), ou seja, 200 (duzentos) presos para 550 
(quinhentos e cinquenta) vagas. Considere-se, ainda, que os presos passavam, até 
então, por processo de triagem, sendo selecionados para tais vagas por apresentarem 
bom comportamento. 

Refletimos se o festejado sucesso da discutida terceirização estaria na eficiência 
das empresas ou na forma de operacionalização política do serviço, quando terceirizado. 

15 GARCÍA, Jorge Sarmiento . Concesión de Senricios Públicos. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 
1999, P.143 

16 MElRELLES, Hely Lopes. Direito Adminisuatilro Brasileiro. Malheiros: São Paulo, 2001, p. 123. 
17 SUNDFELD., Carlos Ari . Guia Jurídico das Parcerias Público-Privadas. In: SUNDFELD, Carla 

Ari (Coord .). Parcerias PÚbJico-PrÍlradas. São Paulo. 2005, p.26. 
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É do conhecimento geral o descaso da Administração Pública com a prestação 
direta dos serviços penitenciários. A superlotação de presídios, sem qualquer preocu
pação com questões de segurança, higiene, saúde e educação é flagrante. O sociólogo 
francês radicado nos Estados Unidos, Loic Wacquant, apontado como um dos mai
ores estudiosos do sistema penitenciário, ao visitar o presídio Hélio Gomes, no cen
tro do Rio de Janeiro, afIrmou que no Brasil "as prisões são infernos habitados por 
seres-humanos". Em conseqüência dessa realidade, torna-se inócuo o argumento uti
lizado para justifIcar a maior efIciência dos serviços de interesse público quando 
prestados por particulares, qual seja, o engessamento do Estado causado pelo regime 
jurídico administrativo. 

A terceirização dos serviços penitenciários, que começa a ser adotada no nosso 
país, parece inspirada no modelo norte-americano, implantado nos anos oitenta. 
Cumpre, no entanto, acrescentar que nos Estados Unidos alguns já começam a apontar 
sinais de esgotamento de tal sistema. 

Loic Wacquant aduz que a nova economia americana não é apenas a da internet 
e a das tecnologias de informação: é também a que industrializa o castigo. Acrescenta 
que "criou-se entre os americanos a gestão penal da miséria, modelo que começa a ser 
copiado por países como o Brasil, onde os efeitos negativos podem ser ainda piores". 

Não se quer afIrmar a total impossibilidade de terceirização dos serviços pres
tados no âmbito das penitenciárias. Obviamente que as atividades acessórias ali de
senvolvidas podem ser objeto de terceirização, como, por exemplo, o serviço de lim
peza, fornecimento de alimentação, etc. 

Ocorre que, a transferência da administração de presídios à iniciativa privada, 
na forma que vem sendo praticada, fere princípios básicos da Administração Públi
ca, conforme demonstrado. A demais, não se pode permitir que a incontrolável 
criminalidade que cresce no País, por motivos que não nos cabe analisar neste traba
lho, transforme-se em instrumento de grandes negócios para influentes empresários. 

O V Encontro Nacional de Execução Penal, realizado entre os dias 2 e 4 de 
julho de 2004, fInalizou com a expedição da "Carta de Maranhão", contendo todas 
as conclusões obtidas durante o encontro. Dentre as conclusões apresentadas tem-se 
"repudiar a privatização e tercei rização de presídios, haja vista que o Estado que pune 
deve ser o mesmo que executa a pena". 

Aqueles que defendem e respeitam os direitos humanos, devem meditar cui
dadosamente sobre todas essas questões antes de criar uma fórmula jurídica que 
viabilize a terceirização do sistema carcerário no Brasil. Não podemos nos curvar 
inertes diante de anomalias repugnantes criadas sob o manto da questionável efIciên
cia. Cabe a nós, cidadãos, refletirmos quanto às futuras conseqüências que poderão 
advir desse novo sistema de gerenciamento carcerário. AfInal, "o que hoje semeias, 
colhereis amanhã".18 

18 BARBOSA, Rui. O Habeas Corpus, o Estado de Sítio. T ermo de seus Efeitos. In: Escritos e 
Discursos Seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997, p.524. 
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4. DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO MEIO DE COIBIR 
A TERCEIRIZAÇÃO DE PRESíDIOS NO BRASIL 

Dentre as funções institucionais do Ministério Público, prevê a Constituição 
Federal, no seu art 129, inciso II "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, pro
movendo as medidas necessárias a sua garantia". 

Mais adiante, no inciso IV, também do art. 129, a Carta Constitucional, 
confere legitimidade ao Minis tério Público para "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". 

Alexandre de Morais comentando o referido dispositivo constitucional afirma 
que o rol de funções trazidas no mesmo é meramente exemplificativo "possibilitando 
ao Ministério Público exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que 
compatíveis com sua finalidade constitucional"Y Como exemplo o autor traz algu
mas das funções estabelecidas na Lei n. 8.625/93, Lei Orgânica Nacional do Minis
tério Público. 

Assim, o art. 25, inciso IV, alínea a, da Lei Orgânica n. 8.625/93 determina 

que 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na 

Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: ( ... ) 

IV-Promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 

a) Para proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, 

ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico 

e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis 

e homogêneos". 

A terceirização de serviços penitenciais, conforme vem sendo praticado no 
Brasil afora, causa lesão irreparável a interesses difusos decorrentes das ilegalidades 
que vêm sendo perpetradas, já demonstradas neste trabalho . Cabe ao Ministério 
Público adotar as medidas judiciais cabíveis, sob pena de negligenciar atribuições 
constitucionalmente estabelecidas. 

Com efeito, nada impede a propositura de Ação Civil Pública voltada a decre
tação da nulidade dos referidos contratos. 

Sabe-se que originariamente a Lei de Ação Civil Pública, n. 7.347/85, só 
havia mencionado de forma expressa o cabimento de ações condenatórias, cautelares 
e de execução. No entanto, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, 
ficou estabelecido no art. 83 que "para a defesa dos direitos e interesses protegidos 
por este código, são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua 

19 MORAIS, Alexandre. Direito Constitllcional. São Paulo: Atlas, 1999, p. 460. 
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adequada e efetiva tutela". Assim, hoje, em decorrência do art. 21 da Lei n. 7.347/ 
85 passaram a caber quaisquer espécies de ações ou pedidos em defesa de interesses 
difusos, coletivos e individuais homogêneos. Com efeito o art. 21, antes referido, 
introduzido pela Lei n. 8.078/90, manda aplicar subsidiariamente as normas pro
cessuais do CDC à defesa de quaisquer interesses transindividuais. 

Nessa linha de raciocínio Hugo Nigro Mazzil1i aduz que 

cabem ações civis públicas condenatórias, cautelares, de execução, meramen

te declaratórias, constitutivas ou as chamadas mandamentais. Como exem

plo, afigura-se a necessidade de reparar ou impedir um dano, ou declarar nulo 

(ação declaratória) ou anular (ação constitutiva negativa) um ato lesivo ao 

patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao 

patrimônio cultural.20 

Desta forma, nada impede a atuação diligente do Ministério Público voltada a 
decretação de nulidade dos contratos de terceirização de presídios, através do instru
mento constitucionalmente estabelecido, qual seja, a Ação Civil Pública. 

Devemos ser sensíveis aos sérios problemas existentes nos estabelecimentos 
carcerários existentes no Brasil. Porém, a transferência a prestação destes serviços à 
iniciativa privada, como vem sendo praticada no nosso sistema, viola a Constituição 
Federal e princípios consagrados no ordenamento jurídico. 

Com efeito, cabe ao M inistério Público, no exercício das suas atribuições 
constitucionais, adotar medidas voltadas a impedir a proliferação de tal prática, 
contrária ao nosso ordenamento jurídico. Por outro lado, como defensor da ordem 
jurídica, não pode permitir que os presos sejam tratados pelo Estado de maneira 
desumana, sem condições mínimas de conforto, ignorando por completo a garan
tia constitucional que assegura ao preso o respeito a sua integridade física e moral 
(art. 5, XLIX). Assim, para que o Estado retroceda nessa sua investida e cumpra 
com seus deveres pautados na Constituição Federal, precisa-se de um Ministério 
Público atuante, cumpridor de suas atribuições, pois, conforme afirmou Rui Bar
bosa "é extremamente difícil retroceder para o bem, quando se tem nas mãos a 
força ilimitada, e, entre os que nos deviam coibir, não encontrarmos senão coni
vência e aplausos no erro"Y 

5. CONCLUSÃO 

1. A terceirização de serviços penitenciais como vem ocorrendo no Brasil viola 
normas Constitucionais e legai . 

20 MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em]uÍzo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 
222. 

21 BARBOSA, Rui. Temário de Rui. In: Escritos e Discursos Seletos. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 
1997, p.973. 
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2. O jus puniendi cabe diretamente ao Estado-Administração, através dos seus 
órgãos, que tem a obrigação de garantir a integridade física e moral dos condenados, 
assegurada pela Constituição Federal, não podendo ser transferido ao particular. 

3. Na execução da pena faz-se necessária a prática de atos administrativos, 
decorrentes do exercício do Poder de Polícia, prerrogativa intransferível ao particu
lar, por meio de terceirização, regulamentada pela Lei n. 8.666/93 . 

4. A indicação, para o exercício da função de direção de presídios, de servido
res públicos não soluciona o problema, uma vez que é característica da terceirização 
a direção pela própria empresa terceirizada. 

5. Em contrapartida, os empregados da empresa terceirizada passam a exercer 
funções típicas dos cargos públicos de pessoal penitenciário, cujo acesso depende de 
prévia aprovação em concurso público, constituindo, em contrapartida, burla ao dis
posto no art. 37, lI, da Constituição Federal. 

6. Cabe ao Ministério Público, no exercício das suas atribuições constitucio
nais, adotar medidas voltadas a impedir a proliferação de terceirização de presídios, 
contrária ao nosso ordenamento jurídico. 

7. Por outro lado, cabe também ao Parquet, como defensor da ordem jurídica, 
não pode permitir que os presos sejam tratados pelo Estado de maneira desumana, 
sem condições mínimas de conforto, ignorando por completo a garantia constitucio
nal que assegura ao preso o respeito a sua integridade física e moral (art. 5°, XLIX) . 
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A NECESSIDADE DE UMA NOVA INTERPRETAÇÃO, 
COM FINS DE CORREÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
ASSENTADA, ACERCA DA OBJETIVIDADE DA 

CIRCUNSTÂNCIA QUAlIFICADORA PREVISTA NO 
ARTIGO 121, § 2°, IINCISO IV, DO CÓDIGO PENAL * 

Eugénio Paes Amorim 

Promotor de Justiça/RS 

EXPOSiÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO 

De longa data, com ininterrupto trabalho no Tribunal do Júri das mais varia
das Comarcas do Estado do Rio Grande do Sul, tem o tesista se deparado com 
flagrantes injustiças, seja na real avaliação dos fatos postos em julgamento, seja no 
que se refere ao efetivar do sancionamento penal nos homicídios, dizendo respeito à 
expunção da circunstância qualificadora prevista no artigo 121, § 20

, inciso IV, do 
Código Penal. 

Assim, mormente em fase de pronúncia, e não raras vezes no provimento de 
recursos defensivos, encontramo-nos frente ao jargão impensado e injustificado no 
sentido de que, em havendo discussão, altercação, inimizade anterior ou outros que 
tais entre vítima e acusado, deixa de ser caracterizada o outro recurso que dificulte ou 
torne impossível a defesa da vítima. 

Consigne-se aqui, que, em que pese a questão mereça maiores discussões 
casuísticas da situação proposta no que diz com a traição e a dissimulação, já no que 
se refere à emboscada e ao "outro recurso", geralmente nominado, de forma vulgar, 
como surpresa, não é mais possível continuar sufragando a jurisprudência que afirma 
ser a qualificadora descaracterizada pela animosidade anterior entre as partes. 

Com efeito, a circunstância, como cediço, é objetiva. E sob essa visão é que 
deve ser apurada no contexto probatório, tendo em vista o agir do réu e a conduta da 
vítima naquele momento, diga-se, no momento da prática delitiva. 

Ora, se um desafeto mata o outro de inopino, por exemplo, sem que a vítima 
sequer o tenha visto, pouco importa que fossem inimigos ou que vivessem discutin
do. A lei encontrará eco na situação fática, e a qualificadora estará presente. 

Negar tal argumento, data venia, é travestir a qualificadora objetiva em subje
tiva, ao arrepio da regra legal. 

Anote-se, outrossim, que a repetição mecânica da jurisprudência depõe contra 
a boa interpretação da lei, pois a jurisprudência é dinâmica, como a visão dos 

Tese aprovada por maioria. 
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jurisdicionados acerca dos julgamentos e seus fundamentos, e é salutar a revisão de 
conceitos sem bases sólidas. 

Não é isso que se diz com relação às propostas de súmula vinculante? 
Veja-se que as decisões sob crítica, de regra não fundamentam o porquê de a 

discussão - circunstância subjetiva - excluir a qualificadora da utilização do recurso 
que impossibilitou a defesa da vítima - circunstância objetiva - apenas repetindo o 
velho jargão de que não há tal qualificadora quando é precedida de discussão . 

Mais : se retirássemos a qualificadora toda vez que houver discussão anterior, 
seria negar a natureza das coisas, eis que, invariavelmente, os homicídios são precedi
dos de agressões verbais e ameaças. 

Seria, também, abrir perigoso precedente, que possibilitará aos assassinos uma 
sensível diminuição de pena, e abrandar de regime de cumprimento, sem um funda
mento inteligente e justo, data venia. 

Aqui é de se observar, apenas exemplificativamente, que a própria superiori
dade de armas, desde que não ocorra ao acidental, mas pensada e preparada pelo 
acusado, criará, de regra, situação objetiva de, pelo menos, dificuldade de defesa. 

Ou não é difícil a uma vítima deparar-se, desarmada, com alguém já de arma 
em punho em sua direção? 

Por tudo isso, a tese, que não pretende construir uma enciclopédia jurídica -
com a citação de vários autores, nacionais e internacionais, como é comum acontecer, 
vem propor uma reflexão dos colegas de todo o Brasil e, se com algum sucesso no 
convite ao questionamento, lançar uma profunda revisão na postura institucional do 
Promotor de Justiça do Tribunal do Júri, levando tais e outros argumentos na mesma 
linha, na tentativa de alcançar a justa reforma da jurisprudência neste tópico, o que, 
em última análise, acarretará o efetivo cumprimento do mister do Promotor de Jus
tiça, mormente o do Tribunal do Júri, de proteger as garantias constitucionais dos 
cidadãos vitimados, em especial a vida, enfim defendendo a sociedade. 

Conclusão 

A circunstância qualificadora do artigo 121, § 2°, inciso iv, do código penal, 
deve ser avaliada objetivamente, sobre as circunstâncias do caso concreto, sendo inad
missível sua expunção incondicional apenas pelo fato de haver desavenças entre réu e 
vítima. 
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FUNDAMENTO DOGMÁTICO DA 
RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA 

JURíDICA* 

Fernando A. N. Galvão da Rocha 

Promotor de Justiça/MG 

A responsabilidade penal da pessoa jurídica constitui tema cujo debate é bas
tante atual e de solução ainda não uniforme no direito comparado.1 Muitos são os 
países que adotam a responsabilidade penal da pessoa jurídica, como Inglaterra, Es
tados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, França, Venezuela, México, Cuba, 
Colômbia, Holanda, Dinamarca, Portugal, Áustria, Japão e China. Por outro lado, 
muitos outros como Alemanha (que estabelece um direito penal administrativo para 
punir a pessoa jurídica), Suíça, Itália, Bélgica e Espanha não admitem tal responsa
bilidade. 2 

É inegável que a tendência atual do Direito mundial é no sentido de admitir a 
utilização do direito penal contra a pessoa jurídica, nos crimes socialmente mais 
importantes. Nesse sentido, o XV Congresso Internacional de Direito Penal, reali
zado na cidade do Rio de Janeiro em setembro de 1994, aprovou enunciado segundo 
o qual "os sistemas penais nacionais devem, sempre que possível no âmbito de sua 
respectiva constituição ou lei básica, prever uma série de sanções penais e de outras 
medidas às entidades jurídicas e públicas".3 

No Brasil, o art. 225, § 3° da Constituição Federal e a Lei n. 9.605/98, em 
seu artigo 3°, estabeleceram expressamente a responsabilidade penal da pessoa jurí
dica nos crimes ambientais. Como única referência no direito positivo nacional, sua 
aplicação prática enfrenta algumas dificuldades teóricas e a resistência dos juristas 
conservadores à mudança de paradigmas. Nos estreitos limites desta exposição pre-

Tese aprovada por maioria. 
1 TIEDEMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en derecho compa

rado. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, voL 11, p. 21-
35, e PRADO, Luiz Regis. Responsabilidade penal da pessoa jurídica: o modelo francês. Boletim do 
Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, 1996, n. 46. p.03. 

2 FREITAS, Vladmir Passos e FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a natureza. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 64 e SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade penal da 
pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 42-65. 

3 REV1STA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS CRIMINAIS. São Paulo: Revista dos Tribunais, voL 8, 
1994, p. 129. 
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tendo sustentar que o fundamento dogmático de tal responsabilidade não é a consi
deração de que a pessoa jurídica seja autora de crime ambiental, mas responsável pela 
conduta delitiva realizada por pessoa física que atua em seu nome e beneficio, segun
do o modelo de responsabilidade por fato de terceiro já utilizado no âmbito do 
direito civil. 

Vale consignar que, em decisão histórica, por unanimidade, a 5a Turma o 
Superior Tribunal de Justiça afirmou a possibilidade da responsabilização criminal 
de pessoa jurídica no Direito brasileiro. O julgado apreciou o Recurso Especial n. 
564.960 - SC (2003/0107368-4) no qual o Ministério Público do Estado de San
ta Catarina pleiteou a revogação da decisão que rejeitou denúncia oferecida em face 
de pessoa jurídica, com base na Lei n. 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais . 

1. TEORIA DO DELITO TRADICIONAL 

A concepção da pessoa jurídica como uma ficção é incompatível com o reco
nhecimento da subjetividade jurídico-penal. Entretanto, com base na teoria da rea
lidade objetiva, que reconhece na pessoa jurídica real capacidade de vontade e ação, 
alguns doutrinadores sustentam a aplicação da teoria do delito tradicional à pessoa 
jurídica.4 Tal posição teórica, entretanto, enfrenta muitas e insuperáveis objeções. 
Realmente, a pessoa jurídica não possui elemento subjetivo que possa atender as 
exigência da tipicidade, nem tampouco possui a consciência de ilicitude que é exigida 
no exame da culpabilidade. 

A concepção analítica do delito constitui modelo explicativo especialmente 
formulado para identificar a conduta humana punível. As etapas metodológicas 
propostas são referidas às qualidades da conduta humana e não às atividades da 
pessoa jurídica. As adaptações que se pretende realizar mostram-se muito frágeis. 
A construção teórica do injusto trabalha com elementos subjetivos da conduta que 
não podem ser aplicados ao exame da atividade ilícita atribuída à pessoa jurídica. 
Embora capazes de infringir as normas jurídicas a que estão submetidas, as pessoas 
jurídicas não possuem elemento volitivo em sentido estrito. N ão se pode entender 
que a decisão dos diretores ou do órgão colegiado da pessoa jurídica possa caracte
rizar uma ação institucional finalisticamente orientada para o ataque ao bem jurí
dico e, portanto, sub sumida ao conceito de dolo. 5 Dolo é conceito jurídico-penal 
referido a vontade humana e a pessoa jurídica não tem vontade. Também não se 

4 TIEDEMANN, Klaus. Op. cit., p. 30; COSTA NETO, Nicolao Dino de Castro e outros. Crimes 
e infi-açôes administrativas ambientais. Brasília: BrasíliaJurídica, 2001, p. 41 e 60; ARAÚJO JÚNIOR, 
João Marcelo de. Societas delinquere potest - revisão da legislação comparada e estado atual da 
doutrina. In: Responsabilidade penal da pessoa jurídica e m edidas provisórias e direito penal. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 89-94; SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade 
penal da pessoa jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 87; e SZNICK, Valdir. Direito 
penal ambien tal. São Paulo: Ícone, 2001, p. 63. 

5 Nesse sentido: SCHECAlRA, Sérgio Salomão. Op. cit., p.137-138. 
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pode falar em tipificar, nos moldes tradicionais, o comportamento da pessoa jurídi
ca. 6 A pessoa jurídica não tem comportamento, não desenvolve conduta. Somente 
a pessoa física tem comportamento. A pessoa jurídica desenvolve atividades e não 
se pode considerar tais atividades como ações, no sentido jurídico-penaF Argu
mentando que a pessoa jurídica não poder ser sujeito ativo de crime, por não pos
suir capacidade de ação, muitos juristas nacionais repudiam a possibilidade da 
responsabilidade penal da pess a jurídica.8 

Na tentativa de superar as dificuldades de utilizar a teoria do delito tradicional 
para responsabilizar a pessoa jurídica. Alguns doutrinadores recorrem à teoria da 
autoria mediata.9 Tal construção é evidentemente inadeguada. A responsabilidade 
penal da pessoa jurídica, no modelo clássico não pode se sustentar na idéia de que a 
pessoa jurídica possa ser reconhecida como instrumento da pessoa física ou vice
versa. Se a pessoa jurídica for considerada instrumento não será possível aplicar-lhe 
punição. Segundo a teoria da autoria mediata, o instrumento não tendo o dolo exigi
do pelo tipo ou não sendo culpável não recebe pena. Se entendermos que a pessoa 
jurídica tenha se utilizado da pessoa física, como instrumento, melhor sorte não 
resta. Nesse caso, como atribuir a autoria à pessoa jurídica sem considerar o aspecto 
subjetivo que se dirige a dominar a vontade do instrumento. Na teoria da autoria 
mediata, o autor mediato domina o fato dominando a vontade do instmmento e 
intencionalmente dirige a conduta deste para a realizar a infração da norma pena1.10 

Não é possível utilizar a teoria da autoria mediata, pois ela impõe observar o aspecto 
volitivo do comportamento do autor. 

Outra construção que se pôde formular pretendeu lançar mão do artigo 30 do 
Código Penal na tentativa de estabelecer comunicação das características específicas 
da pessoa física ao ente moral, no contexto de um concurso de p essoas. Considerando 
que o nosso ordenamento jurídico-penal adotou o princípio da comunicabilidade 
das características pessoais, pensou-se que juridicamente foi estabelecido um vínculo 
de solidariedade penal entre a pessoa física e a empresa em benefício da qual o crime 
foi praticado. ll Contudo, a construção também não é correta. A referida norma de 
extensão típica não se presta a presumir a existência do elemento volitivo que orienta 
a conduta humana. A comunicação que se estabelece por força do art. 30 do CP está 
restrita aos elementos objetivos do tipo, quando elementares. Não se pode estabele-

6 Nesse sentido: MACHADO, Paulo Mfonso Leme. Direito ambiental brasileiro. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p.593. 

7 ROXIN, Claus. Derecho penal- parte general. Madrid: Civitas, 1997, p. 258; e ]ESCHECK, 
Hans-Heinrich. Tratado de derecho penal. Barcelona: Bosch, v. 1, 1981, p. 299. 

8 Nesse sentido: K1ST, Ataides. R esponsabilidade penal da pessoa jUlidica. São Paulo: LED- Editora 
de Direito, 1999, p. 85-98; SALES, Sheila]orge Selim de. Do sujeito ativo. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1993, p. 27-36; da mesma autora: Anotações sobre o princípio societas delinquere non potestno 
direito penal brasileiro, p. 20l. 

9 SZNICK, Valdir. Dp. cit., p. 63. 
10 ]ESCHECK, Hans-Heinrich. Dp. cit., v. II, p. 919-920. 
11 ARAÚJO JÚNIOR,]OãO Marcelo de. Dp. cit., p. 90. 

124 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



FUNDAMENTO DOGMATI CO DA RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURíDICA 

cer comunicação entre os elementos subjetivos do tipo incriminador. Não se pode 
presumir (comunicar) o dolo ou a culpa, nem tampouco a consciência da ilicitude. 

A aplicação do modelo tradicional da teoria do delito ainda enfrenta importan
tes problemas relacionados à culpabilidade. O conceito jurídico-penal de culpabilida
de é referido à consciência da ilicitude do fato que se expressa na finalidade delitiva da 
pessoa física. Somente a pessoa humana pode vivenciar o entendimento sobre a ilicitude 
do fato praticado. Não se pode utilizar o conceito de culpabilidade para responsabilizar 
a pessoa jurídica. O conceito de culpabilidade não foi elaborado para isso. Nem mesmo 
a noção normativo-social de culpabilidade se presta a reprovar a pessoa jurídica, como 
sustentam alguns autores. Para aplicação à pessoa jurídica, o conceito de culpabilidade 
deve ser modificado em sua essência, passando a apresentar outro conteúdo. A grande 
dificuldade dogmática é identificar esse novo conteúdo que poderá orientar o juízo de 
reprovação da atividade da pessoa jurídica. Uma tal alteração, na verdade, produziria 
um novo conceito. Não mais a culpabilidade, como se concebe nos dias atuais, e sim 
outro conceito teórico que teria aplicação à pessoa jurídica. Mas, de nada adiantará um 
conceito novo de culpabilidade se os demais elementos da teoria do delito permanece
rem como foram concebidos. Seria, na verdade, necessário construir outra teoria do 
delito para aplicação específica à pessoa jurídica. 

A resistência dos juristas nacionais concentra atenções na impossibilidade de utili
zação da teoria do delito para viabilizar a responsabilizade criminal de pessoa jurídica. No 
entanto, tal fato não implica em impossibilidade de responsabilizar a pessoa jurídica. 

2. RESPONSABILIDADE CIVIL COMO REFERÊNCIA OBRIGATÓRIA 

Pode-se concluir que não é possível utilizar a teria do delito tradicional para 
fundamentar dogmaticamente a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A pessoa 
jurídica não é uma realidade ontológica sobre a qual se possa aplicar um método 
interpretativo cunhado para a pessoa física. Torna-se necessàrio, então, encontrar a 
fundamentação dogmàtica que permita realizar a vontade do contituinte de 1988. 

O estado atual das discussões jà permitiu perceber que o caminho adequado 
para resolver o problema somente poderá ser encontrado nas teorias da responsabili
dade, não na perspectiva de que a pessoa jurídica seja autora de crime. Portanto, a 
solução do problema da responsabilidade penal da pessoa jurídica deverá ser construída 
fora dos domínios da teoria do delito, que estabelece quem seja autor de crime. Com 
efeito, não há dispositivo constitucional ou legal que afirme ser a pessoa jurídica 
autora de crime. A Constituição e a Lei ordinária dizem que a pessoa jurídica pode 
ser responsável e não autora de crime. 

Se o ordenamento jurídico é um sistema harmônico, cujas características fun
damentais são a unidade e a adequação valorativa,12 a construção dogmática da res-

12 CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito. 
Lisboa: Fund. Calouste Gulbenkian, 1989, p. 14,20-22. 
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ponsabilidade civil deve constituir referência obrigatória para a compreensão da res
ponsabilidade penal que a constituição recentemente estabeleceu para a pessoa jurí
dica. Os diversos ramos do Direito sempre se inter-relacionam, de modo que é a 
responsabilidade jurídica que se apresenta nas conseqüências distintas impostas pelo 
direito civil e penal. 

A solução que hoje o direito civil dá ao problema da responsabilidade da pessoa 
jurídica deve ser considerada pelo direito penal para a construção de seu peculiar edifí
cio teórico. Não se pode esquecer que, em essência, o ilícito civil não se diferencia do 
ilícito penal. A responsabilidade jurídica decorre de violação ao ordenamento jurídico e 
o interesse em prevenir o dano constitui o traço comum entre a responsabilidade civil e 
perial. 13 A responsabilidade jurídica é definida por critérios possíveis e aptos a estabe
lecer quem deva suportar o ônus da violação à norma jurídica. A conseqüência da 
responsabilidade civil é que se apresenta distinta da conseqüência da responsabilidade 
penal. Por isso é sempre conveniente conciliar o estudo das áreas civil e penal. Com 
certeza, para melhor compreender a possibilidade jurídica de se estabelecer uma nova 
forma de responsabilidade penal deve-se considerar como o direito civil enfrentou os 
problemas surgidos para a consolidação da responsabilidade da pessoa jurídica. 

Vale ressaltar, no entanto, que o tema da responsabilidade civil proporcionou 
aos doutrinadores o desenvolvimento de teorizações muito complexas, com 
detalhamentos e sutilezas que não nos interessa aprofundar. Descortinar o leque de 
possibilidades jurídicas para a responsabilidade e o motivo que orientou a busca por 
novos caminhos é o que basta para vislumbrar as novas trilhas que o direito penal busca. 

2.1 Doutrina subjetiva ou da culpa 

No âmbito do direito civil brasileiro, a regra predominante para a responsabi
lidade civil exige a comprovação da culpa daquele a quem se impõe o dever de reparar 
o dano. No entanto, são muitas as possibilidades da responsabilidade sem culpa e 
estas evidenciam que a doutri a da responsabilidade civil não se restringe à perspec
tiva subjetiva. 14 

A teoria subjetiva, ou da culpa, para a responsabilidade civil significa que a 
existência do dever legal de reparar/indenizar o dano depende sempre da constatação 
da culpa do causador desse dano. Cabe observar, inicialmente, que a doutrina do 
direito civil concebeu a culpa em sentido lato, para indicar tanto o dolo como a culpa 
stricto sensu do direito penal.15 Também cabe observar que a culpa do direito civil não 
se relaciona à intensidade da reprovação jurídica que possa ser dirigida ao autor do 
fato, como acontece no direito penal. 

13 AGUIAR DIAS, José de. Da responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, voI. I, p. 42. 
14 AGUIAR DIAS, José de. Responsabilidade civil. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p. 47. 
15 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 30; AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 43. À intenção 

de produzir o dano, segundo a doutrina civil clássica (em especial a francesa), corresponde o conceito 
de culpa delitual, assim como o descuido em produzí-lo ao conceito de culpa quase-delitual. 
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Mas, mesmo para a doutrina da culpa, o aspecto subjetivo do fato não pode ser 
o único fundamento da responsabilidade. Certamente, existem outras exigências para 
caracterizar-se a responsabilidade civil. Como pressupostos da responsabilidade civil 
subjetiva tem-se, assim, o elemento formal-objetivo da violação da norma jurídica; 
um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa do responsável; e os elementos 
materiais consistentes no dano e na relação de causalidade que o mesmo apresenta 
com a conduta do responsável. 16 

A teoria subjetiva não atendeu plenamente as exigências de ordem prática ao 
impor a vitima o pesado ônus de provar a culpa do causador do dano. As dificuldades 
para a verificação da culpa nos casos concretos, muitas vezes, impedem o lesado de 
obter a reparação do dano. A produção do dano por interposta pessoa, inidônea a 
repará-lo, também se tornou problema por demais importante. Não são poucas às 
vezes em que o causador do dano atua em nome de terceiro, sendo que apenas este 
tem capacidade patrimonial para reparar\indenizar os danos produzidos. Tais in
convenientes levaram os teóricos a objetivar a noção de culpa, para que se pudesse 
reconhecê-la mais facilmente e estendê-la a outras pessoas, quando necessário. 

A necessidade de facilitar a comprovação da culpa fragilizou o sistema da res
ponsabilidade subjetiva. Os doutrinadores franceses, ao sustentar ser a culpa o único 
fundamento admissível para a responsabilidade, admitiam que esta se estabelecesse 
diante da menor infração aos padrões abstratos de procedimento. Isto significa que o 
reconhecimento da culpa poderia se dar com base em critério de natureza objetiva, 
utilizável em relação a qualquer pessoa, e tal critério não está relacionado com a 
capacidade individual daquele que se entende responsávelY 

Fundamentar a responsabilidade civil essencialmente na culpa impõe superar 
sérios problemas quando se quer responsabilizar determinada pessoa por atos pratica
dos por outras. A doutrina subjetiva é incapaz de equacionar uma responsabilidade por 
fato de outrem. Em uma sociedade que se torna cada vez mais complexa, com inter
venções articuladas de várias pessoas e até mesmo com a utilização de equipamentos de 
alta tecnologia, a noção de culpa individual pode trazer restrições politicamente incon
venientes. Mas, a doutrina sempre foi e sempre será sensível às necessidades de ordem 
prática e o conteúdo da noção jurídica da culpa passou a ser concebido conforme as 
opções políticas. Assim, para justificar a responsabilidade de quem não produziu dire
tamente a lesão ao bem jurídico, foram construídas as noções de culpa in eligendo, in 
vigilando e in custodiando. 18 Tais elaborações evidenciam que a noção de culpa foi se 

16 CA VALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 
28-29; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 35. 

17 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 46-47. 
18 CAV ALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 42. Esclarece o autor que a noção de culpa in eligendo se 

presta a responsabilizar o patrão ou comitente pelo ato lesivo e culposo praticado pelo empregado ou 
preposto. No caso, presume se a culpa pela má escolha do empregado ou preposto. A culpa in vigilando 
se fundamenta na falta de atenção ou cuidado com o procedimento de outrem que está sob a guarda ou 
responsabilidade de quem se pretende responsabilizar. Por fim, a culpa in custodiando se refere à falta de 
atenção em relação a animal ou coisa que esteja sob os cuidados daquele que se pretende responsabilizar. 
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adaptando à conveniência de se atribuir a determinadas pessoas o ônus de reparar o 
dano produzido, sendo efetivamente presumida em favor da necessidade prática de 
atender ao prejudicado. Culpa presumida é manifesto contra-senso, um paradoxo que 
não admite solução. Ou a teoria da responsabilidade exige a constatação da culpa e 
apresenta índole subjetiva, ou não exige e se orienta por critério objetivo. 

Os problemas da responsabilidade civil fundada na culpa foram solucionados 
flexibilizando-se a noção jurídica da culpa. A doutrina da culpa, em verdade, não 
honra a própria denominação e implica em descrédito para o sistema de responsabi
lidade que pretende instituir. A situação de crise estabelecida pelos problemas de 
ordem prática apontaram como única saída para a doutrina reconhecer a possibilida
de da utilização de alguns critérios objetivos para se estabelecer a responsabilidade. 

2.2 Doutrina objetiva ou do risco 

A doutrina costuma apontar a revolução industrial do século XIX, o progresso 
científico e a explosão demográfica que nele ocorreu como os principais fatores que 
contribuíram para a reformulação da teoria da responsabilidade civil. 19 De fato, a 
utilização de equipamentos de grande porte no processo de produção aumentou a 
ocorrência de acidentes de trabalho. O progresso tecnológico que ofereceu a todos a 
possibilidade do uso dos automóveis e outros meios sofisticados de transporte, por 
sua vez, também trouxe os alarmantes números de acidentes de trânsito. Diante de 
uma realidade que impõe sérias dificuldades para a comprovação da culpa do causa
dor do dano, a doutrina da responsabilidade subjetiva não pôde oferecer o instru
mental necessário a proteção do lesado. Na industria, o operário não conseguia provar 
a culpa de seu patrão pelo dano sofrido no ambiente de trabalho. De mesma forma, 
o passageiro acidentado, muitas vezes longe de casa, ficava ao desamparo por não 
conseguir provar a culpa do transportador. Tal situação de injustiça produziu pro
blema social importante. O trabalhador braçal que sofria uma lesão corporal e não 
podia mais trabalhar restava condenado à miséria. 

A teoria da responsabilidade civil teve que ser reformulada. Como observa 
Aguiar Dias, "um direito só é efetivo quando sua prática está assegurada; não ter 
direito e tê-lo sem o poder exercer são uma coisa SÓ". 20 As exigências sociais impuse
ram a superação das dificuldades impostas pela teoria da culpa. A opção política em 
favor da vítima, que na maioria das vezes ficava sem indenização por não conseguir 
comprovar a culpa do causador do dano, fez a doutrina buscar novos caminhos para 
o reconhecimento da responsabilidade civil. 

A teoria objetiva da responsabilidade surge, então, como complemento à teo
ria subjetiva. Segundo Aguiar Dias, "como o antigo fundamento da culpa já não 
satisfaz, outros elementos vêm concorrer para que a reparação se verifique, mesmo 

19 CAVALIERl FILHO, Sérgio. Op. cit., p.141-142. 
20 AGUIAR DIAS, José de. Op. cit., p. 61 . 
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em falta daquela. Daí o surto das noções de assistência, de previdência e de garantia, 
como bases complementares da obrigação de reparar: o sistema da culpa, nitidamen
te individualista, evolui para o sistema solidarista da reparação do dano."21 

A perspectiva objetiva se funda no risco da atividade desenvolvida e que causa 
o dano ao bem jurídico. Esclarece Sérgio Cavaliere Filho que "risco é perigo, é proba
bilidade de dano, importando, isso, dizer que aquele que exerce uma atividade peri
gosa deve-lhe assumir os riscos e reparar o dano dela decorrente. A doutrina do risco 
pode ser, então, assim resumida: todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e 
reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. 
Resolve-se o problema na relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor 
sobre a culpa do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano".22 

Certamente, a admissão da responsabilidade objetiva ou sem culpa não se da
ria facilmente. De início, a jurisprudência facilitou a comprovação da culpa, traba
lhando com as noções de normas ordinárias de cautela e os antecedentes dos envolvi
dos. Posteriormente, trabalhou-se com a noção de culpa presumida, a qual implicava 
na inversão do ônus da prova. O causador do dano, presumivelmente, era considera
do culpado, até prova em contrário. Essa situação, na verdade, já caracterizava a 
adoção de uma responsabilidade objetiva. A teoria da responsabilidade ainda foi 
influenciada pela idéia da ampliação da responsabilidade contratual (como no caso 
do transportador que deve conduzir, em segurança, o passageiro ao seu local de des
tino), até que se admitiu, em alguns casos, dispensar a investigação sobre a culpa. 

A teoria objetiva foi concebida no final do século XIX, pela doutrina alemã, 
mas somente foi consolidada graças a sistematização dos doutrinadores franceses .23 

As contribuições de Raymond Saleilles e Louis Josserand constituíram o marco ini
cial da teoria da responsabilidade objetiva.24 Saleilles sustentou nova interpretação 
para o artigo 1.832 do código civil francês de 1804 segundo a qual a palavra culpa 
utilizada na disposição legal foi empregada no sentido vulgar de causa. Desenvolven
do doutrina de índole social, o autor francês sustentou que o dever de ressarcimento 
independe de culpa, já que o homem faz parte de uma coletividade e que o causador 
do dano deve ser considerado em sua relação com as individualidades que o cercam. 
Seguindo os passos de Saleilles, Josserand ressaltou que a responsabilidade tende a 
objetivar-se, substituindo a noção de culpa pela de risco, para cada vez melhor aten
der às necessidades das vítimas. 

Cabe observar que a doutrina objetiva não substituiu a subjetiva. Agora, a 
responsabilidade civil tanto pode se fundamentar na culpa ou objetivamente na situ
ação de risco, conforme o caso. "Culpa e risco são títulos, modos, casos de responsa
bilidade civil. Não importa que a culpa conserve a primazia, como fonte de respon-

21 AGUIAR DIAS, José de. Dp. cit., p. 16. 
22 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Dp. cit., p. 143. 
23 AGUIAR DIAS,José de. Dp. cit., p. 52-55 . 
24 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Dp. cit., p. 17; AGUIAR DIAS, José de. Dp. cit., p. 57-64; 

CAVALIERI FILHO, Sérgio. Dp. cit., p. 143. 
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sabilidade civil, por ser o seu caso mais freqüente. O risco não pode ser repelido, 
porque a culpa muitas vezes é, sob pena de sancionar-se uma injustiça, insuficiente 
como geradora da responsabilidade civil."2s 

A dispensa da investigação da culpa, na teoria objetiva do risco, não significa 
abrir não das demais exigências da responsabilidade civil. Para haver responsabilida
de é necessário que ocorra um dano injusto (ilícito), vinculado por nexo de causalida
de à conduta do responsável. 

A teoria da responsabilidade objetiva, por seus efeitos práticos, foi cada vez 
mais conquistando adeptos e enriquecendo seu suporte dogmático. Hoje em dia, a 
doutrina do risco subdivide-se em cinco modalidades: o risco-proveito; o risco pro
fissional; o risco excepcional; o risco criado e o risco integral,26 

No direito brasileiro, inicialmente, a responsabilidade civil foi tratada sob a 
orientação da teoria subjetiva. Com o passar do tempo, a legislação foi acolhendo a 
teoria objetiva do risco27 e hoje o Código Civil de 2003, em seu artigo 927, parágrafo 
único, adotou expressamente a responsabilidade com base no risco. 

Cabe-nos perceber que a teoria do risco foi construída a partir de explícita 
opção política em favor das vítimas. A mudança de paradigma que a teoria do risco 
proporcionou foi exatamente deslocar o foco de atenção do autor do fato para a 
vitima. O surgimento da teoria do risco inspirou-se em razões de ordem prática e 
social. As mesmas razões, agora, desafiam o direito penal a superar o paradigma da 
culpa individual para estabelecer a responsabilidade penal da pessoa jurídica. 

2.3 Responsabilidade pelo fato de outrem 

Necessidades de ordem prática também fizeram com que o direito positivo e a 
doutrina estabelecessem a possibilidade de se atribuir responsabilidade a quem não 

25 AGUIARDIAS,]oséde. Op. cit.,p.14. 
26 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p.143-146. 
27 A primeira referência legal para a responsabilidade objetiva em nosso direito positivo encontra-se no 

artigo 26, do D ecreto n. 2.681, de 07 de dezembro de 1912, que responsabiliza as estradas de ferro 
pelos danos causados, na exploração de suas linhas, aos proprietários marginais. Posteriormente, a 
responsabilidade objetiva foi acolhida no Código Civil de 1916, em seu artigo 1.208, que impunha 
responsabilidade ao locatário pelo incêndio havido no imóvel locado, salvo excluido o nexo de causa
lidade; e no artigo 1.529, que responsabiliza o habitante do imóvel pelos danos decorrentes das coisas 
que dele caírem ou forem lançadas. O acidentado no trabalho recebe proteção jurídica, com base na 
teoria do risco, desde 1919, com o Decreto n. 3.724, de 15 de janeiro. Hoje, a Constituição Federal 
tratou do tema no artigo 7°, inciso XXVIII, que foi regulamentado pela Lei n. 8.213, de 24 de julho 
de 1991, e, com base na teoria do risco integral, o trabalhador fica amparado mesmo diante da 
exclusão do nexo causal. Também com base na idéia do risco integral, a Lei n. 6.194, de 19 de 
dezembro de 1974, instituiu o seguro obrigatório de responsabilidade civil para os proprietários de 
veículos automotores. Os riscos advindos da circulação de veículos são tão significativos que a lei 
estabeleceu verdadeira responsabilidade social, que garante uma indenização mínima ao acidentado, 
independentemente de culpa do causador do dano. Com a constituição federal, a responsabilidade do 
Estado passou a ser objetiva, com fu ndamento na idéia de risco administrativo (art. 37, § 6°). Tam-
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foi o causador do dano. Embora sob o signo da excepcionalidade, o artigo 932 do 
Código Civil estabelece responsabilidade para determinadas pessoas por fatos prati
cados por outras. Para fundamentar essa possibilidade, a doutrina construiu as no
ções de responsabilidade direta e indireta. 

Com bem esclarece Alvino Lima, a responsabilidade é "direta, quando se trata 
de danos derivados de fato próprio, isto é, derivados de uma atividade que provém 
diretamente do sujeito ao qual a responsabilidade deve ajustar-se. Indireta, quando 
se trata de responsabilidade pelo fato de outrem, relativamente à pessoa a que se 
atribui a responsabilidade derivada da atividade de um sujeito diverso, existindo 
entre os dois uma relação de vigilância e de serviço, tendo como fundamento uma 
presunção de culpa no exercício dessa vigilância, ou uma pura e simples relação de 
utilização. "28 

A doutrina tradicional da culpa é incapaz de fundamentar a responsabilidade 
civil por fato de outrem. Para sustentar a responsabilidade de alguém que não foi o 
causador direto do dano foi preciso ainda superar o princípio segundo o qual cada 
um responde pela própria culpa - unuscuique sua culpa nocet -, e isso aconteceu para 
estabelecer, em casos excepcionais a responsabilidade pelo fato de outrem. 

Na verdade, embora esteja consolidada a possibilidade jurídica da responsabi
lidade civil pelo fato de outrem, não se chegou a uma fundamentação dogmática 
definitiva. Afinal, trata-se de presumir a culpa ou de impor responsabilidade pelo 
risco da atividade desenvolvida? Com efeito, predomina o entendimento de que a 
responsabilidade civil por fato de outrem se fundamenta na omissão que concorre 
para o dano ao faltar com o cuidado ou vigilância para com a conduta do causador do 
dano. 29 A culpa decorrente da violação do dever de vigilância não precisa ser compro
vada, sendo presumida de maneira relativa, o que significa a admissão de prova em 
contrário. A doutrina não chega a lançar mão da teoria do risco para fundamentar a 
responsabilidade por fato de terceiro. Porém, tal entendimento paradoxalmente con
traria a construção de responsabilidade indireta. Se a responsabilidade pelo fato de 
outrem tem fundamento na própria culpa, ao violar o dever de vigilância, trata-se de 
responsabilidade direta. 

bém com base na idéia do risco integral os danos nucleares são sempre de responsabilidade da União 
(art. 21, incisoXJC[II). O Código de Mineração, Decreto-Lei n. 227, de 28 de fevereiro de 1967, em 
seu artigo 47, inciso VIII, estabelece responsabilidade objetiva aos que exploram a lavra mineral, pelos 
danos e prejuízos causados a terceiros, direta ou indiretamente, no exercício de sua atividade. Também 
é objetiva a responsabilidade pelos danos causados ao meio ambiente, conforme o artigo 14, § 1°, da 
Lei n. 6.938/81. Esta hipótese materializa a idéia do poluidor-pagador, decorrente do princípio do 
risco integral. O Código Brasileiro de Aeronáutica, Lei n. 7.565/ 86, em seus artigos 268 e 269, 
estabelece responsabilidade objetiva para os danos causados por aeronave a terceiros em superfície. Por 
fim, não se pode deixar de citar, o Código de Defesa do Consumidor que, em vários de seus disposi
tivos, acolheu a responsabilidade objetiva. Como exemplos, pode-se mencionar os artigos 12 e 14, que 
dispõem sobre a responsabilidade pelo fato do produto e do serviço . 

28 LIMA, Alvino.Op. cit., p. 161. 
29 CA VALIERl FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 111. No mesmo sentido: AGUIAR DIAS, José de. Dp. 

cit., v. II, p.594. 
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Caio Mário da Silva Pereira afirma que se, na atualidade, predomina o enten
dimento de que a responsabilidade civil por fato de terceiro tem fundamento na 
presunção de culpa, a doutrina caminha para sustentar tal responsabilidade segundo 
a teoria do risco.3D Nesse sentido, Alvino Lima esclarece que "se no domínio das 
atividades pessoais, o critério predominante de fixação da responsabilidade reside na 
culpa, elemento interno que se aprecia 'em função da liberdade, da consciência e, as 
vezes, do mérito do autor do dano', no caso da responsabilidade indireta, de respon
sabilidade pelo fato de outrem, predomina o elemento social, o critério objetivo". 31 

O fato é que, segundo a opção política acolhida no Código Civil, o pai responde 
pelo dano injusto causado pelo filho menor. Tal responsabilidade decorre da necessi
dade de satisfazer o direito de crédito do lesado e as construções teóricas evidenciam 
somente o esforço de justificação da opção política adotada pelo direito positivo. 

O exame da dogmática construída para responsabilidade civil deve oferecer 
elementos para a melhor compreensão da atividade política que determina a dogmática 
jurídico-penal. No âmbito do direito civil já é consolidada a construção dogmática 
que sustenta a possibilidade da responsabilidade da pessoa jurídica, por fato pratica
do pela pessoa física que agem em seu nome e benefício. Como os diversos ramos do 
Direito devem se relacionar, não pode causar estranheza que a elaboração teórica do 
direito civil possa ser utilizada para justificar as opções políticas do direito penal. 

2.4 Responsabilidade da pessoa jurídica 

A doutrina e o direito positivo sobre a responsabilidade civil das pessoas jurí
dicas, ao longo do tempo, apresentou significativo processo de transformação. As 
pessoas jurídicas de direito privado, que sob a perspectiva da ficção foram considera
das irresponsáveis, passaram a suportar amplo dever de reparação. As pessoas jurídi
cas de direito público, inicialmente também consideradas irresponsáveis passaram a 
ser responsabilizadas segundo a noção civilista da culpa e, posteriormente, pela idéia 
do risco.32 

Cabe notar que a doutrina da responsabilidade civil da pessoa jurídica deve se 
conciliar com a natureza reconhecida à pessoa jurídica. A solução a ser dada para a 
questão da responsabilidade é sempre condicionada pela lógica imposta pela nature
za jurídica que se reconhece ao ente moral. 

Com base na concepção da ficção legal da pessoa jurídica é muito difícil sus
tentar sua responsabilidade civil ou penaP3 Não se pode reconhecer responsabilida
de para um ente fictício, que não existe. Se a pessoa jurídica é uma ficção incapaz de 

30 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p.88. 
31 LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de olltrem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 

p.33. 
32 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p.117 -133 . No mesmo sentido: CAVALIERI FILHO, 

Sérgio. Op. cit., p. 157-166. 
33 LIMA, Alvino . Op. cit., p. 153; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 118. 
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"querer", a doutrina da culpa indica não ser possível imputar-lhe um fato danoso. Se 
não existe vontade na pessoa jurídica, também não pode existir responsabilidade. Por 
outro lado, argumentou Savigny que a possibilidade de existência das corporações é 
criada por lei para o desenvolvimento de atos lícito. A prática do ilícito contraria o 
conceito e a destinação específica da pessoa jurídica. Sob essa ótica, os atos ilícitos são 
atos próprios às pessoas físicas e não podem responsabilizar a pessoa jurídica. Entre
tanto, a solução da irresponsabilidade da pessoa jurídica não pôde ser aceita sem 
constrangimentos. Como se admitir que a pessoa jurídica possa ser capaz de auferir 
benefícios com a atividade ilícita, sem arcar com o ônus decorrente dos danos em seu 
nome causados? Diante da necessidade concreta de corrigir-se a iniqüidade, só restou 
conceber uma responsabilidade indireta, pela atuação dos representantes da pessoa 
jurídica. Nesse sentido, a responsabilidade da pessoa jurídica há de ser sempre indi
reta, ou seja por fato de outrem. 

A idéia de que as pessoas físicas representam a pessoa jurídica, igualmente, 
não facilita a fundamentação da responsabilidade do ente moral. Muito ao contrário. 
Esclarece Caio Mário que "se entendesse que os dirigentes e empregados são os seus 
representantes, a conseqüência seria a irresponsabilidade dela pelos danos causados a 
terceiros, porque não se compreende a outorga de poderes para a prática de ilícito, e 
não existe representação sem outorga de poderes".34 A tendência que se verifica de 
substituir a idéia da representação pela concepção da atuação pelos órgãos, na pers
pectiva da ficção, conduz a discussão ao ponto de partida. Se a pessoa jurídica é uma 
ficção, seus órgãos também são fictícios. 

Entre os sistemas negativos da personalidade da pessoa jurídica destaca-se a 
concepção de León Duguit. Segundo o autor francês, não se deve reconhecer qual
quer subjetividade na entidade corporativa, sendo que o fundamento da responsabi
lidade da pessoa jurídica repousa na idéia objetiva do risco. Para Duguit, na respon
sabilidade civil o problema não é de imputabilidade, mas o de estabelecer qual 
patrimônio deve suportar o risco inerente à atividade desenvolvida pelo ente coleti
VO. 35 Com efeito, os sistematizadores da responsabilidade civil tendem a deslocar o 
foco da atenção da noção abstrata da responsabilidade para a configuração concreta 
de quem deva ser responsável. 36 Se a pessoa jurídica desenvolve suas atividades por 
intermédio de pessoas físicas, seu patrimônio deve suportar os riscos decorrentes da 
intervenção das mesmas. A ampliação das possibilidades de intervenção deve 
corresponder à responsabilidade pelos danos causados no âmbito dessa ampliação. 
No direito penal, essa perspectiva pode se traduzir no dever de suportar a pena crimi
nal imposta por lesão ao bem jurídico causada por pessoa física que atuou em nome 
e benefício da pessoa jurídica. 

As concepções da realidade objetiva e da realidade jurídica da pessoa coletiva 
possibilitam fundamentar, com maior facilidade, a responsabilidade da pessoa jurí-

34 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Dp. cit., p. 118. 
35 LIMA, Alvino. Dp. cit., p. 154. 
36 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Dp. cit., p. 08-09. 
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dica. 37 Nesses sistemas, a "responsabilidade é uma conseqüência lógica da real e 
amplíssima capacidade de agir reconhecida pelo direito a estas poderosas individua
lidades coletivas .. . Dotada, portanto, de capacidade de agir, por intermédio de seus 
órgãos ou representantes, cuja vontade se considera como vontade da própria pessoa 
jurídica, os atos destes representantes ou órgãos se verificam não só no campo do 
lícito, como também do ilícito. A capacidade de agir se desdobra, portanto, em 
capacidade de querer e delinqüir."38 O Direito constrói a realidade da pessoa jurídica 
e para ela constrói também a realidade de sua vontade e de sua ação. Sendo possível 
atribuir à pessoa jurídica uma vontade que se vincula ao dano produzido, encontra
se legitimada a sua obrigação de indenizar. Reconhecendo-se real capacidade jurídica 
para o ente moral, como se fora uma pessoa física, não há obstáculos para fundamen
tar a responsabilidade pelos danos produzidos. As dificuldades para fundamentar a 
responsabilidade da pessoa jurídica desaparecem quando se entende que é a própria 
pessoa jurídica que pratica o fato danoso, embora por seus órgãos. Nesse prisma, a 
responsabilidade civil da pessoa jurídica é direta. 

No direito positivo brasileiro, para as pessoas jurídicas de direito público, des
de a constituição de 1946, a responsabilidade civil expressamente é objetiva, assegu
rado ao poder público o direito de regresso contra o funcionário que agiu com cul
pa.39 Para fundamentar a responsabilidade do Estado, pode-se identificar na doutri
na três sistemas distintos, orientados pelas teorias: a) do risco integral, também de
nominada de risco administrativo ou por causa do serviço público; b) da culpa admi
nistrativa; e c) do acidente administrativo ou da irregularidade do funcionamento do 
serviço público. Sem dúvida, a teoria do risco integral ou administrativo é que me
lhor retrata a opção política constitucional de proteção ao particular ofendido, já que 
esgota a discussão na verificação do nexo de causalidade material: o dano sofrido deve 
ser conseqüência do funcionamento (regular ou irregular) do serviço público. 40 A 
responsabilidade da administração pública é direta. O dano é injusto e merece ser 
reparado quando tem como causa a atividade pública. 41 As teorias da culpa admi-

37 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 119. 
38 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 154-155. 
39 Vide art. 194, parágrafo único da CF de 1946; art. 105 da CF de 1967; art. 107 da CF de 1969; e art. 

36, segunda parte, da CF de 1988. 
40 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do estado. São Paulo: Malheiros, 1995, p.33; No 

mesmo sentido: CAV ALIERI FILHO, Sérgio. Op. cit., p. 166; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. 
Op. cit., p.133. 

41 CAHALI, Yussef Said. Op. cit., p. 49-76. ° consagrado professor da Universidade de São Paulo 
apresenta estudo aprofundado sobre a ocorrência de relação de causalidade da atividade estatal com o 
dano injusto, esclarecendo que a responsabilidade civil tem como pressuposto a produção de dano 
injusto, ainda que por atividade regular do estado. Para casos específicos, afirma que o dano deve se 
caracterizar como injusto se, embora verificado por ocasião de acontecimentos naturais, tem sua causa 
exclusiva na deficiência ou falha do serviço público; Por outro lado, o dano não se caracteriza como 
injusto se encontra sua causa exclusiva na força maior ou em fatos necessários ou inevitáveis da naturezas 
que não possam ser evitados pelo poder público, bem como nos fatos dolosos ou culposos praticados pelo 
próprio ofendido. Se o dano foi produzido por uma pluralidade de causas, todas devem ser consideradas 
na determinação proporcional da indenização. 
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nistrativa e do acidente administrativo implicam em adaptações da teoria subjetiva à 
perspectiva publicista que repercutem em menor proteção ao administrado e não se 
compatibilizam com o mandamento constituciona1.42 

Para as pessoas jurídicas de direito privado, o artigo 931 do Código Civil de 
2003 estende a regra da responsabilidade pelo fato de terceiro prevista em seu art. 
932, ao referir-se à responsabilidade pelos danos causados pelos produtos produtos 
postos en circulação. A pessoa jurídica, assim, deve responde civilmente pela atuação 
da pessoa física que age em seu nome. 

A responsabilidade civil da pessoa jurídica, de direito público ou privado, por 
ato praticado por pessoa física que age em seu nome é inquestionável, qualquer que 
seja a concepção adotada para definir a natureza da pessoa jurídica. Apesar da polê
mica existente sobre ser a responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado ser 
direta ou indireta, o direito positivo fez clara opção por responsabilizar a pessoa 
jurídica por dano praticado por pessoa física que agem em seu nome. 

A doutrina da responsabilidade civil da pessoa jurídica evoluiu segundo os crité
rios da teoria do risco para melhor atender aos interesses práticos de proteção ao lesado. 
Os operadores do Direito aceitam tal opção política e as pretensões que são deduzidas 
em face de pessoas jurídicas são acolhidas sem questionamentos. Note-se que a tendên
cia do direito atual é superar a noção de responsabilidade individual com a idéia da 
socialização dos riscos. Com esse novo sentido, "a vítima do dano, e não mais o autor do 
ato ilícito, passa a ser o enfoque central da responsabilidade civil ... de uma dívida de 
responsabilidade evoluiu-se para um crédito de indenização".43 

3. RESPONSABILIDADE PENAL INDIRETA 

No direito civil, constitui tema relevante a natureza da responsabilidade 
aquiliana da pessoa jurídica de direito privado. Alvino Lima resume o problema: "o 
ato do órgão ou representante da pessoa jurídica de direito privado é um ato pessoal, 
individual, pelo qual responde aquela pessoa jurídica, ou deve ser considerado um 
ato da própria pessoa jurídica como expressão da vontade coletiva?". 

Se entendermos que a pessoa física ao atuar em nome da pessoa jurídica está 
materializando a vontade desta, de modo que seus atos se considerem atos praticados 

42 CAHALI, YussefS aid. Dp. cit., p. 32-35. Esclarece o autor que segundo a teoria da culpa adminis
trativa, só há direito à indenização quando se prova que houve uma imprudência, uma negligência, 
uma culpa de qualquer espécie da parte dos órgãos e dos prepostos da administração, dos funcionários 
e empregados públicos. Tal doutrina é oriunda do pensamento clássico da responsabilidade civil da 
culpa. A teoria do acidente administrativo, por sua vez, tenta conciliar os postulados da teoria objetiva 
do risco integral com a teoria subjetiva da culpa administrativa. Nessa perspectiva, a indenização 
decorre do funcionamento irregular do serviço público que se expressa na culpa do funcionário. A 
indenização depende, portanto, da não funcionamento do serviço público. Em ambas as teorias a 
proteção conferida ao administrado é sensivelmente mitigada. 

43 CAV ALIERI FILHO, Sérgio. Dp. cit., p.153-154. ° autor cita como valiosa referência para esse novo 
paradigma o trabalho da autora francesa Genevieve Viney- D declínio da responsabilidade individual. 
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pela própria pessoa jurídica, tem-se a responsabilidade direta da pessoa jurídica. Por 
outro lado, caso entenda-se que os atos da pessoa física são atos próprios, individuais 
e autônomos, a responsabilidade da pessoa jurídica se caracteriza como indireta, ou 
seja, como responsabilidade pelo fato de outrem. Nestas hipóteses, toma-se em con
sideração a responsabilidade do autor material do ato lesivo ao bem jurídico para 
fazer estender tal responsabilidade à pessoa jurídica beneficiada pela conduta da 
pessoa física. 

Para o direito civil, a doutrina majoritária reconhece o caráter indireto da res
ponsabilidade da pessoa jurídica.44 A responsabilidade do ente moral depende do ato 
material e culposo da pessoa física. A responsabilidade da pessoa física projeta-se 
para a pessoa jurídica a qual esteja vinculada. Fala-se, assim, em responsabilidade 
reflexa ou de propagação. 

Porém, alguns sustentam que a responsabilidade da pessoa jurídica é direta, 
na medida em que entendem que seus órgãos são partes integrantes da pessoa jurídi
ca e formam com ela um todo indivisível. Esta posição é conseqüência lógica da 
concepção da pessoa jurídica como realidade objetiva ou orgânica. 

No direito civil, a resposta ao problema depende da compreensão que se tenha 
da relação existente entre a pessoa jurídica e a pessoa física que atua em seu nome e 
benefício. Alvino Lima sustenta a necessidade de distinguir a atividade material que 
realiza as deliberações ideológicas da empresa, que é desenvolvida pela pessoa física a 
serviço da pessoa jurídica, das atividades próprias da pessoa jurídica. A atividade 
material é compensada com alguma forma de remuneração, e o proveito da atividade 
cabe à pessoa jurídica. Nesse caso, a utilização dos serviços da pessoa física gera res
ponsabilidade indireta. Contudo, quando a pessoa física define o sentido ideológico 
da atividade, ou seja, toma as decisões da pessoa jurídica ou age como funcionário da 
pessoa jurídica, a responsabilidade é direta. Mas, ressalta que a consideração sobre ser 
o fato próprio ou de outrem é feita sempre sob um critério jurídico.45 Dependerá da 
amplitude e dos limites da representação a natureza da responsabilidade. Se a pessoa 
física atuar nos limites da representação, a responsabilidade deve ser considerada 
como direta. 

No direito penal, entretanto, o problema deve ser visualizado sob outro pris
ma. A fonte imediata de conhecimento/produção do ilícito é a norma jurídico-penal 
que está subjacente ao tipo incriminador. No caso das disposições incriminadoras da 
Lei n. 9.605/98, todos os tipos penais se referem às condutas humanas que violam o 
bem jurídico. Não há previsão típica referida à atividade de pessoa jurídica. Isto 
significa que apenas a pessoa física pode satisfazer as exigências típicas. A responsa
bilidade da pessoa jurídica, portanto, é sempre indireta, decorrente da conduta da 
pessoa física que atuar em seu nome e benefício. Se o legislador quisesse conceber 
uma responsabilidade direta para a pessoa jurídica, teria trabalhado com tipos 

44 LIMA, Alvino.Op. cit., p. 157-158; e PEREIRA, Caio Mário da Silva. Op. cit., p. 121. 
45 LIMA, Alvino. Op. cit., p. 159-161. 
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incriminadores referidos à atividade lesiva ou potencialmente lesiva ao bem jurídico 
(o que implicaria na construção de nova teoria do delito). Nos termos da legislação 
em vigor, a responsabilidade penal da pessoa jurídica não se fundamenta em inter
venção que se possa reconhecer como própria. Com observância obrigatória ao tipo 
incriminador, a responsabilidade penal estabelecida pela Lei n. 9.605/98 para a pes
soa jurídica é sempre indireta, decorrente de conduta realizada por pessoa física que 
atua em seu nome e benefício. 

Cabe notar que a responsabilidade indireta, ou pelo fato praticado por tercei
ro, não constitui nenhuma novidade em direito penal. No concurso de pessoas é 
possível responsabilizar pessoa que não violou diretamente a norma jurídico-penal, 
mas contribuiu de alguma forma para a conduta violadora de outra pessoa. Veja-se o 
exemplo do indivíduo que fornece a arma para terceiro praticar crime de homicídio. 
Nesses caso, a responsabilidade daquele que contribui para o crime fica manifesta
mente dependente da execução da conduta delitiva pelo terceiro . Não se pode olvidar 
que o art. 31 do CP dispõe que "o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, 
salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo 
menos, a ser tentado". 

Nos casos de autoria mediata sempre ocorrerá também responsabilidade penal 
por fato praticado por terceiro. Qyem executa a conduta material que viola a norma 
jurídica é o indivíduo considerado instrumento, mas como esse não possui culpabili
dade e serve aos propósitos do autor mediato, a responsabilidade somente recai sobre 
o autor indireto. A construção teórica, já antiga, reserva a denominação de autor 
àquele que domina o fato por meio do domínio da vontade e conduta do instrumen
to. A responsabilidade pesa sobre quem recebe a denominação de autor (ainda que 
mediato), mas quem executa materialmente o crime é outro (o instrumento).46 Nos 
casos de autoria mediata, a responsabilização do autor depende do início da execução 
do crime pelo instrumento. Se o instrumento não iniciar a execução do crime, salvo 
em relação ao crime praticado contra o instrumento, não há responsabilidade penal 
para o pretenso autor mediato. Nos crimes culposos, também é muito comum a 
responsabilização pelo fato praticado por terceiro. É, por exemplo, o caso do pai que 
se descuida na guarda de arma de fogo que é utilizada pelo filho menor. Em todos 
estes casos, o direito penal concebe norma jurídica que produz extensão da tipicidade 
para atribuir responsabilidade a quem não violou o bem jurídico. É o que acontece 
com o artigo 3° da Lei n . 9.605/98, que estabelece a responsabilidade da pessoa 
jurídica por fato praticado por pessoa física que age em seu nome e interesse. 

O art. 3°, a Lei n . 9.605/98 dispõe que as pessoas jurídicas serão 
responsabilizadas administrativas, civis e penalmente conforme o disposto nesta lei, 
nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 
Deve-se reconhecer que tal disposição não estabelece que a pessoa jurídica seja autora 

46 DOITI, René Ariel. Curso de direito penal-parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.350. 
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de crime, mas apenas responsável. A regra do art. 3° não produz qualquer efeito 
sobre a teoria do delito, que foi construída com muito sacrifício para identificar a 
pessoa física autora de crime. Não se trata de norma de extensão típica ou de culpa
bilidade. Não se trata de co-autoria entre a pessoa jurídica e a pessoa física, mas sim 
de responsabilidade penal da pessoa jurídica pela conduta realizada pela pessoa físi
ca, porque tal comportamento se deu em nome e benefício da pessoa jurídica. É 
hipótese de responsabilidade pelo fato de outrem, mas que não possibilita investigar 
elementos subjetivos na pessoa responsável. 

Para a responsabilização da pessoa jurídica utiliza-se a teoria do delito apenas 
para identificar a autoria de crime naquele que atua em nome ou benefício do ente 
moral. Sempre dependente da intervenção de pessoa física, que responde criminal
mente de maneira subjetiva, a da pessoa jurídica não apresenta elemento subjetivo ou 
consciência da ilicitude que viabilize comparação com as construções da teoria do 
delito. A responsabilidade da pessoa física é subjetiva, pois se deve aplicar a teoria do 
delito com suas exigências de natureza subjetiva. A responsabilidade da pessoa jurí
dica, contudo, decorre da relação objetiva que a relaciona ao autor do crime. 

Considerando a pessoa jurídica isoladamente, os critérios para sua responsabili
dade são objetivos. No entanto, a pessoa jurídica só pode ser responsabilizada quando 
houver intervenção de pessoa física e a análise da conduta desta possui sempre aspectos 
de natureza subjetiva. Há que se ressaltar que para a responsabilização da pessoa jurí
dica não é necessária à responsabilidade da pessoa física que concretamente viola a 
norma jurídica, posto que esta pode não ter cometido um fato típico (diante da ausên
cia de elemento subjetivo - como no caso de erro) ou pode ter agido sem culpabilidade 
(sob coação moral irresistível, por ex. , como no caso de ameaça de perder o emprego). 

4. CONCLUSÕES 

o tema da responsabilidade penal da pessoa jurídica ainda desafiará os opera
dores do direito por algum tempo. Toda mudança de paradigma exige tempo para a 
adaptação dos mais conservadores. Com a nova opção política de responsabilizar 
penalmente a pessoa jurídica acontece à mesma coisa. De todo o exposto, pretende
se chegar às seguintes conclusões: 

1. A Constituição Federal acolheu opção política no sentido de responsabili
zar criminalmente a pessoa jurídica e, portanto, cabe aos operadores do direito cons
truir caminho dogmático capaz de materializar, com segurança, a vontade política. 

2. Não é possível utilizar a teoria do delito tradicional para identificar na 
pessoa jurídica a autoria de crime ambiental e, assim, responsabilizá-la. 

3. A responsabilidade penal da pessoa jurídica é de natureza indireta, por fato 
praticado pela pessoa física que age em seu nome e interesse, aplicando-se os mesmos 
parâmetros dogmáticos utilizados para a responsabilização civil da pessoa jurídica, 
por atos praticados pelas pessoas físicas que agem em seu nome. 

138 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



A HIPERTROFIA DA FEDERALlZAÇÃO 
DAS CAUSAS/CRIMES 

Rogério Sanches Cunha, 
Thales Tácito Pontes Luz de Pádua Cerqueira 

Promotor de Justiça/SP, Promotor de Justiça/MG 

Versa a tese apresentada sobre as modificações introduzidas no ordenamento 
jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional n. 45/04, notadamente no que pertine 
ao texto final do artigo 109, § 5° da Constituição Federal recentemente promulgado 
com a seguinte redação: 

Art. 109, § 5° Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procura

dor-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obri
gações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o 

Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em 

qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de compe

tência para aJustiça Federal. 

Inicialmente, necessária a análise crítica dos requisitos explícitos e implícitos 
exigidos no comando constitucional para o instituto em tela, quais sejam: 

(1) Incidência: grave violação dos direitos humanos - "grave" no sentido de 
massificação, de repercussão no âmbito coletivo. 

Neste primeiro requisito existem duas correntes: 
1.1. pode ser tanto na esfera criminal, quanto na cível(ilícitos de maneira geral 

que importam em violação de direitos humanos); 
1.2. somente pode tal instituto incidir na esfera criminal. 
(2) finalidade: assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados 

internacionais de direitos humanos. Aqui necessário recordar o papel dúplice da 
União, que representa uma parte do Estado-federal, mas também representa o Esta
do federal, pois quem celebra contratos é a União. Aqui existe um argumento sofis
ta: existe uma obrigação assumida pelo ente federal e a União que será responsabili
zada se não tomar providência. Será? Não, pois o TPI somente pode atuar nos crimes 
tipificados e em jurisdição complementar. 

Tese aprovada por maioria. 
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(3) oportunidade: "em qualquer fase do processo ou Inquérito"(e note que a 
lei não fala em "Inquérito Policial", podendo para alguns ser Inquérito Civil; 

(4) legitimidade: Procurador-Geral da República 
(5) competência: do STJ. Por que o STJ e não o STF, já que envolve questão 

de natureza federativa? Porque ele é responsável por dirimir os conflitos de compe
tência. Contudo, isso não inibe o uso de recurso extraordinário ao STF, o que pode 
provocar prescrição do crime ou causa em que se discute a federalização, eis que 
somente se o STF exigir "repercussão geral"(EC 45/04) do recurso extraordinário é 
que poder-se-á inibir o Recurso Extraordinário, lembrando que o mecanismo de 
repercussão geral não é auto-aplicável, depende de uma regulamentação dos casos 
onde objetivamente deve ser exigido tal instituto. 

Cumpre ressaltar que o artigo 34, VII, "b" já permite o PGR pleitear no STF 
a intervenção federal no caso de violação de direitos da pessoa humana. 

E, de forma implícita (construção do Direito Internacional e do Direito Cons
titucional de alguns países), mais um requisito: 

(6) princípio da subsidiariedade: somente ocorre a "federalização" se houver 
uma omissão grave do Estado-membro ou fundado receio de impunidade. Este re
quisito leva a conclusão de que tal instituto fica similar com a intervenção federal, 
sendo uma forma de '''intervenção federal branca" como forma de burlar uma inter
venção no Estado que impede o processamento de emendas constitucionais pelo 
Legislativo. 

Desta forma, o princípio da subsidiariedade esbarra na chamada "jurisdição 
complementar", ou seja, somente se atua no caso de omissão grave do Estado ou 
receio de impunidade. 

Sabemos que o TPI também é forma de jurisdição complementar no Processo 
Penal, logo, somente atua nos casos de omissão do Estado nacional e somente nos 
crimes previstos no Estatuto de Roma(genocídio, crimes contra a humanidade, cri
mes de guerra e agressão). 

Então, qual a diferença entre intervenção federal(critérios objetivos - por exem
plo, o PGR no caso de violação de direitos da pessoa humana - artigo 34, VII, "b" da 
CF/88) de "federalização dos crimes"(critério subjetivo)? 

A federalização dos crimes se mostra como uma oportunidade de evitar uma 
intervenção nos Estados-membros, porém, feita por critérios subjetivos do PGR, em 
que pese a intervenção do STJ. 

A mudança recém-aprovada da federalização dos crimes configura perigosa 
válvula de escape para o deslocamento das grandes causas da esfera estadual para a 
federal. Poder-se-ia neste País, como exemplos, federalizar o importante caso "Celso 
Daniel", "exploração sexual na cidade de Porto Ferreira", "massacre do Carandiru", 
"abuso policial na Favela Naval", "crimes do Maníaco do Parque", "massacre do 
Carajás", "morte da missionária Dorothy Stang" e tantos outros, bastando uma aná
lise perfunctória e subjetiva de nexo de violação de tratados internacionais, aos quais 
o próprio STF sempre conferiu natureza jurídica de lei ordinária (famoso tratado da 
Costa Rica - Pacto SanJosé da Costa Rica ou Convenção Interamericana de Direi-
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tos) e que mesmo com a Reforma do Judiciário permaneceu com essa mesma nature
za, salvo se aprovado no Congresso pelo mesmo processo de emenda constitucional 
(artigo 5°, §3° da CF/88 com a redação da EC 45/04). 

De início, o artigo 109, §5° (que deve ser combinado com o artigo 109, V-A 
da Carta Magna) se mostra inconstitucional, pois viola o pacto federativo entre o 
MP da União e o MP dos Estados. 

Criticamos inicialmente a indefinição do instituto. A redação não é clara se o 
deslocamento de competência incide apenas na esfera criminal ou também na cível. 
O texto aprovado permite seja o incidente suscitado em qualquer fase do processo ou 
inquérito . Contudo, não explicita se a menção refere-se apenas ao Inquérito Policial 
ou também ao Inquérito Civil. 

Desta forma, a federalização "é a porta dos fundos" para uma forma de interven
ção nos Estados-membros, porém, feita apenas com base em critérios subjetivos anali
sados pelo Procurador Geral da República, em que pese a intervenção do Superior 
Tribunal de Justiça. Advertem para a perigosa válvula de escape que a mudança recém
aprovada cria para deslocamento de grandes causas da esfera estadual para a federal. 

Preconizamos a inconstitucionalidade do aludido dispositivo constitucional 
por violação ao pacto federativo entre o Ministério Público da União e os Ministérios 
Públicos dos Estados. A introdução do instituto nos termos em que aprovados im
porta em desprestígio para o Poder Judiciário Estadual e para os Ministérios Públi
cos dos Estados. Parte-se da falsa crença de que a Justiça Federal é superior à Justiça 
Estadual. 

Advertimos, ainda, para o sofisma de que a cláusula aberta "grave violação de 
direitos humanos" está por consagrar a competência geral da Justiça Comum e so
mente "num caso concreto" o Procurador Geral da República analisaria o desloca
mento. O critério do instituto é puramente subjetivo e fere os princípios do promo
tor natural (art. 5°, LII, primeira parte, CF) e do juiz natural (art. 5°, LII, segunda 
parte e LIV da CF). 

Some-se a isto que o incidente pode constituir-se em fator de impunidade. 
Isto porque, versando sobre matéria constitucional Uuiz natural e promotor natural), 
cabível será a interposição de Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, 
o que ensejará delonga na definição da competência, tudo a propiciar a ocorrência de 
prescrição em contradição a nova disposição da Reforma do Judiciário (artigo 5, 
LXXVIII, CF/88). 

O instituto viola o princípio do juiz natural consubstanciando-se em inegável 
retrocesso histórico. A recém-aprovada "federalização de crimes ou causas cíveis" cons
titui "intervenção branca nos Estados" em prejuízo da sociedade. 

O instituto não se justifica visto que o ordenamento jurídico já conta com 
mecanismos eficientes para assegurar a observância dos direitos da pessoa humana 
como a "federalização das investigações pela Polícia Federal", o desaforamento no 
rito do Júri e ainda a intervenção federal nos Estados-membros. 

Demais disso, ao concentrar nas mãos de uma única pessoa (o Procurador
Geral da República), a decisão acerca da presença de tão subjetivas hipóteses de 
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abrangência, forçoso reconhecer-se que o aludido deslocamento de competência con
trariou frontalmente o pacto federativo e os princípios do juiz e do promotor natural. 

O critério do instituto, a cargo de exclusividade do Procurador-Geral da Re
pública é subjetivo e fere os princípios do promotor natural(artigo 5°, LlI, primeira 
parte, da CF/88) e juiz natural (artigo 5°, LII, segunda parte e LIV da CF/88), 
pois o Ministro Celso de Melo, no HC 67.759/RJ (06/08/92) já dizia que "não 
viola o juiz natural quando o deslocamento não é arbitrário, fundado em critérios 
subjetivos". 

O instituto cumpre objetivos puramente simbólicos como se a "federalização 
dos crimes" fosse solução para a grave questão social do País, pelo que urge seja 
restabelecido o equilíbrio federativo e a constitucionalidade dos institutos afetos ao 
Estado Democrático de Direito em necessária Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(3486 - AMB e 3493 - ANAMAGES, com Amice Curiae pela CONAMP,1 
estas, com adoção, na íntegra, da presente tese). 

A presente figura, que não é declinatio fore, não é avocatória(pois não se trata 
de um mero ato unilateral do Procurador-Geral da República, eis que tem a interfe
rência do STJ, tem rótulo mais bonito - "suscitar"), não é desaforamento(como ocor
re no Júri) e sim lembra "incidente de deslocamento de competência". 

Aliás, neste aspecto, o nome "federalização" é equivocado, pois federalizar per
mite participação dos Estados, enquanto o instituto busca, ao contrário, a unificação 
do processo para União, retirando o mesmo do promotor e juiz naturais da causa, 
gerando perplexidade e criando um aparente Tribunal de Exceção(artigo 5, XXXVII 
da CF/88), eis que não lastreado em regras prévias e objetivas de julgamento. 

Por outro lado, outro sofisma é acreditar que o excelente trabalho da Polícia 
Federal no Pais tem relação com o Ministério Público Federal e a distribuição de 
competência entre Justiça Federal e Estadual, já que os casos de corrupção no País, 
como também se noticia, são localizáveis em todas as instituições, pois isto independe 
desta e sim do homem que se esconde atrás da mesma, bastando, neste caso, a inter
venção da Corregedoria e do C onselho Nacional da Magistratura e do MP. Ade
mais, a atividade policial já está autorizada no sentido de "federalizar investigação", o 
que é completamente diferente de violar regras de atribuições do parquet ou do juiz 
natural (competência). E não podemos esquecer, também, que a própria Polícia 
Federal sofreu, nos meses de setembr%utubro de 2005, investigações internas pelo 
"sumiço de cocaína e dinheiro", o que reforça a tese de que não se trata de problema 
institucional e sim social para solução dos crimes. 

Aos olhares do povo, sem conhecimento jurídico, cria a falsa sensação de que 
os Ministérios Públicos dos Estados e o Poder Judiciário dos Estados são ineficientes 
e inoperosos; cria a sensação de uma produção "hollywodyana" onde uma única pes
soa, leia-se, o PGR pode afastar, com auxílio de uma Turma do STJ(e não o plená
rio), a jurisdição do Estado e a atribuição do MPE. 

1 Cf. Amice Curiae. www.portalttc.com.brou www.thales .tacito.nom.br 
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Ao contrário do que se alegou para justificar tal instituto, a influência política 
do Poder Central sobre a esfera federal é muito maior do que nos Estados-membros, 
o que não pode, também, levar a um sofisma neste particular. A Justiça Federal foi 
criada no período de exceção (ditadura) e neste início já sofria a influência do Poder 
Moderador. Deslocar a competência hoje para esfera federal, quando existe institu
tos próprios e autônomos é retrocesso histórico, é possibilitar (não que seja realmente 
efetivo, mas simples potencial) a ingerência do Poder Central(Presidente da Repú
blica) junto ao PGR do qual ele escolhe, sem lista tríplice. 

Um dos maiores autores de processo penal do País, best-seller jurídico, Dr. 
Eugênio Pacelli de Oliveira, membro do Ministério Público Federal e Procurador 
Regional Eleitoral em Minas Gerais, sustenta em sua obra - CUTSO de Processo Penal, 
Del Rey, 5. ed., p.200/2001, que tal instituto, como está, soa inconstitucional. 
Segundo o mesmo, o argumento que tal instituto provocaria uma diminuição das 
funções da própria Justiça Estadual e das autoridades estaduais encarregadas das 
investigações, conferindo-se indevida supremacia à Justiça Federal, bem como às 
respectivas autoridades, é sólido. 

Assim, para o jurista de escol, para evitar a aludida inconstitucionalidade do 
novo instituto, duas soluções: 

(a) impossibilidade de aplicação do instituto para casos anteriores à EC 45/04 
(leia-se, 31/12/04), por flagrante violação do juiz natural; 

(b) não considerar o recente instituto como "deslocamento" e sim como mais 
uma hipótese de competência em razão da matéria, prevista no artigo 109 da Carta 
Magna, ou seja, "do mesmo modo que ocorre em relação aos tratados e convenções 
internacionais, com a diferença que, em relação aos demais (tratados) se exige a 
internacionalização da conduta; em relação aos crimes contra os direitos humanos, 
assim tipificados em tratados internacionais (Ver, por exemplo, o Tribunal Penal 
Internacional, ratificado e promulgado no Brasil, por meio do Decreto Legislativo 
112, de 06/ 06/ 02, e Decreto 4.388, de 25/09/02), não se exigirá a citada 
internacionalização da conduta"(sic). 

E sabiamente leciona sobre esta diferença entre "deslocamento" e "competên
cia em razão da matéria": 

"Um exemplo emblemático acerca das possibilidades da interpretação ora 
propugnada tem por fundamento recente decisão da Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos (CIDH), da OEA, na qual se buscou a responsabilização 
do Governo brasileiro pela reiterada prática de crimes de redução análoga à 

condição de escravo, ocorrida no sul do Pará, consoante relata Ela Wiecko V. de 
Castilho (Novas perspectivas para a tese da competência da Justiça Federal 
para o crime de trabalho escravo. Boletim dos Procuradores da República, n. 
66, março de 2005, p. 18/21. Naquela oportunidade, o Brasil comprometeu-se 
a implementar ações administrativas e propostas legislativas no Plano Nacional 
para a Erradicação do Trabalho Escravo, bem como a defender a competência 
federal para o julgamento de crimes desta natureza. Conclui a ilustra 
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Subprocuradora -Geral da República que a análise dos termos da solução amis

tosa leva à reflexão de que casos semelhantes ao de José Pereira (uma das 

vítimas) ofendem princípios básicos sobre os quais se estrutura o trabalho em 

todo o país, com potencialidade de acarretar a responsabilidade internacional 

do Brasil. (ob. cito p. 20). 

Como se vê, agora, com o novo art. 109, V-A, da Constituição da República, 

instituído pela EC 45/2004, sequer seria necessário recorrer ao inciso VI, que 

cuida dos crimes contra a organização do trabalho. A assunção da responsabi

lidade pelo Governo brasileiro justificaria a afIrmação da competência federal, 

em razão da matéria, como aqui se sustenta. 

Com isso, tanto os órgãos do Ministério Público de primeira instância, quanto 

os respectivos juízes, estaduais e federais, poderão aflImar a sua incompetência 

absoluta, em razão da matéria, quando entenderem presentes os requisitos 

apontados na EC 45/2004 (graves violações a direitos humanos etc.) . Cabí

veis, por óbvio, os eventuais dissensos entre eles (exceção de incompetência 

conflito de atribuição, de jurisdição etc.) 

Obviamente, a questão é complexa. Afinal não se sabe, exatamente, qual seria a 

definição de graves violações e nem em que situações seria imperiosa a atuação das 

autoridades federais no cumprimento de obrigações assumidas perante a comuni

dade internacional. Mas essa é uma dificuldade que se oferecerá, também, tanto ao 

Procurador-Geral da República, quanto ao Superior Tribunal de Justiça. 

Com o reconhecimento da instituição, pela EC 45/2004, de mais uma hipótese 

de competência federal em razão da matéria, preserva-se o tratamento igualitário 

das instituições envolvidas (Ministério Público e Judiciário, federal e estadual), 

sem a afIrmação de nenhuma supremacia, e, de resto, alinha-se a nova regra do 

deslocamento à jurisprudência do Supremo tribunal Federal, relativa, tanto ao 

conflito de atribuições entre membros do Parquet (federal e estadual), tanto ao 

conflito de jurisdição, entre Justiça estadual e federal. Como se sabe, e vimos, item 

4.1 .2.2, compete ao Superior Tribunal de Justiça a solução de tais conflitos. 

Assim, e como, segundo os termos da Lei Complementar 75/93 (art. 48), 

compete ao Procurador-Geral da República oficiar perante o Superior Tribunal 

de Justiça (feita a ressalva do equívoco legislativo, por diminuição das funções 

dos Subprocuradores-Gerais da República), o incidente de deslocamento se 

prestaria apenas a antecipar a definição judicial acerca da competência para o 

julgamento da matéria" .. 

PROPOSiÇÕES DA TESE 

(1) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional por ferir 
cláusula pétrea do promotor e juiz natural (artigo 5, LIII e LIV da CF/88) , eis que 
estabelecido por critério subjetivo(conceito de "violação de direitos humanos"); 

(2) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional por ferir 
cláusula pétrea do "Pacto Federativo", eis que trata-se de uma "intervenção federal nos 
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Estados" de "forma branca", já que a verdadeira intervenção federal (artigo 36 da CF/ 
88) impede votação de emenda constitucional. Desconsidera, ainda, os Governado
res e Procuradores-Gerais de Justiça, tornando-os "rainha da Inglaterra", quando o 
artigo 128 da CF/88 deu autonomia e independência ao Ministérios Públicos dos 
Estados, vedando a antiga avocatória e "ação penal pública subsidiária da pública"(artigo 
2°, § 2° do DL 201167); 

(3) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional por criar 
uma espécie oblíqua de "Chefia ou Corregedoria do PGR sobre os PGJ's", lembran
do que a figura é o retorno aprimorado, com outro rótulo, da antiga avocatória2 (em 
que pese o controle pelo STJ, porém, por uma Turma ao invés do Plenário) e da 
antiga "ação penal pública subsidiária da pública" (artigo 2°, parágrafo segundo do 
DL 201/67, não recepcionado pelo artigo 128 da CF/88, que garante ao MP dos 
Estados Chefia própria), abolida pela legislação, sendo que consagra o Estado unitá
rio ao invés do Estado Federado (aliás, o próprio nome do instituto já mostra o equí
voco do assunto), já que não se está "federalizando"(leia-se, não se está criando uma 
força-tarefa ou litisconsórcio entre MPF e MPE perante a Justiça Estadual compe
tente) e sim unificando todo o feito para União(leia-se, retirando o feito do Estado
membro), adotando como modelo o sistema de Confederação norte-americano, to
talmente divorciado da Cláusula pétrea da Federação brasileira; 

(4) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" gera "descriminação odiosa" 
pois desconfia de instituições do Estado-membro(MPE e Justiça Estadual), quando o 
critério é meramente de competência (delimitação da jurisdição pela Carta Magna); 

(5) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é figura totalmente desne
cessária no Estado democrático de Direito, eis que existem instrumentos já consagra
dos e que não afetam o promotor e juiz natural como: 

5.1. "federalização (leia-se - unificação) das investigações" (a Polícia Federal 
pelo artigo 144, parágrafo primeiro da CF/88 com regulamentação da Lei 10.446/ 
02, artigo 1, III já consagra a atuação da milícia federal em casos de violação de 
direitos humanos); 

5.2. Estado de Defesa e Estado de sítio (arts. 136/141 da CF/88); 
5.3. Lei do abate de aviões clandestinos (Lei n. 9.614, de 05.03.98,3 regula

mentada somente pelo Presidente Lula com o Decreto n. 5144, de 16.07.2004 que 

2 Na antiga avocatória havia uma discricionariedade, era uma instância administrativa quem o fazia. O 
rótulo mudou, pois apesar de ser atualmente uma provocação do STJ, que dirá se há ou não necessi
dade de deslocamento, não deixa de ser uma avocatória com rótulo distinto, pois não existe critério 
objetivo para o deslocamento, além de burlar, em casos realmente graves, a intervenção federal nos 
Estados-membros e criar um perigoso precedente político de ingerência do Poder central no Judici
ário. Ademais, na maioria dos casos de grave repercussão sendo da competência do Júri, não existe 
"povo federal" ou "povo estadual", pois quem julga é este e não juiz federal, de forma que se mostra os 
verdadeiros bastidores do instituto: buscar a federalização de outras causas cíveis. 

3 A destruição de aeronaves suspeitas de estarem transportando drogas, no espaço aéreo brasileiro, para 
muitos, introduziu, na prática, a pena de morte no Brasil, sendo inconstitucional porque a Carta 
Magna proíbe a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada (art. 5°, XLVII). Para outros 
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cuidou dos procedimentos que deverão ser seguidos, pelos pilotos da FAB, em rela
ção às "aeronaves suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e drogas afins - o 
Decreto entrou em vigor no dia 18 de outubro de 2004) 

5.4. emprego das forças armadas na Política Nacional de Segurança Pública" 
(LC 117/2004), na conhecida Doutrina do "3PR"4 (Planejamento, Preparação, Pre
venção e Repressão), sendo que as Forças Armadas atuam nas duas primeiras fases 
(planejamento e preparação), enquanto que os demais órgãos de segurança pública 
previstos no artigo 144, I a V da CF/88 atuam nas outras fases (prevenção e repressão). 

Nota: cumpre registrar que as ações advindas do emprego e preparo das Forças 
Armadas com os demais órgãos públicos de segurança pública ou de interesses "afins" 
que integrarão as operações (por exemplo, polícia federal, polícia rodoviária federal, 
polícia militar, política civil, IBAMA, FUNAI, Receita Federal e outros), serão 
comandadas por um oficial-General de qualquer das Forças Armadas envolvidas, 
por ativação do Sr. Presidente da República. 

A LC 117/2004 é tão austera que previu como conseqüência jurídica que "o 
emprego e preparo das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem são considera
dos atividade militar para fins de aplicação do artigo 9°, inciso lI, alínea "c" do 
Decreto-Lei n. 1001, de 21 de outubro de 1969 - Código Penal Militar. 

Isto significa que tanto os militares integrantes dos órgãos operacionais das 
Forças Armadas quanto os civis pertencentes ao efetivo dos órgãos de segurança pú
blica ou com interesses afins sob o controle operacional da autoridade encarregada 
das operações, estarão desempenhando função de natureza militar ("atividade mili
tar),5 nos termos do artigo 9°, lI, "c" do COM, sendo, assim, classificado como 
crime militar o ilícito penal praticado por CIVIL contra militar no exercício dessa 
atividade, cabendo assim, a Justiça Militar processar e julgar os crimes advindos do 
emprego e do preparo das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem. 

juristas, essa Lei instituiu a "execução extrajudicial", permitindo a condenação e a execução sumária de 
todos os passageiros dos pequenos aviões civis, sem o devido processo legal, pela simples suspeita do 
tráfico de drogas . 

4 Doutrina do Exmo. Df. Miguel Daladier Barros, Coronel Ri do Exército brasileiro, bacharel em 
Matemática e em Direito (UFMA), advogado, mestre em aplicações militares (ESAO), Especialista 
em Direito de Estado(Unesa), Especialista em Direito Civil e Processual Civil (Unes a) e Coordena
dor do Curso de Direito da Faculdade de Imperatriz - FACIMA (Imperatriz/MA), onde também 
leciona a disciplina de Direitos Humanos. 

5 Célio Lobão, em Direito Penal Militar, Brasília, Brasília Jurídica, 1999, p. 122 entende que 
atividade militar Ué o conjunto de atribuições conferidas, por disposição legal ou por determinação 
de autoridade competente, ao militar federal ou ao militar estadual, na condição de integrante de 
corporação militarizada", abrangendo a atividade principal (defesa da Pátria e garantia dos poderes 
constitucionais) e a secundária(garantia da lei e da ordem). Assim, para o Coronel Miguel Daladier 
Barros, em sua impecável Doutrina do "3PR", a atividade militar" no desempenho da garantia e da 
ordem pode ser exercida tanto por militares quanto por civis "e por este motivo, a CF art.142, 
caput) e a LC 97/99 (artigo 15, § 70 ) a classifica como "função de natureza militar", sendo como 
conseqüência crime militar o praticado por civil contra militar no exercício dessa atividade, da 
competência da Justiça Militar. 
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5.5. desaforamento no rito do Júri, onde os jurados sejam suspeitos ou 
comprometidos(artigo 424 do CPP) ou na Justiça Castrense(artigo 109 do CPPM). 

Neste contexto, o caso "Dorothy,6 missionária assassinada no Pará, demonstra 
que a maioria dos casos sujeitos à federalização são de crimes dolosos contra a vida, 
como tantos outros delitos que ofendem tratados e nestes casos, quem julga são 
membros do povo, seja no Tribunal do Júri Estadual ou Federal, o que prova a 
inconstitucionalidade da norma por retirar do Tribunal do Júri local o princípio da 
imediatidade e identidade física, por critério subjetivo, além de ofender a própria 
ampla defesa (artigo 5, LV), eis que com o "sensacionalismo da mídia", muitos casos 
podem levar ao "pré-julgamento". 

Não existe "povo estadual" ou "povo federal" nos crimes dolosos contra a vida, 
o que demonstra que o deslocamento de competência para a Justiça Federal em tais 
situações é inaceitável, pois a norma consagra a competência do juiz federal (artigo 
109, V-A) para o julgamento da "federalização", ofendendo a cláusula pétrea da 
competência do Tribunal do Júri (artigo 5, XXXVIII, "d" da CF/88). 

Ainda que por interpretação sistemática se desloque o julgamento para o Tribu
nal do Júri Federal, a norma viola o princípio da imediatidade e identidade física, além 
de violar a rápida solução do feito (artigo 5, LXXVIII) e ampla defesa novamente 
(artigo 5, LV), na medida que a Justiça Comum Federal não se encontra totalmente 
alocada no interior dos Estados-membros, gerando a necessidade de precatórias ao 
Distrito da Culpa e impossibilitando a condução coercitiva de testemunhas para depo
imento em plenário, diante da legislação processual penal proibir tal situação. 

5.6. Intervenção federal no Estado-membro, quando a gravidade do assunto 
comprometer todas autoridades locais/Estadual na omissão de violação de tratados 
internacionais - artigo 36 da CF/88. 

Neste aspecto, o STF em uma ação interventiva no Estado do Pará (artigo 34, 
VII, "b" - descumprimento dos direitos da pessoa humana), ajuizadas pelo Dr. 
Aristides Junqueira de Alvarenga, ex Procurador-Geral da República, negou a inter
venção por motivos jurídicos. 

Na cidade de Matupá, a intervenção n. 114 foi pedida porque a população 
revoltada com a impunidade, pegou 3 réus e os queimou. O STF negou a interven
ção também. 

6 Houve um relatório feito pela Polícia Federal, Ministério Público Federal e Ministério do Trabalho 
em agosto de 2003 relatando os desmandos no Pará e o domínio do que se chama de "terra do meio" 
pelo crime organizado, em relação de grilagem de terra, questão ambiental e especificamente da 
exploração do mogno. Em abril de 2004 o Ministério Público Federal fez uma recomendação ao 
Secretário de Estado da Defesa Social e no mês seguinte pediu proteção. O PG R encaminhou para o 
Ministério daJustiça e para Polícia Federal encaminhando todos esses fatos. Dizia que a irmã Dorothy 
estava sendo processada pela Justiça do Estado por fornecer alimentação aos acampamentos dos sem
terra. O juiz estadual, com tanta preocupação, que em outubro 2004, ao fazer o interrogatório da 
irmã, oficiou a Polícia Militar e Civil do Estado para que dessem garantia de proteção à sua integri
dade. Discute-se, assim, que houve uma omissão tanto da União quanto do Estado do Pará, pois não 
houve resposta destes, segundo comentam a imprensa e juristas. 
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Nesta ocasião, se realmente houvesse a intervenção, haveria o massacre de 
Eldorado de Carajás? Havia a justiça com as próprias mãos de réus queimados vivos? 
Haveria a morte da missionária? 

Todas estas indagações demonstram que o foco dos problemas sociais do Gover
no, da ausência de Reforma Agrária no Estado do Pará, dos constantes conflitos de 
terras, na ausência de estrutura policial adequada e investimentos sociais serão todos 
justificados num instituto que em nada contribuirá para as constantes omissões no 
Estado do Pará e em outros Estados da Federação, sendo mais um caso de "pão e circo". 
Se existe "federalização das investigações", "emprego das forças armadas na Política 
Nacional de Segurança Pública", "lei do abate", "estado de defesa e de sítio", 
"desaforamento no Júri" e "intervenção federal nos Estados", qual o papel da "federalização 
dos crimes"? Qgal hipótese realmente poderia justificar uma violação do promotor e 
juiz natural, da ampla defesa, da razoável duração do processo, da imediatidade e iden
tidade física, fora dos casos já previstos e por critério subjetivo e artificial? 

(6) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional por violar 
a ampla defesa, eis que a mídia, com a federalização, pode provocar o "pré-julgamen
to" do caso (ainda mais no caso de deslocar crimes dolosos contra a vida para o Tribu
nal do Júri Federal, onde leigos julgam), o que demonstra um aparente "Tribunal de 
Exceção", já que o juiz natural encontra-se completamente comprometido com um 
critério subjetivo feito por apenas uma única pessoa; 

(7) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional pela au
sência de contraditório com o Procurador-Geral de Justiça do Estado, que sequer 
será respeitado como Chefe do MPE, eis que basta o PGR, que não é Chefe do 
MPE, desejar a suscitação e o STJ concordar que tudo estará comprometido, inclu
sive "causas cíveis", eis que a EC 45/04 não fala de "causas criminais", de sorte que 
pode haver comprometimento político com a medida em total desrespeito a regras 
objetivas e prévias de competência para evitar Tribunal de Exceção. A unidade do 
MP do artigo 128 da CF/88 resulta em cada ente da Federação, pois a instituição 
está toda disciplinada no Estado Federal, de forma que não pode o PGR agir como 
Chefe oblíquo ou Corregedor paralelo dos PGJ's dos Estados-membros. 

(8) A "Federalização dos Crimes (ou das causas)" é inconstitucional porque 
resulta na quebra da razoável duração do processo(nova redação do artigo 5°, LXXVIII 
- a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação), eis que cabendo Recurso 

E xtraordinário da "federalização" dos crimes (ou "das causas") pelos advogados do réu 
ou mesmo pelo PGJ do Estado questionado, o processo demorará até julgamento no 
órgão competente, podendo, em crimes de penas relativamente médias, ensejar pres
crição. Neste aspecto, todos réus poderão postular conflito de competência visando 
chegar o STJ decidir com Recurso Extraordinário no STF, para "ganhar tempo" e ou 
"prescrição". Ressalto que Recurso Especial para o STJ não tem "mecanismo de re
percussão geral", somente o Recurso Extraordinário e mesmo assim não é auto-apli
cável, depende de regulamentação e até lá muitos serão beneficiados com a impuni
dade dos recursos protelatórios, sejam nas causas penais ou cíveis; 
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(9) O argumento da "Federalização dos Crimes" para evitar a jurisdição do 
TPI é completamente falso, eis que a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, do 
qual o Brasil é signatário no Tratado de Roma, é complementar, ou seja, o TPI 
somente atua no caso de falha da Justiça nacional, face o princípio da soberania dos 
Estados adeptos, e somente atua nos crimes tipificados expressamente no menciona
do tratado, como crimes contra a humanidade, crimes de guerra, genocídio e atenta
do, leia-se, todos objetivamente previstos e realmente de grave violação do Direito 
Público Internacional, conforme coletânea de Direito Internacional, RT, SP, 2005 e 
ainda a obra "Tribunal Penal Internacional', Editora Premie r, SP, 2005, ambos do 
jurista Valério Mazzuolli. 

Neste particular não procede a "federalização do crime de homicídio da 
missionária Dorothy Stang, Pará", eis que jamais o TPI poderá receber a jurisdição 
complementar deste feito, a uma por ausência completa de tipificação, ou seja, o 
critério para o TPI não é "mera repercussão nacional do delito" e sim critério objetivo 
dos crimes ali previstos, pois do contrário "um furto na carteira do Presidente da 
República iria para o TPI"; a duas, porque não existe falha da Justiça Brasileira (do 
Pará) na condução da persecutio criminis no caso do Pará, o que justificou uma 
moção da CONAMP em apoio ao excelente trabalho dos Promotores e juízes do 
Pará, além de repúdio a "federalização" neste crime. 

A "federalização dos crimes" é, sem dúvida, o desvio de atenção de problemas 
sociais e ainda uma forma de burlar a necessária intervenção federal nos Estados
membros ou responsabilizar a União por sua omissão. 

Sabemos que o "manto de virgindade" não casa bem com a Justiça Federal e 
com a União. Aliás, em nenhuma instituição, pois o ser humano é dotado do livre
arbítrio(free will). Por isto, o que se deve buscar é regras de competência objetiva e 
previamente estabelecidas, evitando panis et circense para fugir dos verdadeiros pro
blemas sociais. 

Ora, o caso não seria de "federalizar o Pará" ao invés de "federalizar o crime da 
Missionária", leia-se, o caso de ausência de políticas sociais da União não seria de 
intervenção federal? 

Finalmente, questionamos, apenas por amor ao debate, caso este instituto seja 
considerado constitucional pelo Supremo Areópago: 

- e quando o Ministério Público da União ou a Justiça Federal for omissa ou 
lacônica nas graves violações dos direitos humanos? 

Poderá o Procurador Geral de Justiça do respectivo Estado-membro atingido 
pela omissão Estadualizar o feito, suscitando-o para análise no Tribunal de Justiça do 
Estado que, julgando pelo deslocamento, distribuirá para uma das Varas Estaduais? 

Poderá o "Acusador Internacional que atua no TPI entrar em cena (e sabemos 
que não poderá, face o Tratado de Roma, eis que o TPI tem jurisdição complemen
tar e somente nos crimes ali previstos). Como solucionar isto na Federação? 

Se tais soluções parecem um absurdo na federação e soberania do País, onde se 
aplica a mesma razão, aplica-se o mesmo direito, pelo que concluímos que o IDC é 
flagrantemente inconstitucional. 
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A Lei n. 10.792, de 10 de dezembro de 2003, modificou dispositivos cons
tantes da Lei de Execução Penal e, podemos destacar o art. 112, que restou com o 
seguinte texto: 

"art. 112". A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva 

com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, 

quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior 

e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabe
lecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. 

§ 1°. A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministé

rio Público e do defensor. 

§ 2°. "Idêntico procedimento será adotado na concessão do Livramento Condi
cional, Indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas nor
mas vigentes." 

Com esta nova redação, é possível concluir que o exame criminológico não será 
mais necessário para a progressão de regime, eis que o artigo exige, tão somente, o 
atestado ou certidão de bom comportamento carcerário, ao passo que na redação 
anterior o § único do art. 112, expressamente, exigia o parecer da Comissão Técnica 
de Classificação e do exame criminológico, quando necessário. 

Não seria demais observar de que a nova redação in comento, gerou vários embates 
em face da supressão o parágrafo único do art. 112 da LEP, cujo texto era o seguinte: 

"Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão 
Técnica de Classificação e do exame criminológico, quando necessário". 

A revogação deste parágrafo único originou dois entendimentos antagônicos so
bre a exigibilidade do exame criminológico nos casos de progressão de regime prisional: 

Tese aprovada por maioria. 
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1. O Primeiro posicionamento afirma que a progressão de regime passou a ser 
automática, uma vez cumprido o lapso temporal e desde que haja o atestado de bom 
comportamento carcerário do sentenciado, limitando-se o juiz de direito a apreciar 
se estão presentes estes dois requisitos para o deferimento do benefício. Dizem eles 
que a supressão visa dinamizar a execução penal. 

2. Uma segunda linha de pensamento adverte que o juízo das execuções pe
nais continua podendo aferir o mérito do reeducando para deferir ou não a progres
são de regime e o exame criminológico é um dos instrumentos para tal mister. 

A primeira corrente, a meu ver, tem uma linha restrita de interpretação do art. 
112 da LEP. 

Filio-me a segunda corrente e a seguir, após uma breve exposição de motivos, 
no final, me permito cogitar de uma posição a ser adotada para o tema. 

Entendo que a alteração apontada no art. 112 da Lei n. 7.210/84 não elimi
nou a necessidade do exame criminológico para o benefício legal da progressão de 
regime nem para o livramento condicional. 

Júlio Fabrini Mirabete esclarece em seu livro de E xecução Penal, ed. Atlas, p. 
36, que várias normas da LEP obedecem às disposições da Constituição Federal e ao 
Código Penal, e afirma o seguinte: "Por isso se reconhece que muitas das suas normas 
têm caráter material e que, na Constituição Federal e no Código Penal, estão consa
gradas regras características de execução penal. Na primeira, por exemplo, estão as 
proibições de detenção arbitrária, da pena de morte para os crimes comuns, da prisão 
perpétua e da prisão por dívida, dos princípios da personalidade e individualização 
da pena e, segundo, as regras pertinentes aos estágios de cumprimento da pena e 
respectivos regimes prisionais", indicando, portanto, que as regras de cumprimento 
da pena devem obedecer o Código Penal. 

O art. 10 da LEP avisa que o objetivo da execução penal é "efetivar as dispo
sições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica 
integração social do condenado e internado". É a pretensão da LEP, por fim, a puni
ção do infrator e a sua ressocialização, como mote para a proteção da sociedade. 

Por tal razão o regime progressivo no cumprimento de pena, consagrado pelo 
sistema penal brasileiro, impõe que a pena deve ser executada de forma progressiva, 
cujos critérios delimitados para a respectiva progressão estão inseridos no art. 112, da 
Lei de Execuções Penais (LEP), instituído com a finalidade de proporcionar o retorno 
do condenado ao convívio social após cumprir a pena em etapas e em regime cada vez 
menos rigoroso até o momento de sua liberdade. Na verdade, pelo nosso sistema pro
gressivo de cumprimento de pena, o sentenciado vai, paulatina e meritoriamente, bus
cando conseguir a sua plena e total liberdade, sendo certo que o exame criminológico é 
um dos importantes instrumentos que podem propiciar elementos e dados necessários 
a urna correta decisão do juízo das execuções penais, sendo insuficiente para tanto um 
simplório atestado de comportamento carcerário afirmando uma única conduta prisional. 

Ora, o art. 34 do Código Penal dispõe que o "condenado será submetido, no 
início do cumprimento da pena, a exame criminológico de classificação para 
individualização da execução", exigência que também se observa no art. 60 da nova 
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Lei 10.792/03. Por análise lógica, se quando do início da pena há uma avaliação, é 
incoerente não se ter um resultado do tempo que o condenado permaneceu preso, 
para que seja possível aferir se existe o mérito para a progressão, este reclamado pelo 
art. 33, § 2° do Código Penal. 

É fato que o mérito é um espaço de subjetivismo muito amplo, e não seria 
razoável apenas avaliá-lo com um simples atestado de comportamento carcerário, 
como foi indicado pela nova redação do art. 112 da LEP. 

Além do requisito objetivo, precisamente o lapso temporal de cumprimento 
da pena nos regimes definidos na nossa legislação, os requisitos subjetivos são neces
sários para a concessão de quaisquer benefícios, dentre eles deve haver a presença do 
bom comportamento carcerário seguido de aptidão para o retorno ao convívio social. 
Para a constatação de tais requisitos subjetivos são utilizados alguns instrumentos, de 
verificação, como o exame criminológico. A nova redação do art. 112 da LEP, no 
meu modesto entendimento, não afetou o mérito que é exigido no art. 33, § 2° do 
Código Penal, nem tem o condão de dispensar a exigência do exame criminológico, 
que é necessário para a concessão dos benefícios, uma vez que a pena é individualiza
da por uma norma cogente, devendo observar as circunstancias judiciais. 

O texto do art. 59 do Código Penal, informa com bastante precisão as 
circunstancias judiciais para que se estabeleça a pena, o quantitativo suficiente e o 
regime inicial de cumprimento da reprimenda (incisos I e lI). Observando tal dispo
sitivo legal, tenho que se para a aplicação da pena a quem afrontou a norma penal, 
devem ser apreciados os requisitos de ordem subjetiva, em uma promoção de regime 
a mesma legislação substantiva exige o seu mérito, este que deverá ser representado 
pelo exame criminológico. Não se pode olvidar de que o regime de cumprimento da 
pena está compreendido no Código Penal, por ocasião da individualização da pró
pria pena, isto mediante a presença do mérito para a progressão, pelo que não é 
permitido que a LEP o elimine. Colocar o mérito em segundo plano seria cerrar os 
olhos aos preceitos que determinam à verificação das condições pessoais do réu, como 
por exemplo, o grau de culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personali
dade, e os próprios fatores que culminaram com a prática delituosa. Por duas opor
tunidades o Código Penal vincula a fixação do regime às circunstancias judiciais do 
art. 59 do CP, fazendo-o no art. 33, § 3° e inciso III do mesmo artigo 59. 

O exame criminológico, realizado por uma Comissão Técnica de Classificação 
é composta por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais tendo por objetivo a 
individualização da execução da pena e deve ser realizado tão-logo o condenado in
gresse no sistema penitenciário. Esse exame afere a personalidade do criminoso, sua 
periculosidade, conduta social, antecedentes, comportamento carcerário, possibili
dade de voltar a delinqüir, etc. 

Para conseguir dados a respeito do condenado, a Comissão Técnica pode en
trevistar pessoas, requisitar informações em repartições ou estabelecimentos priva
dos, além de outras diligências e exames que julgar necessários. 

A pena individualizada propicia ao preso as condições necessárias para o seu 
retorno ao convívio social, devendo a Comissão Técnica ater-se a métodos científi-
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cos iniciados com a classificação dos detentos e destinando-os aos programas de 
execução conforme suas necessidades pessoais. A individualização da pena é um 
direito constitucional previsto na P parte do art. 5°, XL VI, CF (teoria da 
individualização da pena). 

Tendo surgido com o advento da Lei n. 7.210/84, o exame criminológico até 
a vigência da Lei n . 10.792/03, vinha sendo muito utilizado como elemento de 
convicção judicial, uma vez que os integrantes da Comissão Técnica estão sempre em 
contato direto com o sentenciado e detêm de conhecimentos específicos para uma 
avaliação mais criteriosa. 

Não se pode admitir que esse tipo de atestado emitido pelo diretor do estabe
lecimento penitenciário, que em regra não detém conhecimentos técnicos e científi
cos, possa substituir o parecer da Comissão Técnica na realização do exame 
criminológico quando da solicitação de qualquer benefício, uma vez a conclusão é 
precedida de uma junta de peritos (psiquiatra, psicólogo e assistente social) que estu
dam a personalidade do preso revelando se o mesmo encontra-se apto para retornar à 
sociedade de maneira que não mais volte a delinqüir. 

No que se refere ao requisito objetivo, onde para a concessão da maioria dos 
benefícios exige- se o cumprimento do lapso temporal de conformidade com o que 
está prescrito em lei, este permanece inalterado, devendo o reeducando cumprir o 
período necessário ao benefício pretendido, podendo mesmo reduzir tais prazos através 
de institutos como a remição ou a comutação de pena. 

Aqueles que aprovam a dispensa do parecer e do exame apóiam-se no fato de 
que os peritos dificultavam o reconhecimento de direitos, uma vez que os laudos 
balizavam as manifestações do Ministério Público e as decisões judiciais, além de não 
pautarem pelo zelo nas suas missões. Afirmam ainda que o fato do laudo final acon
selhar ou sugerir que o paciente tem ou não a condição para ser beneficiado com o 
favor legal, de todo modo, não obrigaria aos operadores da Execução Penal (Promo
tor de Justiça e Juiz de Direito) a seguirem e atenderem tal posicionamento, e por 
esta vertente, o laudo seria (como foi) dispensável e dispensado, ou na pior das hipó
teses prescindível para a apreciação dos diversos pleitos dos sentenciados. 

Outros, por sua vez, lamentam a sua extinção vez que orientava e ajudava 
muito, tanto no Parecer do Ministério Público, quanto no entendimento final do 
juízo das execuções penais. 

Como já salientado, filiando-me a segunda corrente, em minha opinião, o 
fim do exame criminológico permite que o condenado adquira um benefício sem se 
submeter à avaliação que verificará se ele ainda apresenta ou não sinais de periculosidade, 
se está apto (ou não) para o convívio em sociedade. Inúmeros condenados perigosos 
poderão ser postos em liberdade, sem condições de retornar ao convívio social apenas 
porque durante o período carcerário apresentaram bom comportamento, sendo este 
devidamente comprovado pelo diretor do estabelecimento. A rigor, o bom compor
tamento não induz necessariamente que o custodiado esteja pronto para ser reinte
grado à sociedade; de igual modo, não se pode olvidar de que apenas o exame 
criminológico, por si, seja suficiente e infalível no atendimento ao sentenciado, e na 
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conclusão de suas condições para a obtenção do benefício pretendido, sendo certo de 
que por vezes o laudo conclui favoravelmente à pretensão do custodiado, o Ministé
rio Público e o Juiz das Execuções Penais acatam aquela conclusão, e na prática o 
reeducando tem um comportamento totalmente diverso, voltando a delinqüir, ou 
quando menos não honrando a confiança que o favor legal lhe conferiu. 

Apesar de conhecer dessa falibilidade que o laudo pode apresentar, prefiro o 
risco de emitir um parecer instruído também pelo exame criminológico, uma vez 
que a simplória ausência do mesmo, não ajudará na fundamentação jurídica da aná
lise do pedido. 

A apreciação do mérito do condenado visa evitar a concessão de quaisquer 
benefícios àqueles que não estejam devidamente preparados para a vida fora do esta
belecimento carcerário, não podendo ser avaliado tão somente com um atestado de 
bom comportamento carcerário emitido pelo diretor do estabelecimento prisional, 
vez que tal informação é muito simples e restrita, e não vem amparada por critérios 
técnicos, havendo o sério receio de que apenas a vontade de esvaziar o cárcere, dimi
nuindo a superlotação, ou que outras práticas pouco aconselháveis, possam ser o 
mote para algumas destas simplórias declarações de bom comportamento. Não se 
pretende com isso, por em dúvida o trabalho dos atuais diretores das unidades 
prisionais, mas é de sabença geral que existem maus profissionais em qualquer área 
de atividade. 

O artigo 83, parágrafo único do Código Penal, avisa que para a concessão do 
livramento condicional, quando o crime for doloso e cometido com violência e grave 
ameaça à pessoa, é exigida a realização do exame criminológico para a constatação de 
condições pessoais que façam presumir que o condenado não voltará a delinqüir, 
pelo que a aferição continua a depender do exame criminológico. 

José Frederico Marques, ao comentar sobre a individualização da pena, lecio
na o seguinte: 

"Os postulados da individualização da pena, com a sua projeção na fase 

executória, vieram tornar mais evidente o caráter jurisdicional da execução da 

sentença de condenação. É que a decisão condenatória, apesar de seu caráter 

imutável, adquiri, em certos casos, no que tange às sanções impostas, certo valor 

muitas vezes provisório, em virtude da conduta ulterior do condenado: é o que 

se dá, v. gratia, com a suspensão condicional da pena, o livramento condicional, 

a indulgência soberana, e tudo que diz respeito às medidas de segurança. Ora, 
essa possibilidade de modificação da sanção imposta pela sentença mantém 

vivo o conflito entre o Estado e o individuo, o que torna imprescindível a cons

tante intervenção do poder jurisdicional no processo executório do juízo penal 
(cf. Curso de Direito Penal- O delinqüente - A sanção penal- A pretensão 

punitiva, São Paulo, Editora Saraiva, 1956, volume lII, p. 267)". 

Valendo-se dessa lição, e no que se refere à jurisdição e ao processo de execu
ção, o art. 2° da LEP assim dispõe: 
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"Art. 2°. A jurisdição penal nos juízos ou tribunais da justiça ordinária, em todo 

território nacional, será exercida, no processo de execução, na conformidade 

desta lei e do Código de Processo Penal". 

Da mesma forma, o artigo 66 da Lei de Execução Penal, no seu inciso lI, 
atribui ao juiz da execução a competência para decidir sobre a progressão ou regres
são nos regimes. 

Assim observado, a decisão sobre os benefícios não são tomadas pelo diretor do 
estabelecimento penitenciário ou pelos técnicos que acompanham a execução da pena, 
e sim pelo juiz de direito, não estando a sentença limitada ao posicionamento daque
les. Qyando muito o juízo das execuções penais pode se servir das opiniões relatadas, 
jamais se impondo uma vinculação restrita. Daí que, com a incumbência de decidir 
sobre o benefício legal - progressão de regime -, o juiz de direito é livre para a 
formação de seu convencimento e, para tal fim, deve e pode se valer dos seus poderes 
instrutórios, surgindo então a questão do exame criminológico no sistema de 
progressividade da individualização da pena. Esta não deve se limitar a apreciar a 
conduta carcerária do custodiado e o preenchimento do lapso temporal necessário, há 
também a necessidade de se conhecer, caso a caso, o tipo criminológico do condena
do, para tanto requisitando ou solicitando do auxilio dos técnicos ou peritos, valorando 
de forma mais precisa o caráter, a personalidade e, enfim, o mérito do condenado 
para obtenção do benefício pretendido. 

Ao defenderem o exame criminológico, Cláudio TH Leota de Araújo e Mar
co Antonio de Menezes afirmam que a avaliação é necessária: "por uma questão de 
justiça, respeito a democracia e com vistas à recuperação do sentenciado, a execução 
da pena deve ser individualizada e a Constituição Brasileira, conquanto tenha sido 
promulgada depois da lei supracitada (Lei de Execução Penal), cobra essa 
individualização, mercê de seu art. 5°, inciso LXVI". 

Por tais considerações legais e doutrinárias apresentadas, muito embora a Lei 
10.792/03 tenha modificado o art. 112 da LEP, entendo que tal modificação não 
tem o condão de suprimir a exigência do exame criminológico pelo juízo das execu
ções penais, com o fim de avaliar o mérito do condenado à progressão, impedindo ou 
minimizando o risco de que pessoas ainda não preparadas para o recebimento de 
regimes mais brandos os recebam, sem que tenham o merecimento e a preparação 
necessários. 

Assim, percebe-se que não é de todo dispensável e sem importância a realiza
ção do exame criminológico. Se por um lado, o texto da Lei n. 10.792/03 dispensa 
a exigência do exame, a leitura do Código Penal nos farta de motivos para continuar 
a apreciá-lo como fator determinante para o Parecer do Ministério Público e bem 
assim, para a redação final da decisão do magistrado das execuções penais. A rigor, 
entendo que não pode o juízo da execução penal, sob o argumento da ausência do 
exame criminológico, negar ao apenado o benefício da progressão de regime - por 
exemplo - , uma vez que com a vigência da Lei n. 10.792/03, é possível a interpre
tação de que tal exame restou dispensável ou dispensado. 
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o fundamento constitucional do princípio da individualização da pena e do 
imperioso vínculo da jurisdição (inafastável), além dos demais textos legais já comen
tados, impõem que o Ministério Público que atua junto as Varas de Execuções 
Penais tenha papel importante na questão, devendo exigir do Estado a observância 
da imperiosa e necessária diligência de não prescindir do exame criminológico nos 
reeducandos pretendentes dos favores legais do sistema progressivo de cumprimento 
de pena adotado em nosso ordenamento jurídico. 

CONCLUSÃO 

o objetivo do presente trabalho é levar meu posicionamento aos colegas, pro
pondo e recomendando como conclusão da minha tese, o seguinte: 

1. O Promotor de Justiça atuante na Vara de Execuções Penais, em sede de 
processo de execução penal, deve exigir a título de diligência específica e fundamen
tal à emissão de um bom e judicioso parecer em pleitos de benefícios legais - pro
gressão de regime, livramento condicional, comutação de pena, etc - o laudo de 
exame criminológico que deverá ser realizado pelos técnicos da unidade prisional. 

2. Na hipótese da penitenciária ou presídio não dispor dos profissionais habi
li tados para o referido exame, deve o Ministério Público atuante na Vara das Execu
ções Penais efetuar a indicação de técnicos (psicólogo e assistente social) para a reali
zação da pesquisa-análise, com o prazo de 10 dias para a conclusão e remessa do 
laudo técnico para o juízo das execuções penais. 
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Sérgio Reis Coelho 

Promotor de Justiça/P/ 

SíNTESE DOGMÁTICA 

o estudo pretende, de forma sucinta, esboçar algumas reflexões sobre o Esta
tuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional, bem como, fornecer noções 
gerais sobre a organização do Ministério Público no âmbito deste tribunal. 

FUNDAMENTAÇÃO - DOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS DO TEMA 

Em 1795, ainda no fervor dos acontecimentos que culminaram com a Revolu
ção Francesa, Emmanuel Kant publica a obra A paz Perpétua, alcançando grande 
sucesso dentro e fora da Europa, em virtude da idéias inovadoras lançadas como contri
buição ao movimento iluminista. Tal obra foi um manifesto a favor do entendimento 
permanente entre os homens, retomando uma idéia anterior de consegui-la através da 
formação de uma sociedade das nações, defendida em 1756 pelo abade Saint-Pierre.1 

Kant, nesse opúsculo, procede ao inventário das medidas necessárias a viabilizar 
a boa convivência entre os Estados, afastando a via bélica como opção para a solução 
dos conflitos. Roberto Rodríguez Aramag02 cita que: 

"Antonio Truyol gosta de recordar sua influência no presidente Wilson e sua 

importância na criação de uma sociedade ou Liga das Nações .... Além disso, 
este livro foi proposto ao Parlamento de Estrasburgo como um texto idôneo 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 SAINT -PIERRE, Abbé. Projeto para tornar a perpétua a paz na Europa: Brasília: UnB, 2002. 
2 Introdução ao livro Por la Paz Perp etua de Immanuel Kant. Madrid, 1994. Gráficas Arias Montano. 

"gusta de recordar su inf1ujo en el presidente Wilson y, por ende, su notable incidencia en la creación 
de una sociedad o Liga de Las N aciones . ... Es más, este libro ha sido propuesto al Parlamento de 
Estrasburgo como un texto idóneo para la [ormación de los futuros cilldadanos europeos, por cuanto 
sus tesis cosmopolitas representan un buen antídoto contra los excessos dei exarcebado llltranacionalismo 
que salpica este fin de siglo" 
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para a formação dos futuros cidadãos europeus, pois suas teses cosmopolitas 

repre sentam um bom antídoto contra os excessos do exarcebado 

ultranacionalismo que salpica neste fim de século" 

No entanto, somente com as atrocidades ocorridas durante a 1 a grande guerra 
é que a comunidade internacional retomou o debate em torno da criação de um 
organismo de caráter internacional, que tivesse por objetivo a manutenção da paz em 
âmbito mundial. 

Assim, na conferência de paz ocorrida em Paris em 1919, no pós-primeira 
guerra mundial, surgiram propostas para a instituição de tal organização, sendo que 
tal fato concretizou-se em 1920 com a Criação da Liga das Nações. 

Flávia Piovesan3 observa que a Liga das Nações 

"Tinha como finalidade promover a cooperação, paz e segurança internacional, 

condenando agressões externas contra a integridade territorial e a independência 

política de seus membros. A Convenção da Liga das Nações, de 1920, continha 

previsões genéricas relativas aos direitos humanos, destacando-se as voltadas ao 

mandate system of the League, ao sistema das minorias e ao padrão internacional 

do direito ao trabalho - pelo qual os Estados comprometiam -se a assegurar con

dições justas e dignas de trabalho para homens, mulheres e crianças. Estes dispo

sitivos representavam um limite à concepção de soberania estatal absoluta, na 

medida em que a Convenção da Liga estabelecia sanções econômicas e militares 

a serem impostas pela comunidade internacional contra os estados que violassem 

suas obrigações. Redefinia-se, deste modo, a noção de soberania absoluta do 

Estado, que passava a incorporar, em seu conceito, compromissos e obrigações de 

alcance internacional, no que diz respeito aos direitos humanos." 

Desse modo, tal tentativa não foi suficiente, pois composta por apenas 63 
países e não contando com todas as nações poderosas, como por exemplo, os Estados 
Unidos, esta entidade fracassou na sua missão de consolidar uma organização univer
sal para a paz, tendo sido dissolvida oficialmente em 18 de abril de 1946. 

A ONU foi a sucessora da Liga das Nações, tendo sido criada em 24 de outu
bro de 1945, como uma organização mais abrangente, englobando hoje, quase a 
totalidade dos países existentes no mundo. A edificação da ONU marcou um novo 
rumo na busca da paz mundial. 

Finalizada a 2a guerra mundial e destruídos os campos de concentração, a 
comunidade internacional passou a tomar conhecimento das graves violações aos di
reitos humanos perpetradas pelos nazistas, insuflando a necessidade de criar uma 
entidade de âmbito mundial para o julgamento desses delitos. Desse modo, os Esta-

3 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 2. ed., São Paulo: 
Max Limonad, 1997, p. 134/135. 
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dos unidos, a URSS, a Grã-Bretanha e a França celebraram, em 08 de agosto de 
1945, o acordo de Londres pelo qual criaram o Tribunal de Nuremberg, o primeiro 
Tribunal Penal Internacional, e posteriormente na Ásia, o Comandante Supremo 
das Forças Aliadas (General MacArthur), em 19 de janeiro de 1946, criaria o Tri
bunal Militar Internacional de Tóquio. 

Em que pese as várias críticas dirigidas a estes tribunais, notadamente, o fato 
de serem tribunais ad hoc, sem a imparcialidade necessária à atividade jurisdicional, 
não se pode deixar de reconhecer o seu ineditismo e a importância para a organização 
de uma Corte Internacional Permanente. 

Lafer,4 corroborando para a articulação até aqui empreendida nos diz que 

"A concepção de um Direito Internacional Penal que Nuremberg ensejou par

te do pressuposto de que existem certas exigências fundamentais de vida na 

sociedade internacional. Estas exigências configuram-se como sendo as da or

dem pública internacional. Conseqüentemente, toda ação ou omissão contrária 

do Direito Internacional Público, nociva à ordem internacional, precisaria ser 

tipificada em norma internacional geral como ilícito penal, pois o comportamen

to ilícito, concebido como gravíssimo atentado contra os próprios fundamentos 

da sociedade internacional, deveria acarretar não apenas a reparação civil 

interestatal do dano - vale dizer, a concepção clássica de responsabilidade do 

Direito das Gentes - mas a responsabilidade penal individual dos governantes 

e daqueles que executam, e cumprem as suas determinações." 

Ao mesmo tempo, em 1948, iniciou-se no âmbito da ONU a discussão quan
to à viabilidade de um Tribunal Penal Internacional, sendo que as conclusões deste 
estudo foram divulgadas em 1950, mas tal proposta foi relegada, em virhlde do 
clima de guerra fria que bipolarizava o mundo. 

Rui Carlos Dissenhas cita que: 

"A divisão bipolar característica deste período histórico foi determinante de 

uma certa estagnação do direito internacional penal, apesar do surgimento da 

Organização das Nações Unidas, em 1945, e do seu esforço no sentido de 

positivar condutas lesivas à comunidade internacional, bem como para a criação 

de um Tribunal Internacional que pudesse julgar essas violações, a configura

ção mundial da época foi impeditiva da efetivação dessas idéias". 

Em 1994, após vários crimes perpetrados no território da Ex-Iugoslávia e em 
Ruanda, o Conselho de Segurança da Onu decidiu pela criação de mais dois Tribu-

4 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de ARENDT, 
Hannah. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

5 Dissenha, Rui Carlo. O tribunal penal internacional: uma breve análise dos princípios penais básicos 
adotados pelo Estatuto de Roma e da sua competência material. Curitiba: UFPR 2004 
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nais Penais Internacionais ad hoc (o de Ruanda e o da Ex-Iugoslávia), sendo que 
finalmente foi apresentado à Assembléia Geral das Nações Unidas um projeto defi
nitivo para a constituição de um Tribunal Penal Internacional Permanente, fato que 
se concretizou entre meados de junho e julho de 1998, em uma conferência realiza
da na cidade de Roma, quando então, foi aprovada a criação de tal entidade. 

Dos países presentes apenas sete votaram contra (Estados Unidos da América, 
China, Israel, Índia, Turquia, Filipinas e Sri Lanka) e 21 se abstiveram. 

Antônio Paulo Cachapuz de Medeiros6 noticia que: 

"Segundo Roy S. Lee, pesquisador imparcial, que recentemente publicou a 
extensa obra 'The international Criminal Court- the Making ifthe Rome Statute" 

(The Hague: Kluwer, 1999), o Brasil em Roma "permanentemente expressou seu 

firme apoio ao estabelecimento da nova jurisdição. Durante a Conferência, coorde

nou dois grupos informais de negociações sobre tópicos relevantes para o futuro 

funcionamento do tribunal. Um desses grupos dedicou-se aos poderes do promotor, 

particularmente aos poderes 'ex- officio'. O outro grupo examinou a questão capital 

das armas arroladas na difinição de crimes de guerra"." 

Nesse sentido, o Brasil desde o início adotou postura favorável a instituição do 
Tribunal, incluindo-se nos 120 estados que votaram pela implementação da medida. 

O Estatuto, concluído em 17 de julho de 1998, foi assinado pelo Brasil em 7 
de fevereiro de 2000, sendo encaminhado para aprovação pelo Congresso Nacional 
em 10 de outubro de 2001, aprovado em 6 de junho de 2002 e por fim inserido no 
ordenamento jurídico nacional, mediante Decreto Presidencial (Decreto n. 4.388) 
em 25 de setembro de 2002. 

Recentemente com a promulgação da Emenda Constitucional 45, que alterou 
vários artigos da C onstituição Federal, houve menção expressa ao Tribunal Penal 
internacional, como se observa no art. 5°, § 4°, "O Brasil se submete à jurisdição do 
Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão". 

DO ESTATUTO DE ROMA 

O Estatuto de Roma, que estabeleceu as bases do Tribunal Penal Internacio
nal, possui a natureza jurídica de um tratado de direito internacional. Este institui 
uma nova concepção de responsabilidade penal, pois em seu texto estão dispostas 
regras de direito material e direito processual que estabelecem uma jurisdição inter
nacional permanente de caráter penal. 

O Estatuto, como um tratado internacional de direitos humanos, adotou vári
os dos modernos princípios de direito penal existentes, tais como os princípios da 

6 MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O tribllnal penal internacional e a constituição brasileira. 
http://www.dhnet.org.br.index.htm. 15.03.2004. 
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responsabilidade penal subjetiva, da legalidade estrita, da imputabilidade penal, da 
exigência de dolo, entre outros. Cuidou ainda de princípios específicos, em face da 
singularidade dos crimes que trata, prevendo princípios como o da irrelevância de 
função oficial, da responsabilidade de comandantes e outros superiores, da 
imprescritibilidade dos crimes sujeitos à jurisdição do tribunal. 

Nesse sentido, as normas do Estatuto estabelecem um novo modelo jurídico
penal, procedendo a internacionalização deste ramo do direito. A edificação do Tri
bunal Penal Internacional imprime um compromisso para os países signatários de 
repensar o direito penal interno, introduzindo, quando não presentes, os princípios 
adotados pela carta de Roma. 

O Estatuto adota o modelo acusatório, no qual as funções de acusar, defender 
e julgar são entregues a sujeito processuais diversos, sendo assegurado ao acusado o 
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, logo o réu é tratado como sujeito 
de direitos e não mero objeto da persecução penal, fato que nos leva a concluir pela 
adoção do modelo garantista. 7 

Segundo as palavras de Hans-Jorg Berhrens:8 

"O Estatuto do T ribunal Penal Internacional (TPI) é, em muitos aspectos, uma 

quebra de paradigmas existentes. Não apenas porque codifica partes do direito 

penal internacional, inclusive uma parte de princípios gerais a ser aplicada a todos 

os casos, mas porque também estabelece uma série de regras para o procedimen

to que deve ser seguido na investigação e no julgamento. Este código básico do 

direito internacional penal teve um grande impacto no cenário internacional. Pela 

primeira vez, os grandes sistemas legais do mundo forma convidados a estabele

cer um código de processo que seja aceitável por todos eles." 

Informa Tarcísio Dal M aso Jardim,9 que foi coordenador do Grupo de Tra
balho "Estatuto de Roma", criado pela portaria no 1.036, de 2001 do Ministério da 
Justiça que: 

"O Tribunal Penal Internacional é um produto do esforço conjunto e democrá

tico dos Estados, das Organizações Internacionais e das ONGs. Portanto, é 

único, não possui paralelo histórico, significando a primeira jurisdição internaci

onal permanente de caráter penal, que de forma não seletiva e desvinculada de 

uma guerra específica procura por fim a era de atrocidades que presenciamos. 

7 Sobre a teoria do Garantismo Jurídico FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón-Teoría Del Garantismo 
Penal. Madrid:Trotta, 1998. 

8 BEHRENS, Hans-Jorg. Investigaçao, julgamento e recurso. In: Tribunal Penal Internacional. Org. 
por Fauzi Hassan Choukr, Kai Ambos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 

9 JARDIM, Tarciso Dal Maso. Corte criminal internacional: consagração da pessoa humana como 
sujeito de direito internacional ou manutenção do status quo das Nações Unidas. Disponível em: 
http://dhnet.org.brlindex.htm. acesso 15/0312004. 
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Como o próprio preâmbulo do Estatuto menciona: "atrocidades que desafiam a 
imaginação e comovem profundamente a consciência da humanidade." 

A competência do Tribunal Penal Internacional está delimitada no art. 5°, 
sendo este órgão jurisdicional apto para o julgamento do crime de genocídio, dos 
crimes contra a humanidade, dos crimes de guerra e do crime de agressão. 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL - DAS 
CARACTERíSTICAS GERAIS 

As normas que tratam do Ministério Público, no âmbito do Tribunal Penal 
Internacional, não estão dispostas de forma sistemática, agrupadas em título próprio, 
mas encontram-se dispersas ao longo do texto do Estatuto. 

O art. 34 coloca a Promotoria como um dos órgãos que compõem o Tribunal, 
mas em que pese tal disposição, o Ministério Público previsto no estatuto é indepen
dente e autônomo, não havendo vinculação sequer com o Conselho de Segurança da 
ONU. 

Dessa forma, a leitura que deve ser empreendida ao art. 34 é a de que o Minis
tério Público, no texto é utilizada a denominação Promotoria, é, em verdade, uma 
função essencial à justiça, no caso a uma justiça internacional penal, não havendo 
nenhuma relação de dependência entre seus membros e os magistrados que com
põem o Tribunal. 

A atuação do Ministerial no Tribunal é marcadamente penal, ou seja, não 
engloba atuação em outras questões, estando restrita aos crimes previstos no art. 5°. 

O Ministério Público disposto no Estatuto de Roma é uma instituição forte 
que, além dos poderes e deveres processuais, detém a possibilidade de propor medi
das legislativas de emendas às regras de Prova e Procedimento, faculdade prevista no 
art. 51 item 2 (c), sendo exercida ao lado de qualquer Estado-parte, bem como, os 
juízes, por maioria absoluta. 

As garantias ao exercício de suas funções estão previstas no art. 48, sendo 
outorgado aos membros ministeriais, os mesmos privilégios e imunidades reconheci
das aos chefes de missões diplomáticas, uma vez expirado o seu mandato, seguirão 
gozando de absoluta imunidade judicial pelas declarações que tenham sido feitas, 
oralmente ou por escrito, e pelos atos realizados no desempenho de suas funções. 

DA ATUAÇÃO FUNCIONAL 

Reza o art. 15 que havendo a notícia de um crime, notitia criminis, o membro 
ministerial deverá proceder a uma investigação preliminar, pela qual irá verificar a 
seriedade das informações recebidas, podendo para tal fim solicitar informações aos 
Estados, órgãos das Nações Unidas, organizações intergovernamentais ou não-gover
namentais ou a outras fontes fidedignas que considere apropriadas, produzindo as 
provas necessárias. 
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Após a colheita das provas, o promotor terá duas opções: 
a) conclui pela existência de base suficiente para iniciar uma investigação, 

momento em que apresenta à Câmara de Qyestões Preliminares um pedido de auto
rização para o início de uma investigação formal, passando o tema a ser tratado nos 
moldes do art. 18; 

b) Conclui pela insubsistência de elementos a fundamentar uma persecução 
penal devendo comunicar aos interessados sua decisão, que é interna, não havendo a 
possibilidade de controle jurisdicional, entretanto esta discricionariedade outorgada 
ao membro ministerial não é absoluta, pois deve observar o art. 53. 

Havendo a necessidade de uma investigação formal, preparatória à ação penal, 
deve o promotor notificar todos os Estados-partes, bem como, os Estados que te
nham jurisdição sobre os delitos cometidos, esta providência decorre do fato de ser a 
jurisdição do Tribunal complementar a dos Estados, ou seja, o Tribunal somente 
agirá se o Estado -parte permanecer inerte, ou adotar procedimentos que, 
injustificadamente, visem excluir responsabilidades. 

Após 30 dias da notificação, podem os Estados informar as providências to
madas a respeito dos atos criminosos praticados em seus territórios, solicitando que o 
Ministério Público se abstenha de qualquer medida em relação ao caso, sendo que 
após 06 meses pode o promotor voltar a examinar o caso, bem como, a qualquer 
momento desde que tenham ocorrido mudanças significativas nos fatos. 

O modelo de Ministério Público adotado, portanto, assemelha-se ao modelo 
Anglo-Saxão, pois as normas processuais utilizadas seguem a sistemática da Commom 
Law,10 havendo, por conseguinte, uma maior liberdade do membro do Parquet em 
relação aos princíposll que regem a ação penal. 

Ensina Fauzi Hassan Choukr12 que 

"Como se verá, existe uma sorte de cliscricionariedade na atividade do Ministé

rio Público no Estatuto de Roma, podendo não ser proposta a ação penal mes

mo quando presentes os requisitos para tal" 

Isto se deve pela forma como foi estruturada a investigação e o processo, pois o 
Estatuto quando da propositura da ação penal, prevê a necessidade de uma audiência 
prévia para a admissibilidade da acusação, providência que não é adotada, como re
gra, em nosso processo penal, com exceção de alguns procedimentos especiais (pro-

10 Sobre o tema DAVID, René. Os Grandes sistemas de direito contemporâneo. 2. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1993 

11 JARDIM, Afrânio Silva. Direito Processual Penal. 8. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1999. RANGEL, 
Paulo. Direi to Processual Penal. 3. ed., Rio de Janeiro: Lumen J uris, 2000; TO URINH O FILH O, 
Fernando da Costa. Processo Penal. 18. ed., São Paulo: Saraiva, 1987, v. 4. 

12 CHOUKR, Fauzi Hassan. O Ministério Público e o Tribunal Penal Internacional - Análise do 
Tratado de Roma. In Tribunal Penal Internacional. Org. por Fauzi Hassan Choukr, Kai Ambos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 308. 
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cessos de competência originária previstos na Lei n. 8.038/90, crimes de responsabi
lidade de funcionários públicos, crimes contra a honra). 

Esta audiência, prevista no art. 61, se realizará na presença do Promotor, do 
acusado, bem como de seu defensor, sendo que até a sua realização poderá o órgão 
acusatório desenvolver todas as investigações necessárias ao esclarecimento dos fatos, 
havendo a possibilidade, inclusive, de alterar a imputação já formulada. 

O desenvolvimento da audiência se iniciará pela apresentação formal da acusa
ção com as provas pertinentes, oportunizando-se ao réu todos os meios de defesa 
necessários, existindo ainda a previsão de um dever ético para a acusação, art. 67, pelo 
qual o promotor deve: 

"revelar à defesa, tão logo seja possível, as provas em seu poder ou que estejam 

sob seu controle e que, a seu juízo, indiquem ou tendam a indicar a inocência do 

acusado, ou a atenuar a sua culpabilidade, ou que possam afetar a credibilidade 

das provas de acusação. Em caso de dúvida quanto à aplicação deste parágrafo, 

a decisão caberá ao tribunal". 

A dmitida a acusação, o processo e julgamento se dará na forma dos artigos 62 
a 78, sendo a parte recursal prevista nos artigos 81 a 84, havendo a possibilidade da 
utilização de figura análoga à revisão criminal a ser manejada pelo acusado ou pela 
promotoria. As obrigações das partes durante o processo são as próprias do modelo 
acusatório. 

Desse modo, o microsistema criado pelo Estatuto de Roma consagrou um 
protótipo de Ministério Púbico menos engessado ao princípio da obrigatoriedade da 
ação penal, característico dos países do sistema romano-germânico, dando a esta en
tidade amplos poderes probatórios e investigativos na busca da punição dos respon
sáveis por crimes que atentam contra a humanidade. 

DA CONCLUSÃO 

Este trabalho buscou traçar linhas gerais sobre o novo modelo jurídico - penal 
que surgiu para a comunidade internacional a partir do 17 de julho de 1998, na 
cidade de Roma, durante a Convenção dos Plenipotenciários das Nações Unidas, 
bem como, sobre o modo de organização da instituição ministerial. 

As normas da carta de Roma reforçam a luta pela defesa dos direitos humanos, 
pois obrigam os Estados partes a procederem a uma revisão em sua legislação penal 
interna, retirando do ordenamento jurídico disposições em discordância com a ideolo
gia do Estatuto, bem como introduzindo medidas eficazes para a tutela destes direitos. 

Nesse contexto, o papel do Ministério Público é fundamental, pois encarrega
do da persecução penal, caberá a esta entidade lutar pelo julgamento e punição da
queles que cometem os delitos descritos no estatuto, impedindo que tais atos resva
lem na impunidade, servindo tal postura de estímulo na prevenção de novos delitos, 
bem como, fomentando a conscientização das futuras gerações. 
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Dessa forma, o Tribunal surge como instrumento de promoção e proteção 
dos direitos humanos, coroando os esforços de todos os estudiosos que sempre so
nharam com uma instituição independente e descompromissada, apta a julgar os 
delitos que de forma mais cruel e desumana afetam o ser humano. 

Por fim, citamos as palavras de André de Carvalho RamosY 

"Em resumo, as regras constantes do Estatuto de Roma demonstram a preocu

pação da comunidade internacional em evitar que a impunidade dos agentes 

responsáveis pelas condutas tipificada possam servir de estímulo a novas viola

ções. Além disso, tais regras demonstram também a preocupação da comunida

de internacional pelo estabelecimento de um due process oflaw, que possibili

taria a adequada investigação, processamento e condenação dos responsáveis 

pelos atos odiosos descritos como crimes no próprio Estatuto. 

Assim, não podemos reduzir o Estatuto a um conjunto de regras instituidoras 

de uma Corte internacional permanente. Pelo contrário, desde o seu preâmbu

lo, o Estatuto faz menção a uma missão de proteção às vítimas de graves atro

cidades, que têm o direito de exigir justiça. Como estabelece o preâmbulo, os 

Estados reconhecem que, neste século, milhões de crianças, mulheres e ho

mens têm sido vítimas de atrocidades inimagináveis que chocam profunda

mente a consciência da humanidade." 
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1. INTRODUÇÃO 

Os sugestivos subtemas da tfltividade das políticas públicas por meio do Inquérito 
Civil e da Ação Civil Pública e controle dos atos do administrador público em congresso cujo 
tema é a defesa da ética e dos direitos fundamentais, vêm a refletir o dia-a-dia do 
Ministério Público em sua infindável atribuição na defesa dos interesses metaindividuais. 

Com efeito, cada vez mais e com maior ênfase, o cidadão bate às portas do 
Ministério Público questionando - muitas vezes carregado de razão - políticas pú
blicas e atos administrativos que não refletem o anseio do povo ou são divorciados do 
bem comum. Passa a trazer, assim, para dentro do gabinete ministerial discussões até 
a pouco relegadas à esfera política e acobertadas sob o manto da conveniência, opor
tunidade e da vontade política de seus mandatários. 

Isso é consectário da evolução da sociedade e dos nortes sociais inovadores da 
Constituição da República de 1988, além do que o Ministério Público foi alçado a 
papel de destaque na ouvidoria desses reclames sociais. Restou municiado de instru
mental próprio e adequado à discussão desses anseios passando, desde cedo, a agir 
extra ou judicialmente no questionamento dos atos e condutas administrativas dis
crepantes dos indicadores constitucionais. 

Até a bem pouco, o Poder Judiciário, em que pese ostentar ainda hoje certa 
resistência, estribava-se comumente no simplório argumento da separação e harmo
nia entre os Poderes para simplesmente não conhecer desses questionamentos. En
tretanto, o entendimento está se modificando e se consolida rumo ao exercício do 
efetivo controle dos atos administrativos para muitas vezes adentrar-se a seu próprio 
mérito quando este divorciado das mais importantes e significativas garantias - os 
direitos fundamentais. 

Propõe-se, com o presente trabalho, incentivar essa discussão. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitllcional e garantia da constituição. 5. ed., 

Coimbra: Almedina, p. 391-432. 
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Constituição da República de 1988 em seu Título II tratou dos Direitos e 
Garantias Fundamentais, distribuindo-os ao longo de cinco Capítulos, respectiva
mente, em Direito e Deveres Individuais e Coletivos (I), Direitos Sociais (II), Naciona
lidade (IIl), Direitos Políticos (IV) e Partidos Políticos (V). 

A doutrina é rica em classificações e distinções sobre os direitos fundamentais, 1 

mas, pela proposta inicial, delimita-se o presente estudo no cerne dos Direitos Funda
mentais Coletivos e de exercício coletivo, aqueles ensejadores da grande demanda do 
Ministério Público sem descurar, todavia, dos demais interesses sociais e dos individu
ais indisponíveis que igualmente são mote de inúmeros trabalhos ministeriais. 

2.1 Direitos Fundamentais Coletivos 

A fundamentalidade revela-se pelo conteúdo do direito - base do ordenamento 
jurídico - e pela posição normativa (onde e como é dito: expressão no ordenamento 
jurídico como norma da Constituição). Concorrem, portanto, ambos os critérios 
(material e formal) para definir esse marco em um direito.2 

Se a fundamentalidade é pano de fundo do próprio direito em questão (vida, 
saúde, igualdade, liberdade, segurança, etc.), sua força maior advém, entre nós, exata
mente da previsão constitucional em decorrência do passado histórico de declarações.3 

A Constituição da República de 1988 ao dispor sobre a Ação Popular (art. 
5°., LXXIII), "foi a primeira a incluir direitos coletivos no rol dos direitos funda
mentais, embora sem defini-los ou extremá-los dos direitos individuais. Direitos 
coletivos não são direitos individuais, de idêntico conteúdo, partilhados por todos: 
são direitos cujo titular é uma coletividade" (CUNHA, 2004, p. 93). Da mesma 
forma, o fez quando previu expressamente o manejo da Ação Civil Pública para a 
"proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 
difusos e coletivos" (art. 129, TIl); esta com rol próprio de legitimados. 

Seja pela Ação Popular, seja pela Ação Civil Pública, a gama de interesses por 
esses instrumentos tutelada pode ser caracterizada pela fundamentalidade coletiva, 
isto porque, conforme Ingo Wolfgang Sarlet,4 partindo-se da premissa de que 

2 ROTHENBURG, Walter Claudius. Direitos fundamentais e suas garantias. Revista dos Tribunais. 
Cadernos de Direito Tributário e Finanças Públicas, n. 29. 

3 "A Declaração dos direitos do homem e do cidadão, promulgada em 26 de agosto de 1789 pelos 
"representantes do povo francês, constituídos em Assembléia Nacional", é a primeira grande declaração 
de direitos, concebida como base de um sistema nacional de governo. Seu germe, entretanto, estava em 
instrumentos da história inglesa e norte-americana, tais como a Magna Carta (1215), a petição de 
direito (petition ofrights) de 1628, a lei inglesa de Habeas Corpus (1679), a declaração de direitos (bill 
ofrights) de 1689, o ato de estabelecimento (actofsettlement) de 1701, os instrumentos de governo das 
colõruas inglesas na América, a declaração de direitos da Virgírua (16.6.1776)." CUNHA, Sérgio 
Sérvulo da. Fundamentos de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 84. 

4 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fUndamentais. Porto Alegre: Livraria do Advoga
do, 2005. p. 78. 
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fundamentais são direitos destinados à proteção de grupos humanos, desprendendo
se da figura do homem-indivíduo, esses direitos assumem características de titularidade 
coletiva ou difusa, com destaque exemplificativo para o meio ambiente e à qualidade 
de vida. Tanto assim é que, no caso da Ação Civil Pública, boa parte dos interesses 
por ela tutelados são fundamentais : saúde, educação, segurança, etc. 

Nesse particular, o arcabouço normativo para a tutela dos direitos fundamen
tais coletivos decorre, tal qual quando da defesa individual de direito fundamental, 
também de duas das funções dos direitos fundamentais, conforme CANOTILHO:5 
função de defesa ou de liberdade e função de prestação social. 

2.1.1 Função de Defesa ou de Liberdade 

Primordial, a função de defesa ou de liberdade diz respeito à defesa da pessoa 
humana - e da coletividade - frente aos poderes, abusos e omissões da atividade estatal: 

"Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de difesa dos cidadãos 

sob uma dupla perspectiva (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, nor

mas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamen

talmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num 

plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamen

tais (liberdade positiva) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a 

evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa) ."6 

Insta salientar que se trata da oponibilidade dos direitos fundamentais contra 
o próprio Estado frente às ações ou omissões lesivas, convertendo-se em obrigações 
de fazer ou de não fazer. 

2.1.2 Função de Prestação Social 

Diretamente relacionada à inércia estatal na realização de ações fundamentais, 
aqui a oponibilidade gera exigência à prática de condutas positivas inerentes à realiza
ção da fundamentalidade do direito. Na verdade, se converte em obrigação de fazer: 

5 P. 405-408. 

"Os direitos a prestações significam, em sentido estrito, direito do particular a 

obter algo através do Estado (saúde, educação, segurança social). É claro que se 
o particular tiver meios suficientes e houver resposta satisfatória do mercado à 

procura destes bens sociais, ele pode obter a satisfação das suas 'prestações 

prestacionais' através do comércio privado (cuidados de saúde privados, segu

ros privados, ensino privado)."? 

6 CANOTILHO, p. 405. 
7 CANOTILHO, p. 406. 
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Trata-se, pois, do conteúdo obrigacional que se persegue contra o Estado. 

3. OPONIBILlDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS: LEI n. 7.347/85 

Vista a primazia dos direitos fundamentais e suas funções de defesa e presta
ção social, há que se divagar acerca de sua aplicabilidade à tutela coletiva, que se 
reverte no exercício dos direitos fundamentais coletivos, tendo como instrumento a 
Lei da Ação Civil Pública. 

Centrada neste trabalho a atuação do Ministério Público, advirta-se que sua 
legitimidade na atuação em prol dos interesses "sociais e individuais indisponíveis" 
(art. 127 da Constituição da República) já é questão pacífica de reafirmada jurispru
dência perante o Superior Tribunal de Justiça (Recursos Especiais n. 554960, 224677, 
417804,279273,296905,212961, dentre outros), assim como junto ao Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (apelações cíveis n. 0024.04.3883303-2, 
1.0069.01.000724-8, 1.0525.04.063728-8, 1.0702.04.190131-6, dentre outras) 
na linha de pronunciamentos mais antigos do Supremo Tribunal Federal (Recursos 
Extraordinários n. 195056/PR e 163231/SP; Agravo Regimental no Recurso Ex
traordinário n. 204200/SP). 

De efeitos práticos, interessam as Recomendações, celebrações de Termos de 
Compromisso de Ajustamento de Conduta e a propositura das Ações Civis Públicas 
relacionados ao Poder Público; estas últimas vítimas de intermináveis questionamentos 
quanto à possibilidade jurídica do pedido. 

Os dois primeiros, de ordem extrajudicial e administrativa, inerentes ao curso 
do Inquérito Civil, não se sujeitam, em princípio, ao crivo judicial. Obedecem ao 
primado do atendimento e da composição com reconhecimento expresso da situação 
ensejadora da provocação do Parquet, a responsabilidade pública e sua submissão às 
disposições a ela inerentes. São instrumentos úteis frente à administração pública por 
acelerarem a solução de conflitos. 

Problema maior é a resposta às Ações Civis Públicas, sejam elas relacionadas a 
processos de conhecimento ou executivas de Termos de Ajustamento de Conduta 
não cumpridos, aviadas justamente em perseguição às condutas de defesa e de pres
tação social em temas de direitos fundamentais, como saúde, educação e outros. 

Invariavelmente, o Ministério Público se depara com alegações de falta de 
uma das condições da ação como a possibilidade jurídica do pedido, o que levaria à 
extinção do processo sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do Código de Proces
so Civil). Estribam-se os defendentes da tese na impossibilidade de provocar-se o 
Poder Judiciário - e deste nesse sentido decidir - na busca de provimentos obrigacionais 
contra o Estado porque haveria quebra ao princípio da harmonia e separação entre os 
Poderes e também porque pleitos de conteúdo obrigacional estariam invadindo esfe
ra de discricionariedade administrativa, o que seria privativo à conveniência e oportu
nidade do administrador. 

De fato, o Poder Judiciário mantinha - e de certa forma ainda mantém - a 
linha de raciocínio segundo a qual separação de Poderes não lhe permite ditar ao 
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gestor público a eleição de prioridades nos atos típicos de administração (conforme o 
Superior Tribunal de Justiça em julgamento a agravos regimentais nos recursos espe
ciais n. 261144 e 263173). 

Sem embargo de entendimento contrário, em se tratando de assegurar a defesa 
e prestação social de direitos fundamentais, a argumentação cai por terra conforme já 
esposado em manifestações do mesmo e de outros sodalícios. 

3.1 Controle da administração pública como exercício das funções de 
defesa e prestação social 

Os atos administrativos vinculados, ou seja, "os que a Administração pratica 
sem margem alguma de liberdade para decidir-se, pois a lei previamente tipificou o 
único possível comportamento diante da hipótese prefigurada em termos objetivos"8 
não despertam maior preocupação porque, regrados, eventual violação a direitos fun
damentais acarretaria o questionamento diretamente sobre a norma que os rege e, 
assim ocorrendo, de plano possibilitar-se-ia que nova regra de conduta viesse a disci
plinar, desta vez adequadamente, os procederes administrativos. 

Já os ditos atos discricionários, tidos como aqueles praticados pela Adminis
tração "dispondo de certa margem de liberdade para decidir-se, pois a lei regulou a 
matéria de modo a deixar campo para uma apreciação que comporta certo 
subjetivismo"9 ensejam a formulação do mérito administrativo, isto é, no dizer de 
Hely Lopes Meirelles,l0 a valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato feitas 
pela administração incumbida de sua prática, isto quando autorizada a decidir sobre 
a conveniência e oportunidade do ato a realizar. 

São exatamente esses atos que despertam maior necessidade de controle porque 
invariavelmente seu mérito, eleito por critérios de conveniência e oportunidade do ad
ministrador, nem sempre respeitam direitos fundamentais; mormente os coletivos. 

O Ministério Público dispõe de meios para efetivo controle sobre os atos ad
ministrativos, ainda mais em se considerando aqueles que violam Direitos Funda
mentais, via instrumentos de tutela coletiva - Recomendação, Termo de Compro
misso de Ajustamento de Conduta e Ação Civil Pública, dentre outros instrumentos 
- na medida em que seu comprometimento decorre da própria literalidade dos arts. 
127 e seguintes da Constituição da República. 

Da mesma forma o Poder Judiciário, em demonstração às invariáveis provoca
ções do Parquet - que em geral é o soberano titular das lides sobre o tema - vem 
dando mostras do exercício de sua vinculação aos direitos fundamentais por ocasião do 
controle dos atos administrativos, mister esse que decorre principalmente da com
preensão de suas funções à luz dos Direitos Fundamentais: 

8 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros. 1994, 
p.199. 

9 MELLO, p. 199. 
10 Direito AdministratÍlro Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 138. 
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"A vinculação dos órgãos judiciais aos direitos fundamentais - leciona Gomes 
Canotilho - manifesta-se, por um lado, por intermédio de uma 
constitucionalização da própria organização dos tribunais e do procedimento 
judicial, que, além de deverem ser compreendidos à luz dos direitos fundamen
tais, por estes são influenciados, expressando-se, de outra parte, na vinculação 
do conteúdo dos atos jurisdicionais aos direitos fundamentais, que, neste sen
tido, atuam como autênticas medidas de decisão material, determinando e 
direcionando as decisões judiciais."1I 

Essa vinculação e a provocação de controle contida nessas espécies de lides, 
vêm provocando discussões sobre o fenômeno da judicialização nos atos da adminis
tração pública: 

"Entre outros fins, a ação civil pública permite ao Ministério Público ou a asso
ciações requerer que o Judiciário inste o executivo a adotar determinadas provi
dências administrativas para assegurar direitos constitucionais, isto é, 'a conse
cução de atos e fa tos jurídicos (providências materiais positivas) que depende
riam da livre e prévia opção dos agentes políticos ou previsão orçamentária'. 
Esta participação do Judiciário no processo de decisão política e de resolução de 
conflitos coletivos, fenômeno conhecido como Judicialização' ou Jurisdicização', 
vem suscitando os últimos anos intenso debates entre cientistas políticos e 
constitucionalistas sobre suas repercussões para a democracia representativa e 
a divisão clássica dos poderes."12 

A par disso, não se pode descurar das alegações crescentes pela administração 
pública sobre dificuldades orçamentárias - fator custo - na realização do objeto 
questionado, o que se converte, em outras palavras, no limite da reserva do possí
vel. 13 Fato é que, se obstáculos econômicos não são afastados da apreciação judici
al, também não devem ser impedimentos ao reconhecimento da oponibilidade dos 
Direitos Fundamentais posto que essas dificuldades, se muito, mostram-se perti
nentes à forma - tempo e modo - da execução do respectivo provimento judicial; 

se for o caso . 
Nessa linha, inúmeros são os exemplos de questionamentos motivados por 

condutas públicas divorciadas do bem comum, da fundamentalidade dos direitos e 
das prioridades que deveriam ensejar a escolha dos planos de governo e que, por isso, 
motivaram e motivam a chamada judicialização. 

11 SARLET, p. 368. 
12 P ALU, Oswaldo Luiz. Ministério Público. inconstitucionalidade, discricionariedade e ação civil 

pública. Justitia, n. 59, julldez/97. Apud CASAGRANDE, Cássio. Ministério Público Ação Civil 
Pública e a Judicialização da Política - Perspectivas para seu Estudo. In: B. cento ESMPU, Brasília, 
a I - n. 3, p. 21-34 - abr.ljun. 2002. 

13 SARLET, p. 289. 
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3.1 .1 Controle e atos de defesa 

Visto que a função de defesa em sede de Direitos fundamentais se converte na 
oponibilidade frente à violação a direito fundamental praticada pelo Estado, o exer
cício do controle de atos da administração pública vem sendo praticado cada vez mais 
pelo Ministério Público via Ação Civil Pública. 

Exemplos existem - e muitos - no sentido da provocação do Poder Judiciário e 
na decisão com reconhecimento pleno acerca da imposição de comportamentos positi
vos e negativos ao Estado sem qualquer mácula ao primado da separação e harmonia 
entre os Poderes. São os antecedentes de inércia ou de abuso que ditam a provocação 
judicial que se revela, invariavelmente, a última instância à solução da questão ainda 
mais robustecida pelo exercício do controle em reafrrmação à independência. 

Com efeito, apenas para ilustrar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, durante 
a apreciação de determinada situação que envolvia a poluição de rios por um Muni
cípio, decidiu, em 20 de setembro de 1999, por sua 7a • Câmara de Direito Público, 
tendo como Relator o Desembargador Jovino de Sylos, Acórdão de n. 7.832, que a 
omissão pública não poderia se escudar em critérios de conveniência e oportunidade 
com determinação expressa de obrigação de não fazer: 

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Movida pelo Ministério Público - Paralisação 

do despejo de detritos nos rios - Restauração ambiental e indenização por 

prejuíws irrecuperáveis - Município de Corumbataí - Prevalência do interesse 

da coletividade sobre o critério de só conveniência e oportunidade do ato admi

nistrativo - Presença dos pressupostos e condições da ação - Procedência da 

demanda - Compreensão dos esforços municipais para a despoluição do meio 

ambiente - Dilatação do prazo para cumprimento da obrigação de não fazer 

Recursos parcialmente providos." 

Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, igualmente pronunciando 
acerca do Direito Fundamental ao Meio Ambiente, no curso da apelação cível n. 
1.0303.04.910502-4/001, em Acórdão publicado no diário oficial "Minas Gerais" 
de 21/9/2004, tendo como Relator o Desembargador Lucas Sávio V. Gomes: 

"EMENTA: AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - POLill

çÃO - C .R Art. 214, III - LEI 6.938/81. Comprovados os fatos narrados na 

inicial, atinentes à absoluta falta de prevenção e controle, pela municipalidade 

requerida, de poluição de córregos e rios descritos na inicial, pelo lançamento de 
esgotos e efluentes industriais, imperiosa se revelava a procedência da ação, ante a 

inquestionável não observância das disposições legais respeitantes ao meio ambiente. 

Sentença confirmada, em reexame necessário, prejudicado o recurso voluntário." 

A função de defesa também pôde ser vista quando o mesmo Tribunal deter
minou a execução orçamentária para a realização de rubrica específica aos interesses 
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resguardados no Estatuto da Criança e do Adolescente, muito embora a conveniên
cia e a oportunidade que elegeram o mérito do administrador público não caminhas
sem nesse sentido . E o que se vê do reexame necessário ocorrido nos autos n . 
1.0637.04.022390-0/002, comarca de São Lourenço, tendo como Relator o 
Desembargador Emane Fidélis e Relator para Acórdão o Desembargador Manuel 
Saramago, julgamento ocorrido em 19/4/2005, com publicação no diário Oficial, 
"Minas Gerais", em 20/5/2005: 

"EMENTA: A ÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS - REPASSE DE VERBAS PREVISTAS EM 

ORÇAMENTO MUNICIPAL - DESTINAÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE. 

Possui o Ministério Público legitimidade para exigir do Município a execução de 
política específica, prevista na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Leis Municipais, não se havendo falar em discricionariedade da 

Administração Pública no repasse das verbas previstas para sua implementação. 
VV. 
- Autorização orçamentária de subvenção a entidades de interesse social não 

cria obrigação ao Município, de forma a se permitir ação civil pública, mesmo 
porque não se trata, na hipótese, de pedido de cumprimento de obrigação de 
fazer, mas de cobrança individual de dívida, não prevista no âmbito da referida 
figura processual." 

Fator determinante e presente em todos os casos é a fundamentalidade do direi
to, seja relacionado ao meio ambiente, seja à saúde e qualidade de vida acentuadas pela 
menoridade. São exemplos que ilustram o pronunciamento judicial na determinação 
de condutas negativas e positivas ao Poder Executivo por reputar que o móvel adminis
trativo, discricionário, é violador a direitos fundamentais plenamente assegurados. 

3.1.2 Controle e prestação social 

Conforme já consignado, a função de prestação social é inerente ao direito à 
obtenção, pelo particular ou pela coletividade, de realizações a cargo do Estado. 

Como consectário da discricionariedade, ainda que parcial, no planejamento e 
execução de políticas públicas, muitas vezes o mérito administrativo destoa das ne
cessidades e anseios sociais resultando na ausência do serviço ou em sua 
imprestabilidade ao fim colimado que se revertem, ademais, na ausência do Estado. 

Igualmente em tema de tutela coletiva, a jurisprudência vem se revelando rica 
frente aos casos que, em sua quase totalidade, são de provocação do Ministério Público 
via ação Civil Pública. Neles, os critérios de conveniência e oportunidade vêm sendo 
rotineiramente enfrentados e muitas vezes criticados para a imposição de realizações 
públicas que visem assegurar o exercício de direitos fundamentais até então sonegados 
pela administração. Exemplo de julgado do Superior Tribunal de Justiça, tendo como 
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Relator do Recurso Especial n. 575280/SP (2003/0143232-9) publicado no Diário 
de Justiça de 25/1012004, p. 228, o Ministro José Delgado, ilustra esse raciocínio: 

"DIREITO CONSTITUCIONAL À CRECHE EXTENSIVO AOS ME

NORES DE ZERO A SEIS ANOS. NORMA CONSTITUCIONAL 

REPRODUZIDANOART. 54DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. NORMA DEFINIDORA DE DIREITOS NÃO 

PROGRAMÁTICA. EXIGIBILIDADE EM JUÍZO . INTERESSE 
TRANSINDIVIDUAL ATINENTE ÀS CRIANÇAS SITUADAS NES
SA FAIXA ETÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CABIMENTO E PRO

CEDÊNCIA. 
1 - O direito constitucional à creche extensivo aos menores de zero a seis anos 

é consagrado em norma constitucional reproduzida no art. 54 do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Violação de Lei Federal. "É dever do Estado asse
gurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;II - progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;III - atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência preferencialmente na 

rede regular de ensino; IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de 
(zero) a 6 (seis) anos de idade." 

2 - Releva notar que uma Constituição Federal é fruto da vontade política 

nacional, erigida mediante consulta das expectativas e das possibilidades do 

que se vai consagrar, por isso que cogentes e eficazes suas promessas, sob pena 

de restarem vãs e frias enquanto letras mortas no papel. Ressoa inconcebível 
que direitos consagrados em normas menores como Circulares, Portarias, Me
didas Provisórias, Leis Ordinárias tenham eficácia imediata e os direitos consa

grados constitucionalmente, inspirados nos mais altos valores éticos e morais da 

nação sejam relegados a segundo plano. Prometendo o Estado o direito à cre

che, cumpre adimpli-lo, porquanto a vontade política e constitucional, para 

utilizarmos a expressão de Konrad Hesse, foi no sentido da erradicação da 
miséria intelectual que assola o país. O direito à creche é consagrado em regra 
com normatividade mais do que suficiente, porquanto se define pelo dever, 
indicando o sujeito passivo, in casu, o Estado. 

3 - Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, pelo outro ângulo, o 

direito subjetivo da criança. Consectariamente, em função do princípio da 
inafastabilidade da jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo direito 
corresponde uma ação que o assegura, sendo certo que todas as crianças nas 
condições estipuladas pela lei encartam-se na esfera desse direito e podem 

exigi -10 em juízo. A homogeneidade e transindividualidade do direito em foco 
enseja a propositura da ação civil pública. 
4 - A determinação judicial desse dever pelo Estado, não encerra suposta 
ingerência do judiciário na esfera da administração . Deveras, não há 
discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados, quiçá cons-
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titucionalmente. Nesse campo a atividade é vinculada sem admissão de qual

quer exegese que vise afastar a garantia pétrea. 

5 - Um país cujo preâmbulo constitucional promete a disseminação das desi

gualdades e a proteção à dignidade humana, alçadas ao mesmo patamar da 

defesa da Federação e da República, não pode relegar o direito à educação das 

crianças a um plano diverso daquele que o coloca, como uma das mais belas e 

justas garantias constitucionais. 

6 - Mastada a tese descabida da discricionariedade, a única dúvida que se 

poderia suscitar resvalaria na natureza da norma ora sob enfoque, se 

programática ou definidora de direitos. Muito embora a matéria seja, somente 

nesse particular, constitucional, porém sem importância revela-se essa 

categorização, tendo em vista a explicitude do ECA, inequívoca se revela a 

normatividade suficiente à promessa constitucional, a ensejar a acionabilidade 

do direito consagrado no preceito educacional. 

7 - As meras diretrizes traçadas pelas políticas públicas não são ainda direitos 

senão promessas de lege ferenda, encartando-se na esfera insindicável pelo 

Poder Judiciário, qual a da oportunidade de sua implementação. 

8 - Diversa é a hipótese segundo a qual a Constituição Federal consagra um 

direito e a norma infraconstitucional o explicita, impondo-se ao judiciário torná

lo realidade, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na 

esfera orçamentária. 

9 - Ressoa evidente que toda imposição jurisdicional à Fazenda Pública impli

ca em dispêndio e atuar, sem que isso infrinja a harmonia dos poderes, por

quanto no regime democrático e no estado de direito o Estado soberano subme

te-se à própria justiça que instituiu. Mastada, assim, a ingerência entre os 

poderes, o judiciário, alegado o malferimento da lei, nada mais fez do que 

cumpri-la ao determinar a realização prática da promessa constitucional. 

10 - O direito do menor à freqüência em creche, insta o Estado a desincumbir

se do mesmo através da sua rede própria. Deveras, colocar um menor na fila 

de espera e atender a outros, é o mesmo que tentar legalizar a mais violenta 

afronta ao princípio da isonomia, pilar não só da sociedade democrática anun

ciada pela Carta Magna, mercê de ferir de morte a cláusula de defesa da 

dignidade humana. 

11 - O Estado não tem o dever de inserir a criança numa escola particular, 

porquanto as relações privadas subsumem-se a burocracias sequer previstas 

na Constituição. O que o Estado soberano promete por si ou por seus 

delegatários é cumprir o dever de educação mediante o oferecimento de cre

che para crianças de zero a seis anos. Visando ao cumprimento de seus desíg

nios, o Estado tem domínio iminente sobre bens, podendo valer-se da propri

edade privada, etc. O que não ressoa lícito é repassar o seu encargo para o 

particular, quer incluindo o menor numa 'fua de espera', quer sugerindo uma 

medida que tangencia a legalidade, porquanto a inserção numa creche parti

cular somente poderia ser realizada sob o pálio da licitação ou delegação 
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legalizada, acaso a entidade fosse uma longa manu do Estado ou anuísse, 
voluntariamente, fazer-lhe as vezes. 
12 - Recurso especial provido." 

Resta claro que o posicionamento judicial em imiscuir-se no conteúdo do ato, 
sua conveniência e oportunidade demonstra que a formação da vontade não pode ser 
outra que não o atendimento dos Direitos Fundamentais. Essa relutância adminis
trativa calcada em planos de governos e políticas públicas que não atentam para o fim 
primordial do proceder público - o bem comum - deve ser submetida ao crivo judi
cial e este, por sua vez, destemido na valoração do ato administrativo. 

4. CONCLUSÃO 

4.1 A evolução social e a nova ordem constitucional motivam a sociedade a 
inúmeros questionamentos quanto aos procederes públicos. 

4.2 O Ministério Público é instituição legitimada e detentora de instrumental 
capaz de atender aos anseios sociais para a o exercício do controle dos atos adminis
trativos violadores a Direitos Fundamentais. 

4.3 O efetivo exercício dos atos de controle se relaciona à oponibilidade decor
rente das funções de Defesa e de Prestação Social inerentes aos Direitos Fundamentais. 

4.4 Ao Poder Judiciário é exigível como consectário do princípio da 
inafastabilidade da jurisdição conhecer do mérito administrativo sempre que notici
ada a violação de Direitos Fundamentais, o que lhe possibilita a determinação de 
condutas administrativas positivas e negativas sem que se configure quebra ao prima
do da separação e harmonia entre os Poderes. 
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A INSTRUMENTALIZAÇÃO DA TUTELA AO 
DIREITO FUNDAMENTAL DE TEMPESTIVIDADE 

NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAl* 

Marcelo Zenkner 

Promotor de Justíça/ES 

1. O TEMPO E A EFETIVIDADE PROCESSUAL 

1.1 Generalidades 

Não é de hoje que se verifica no elemento tempo um poderoso oponente da 
efetividade do processo, pois há muito já se sabe que a proteção a ser outorgada pelo 
Estado para aquele que teve o seu direito violado, quando diferida para o momento 
em que é proferida a sentença de mérito, por vezes fica muito distante. 

Com isso, chegou-se também à conclusão no sentido de que a demora no 
processo diminui ou aniquila com a satisfação do bem da vida, vez que o atraso 
excessivo na conclusão do feito afeta a efetividade do direito, não só por privar quem 
tem direito "daquilo que é seu", mas também pela angústia da própria espera. 

É exatamente a partir dessa constatação que vem a célebre frase de Carnelutti:1 

"o tempo é um inimigo do Direito, contra o qual o juiz deve travar uma guerra sem 
tréguas". Mais modernamente, entre nós, Cândido Rangel Dinamarco2 ensina na 
mesma linha: 

no direito moderno, a realidade dos pleitos judiciais e a angústia das longas 

esperas são fatores de desprestígio do Poder Judiciário e de sofrimento pessoal 

dos que necessitam da tutela jurisdicional. Fala-se no binômio custo-duração 

como o eixo em torno do qual gravitam todos os males da justiça contemporânea 

- Vincenzo Vigoritti ( ... ). Acelerar os resultados do processo é quase uma ob

sessão, nas modernas especulações sobre a tutela jurisdicional. 

Na esteira de Bielsa e Grana,3 é possível afirmar que um julgamento tardio 
perderá, progressivamente, seu sentido reparador, já que, transcorrido o tempo ra-

Tese aprovada por maioria. 
1 CARNELUTTI, Francesco. Diritto e processo. Nápoles: Morano, 1958, p. 356. 
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo civil. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 140. 
3 BIELSA, Rafael Antonio & GRANA, Eduardo R. El tiempo y el proceso. Revista dei Colegio de 

Abogados de La Plata. La Plata, 1994, p. 55. 
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zoável para resolver a causa, qualquer solução será injusta, por maior que seja o mé
rito científico da decisão e o sentido de justiça do julgador. Com isso, estaria 
inviabilizado o acesso à justiça e não poderíamos falar em "processo efetivo". 

A doutrina a respeito do assunto caminha exatamente nesse sentido: 

a tempestividade faz parte do princípio da efetividade, pois a demora no pro

cesso, as dilações indevidas, diminuem ou aniquilam com a satisfação do bem 

da vida. A demora diminui o grau de efetividade da tutela jurisdicional. ~anto 

maior a distância entre o pedido e a sentença, ou, ainda, a produção dos efeitos 

do julgado, menor será a eficácia da tutela, menor será a efetividade do proces

so. Sem dúvida, o tempo no processo tem pertinência com a sua efetividade. ( ... ) 

A demora 'patológica' da decisão ou da sua execução leva, muitas vezes, à perda 

do objetivo da lide ou à constituição de situação jurídica que torne dispensável 

a tutela. De qualquer modo, a demora excessiva afeta a efetividade do direito, 

até por privar quem tem direito 'ao que é seu' ou ainda pela angústia da própria 

espera.4 

A efetividade processual, então, tem relação não apenas com a produção de 
resultados, mas também com a busca de uma prestação da tutela jurisdicional dentro 
de um lapso temporal razoável. Fala-se, a propósito, em um "dano marginal", como 
sendo aquele que sobrevém ao do descumprimento do dever jurídico pela parte faltosa 
e é causado ou agravado pela duração do processo. 

"A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Por
que a dilação ilegal nas mãos do julgador contraria o direito escrito das partes, as 
lesando no patrimônio, na honra e na liberdade" - esta célebre passagem extraída da 
"Oração aos Moços", de Rui Barbosa,5 condensa a idéia fundamental, no âmago da 
sociedade, de buscar-se uma rápida composição das lides, enquanto fator de pertur
bação da paz social. 

1.2 O novo inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal 

Por tudo isso, a partir da Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 
2004, foi introduzido mais um inciso ao artigo 5° da Constituição Federal, com a 
seguinte redação: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial ou administrativo, são assegura
dos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Preocupar- se-á este trabalho com a repercussão desse dispositivo na esfera do 
Poder Judiciário, evitando-se, com isso, a imposição de observações e contrapontos 
não aplicáveis ao processo administrativo. 

4 MENDONÇAJR., Delosmar. Princípios da ampla defesa e da efetividade no processo civil brasilei
ro. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 74. 

5 BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Edição popular anotada por Adriano da Gama Kury. 3. ed., Rio 
de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988. 
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1.3 Natureza jurídica 

Se o direito à prestação jurisdicional tempestiva foi inserido no artigo 5° da 
Constituição Federal, deve-se analisar, em primeiro lugar, se a hipótese envolve um 
direito individual ou coletivo, em vista da titulação dada ao Capítulo I do Título H 
da Carta Magna. 

Por primeiro se diga que, se o novo inciso trata tal direito como sendo da 
titularidade de todos aqueles que precisam se valer de processo judicial ou adminis
trativo, descartada fica sua caracterização como direito meramente individual. 

Partindo, então, para o âmbito dos direitos coletivos lato sensu, temos que, de 
acordo com o parágrafo único do artigo 81 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 
1990, os interesses ou direitos difUsos são os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato (inciso 
I); os interesses ou direitos coletivos são os 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 (inciso H); e os interesses ou direitos individuais 
homogêneos são aqueles decorrentes de origem comum (inciso IH). 

Eduardo Arruda Alvim ensina que, no tocante aos direitos difusos, o laço que 
se estabelece entre os titulares é puramente fático, enquanto que, em relação aos 
coletivos stricto sensu, a vinculação entre os titulares é necessariamente jurídica,6 Ao 
mesmo tempo, a indeterminidade dos titulares seria a característica fundamental dos 
interesses difusos, e a determinidade dos coletivos. Exatamente por isso que Péricles 
Prade7 conceituou os direitos coletivos como aqueles que "têm como característica 
principal a ligação com o fenômeno associativo, dirigindo-se aos fins institucionais 
dos grupos." 

Nesse sentido também Édis Milaré:8 

Embora a distinção entre interesses difusos e interesses coletivos seja muito 

sutil- por se referirem a situações em diversos aspectos análogos - tem-se que 

o principal divisor de águas está na titularidade, certo que os primeiros perten

cem a uma série indeterminada e indeterminável de sujeitos, enquanto os últi

mos se relacionam a uma parcela também indeterminada, mas determinável de 

pessoas. Funda-se, também, no vínculo associativo entre os diversos titulares, 
que é típico dos interesses coletivos e ausente nos interesses difusos. 

Por isso, sem muito esforço intelectual, é possível enquadrar o direito à presta
ção jurisdicional tempestiva dentre os chamados "direitos difusos", pois não é possí-

6 Apontamentos sobre o processo das ações coletivas. In Processo Civil Coletivo, obra coordenada por 
Rodrigo Reis Mazzei e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Qyartier Latin, 2005, p. 30. 

7 Conceito de interesses difüsos. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 39, apud ALMEIDA, 
João Batista. A proteção jurídica do consumidor. São Paulo: Saraiva, 1993. 

8 A Ação Civil Pública na Nova Ordem Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1990, p . 27/28. 
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vel determinar quem são seus titulares, os quais estariam ligados por uma circunstân
cia de fato qualquer. 

Mas temos ainda uma outra subespécie de direitos metaindividuais, instituída 
ao editar-se o Código de Defesa do Consumidor, que veio com a denominação de 
interesses ou direitos individuais homogêneos, onde a titularidade é perfeitamente 
individualizada. 

Sendo esses, como já dito, os decorrentes de origem comum, vê-se que esse 
não se constitui como um tertium genes, mas sim como uma mera modalidade pecu
liar, que tanto pode ser encaixado na circunferência dos interesses difusos quanto na 
dos coletivos. 

Por isso mesmo Hugo Nigro Mazzilli9 entende que "os interesses individuais 
homogêneos, em sentido lato, na verdade não deixam de ser também interesses cole
tivos". Isso porque, ao mesmo tempo que dizem eles respeito às necessidades de uma 
única pessoa, essas necessidades são as mesmas de todo um grupo de pessoas. 

Assim, apesar de classificar o direito em estudo como "difuso", isso não quer 
dizer que, em determinadas hipóteses, não possamos identificá-lo em situações ab
solutamente individualizadas. E o que ocorre no caso da pessoa lesada que, depois de 
ajuizada a ação e observado todo o trâmite processual, aguarda há longos anos seja 
proferida a sentença de mérito no respectivo processo, que se encontra paralisado no 
gabinete do juiz, enquanto os demais continuam tramitando normalmente. 

Como já observado, o direito à tutela jurisdicional tempestiva já vinha sendo 
considerado pela doutrina como uma decorrência do direito de acesso à Justiça, em 
vista do que dispõe o inciso XXXV do artigo 5° da Constituição Federal. Poderia 
parecer, então, em um primeiro momento, que o novo inciso acrescido pela Emenda 
Constitucional n. 45 não teria qualquer efeito prático. 

Entretanto, a norma constitucional, segundo o magistério de Celso Ribeiro 
Bastos,lO deve ser interpretada num sentido que lhe atribua maior eficácia possível 
que, na feliz síntese do precitado mestre, "se traduz na preservação da carga material 
que cada norma possui, e que deve prevalecer, não sendo aceitável sua nulificação 
nem que parcial". 

Daí se extrai que a grande importância desse direito ser normatizado constitu
cionalmente como "direito fundamental" reside exatamente na possibilidade de sua 
pronta efetivação, não apenas por ter ele eficácia plena, mas também à luz do que 
dispõe o artigo 5°, § 1°, da nossa Constituição: As normas definidoras dos direitos e 
garantias fUndamentais têm aplicação imediata. 

Tal dispositivo quis deixar expresso que, no tocante aos direitos fundamentais 
consagrados na Constituição Federal, o caso é de aplicabilidade imediata das respec
tivas regras independentemente de qualquer outra medida concretizadora. Negar-se 
essa característica às normas constitucionais que tratam dos direitos fundamentais 

9 A Defesa dos Interesses Difusos em]uízo. 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1995, p. 10. 
10 Hermenêutica e Interpretação Constitucional. São Paulo: Celso Bastos, 1997, p. 104-106. 
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significaria, em última análise, negar-lhes a própria fundamentalidade na essência. 
Nesse sentido Ingo Wolfang Sarlet:ll 

Se, portanto, todas as normas constitucionais sempre são dotadas de um míni
mo de eficácia, no caso dos direitos fundamentais, à luz do significado outorgado ao 
art. 5°, § 1°, de nossa Lei Fundamental, pode afirmar-se que aos poderes públicos 
incumbem a tarefa e o dever de extrair das normas que os consagram (os direitos 
fundamentais) a maior eficácia possível, outorgando-lhes, neste sentido, efeitos re
forçados relativamente às demais normas constitucionais, já que não há como 
desconsiderar a circunstância de que a presunção de aplicabilidade imediata e plena 
eficácia que milita em favor dos direitos fundamentais constitui, em verdade, um dos 
esteios de sua fundamentalidade formal no âmbito da Constituição. 

Se a aplicação da norma em análise é imediata, se impõe uma verificação das 
situações em que tal direito pode se encontrar lesado ou ameaçado de lesão, e de 
quais os instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para tutelá-lo. 

2 REPERCUSSÕES DA NOVA GARANTIA CONSTITUCIONAL PARA O 
PODER JUDICIÁRIO 

2.1 Compromisso dos juízes com a efetividade do processo 

Não podemos ser ingênuos a ponto de concluir que somente com textos legais, 
ainda que de índole constitucional, poderemos chegar à celeridade na tramitação dos 
processos: um elemento importantíssimo que deve ser observado para que possam ser 
alcançados os resultados esperados envolve exatamente a maneira pela qual o órgão 
judicial conduza o processo, ou seja, nenhum sistema processual, por mais bem in
tencionado que seja, se revelará efetivo se não contar com juízes empenhados em 
fazê-lo funcionar nessa direção. 

Aliás, de acordo com Américo Bedê Freire Júnior,12 

Não há dúvidas de que para a efetividade dos direitos fundamentais, verdadei

ro epicentro da modernidade, é preciso que o Judiciário assuma uma postura 

ativa, servindo com última trincheira contra a lógica totalitária da globalização 

em seu aspecto negativo. 

Dentro desse espectro, sabemos que, para a consolidação dos direitos funda
mentais e implementação dos direitos fundamentais sociais, se impõe a consolidação de 
um ativismo judicial responsável e consciente do lugar de destaque que o Poder Judi
ciário ocupa no Estado constitucional. O controle jurisdicional da Administração Pú-

11 A eficácia dos direitos fizndamentais. 3. ed., Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 259. 
12 FREIRE JÚNIOR, Américo Bedê. O Papel do Juiz no Mundo Globalizado. SínteseJomal, Ano 8, 

n. 89,julho/2004, p. 5. 
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blica exige um Judiciário forte e independente, capaz de garantir a supremacia da 
Constituição, ainda que em tempos de conjunturas político-econômicas desfavoráveis. 

O juiz inerte, omisso ou distante dos problemas sociais que estão ao seu lado é 
muito mais nocivo que o juiz que julga mal. Prudência e equilíbrio não se confun
dem com medo, e a lentidão da Justiça exige que o juiz deixe de lado o comodismo 
do procedimento ordinário, para assumir as responsabilidades de um novo juiz, que 
acompanha a evolução de seu tempo. 

E agora, com a nova previsão constitucional, o juiz não poderá mais se esque
cer que a lei estipula, em relação a todos aqueles que participam da relação jurídica 
processual, prazos para a prática dos atos processuais, pois, se assim não fosse, o 
processo se eternizaria, não cumprindo o seu papel social de solução de conflitos. Daí 
a especial necessidade de observância, de agora em diante, de todos os prazos previs
tos na lei processual, de modo a possibilitar o andamento mais célere dos processos. 

Em verdade, nunca houve a possibilidade de relaxamento em torno dos prazos 
processuais, principalmente pelas partes, vez que, decorrido o lapso de tempo, extin
gue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de se praticar o ato por 
força da preclusão temporal. Fala-se, por isso, nos chamados "prazos próprios". 

De outro lado, o artigo 189 do Código de Processo Civil fala dos prazos para 
o juiz - os despachos de mero expediente devem ser proferidos no prazo de dois 
dias, enquanto que as decisões devem ser prolatadas no prazo de dez dias. Temos, 
aí, os chamados "prazos impróprios", os quais, de acordo com a lição de Vicente 
Greco Filho,13 

são os instituídos para o juiz e auxiliares da justiça, os quais, se excedidos, 
podem gerar sanções, no processo ou fora dele, mas sem repercussão na situa
ção das partes em face do processo. 

Ora, a partir do momento que a razoável duração do processo se constitui 
como direito fundamental na Constituição Federal, passou a ser ainda maior o dever 
do juiz de envidar esforços no sentido levar o processo adiante, sem que se atrase mais 
ainda a prestação jurisdicional. Se é o juiz que preside o processo, e é ele o responsá
vel pelo impulso oficial, agora deve ele redobrar suas atenções para princípios como o 
da economia processual, o da instrumentalidade das formas, o da boa-fé, e etc., pois 
todos eles estão umbilicalmente ligados à celeridade do trâmite processual. 

Ao mesmo tempo, ao que parece, os "prazos impróprios", tanto no Código de 
Processo Civil quanto nos regimentos internos dos tribunais, deixaram de significar 
letra morta para constituir uma regra de observância cogente pelos órgãos judicantes. 
Vale lembrar que, antes do inciso LXXVIII do art. 5° da Carta Magna, a violação de 
um prazo impróprio somente importava em eventual responsabilização disciplinar 
para o juiz, o que em absolutamente nada atende ao interesse da parte, que deseja, na 
verdade, ver prestada a tutela jurisdicional almejada. 

13 Direito Processual Civil Brasileiro, 16. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, v. 2, p. 22. 
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2.2 O Poder Judiciário e o princípio constitucional da eficiência 

Mas não basta uma simples mudança de postura na pessoa do juiz, pois a 
imagem do Poder Judiciário é de uma caixa-preta, misteriosa, pouco acessível ao 
"indivíduo comum", contendo segredos que apenas "seres especiais", os juízes, po
dem decodificar. Tal conclusão faz parte de um relatório elaborado com base em 
uma pesquisa encomendada pela própria Associação dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) durante os debates da reforma do Judiciário no Congresso Nacional, ocorri
dos no ano de 2004. 

Segundo tal pesquisa, a população associa o Judiciário à imagem de uma tarta
ruga e a de um leão: 

as menções refletem os principais traços associados ao Judiciário e aos juízes

muito poder e autoridade, conhecimento, abstração e mistério, distanciamento 

das pessoas comuns. Parece um mundo à parte, tanto da sociedade quanto dos 

outros poderes. 14 

o amplo acesso à Justiça ainda comporta o exame do quadro da Magistratura, 
da divisão judiciária e da estrutura física e administrativa do Poder Judiciário, fatores 
estes que, conjugados, certamente constituem elementos necessários à análise da 
efetividade processual. 

Realmente, não há como deixar de reconhecer a existência de um número 
insuficiente de juízes e de funcionários, dos precários instrumentos de trabalho e do 
pouco investimento na estrutura física do Poder Judiciário. Não se pode mais admi
tir quadros administrativos inchados de cargos em comissão, contando com funcio
nários absolutamente despreparados e muitas vezes nomeados apenas por razões de 
parentesco. 

E de acordo com José dos Santos Carvalho Filho,15 

o dever de eficiência dos administradores públicos reside na necessidade de 

tornar cada vez mais qualitativa a atividade administrativa. Perfeição, celeridade, 

coordenação, técnica, todos esses são fatores que qualificam a atividade pública 

e produzem maior eficiência no seu desempenho. ( ... ) A eficiência da atividade 

administrativa, com efeito, produz frutos e causa benefícios à própria coletivi

dade. Daí configurar-se como dever do administrador público. Aliás, a Emenda 

Constitucional n. 19/98, como vimos, acrescentou no art. 37, caput, o princípio 

da eficiência. 

Esse é o verdadeiro desafio, inclusive para o Poder Judiciário, que, se enfrenta
do, poderá trazer à realidade uma velocidade materialmente possível de se imprimir 

14 Trechos publicados no jornal O Estado de São Paulo, 23.11.2 .004, p. A12. 
15 Manual de Direito Administrativo. 12. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 55. 
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ao processo, oportunizando os ajustes de recursos humanos e materiais, além de or
ganização e métodos para a aceleração do procedimento. 

Portanto, para que tenhamos um processo realmente efetivo, não basta apenas 
que normas sejam formuladas nesse sentido - é mister que ela seja aplicada, o que 
demanda um maior comprometimento tanto dos operadores do direito, como da
queles que administram a Justiça. 

3 INSTRUMENTALIZAÇÃO DA DEFESA DO DIREITO CONSTITUCIONAL 
À TEMPESTIVIDADE DA TUTELA 

3.1 Introdução 

Também não se pode aceitar a inserção de um novo direito fundamental no 
ordenamento jurídico sem que haja, ao mesmo tempo, à disposição dos lesados, ins
trumentos hábeis de tutela para as hipóteses de lesão ou ameaça a esse direito. Negar 
essa possibilidade significa negar um outro direito fundamental ainda mais caro, o de 
acesso à justiça (inciso XXXV do artigo 5° da CF). 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth,16 nessa moldura, ainda no século passado, 
observaram que 

o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o requisito fundamental
o mais básico dos direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário 
que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos. 

Exatamente por isso J. J. Gomes Canotilho17 já defendia que "não bastaria 
apenas garantir o acesso aos tribunais, mais sim e principalmente possibilitar aos 
cidadãos a defesa de direitos e interesses legalmente protegidos através de um acto de 
jurisdictio". Não é outra a lição de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres de Brito:18 

o texto constitucional é feito para ser aplicado. Dado o seu caráter instrumen

tal, o direito (e dentro deste o da Constituição não faz exceção) é elaborado com 

vistas à produção de efeitos práticos. É dizer: os seus enunciados não remanescem 

no nível puramente teórico das prescrições abstratas, mas descem ao nível con

creto das suas incidências fáticas. 

Nesse sentido, os direitos fundamentais devem projetar-se com efetividade sobre a 
realidade, e para tanto o juiz deve ter à sua disposição meios que assegurem a aplicação das 
respectivas regras constitucionais. Luiz Rodrigues Wambier32 reforça os argumentos: 

16 CAPPELLEITI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso ãJustiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988, p. 12. 

17 Direito Constitucional. 3. ed., Coimbra: Coimbra, 2000, p. 423. 
18 Interpretação e aplicabilidade das normas constitucionais. São Paulo: Saraiva, 1982, p. 34. 
19 WAMBIER, Luiz Rodrigues. A efetividade do processo e a nova regra do artigo 14 do CPC. In: 

CALMON, Eliana & BULOS, Uadi Lamego. Direito processual - inovações e perspectivas. São 
Paulo: Saraiva, p. 357. 
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A verdade por todos admitida é que o reconhecimento de direitos, tidos como 

fundamentais, no plano constitucional, cairia no vazio se a seu lado não houves

se, também, a previsão de um conjunto de instrumentos eficazes para a sua 

própria e efetiva realização, ou seja, é preciso que ao lado do reconhecimento 

dos direitos prevejam-se também os mecanismos para que eventual desrespei

to seja afastado e esses direitos 'existam' na vida da sociedade e não apenas 

formalmente. 

Então, diante dos casos concretos que podem se apresentar de lesão ou ameaça 
de lesão ao direito fundamental à tempestividade da tutela jurisdicional, alguns ins
trumentos podem ser utilizados para que a importantíssima previsão não acabe re
presentando uma simples peça decorativa do texto constitucional. 

Não foi sem razão que a redação dada pela Emenda Constitucional n. 45 
deixou expressa no dispositivo em comento, também, a concomitante garantia aos 
meios (ou instrumentos) que garantam a celeridade de tramitação dos processos. 

3.2 Mandados de segurança 

A partir do novel inciso LXXVIII acrescentado ao artigo 5° da Constituição 
Federal, passa a ser imperiosa a previsão de uma conseqüência processual para o 
descumprimento dos prazos impróprios, vez que, neste caso, violado estaria o direito 
subjetiv020 da parte à razoável duração do processo - e não há nada mais razoável que 
um lapso temporal previsto na própria lei. 

Ora, com a nova previsão constitucional, não pode mais a parte que suporta o 
"dano marginal" se contentar com uma mera representação administrativa contra o 
juiz por demora na prestação jurisdicional, ou com a interposição de uma correição 
parcial que, sob a costumeira justificativa do "volume excessivo de trabalho", no mais 
das vezes é rejeitada. 

Isso porque tem à sua disposição, como garantia constitucional (inciso LXIX, 
art. 5°), o mandado de segurança, que pode ser impetrado não apenas para impugnar 
ato comissivo da administração que viole direito líquido e certo, mas também contra 
a omissão administrativa de que resulte lesão ao mesmo tipo de direito. E tal instru
mento é cabível até mesmo contra atos judiciais: 

( ... ) toda vez que se puder evitar a consumação da lesão ou da ameaça pelo 

próprio sistema recursal e pela dinâmica do efeito suspensivo dos recursos, 

20 Segundo a lição de Paulo Roberto de Gouvêa Medina, abalizada na melhor doutrina, diz-se que existe 
direito subjetivo público quando uma pessoa administrativa se constitui em obrigação, segundo o 
direito público, para com o particular; ou, igualmente, o Estado para com uma das pessoas adminis
trativas por ele criadas, disso decorrendo que o administrado (ou o próprio órgão público) passa a ter 
a possibilidade de exigir (do Estado) prestações ativas ou negativas (Direito processual constitucional. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 138). 
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descabe o mandado de segurança à míngua de interesse jurídico na impetração. 

Inversamente, toda vez que o sistema recursal não tiver aptidão para evitar a 

consumação de lesão ou ameaça na esfáa jurídica do recon'ente, o mandado de 

segurança contra ato judicial tem pleno cabimento. Cabe, a bem da verdade, para 
salvaguardar o direito do recorrente e como forma de colmatar eventual lacuna 

da ineficiência do sistema recursal21 (grifas nossos). 

E já que não existe no sistema processual brasileiro recurso contra a "não deci

são" do juiz, e em vista da interpretação que deve ser dada ao inciso II ao art. 5° da 
Lei n. 1.533/51,22 o mandado de segurança, diante da previsão agora expressa na 

Constituição Federal para a tempestividade da tutela, pode ser evidentemente utili

zado dian te da violação ao direito subjetivo da parte de cumprimento p elo juiz dos 
prazos impróprios. 

E nem se diga que inexiste direito líquido e certo na hipótese, pois a simples 

demonstração pelo impetrante de que está sendo descumprido pelo juiz um prazo 

previsto na lei processual será suficiente para explicitar, à luz da Carta Magna, que 
há no caso ilegalidade ou abusividade a ser eliminada. 

Resta estabelecer, pois, quais seriam as conseqüências para o caso de concessão 

da segurança almejada. Se houver o pronto cumprimento da ordem, efetivada estará 

a providência que se pretende alcançar; por outro lado, se a autoridade coatora - no 
caso, o juiz que descumpre os prazos e não profere a decisão - permanecer inerte, 

como poderá ser alcançada a prestação jurisdicional que está sendo sonegada ao 
impetrante? 

De acordo com Sérgio Sérvulo da Cunha,23 

o mandado com o qual se presta a segurança não é simples ordem do juiz à 

autoridade coatora: é ato com o qual o Estado - através do órgão jurisdicional 

restaura o ordenamento violado pela autoridade coatora; gera, por isso, fato da 

Administração, em que o juiz se substitui à autoridade competente para satis

fazer ao impetrante; o que faltar, além disso, à efetivação do direito líquido e 

certo, é ato de instrumentação. Se a autoridade coatora l'ecusa a instrumentação, 

afasta-se a autoridade coatora - sujeito então às penalidades administrativas ou 

políticas por descumprimento de deve7'funcional-pondo-se substituto em seu lugm'. 

(grifas nossos) 

Então, obviamente sem prejuízo a aplicação da sanção pecuniária prevista no 
parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, acontecerá com o juiz da 

21 BUENO, Cássio Scarpinella. Mandado de segw'ança -comentários às Leis n. 1.533/51,4.348/64 e 
5.021/66 e outros estudos sobre mandado de segurança. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 49. 

22 Não se dará mandado de seglIrança qlIando se tratar de despacho ali decisão jlIdicial, qlIando haja 
reClIrso previsto /Jas leis processlIais a li possa ser modificado por via de correição. 

23 O efeito vinclúante e os poderes do jlIiz. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 102-103. 

COMISSÃO TE MÁTICA 11 - ÁREA CíVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÔNIO PÚBLICO 193 



MARCELO ZENKNER 

causa algo que de forma semelhante acontece com os membros do Ministério Públi
co no processo penal, quando o Procurador-Geral de Justiça discorda da promoção 
de arquivamento do inquérito policial (art. 28 do CPP): será designado um outro 
juiz de mesmo grau de jurisdição daquele que se recusou a cumprir o provimento 
mandamental, que ficará incumbido de proferir a decisão que se impõe no caso 
concreto. 

Note-se que a solução proposta, objetivando assegurar os meios que garantam 
o direito fundamental estabelecido no inciso LXXVIII do quinto artigo da Carta 
Magna, obviamente arranhará outros princípios, como o do juiz natural (inc. LIII 
do art. 5° da CF) e o da identidade física do juiz (art. 132 do CPC), o que natural
mente se resolverá através da proporcionalidade. 

3.3 Ações civis públicas 

Vale observar que o modelo de processo individualista estabelecido pelo Códi
go de Processo Civil de 1973 revela uma carência significativa na regulação dos lití
gios que se formam na atualidade, eis que, pautados em um sistema social e econô
mico que favorece a massificação das relações sociais, exigem uma tutela coletivizada. 
Conforme afirma Mauro Cappelletti,24 

Estamos assistindo, o lento, mas seguro declínio de uma concepção indivi
dualista do processo e da justiça. Todos os princípios, os conceitos, as estru
turas, que estavam radicadas naquela concepção demonstram-se sempre 
mais insuficientes a dar uma aceitável resposta para assegurar a necessária 
tutela aos novos interesses difusos e de grupo, que são vitais para as socie
dades modernas. 

Por isso, para que o sistema processual pudesse ser operacional, ele precisou 
caminhar nesse sentido. Não foi outro o fator motivador da Lei da Ação Civil Públi
ca (Lei n. 7.347/85), do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), etc. 
- os mais poderosos instrumentos de tutela dos chamados "direitos coletivos", dentre 
os quais se enquadra, como já examinado, o direito fundamental à razoável duração 
do processo. 

É o caso, por exemplo, dos jurisdicionados que reclamam, há muito tempo, da 
lentidão dos processos em determinada comarca, que possui uma única vara e, por 
isso, a tramitação processual é irregular e as sentenças somente são proferidas depois 
de muitos anos. E nem se diga que os titulares do direito seriam apenas aqueles com 
domicílio naqueles limites territoriais, vez que, dependendo da regra de competência 
a ser aplicada no caso concreto, qualquer pessoa poderia acabar sendo obrigada a 
demandar naquela circunscrição judiciária. 

24 CAPPELLETII, Mauro. Formazioni sociali e interessi di gruppo davanti alia giustizia civile. Rivista 
di Diritto Processuale, n. 30, 1975, p. 401. 
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É claro que a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos administrativos 
limita-se aos aspectos da legalidade e moralidade, sendo-lhe vedado adentrar no âmbito 
do mérito administrativo, da sua conveniência e oportunidade. Não poderia uma 
decisão judicial, assim, determinar a criação de novas varas, ou determinar a designa
ção de mais juízes ou funcionários para aquela comarca. Nesse contexto a lição de 
Hely Lopes Meirelles:2s 

o que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administra

tivo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, 

porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e 
não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conve

niências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder 

Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na 

sua falta, com os princípios gerais do Direito. 

Realmente, a Administração não pode ser compelida pelo Poder Judiciário a 
praticar atos discricionários, onde a conveniência e a oportunidade de praticá-los 
ficam a seu critério. Por outro lado, se o Poder Público, no âmbito administrativo, 
toma conhecimento de uma situação que configura violação à lei, deve imediatamen
te agir e implementar as medidas concretas para impedir a manutenção da lesão ao 
direito dos administrados, adotando as providências necessárias. 

E em caso de omissão ou vulneração aos princípios constitucionais, caberá ao 
Judiciário o dever imiscuir-se no âmago do ato administrativo, a fim de, mesmo nesse 
íntimo campo, exercer o juízo de legalidade, prestando a tutela jurisdicional que se 
fizer necessária para afastar aquela situação ilícita que se afigura. 

E com isso Américo Bedê Freire Júnior26 conclui pelo "(00') cabimento de ação 
civil pública com o objetivo de implantação ou correção de políticas públicas, permi
tindo que o processo coletivo se torne, então, eficaz mecanismo de materialização do 
controle judicial de políticas públicas". E cita, nesse sentido, Gregório de Almeida, 
que sustenta que 

a Constituição Federal não restringe o objeto material da ação civil pública (arts. 

5°, XXXV, e 129, IH), tanto que consagra expressamente, com já mencionado, 

o princípio da não-taxatividade da ação civil pública. Depois porque a implan

tação de políticas públicas, especialmente as exigidas constitucionalmente, nunca 
pode ser considerada como questão pertencente à seara da mera conveniência 
e oportunidade do administrador. A implantação de políticas públicas é dever 
do administrador, que se não as realizar conforme manda a Constituição e a 

legislação respectiva poderá ser acionado judicialmente por qualquer legitima
do coletivo interessado arrolado nos arts. 5° da LACP e 82 do CDC. 

25 Direito Administrativo Brasileiro, 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 678. 
26 Controle judicial de políticas públicas. São Paulo: RT, 2005, p. 98. 
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Isso porque o ordenamento constitucional exige um Poder Judiciário imbuído 
de "vontade de Constituição", plenamente consciente de seu papel na efetivação das 
normas constitucionais e que não se furte em decidir acerca da adequação das ações 
governamentais para o implemento dos direitos fundamentais . 

Destaque-se que tal atividade por parte do Poder Judiciário em absolutamen
te nada afronta o princípio da separação de poderes. Ao contrário: o fortalece e nele 
se justifica, porquanto a tripartição de poderes deve ser entendida apenas como uma 
divisão de funções necessária a uma melhor satisfação dos ditames constitucionais. 

Assim, se naquela comarca a segunda vara já foi criada por lei, de acordo com 
os critérios administrativos e discricionários do Poder Judiciário, é claro que possível 
buscar-se, através de um provimento jurisdicional a imediata implantação da mesma, 
com pelo menos mais um juiz e serventuários da justiça, a fim de desobstruir os 
canais judiciários, o que efetivamente atenuaria o grave problema de acumulação de 
processos. 

Observe-se que, em casos tais, não há qualquer invasão da discricionariedade 
administrativa do Poder Judiciário, que já reconheceu a necessidade de funciona
mento daquela nova vara - e por isso encaminhou projeto ao Poder Legislativo para 
que ela fosse criada por lei - objetivando o aprimoramento dos serviços que devem 
prestados aos jurisdicionados e, via de conseqüência, a aceleração da tramitação dos 
processos. 

Com isso não se pode negar, em hipóteses de omissão administrativa qua
lificada do Poder Judiciário, a possibilidade de ajuizamento de uma ação civil 
pública para tal finalidade . Conhecidos seus legitimados ativos (artigo 5° da Lei 
n. 7.347/85), a dúvida que poderia restar guarda pertinência com a formação de 
seu pólo passivo, diante das naturais dificuldades que o ente de direito público 
interno respectivo teria de efetivar o julgado em caso de procedência do pedido 
inicial. 

A ciência processual, em face dos fenômenos contemporâneos que a cercam, 
tem evoluído para considerar como legitimados para estar em juízo, ou seja, com 
capacidade de ser partes, entes sem personalidade jurídica, mas possuidores de perso
nalidade judiciária. 

Entre tais entidades estão, por expressa disposição de lei, o condomínio de 
apartamentos, a massa falida, o espólio, a herança jacente ou vacante, e as sociedades 
sem personalidade própria e legal (artigo 12 do Código de Processo Civil). A esse rol 
devem ser acrescentados o grupo, classe ou categoria de pessoas titulares de direitos 
coletivos, o PROCON ou órgão oficial do consumidor, o consórcio de automóveis, 
as Câmaras Municipais, as Assembléias Legislativas, a Câmara dos Deputados, e até 
o Poder Judiciário, quando defenderem, exclusivamente, os direitos relativos ao seu 
funcionamento e prerrogativas . 

Ora, se a pretensão esboçada em determinada ação judicial guardar pertinência 
com ato administrativo que deva ser praticado pelo chefe do Poder Judiciário, ou de 
uma decisão administrativa de um órgão colegiado deste, a procedência do pedido 
afetará diretamente a autonomia que lhe é outorgada pelo artigo 99, caput, da Consti-
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tuição Federal vigente, o que acaba determinando a inclusão, no pólo passivo da 
ação, do próprio Poder Judiciário.27 

Se quis o legislador constituinte proclamar a autonomia administrativa e fi
nanceira do Poder Judiciário, não se afigura razoável que se outorgue ao Poder Exe
cutivo, travestido de pessoa jurídica de direito público interno, a defesa de ato admi
nistrativo que, na verdade, deve ser praticado pelo Poder Judiciário no exercício dessa 
sua autonomia administrativa e financeira. 

E a doutrina já caminha nessa direção. Umberto Machado de Oliveira,28 por 
exemplo, é enfático: 

( .. . ) De tal sorte que, admitindo-se a existência dos direitos-autonomia, pari 
passu aos direitos-função, se afigura possível incluir-se o Poder Judiciário no 
pólo passivo para responder, por exemplo, aos termos de eventual ação judicial 
na qual se questione a prática de um ato administrativo por um de seus órgãos. 
O Poder Judiciário será representado pelo seu Presidente, o qual poderá, à 

semelhança do que ocorre no mandado de segurança impetrado pelo Procura
dor-Geral da República, produzir defesa sem a necessidade de estar represen
tado por advogado constituído. Nada impede, entretanto, que a lei que organi
za o Poder Judiciário crie, na sua estrutura administrativa, uma procuradoria 
jurídica com a atribuição de, entre outras, defendê-lo em ações tais. 

Por fim, em razão das questões orçamentárias e da reserva do possível, que 
podem representar graves problemas à consolidação de uma efetiva tutela jurisdicional 
ao direito consagrado no inciso LXXVIII do art. 5° de nossa Lei Maior, deve tam
bém figurar no pólo passivo, em litisconsórcio necessário, o ente de direito público 
interno responsável pelo repasse das verbas necessárias à implementação da medida 
pelo Poder Judiciário. 

4 CONCLUSÕES 

4.1 O direito fundamental à prestação jurisdicional tempestiva (inciso LXXVIII 
do art. 5° da CF), sendo transindividual, indivisível e de titularidade indeterminada, 
pode ser classificado com um direito difuso; 

27 Nesse sentido já temos jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLI
CA. EXCLUSÃO DO PODERjUDICIÃRIO DO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. Deve 
ser reformada a decisão que determinou a exclusão do Poder Judiciário do pólo passivo da ação civil 
pública, eis que possui capacidade judiciária para defender interesses institucionais próprios e vincula
dos ao exercício de seu funcionamento e prerrogativas. Decisão reformada, para que se proceda a 
citação do Poder Judiciário, dando normal prosseguimento do feito. Recurso conhecido e provido 
(TJGO, AI n. 40665-5/180, ReI. Des. Felipe Batista Cordeiro, 3a Câmara Cível. Apte.: Ministério 
Público; apdos. : Estado de Goiás e outros, j. 7.12.2004, DJ 14429 de 10.01.2005) . 

28 OLIVEIRA, Umberto Machado de. Capacidade judiciária do Poder Judiciário. Universo Jurídico, 
jun . 2003. Disponível em : <http://www. universojuridico .com.brlpublicacoes/doutrinas/ 
default.asp?action=doutrina&iddoutrina=1346>. Acesso em: 19 set. 2005. 
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4.2 O novel dispositivo constitucional tem eficácia plena e pode ser aplicado 
imediatamente, não estando sujeito a normas infraconstitucionais regulamentadoras; 

4.3 Em razão da previsão contida no inciso :xxxv do artigo 5° da Constitui
ção Federal, não se pode aceitar a inserção de um novo direito fundamental no 
ordenamento jurídico sem que haja à disposição dos lesados, ao mesmo tempo, ins
trumentos hábeis de tutela para as hipóteses de lesão ou ameaça a esse direito; 

4.4 A lesão ao direito fundamental de se obter a prestação jurisdicional em um 
tempo razoável pode ser verificada em casos individualizados e concretos, tendo o 
lesado, nessa hipótese, à sua disposição, o mandado de segurança; 

4.5 Nos casos em que a lesão atingir a coletividade, deverá ser utilizada a ação 
civil pública como instrumento de tutela a tal direito, objetivando afastar as omissões 
do Poder Judiciário que possam afetar o bom andamento dos processos; 

4.6 Paralelamente à introdução do novo dispositivo constitucional e à utiliza
ção dos instrumentos de tutela hábeis, deve haver a implantação de uma política 
voltada para a incessante busca de profissionalismo e eficiência dos serviços judiciári
os, somada a uma radical mudança de mentalidade dos juízes, que devem colocar o 
seu espírito criativo à disposição da sociedade na busca de soluções que realmente 
produzam os resultados práticos esperados por todos. 
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I - SíNTESE DOGMÁTICA 

A efetividade da tutela dos interesses ou direitos transindividuais a ser promo
vida pelo Ministério Público mediante compromissos de ajustamento de conduta é 
incompatível com o condicionamento da eficácia do referido instrumento a posterior 
manifestação do Conselho Superior do Ministério Público, imposto por algumas leis 
orgânicas de Ministérios Públicos Estaduais, devendo ser revogadas as normas que 
obstem a sua eficácia imediata. 

11 - JUSTIFICATIVA 

A tutela dos interesses ou direitos transindividuais mereceu especial atenção do 
legislador pátrio, quando da elaboração da Constituição Federal Republicana de 1988. 

Deveras, o Pacto Fundamental de 1988, preocupado com a defesa dos inte
resses sociais e individuais indisponíveis, confiou tarefa de tamanha envergadura ao 
Ministério Público, instituição a quem foi reconhecida a função precípua de defen
der a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indis
poníveis, à luz do art. 127, caput, daquela Cártula. 

Outrossim, buscando conferir maior efetividade a tal propósito e 
instrumentalizar a atuação ministerial, a Carta Política ampliou previsão inserida na 
Lei Federal n. 7.347, de 24.07.1985 (Lei da Ação Civil Pública), proclamando, em 
seu art. 129, In, caber ao Parquet a promoção do inquérito civil e da ação civil 
pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. Inaugurou-se, pois, a terceira fase da tutela jurí
dica dos direitos ou interesses transindividuais, identificada pela doutrina nacional 
como fase da tutela jurídica integral, irrestrita ou ampla. 

Malgrado o caráter não privativo da defesa dos interesses transindividuais pelo 
Ministério Público, expressamente consignado no art. 129, § 1°, daquele Pergaminho, 

Tese aprovada por maioria. 
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a nova ordem jurídica instituída pela Lex Legum recepcionou os dispositivos elencados 
na Lei Federal no 7.347, de 24.07.1985 (Lei da Ação Civil Pública), entre os quais 
aqueles que estipulavam a faculdade do cidadão e os deveres do servidor público, de 
juízes e tribunais de provocar a iniciativa do Parquet, participando-lhe fatos que pos
sam ensejar a propositura de ação civil pública (arts. 6° e 7°). De outra banda, a impor
tância do papel ministerial no tocante à defesa dos interesses transindividuais restou 
exuberantemente assinalada q ando o legislador constituinte versou sobre a ação civil 
pública justamente na seção destinada ao Ministério Público. 

Nesse diapasão, o provecto José dos Santos Carvalho Filho, membro do Minis
tério Público do Estado do Rio de Janeiro, arremata, com proverbial acuidade, que: 

conquanto concorrente a sua legitimidade ad causam, regra que, como já vimos, 

está contida no art. 129, § 1°, da CF, tem o Ministério Público, por toda a sua 

fisionomia jmídico-constitucional e por seus objetivos, o melhor encapamento 

para propor a ação civil pública visando à proteção dos interesses individuais e 

transindividuais sujeitos à sua custódia. Daí a constatação feita por José Carlos 

Barbosa Moreira de que, no tocante a esse tipo de ação, tem predominado, de 

maneim notável, a iniciativa do Ministério Público. (2001, 129) 

Debalde figure como instmmento jurídico inequívoco tendente à resolução de 
conflitos de interesses massificados ou transindividuais, a ação civil pública, ante a 
disciplina esboçada na Lei Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985 (Lei da Ação 
Civil Pública), não se apresentou como mecanismo de manejo inexorável para a con
secução daquele propósito. Nessa esteira, o art. 5°, § 6°, daquele Pergaminho pre
nunciou que os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compro
missos de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, 
datando tais instmmentos de eficácia de título executivo extrajudicial. 

Com efeito, a aludida previsão, impulsionsada pela tendência legislativa mais 
recente de ampliação do elenco de títulos executivos, ainda que criticada por parte da 
doutrina, veio ao encontro da necessidade de valorização da autonomia da vontade e 
do reconhecimento da crise do processo de conhecimento, consoante analisa, com 
percuciência, a Procuradora da República Geisa de Assis Rodrigues (2002, p. 207). 

A relevância do advento da possibilidade da celebração extrajudicial pelo Mi
nistério Público e os órgãos públicos legitimados de compromisso de ajustamento de 
conduta às exigências legais e da outorga de força executiva ao título firmado robus
tece-se sobremaneira quando se observa que a tutela objetivada, na espécie, descansa 
sobre interesses transindividuais (difusos, coletivos ou individuais homogêneos), que, 
por sua expressividade e resso ância sociais na sociedade contemporânea, mereceram 
lapidação própria através da disciplina legislativa insculpida na Lei Federal n. 7.347, 
de 24 de julho de 1985. 

Entrementes, à míngua de disciplina legislativa federal pormenorizada acerca 
da tramitação do inquérito civil e de procedimentos administrativos preparatórios 
(ou procedimentos de investigação prévia, como intitulado em alguns Estados), al-
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gumas leis orgânicas de Ministérios Públicos Estaduais culminaram por, ao assim 
fazer, privar os compromissos de ajustamentos firmados de eficácia imediata, 
condicionando a produção de seus efeitos à homologação do arquivamento do proce
dimento pelo Conselho Superior do Ministério Público. 

No Estado de São Paulo, a Lei Complementar n. 734, de 26 de novembro de 
1993, enfocando a questão pontifica in litteris: 

"Art. 112. O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que tenha ins

taurado e desde que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, 

mediante termo nos autos, compromisso do responsável quanto ao cumprimen

to das obrigações necessárias à integral reparação do dano. 

Parágrafo único. A eficácia do compromisso ficará condicionada à homologação 

da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do 

Ministério Público." 

Em idêntico sentido, na Bahia, a Lei Complementar Estadual n. 11, de 18 de 
janeiro de 1996, estabelece verbo ad verbum: 

"Art. 83 - O órgão do Ministério Público, nos inquéritos civis que tenha instau

rado e desde que o fato esteja devidamente esclarecido, poderá formalizar, 

mediante termo nos autos, compromisso do responsável quanto ao cumprimen

to das obrigações necessárias à integral reparação do dano. 

Parágrafo único - A eficácia do compromisso poderá ficar condicionada à ho

mologação da promoção de arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Su

perior." 

É sabido que a questão tem provocado acirrados debates entre os doutrinadores 
no tocante à constitucionalidade de comando normativo desse jaez. Nesse quadrante, 
parte daqueles não vislumbra qualquer eiva em dispositivo dessa natureza, sob o 
argumento de que não trataria de matéria processual, mas de organização interna da 
Instituição, nos termos do disposto no art. 128, § 5°, da Constituição da República, 
compatibilizando, destarte, os princípios constitucionais institucionais da 
indivisibilidade e da unidade com o princípio da independência funcional. Perfilhando 
tal entendimento, posicionam-se os Promotores de Justiça do Estado de São Paulo 
Luiz Roberto Proença (2001, p. 130) e Fernando Grella Vieira (2002, p 284). 

De outra banda, Hugo Nigro Mazzili (1999, p. 311-312) e Geisa de Assis 
Rodrigues (2002, p. 207) sustentam a inadmissibilidade do condicionamento da 
eficácia do compromisso de ajustamento de conduta celebrado, inquinando de 
inconstitucional a exigência de que aquele seja referendado pelo Conselho Superior 
do Ministério Público. 

Com efeito, asserem os mencionados doutrinadores que norma atinente à cons
tituição de um título executivo extrajudicial ostenta natureza processual, cuja com
petência legislativa é de titularidade privativa da União, ex vi da dicção normativa 
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emergente do art. 22, I, da Carta Política de 1988. Vedada, por conseguinte, estaria, 
em nosso sistema federativo, a iniciativa legislativa dos Estados nesta seara. 

Razão assiste, segundo nos parece, a essa segunda corrente, sendo pertinente 
trazer a lume, por sua singular clareza, os felizes e argutos comentários de Hugo 
Nigro Mazzili, mestre de nomeada, quando pontua ex cathedra, que "cometeu o 
mesmo absurdo que o faria o legislador estadual se tentasse dizer que o cheque só 
teria eficácia de título executivo a partir da terceira recusa de pagamento pelo banco 
sacado, ou a partir de quando protestado .. . " (1999, p. 312). 

Ainda que se conclua pela incolumidade constitucional de comando normativo 
dessa natureza, questionamento cuja resolução, gize-se, não constitui o objeto de aná
lise primordial proposto pela presente tese, revela-se imperiosa e inadiável mais pro
funda e cuidadosa reflexão acerca da compatibilidade de norma que tal com a preocu
pação com a efetividade da tutela dos interesses ou direitos transindividuais confiada ao 
Parquet em legitimidade prioritária (ainda que concorrente), como se disse alhures. 

De fato, impende assinalar, ab initio, que a imposição de aprovação do Conse
lho Superior como condição antecedente de eficácia do compromisso de ajustamento 
importa inequívoca e inaceitável disparidade entre os ajustamentos de conduta fir
mados por órgão ministerial e por órgãos públicos outros. Assim é que o ajustamento 
de conduta chancelado pelo Parquet careceria de efeitos imediatos, apenas os produ
zindo após passado pelo crivo daquele órgão colegiado, ao tempo em que o ajuste de 
conduta celebrado pelos demais órgãos públicos legitimados à propositura da ação 
civil pública operaria efeitos tão logo celebrado, ressalvada expressa previsão em con
trário constante do instrumento por avença das partes. 

Argumentam os defensores de tal limitação que, em não se prevendo a delibera
ção do Conselho Superior como condição de impressão de eficácia à transação, nenhu
ma forma de controle haveria sobre a composição da ofensa ultimada pelo órgão minis
terial. Entrementes, se o art. 5°, § 6°, da Lei Federal n. 7.347, de 24 de julho de 1985, 
admitiu possa qualquer órgão público legitimado (nessa categoria se inserindo a União, 
os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, autarquias e fundações de direito públi
co) tomar o compromisso de ajustamento de conduta, sem estipular, para a validação 
do ajuste, a necessidade de intervenção do Parquet, defendida pelo ilustre Paulo Cezar 
Pinheiro Carneiro, citado por José dos Santos Carvalho Filho (2001, p. 206), incom
preensível a imposição da confirmação do arquivamento pelo Conselho Superior para a 
eficácia do ajuste firmado por órgão de execução ministerial. Nesse quadrante, não é 
despiciendo afirmar a maior suscetibilidade dos representantes daqueles órgãos públi
cos a desvios ou influências estranhas ao interesse público, na condução dos compro
missos de ajustamento de conduta, em detrimento dos interesses transindividuais. 

No particular, digno de registro ainda que, como já se vincou anteriormente, o 
compromisso de ajustamento de conduta visa à proteção de interesses transindividuais 
contra violações ou ameaças de violações, que, por sua relevância social, mereceram 
especial tratamento legislativo. Tais interesses transindividuais (difusos, coletivos e 
individuais homogêneos), por vezes, exigem tutela imediata através da adoção de 
providências concretas a cuja realização se obrigou aquele que o firmou perante o 
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órgão ministerial. A ausência de eficácia imediata ao ajuste pode ensejar a violação 
cuja prevenção objetivou o Parquet ou a continuidade da violação aos interesses difusos, 
cuja almejou o órgão ministerial alcançar. 

Em idêntico posicionamento, Geisa de Assis Rodrigues adverte com lucidez: 

Ora, na prática, logo após a celebração do ajuste as suas medidas começam a 

surtir efeito, e é ideal que assim o seja, porque a delonga natural para apreciação 

da deliberação em ajustar pelo Conselho Superior poderia importar em com

prometimento do objetivo do ajuste. A burocratização excessiva da atividade 

de composição de litígios é absolutamente contraproducente e insensível aos 

valores cuja proteção é reclamada no ajuste. (2002, p. 203) 

No Estado de São Paulo, o Conselho Superior do Ministério Público editou a 
Súmula n. 20, preconizando: 

C2!,lando o compromisso de ajustamento tiver a característica de ajuste prelimi

nar, que não dispense o prosseguimento de diligências para uma solução defi

nitiva, salientado pelo órgão do Ministério Público que o celebrou, o Conselho 

Superior homologará somente o compromisso, autorizando o prosseguimento 

das investigações. 

Destina-se o compromisso de ajustamento preliminar à hipótese de necessidade 
de se fixarem de logo algumas obrigações a fim de ser protegido o interesse transindividual, 
ainda que o procedimento prossiga visando à solução mais completa para o problema. 
Neste caso, em atendimento ao art. 366, parágrafo único, do Manual de Atuação 
Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de São Paulo, aprovado pelo Ato n. 

168, de 21 de dezembro de 1998, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Corregedoria
Geral do Ministério Público daquele Estado, deverá o Promotor de Justiça consignar 
naquele instrumento que sua celebração não implica solução definitiva do objeto do 
inquérito civil, encaminhando apenas o ajuste preliminar à homologação do Conselho 
Superior, que autorizará o prosseguimento das investigações. 

Tal orientação discrepa da preleção do preclaro Fernando Grella Vieira ao 
obtemperar que: 

Como a exigência de homologação do Conselho Superior está vinculada ao 
encerramento do inquérito civil, eventual ajuste provisório independe da inter

venção do aludido órgão superior, mesmo porque, de acordo com a diretriz 

fixada pelo § 60 
do art. 50 da Lei n. 7.347/85, apenas o compromisso definitivo, 

que contemple todas as obrigações cabíveis e as cominações pertinentes, é que 
forja o título executivo. (2002, p. 285-286) 

Todavia, entendemos que tal solução, a partir dos compromissos de ajusta
mento preliminares, pode não atender por completo a necessidade de satisfação ime-
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diata do interesse ou direito transindividual, porquanto, uma vez descumprido, po
der-se-ia entender que não prescinde de ulterior sanção do Conselho Superior do 
Ministério Público na forma do Manual de Atuação Funcional dos Promotores de 
Justiça do Estado de São Paulo, ou, dispensado o referendo, carecerá ainda assim de 
força executiva, consoante interpretação de Fernando Grella Vieira. 

Por outro lado, a exigência de eficácia imediata dos compromissos de ajusta
mentos de conduta celebrados pelos órgãos de execução ministeriais aumenta sobre
modo quando se vislumbra a iminência de racionalização da intervenção do Parquet 
na área cível, intensificando a sua atuação nas áreas de combate à criminalidade e de 
defesa dos interesses transindividuais, conforme Planos Gerais de Atuação elabora
dos por Ministérios Públicos de diversos Estados. 

Se, por vezes, a manifestação do Conselho Superior do Ministério Público 
não surge atualmente com a indispensável e desejada celeridade, ante o crescente 
número de inquéritos civis e procedimentos preparatórios que lhe são encaminhados, 
o que dizer quando da implementação da chamada racionalização da intervenção 
ministerial, incrementando, de forma significativa, o número de procedimentos sub
metidos à apreciação daquele órgão? Deverão os interessados (indeterminados ou 
determináveis, conforme se cuide de interesse difuso, coletivo ou individual homo
gêneo) aguardar o reexame necessário daquele órgão, suportando as conseqüências de 
possível subsistência do conflito de interesses, sem que possa o órgão ministerial de 
primeiro grau buscar a satisfação do direito transindividual já reconhecido no título 
através da devida ação de execução? 

Ora, se ações de homologação judicial de ajustamentos de conduta já eram 
manuseadas em razão da utilidade de se dispor de um título executivo judicial no 
caso concreto e se reduzir a potencial amplitude dos embargos do devedor, tenderão 
a ser mais e mais manejadas nas hipóteses em que a efetividade da tutela dos interes
ses transindividuais perseguida pelo Parquet reclame providências concretas subse
qüentes à celebração do título executivo extrajudicial, ante o condicionamento dos 
efeitos do ajuste de conduta ao referendo do Conselho Superior e a eventual demora 
deste órgão em apreciar o ajustamento firmado. 

Não se deve deslembrar tampouco que os compromissos de ajustamento de 
conduta firmados pelo Ministério Público reclamam a existência de inquérito civil 
ou procedimento administrativo preparatório, em cuja instrução haverá de restar de
vidamente esclarecido o fato investigado de modo a possibilitar a segura celebração 
daqueles. Saliente-se, outrossim, que a instauração de inquérito civil, atribuição ex
clusiva do Ministério Público e estranha aos demais legitimados para a propositura 
da ação civil pública, faz avultar a seriedade inerente à atuação investigatória minis
terial de modo a possibilitar precisa definição da situação de violação ou ameaça de 
violação aos interesses transindividuais e das obrigações a serem assumidas naquele 
instrumento para prevenir ou reparar as violações aos interesses salvaguardados. Tal 
assertiva é corroborada pela constatação empírica da extrema excepcionalidade da 
não ratificação pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado da Bahia de 
arquivamentos fundados em compromissos de ajustamentos de conduta celebrados 
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pelas Promotorias de Justiça deste Estado, o que certamente não é particularidade 
desta entidade federativa. 

A seriedade ínsita à atuação ministerial na condução do inquérito civil ou 
procedimento preparatório e confecção das cláusulas obrigacionais componentes dos 
compromissos de ajustamento de conduta não repeliria, contudo, entendendo-se 
constitucional a normatização sobre a eficácia do título executivo extrajudicial atra
vés das leis orgânicas estaduais do Ministério Público, a possibilidade de que as 
obrigações assumidas se sujeitassem à condição resolutória de cessação de seus efeitos 
caso o Conselho Superior do Ministério Público não ratificasse o arquivamento de
corrente do ajuste. 

Ao título executivo extrajudicial estaria, destarte, conferida eficácia imediata, 
cuja cessação poderia ser determinada por decisão daquele órgão superior, quando do 
exercício do reexame necessário do arquivamento, satisfazendo, assim, a necessidade de 
controle sobre a composição do ajuste, aduzida pelos defensores da limitação vergasta
da. Anote-se, ademais, que a providência indigitada poderia ser encetada sem prejuízo 
das medidas disciplinares cabíveis para apurar responsabilidade ou eventual falta funci
onal do Promotor de Justiça, a que alude Nelson Nery Júnior (1993, 38). 

De outra parte, convém gizar que o art. 14 da Lei Federal n. 7.347, de 24 de 
julho de 1985 (Lei da Ação Civil Pública), excepcionando a regra geral de que ao 
recurso de apelação serão conferidos os efeitos suspensivo e devolutivo, ditada no art. 
520 da Lei Civil Instrumental, firmou diretriz específica de não suspensividade dos 
efeitos dos recursos nas ações civis públicas, salvo quando o juiz verificar a necessidade 
de se evitar dano irreparável à parte. É que, conforme o luminoso escólio do pranteado 
José dos Santos Carvalho Filho, como a ação responde à necessidade de proteção de 
interesses coletivos e difusos, preferiu o legislador dar crédito de certeza presumida às 
decisões proferidas pelo juiz (2001, p. 383). Nesse diapasão, afigura-se-nos manifesta 
incompatibilidade entre o propósito inspirador do reportado preceptivo, vale dizer, a 
conveniência e, por vezes, inafastável necessidade de tutela imediata dos interesses 
transindividuais, e os comandos normativos inseridos em algumas leis orgânicas dos 
Ministérios Públicos dos Estados, tais como São Paulo e Bahia, obstando a eficácia 
imediata dos compromissos de ajustamento de conduta celebrados. 

Há que se salientar, por derradeiro, que salutar seria se a questão da eficácia 
dos compromissos de ajustamento de conduta viesse a ser tratada de maneira unifor
me nos diferentes Ministérios Públicos dos Estados e no Ministério Público da União 
(Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público 
Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios), mediante condução 
do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Evitar-se-ia, destarte, que, exempli 
gratia, quanto à mesma espécie de interesse transindividual (meio ambiente, consu
midor, infância e juventude, cidadania etc), o instrumento ostentasse eficácia imedi
ata e incondicionada se celebrado por um órgão, porém dela estivesse despido caso 
nele interviesse órgão integrante de Ministério Público de Estado distinto, conquan
to caracterizados por idêntico perfil constitucional no tocante à defesa dos interesses 
ou direitos transindividuais. 
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111 - CONCLUSÃO 

A efetividade da tutela dos interesses transindividuais a ser promovida pelo 
Ministério Público mediante compromissos de ajustamento de conduta é incompa
tível com o condicionamento da eficácia do referido instrumento a posterior mani
festação do Conselho Superior do Ministério Público, imposto por algumas leis or
gânicas de Ministérios Públicos Estaduais, devendo ser revogadas as normas que 
obstem a sua eficácia imediata. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Colocação do tema 

Há discussões sobre o foro competente para a ação civil de responsabilidade 
por ato de improbidade administrativa, no caso de agente público estadual, ser a 
capital do estado, o local da ação ou omissão, ou o local do dano. 

Se admitirmos que tal ação civil é uma espécie de ação coletiva, em razão do 
que também se lhe aplicaria a regra da competência territorial absoluta, essa incerte
za jurídica poderá acarretar as graves conseqüências da absolutidade da competência 
(veja item 1.4 adiante). 

Diversamente, numa interpretação simplista, também se pode defender que 
tal ação civil segue a regra do art. 100, V, "a", do Código de Processo Civil (CPC), 
que estabelece a competência territorial relativa do local do "ato", com possível 
questionamento sobre "ato" englobar ação (ou omissão) e resultado danoso. 

A solução da questão passa pelo princípio da efetividade em matéria de inte
resses difusos e coletivos, pelo princípio da complementaridade normativa recíproca 
entre leis de ações coletivas e pela natureza jurídica do interesse em probidade admi
nistrativa. 

1.2 Princípio da efetividade em matéria de interesses difusos e 
coletivos 

As "ações coletivas" ou "ações civis públicas" são instrumentos que, dentre 
outras coisas, objetivam a efetividade processual na defesa dos interesses difusos ou 
coletivos lato sensu. 

A Constituição da República (CR), ao estabelecer o inquérito civil e a ação 
civil pública para defesa de interesses difusos e coletivos (art. 129, IH), acolheu, 

Tese aprovada por unanimidade. 
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implicitamente, o princípio da efetividade destes instrumentos na defesa de interes
ses difusos e coletivos. 

A rigor, trata-se de uma especificação, no campo dos interesses difusos e coleti
vos, do princípio constitucional implícito da efetividade, que se extrai dos objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 2°, CR), cabendo ressaltar que 
tais objetivos e, portanto, tal princípio vinculam todos os Poderes e entes públicos, em 
todos os níveis da federação. Conforme se depreende deste dispositivo constitucional, o 
objetivo maior do Estado brasileiro, em síntese, é a efetiva realização da Justiça Social. 

1.3 Princípio da complementaridade normativa recíproca entre leis 
de ações coletivas 

A Lei da Ação Civil Pública - LACP (art. 21 da Lei n. 7.347/1985) deter
mina que se apliquem à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individu
ais, no que for cabível, os arts. 81 a 104 do Código de Defesa do Consumidor -
CDC (Lei n. 8.078/1990), que trata da defesa do consumidor em juízo. 

O art. 90 do CDC, por sua vez, estabelece que se apliquem às ações previstas 
no CDC as normas do Código de Processo Civil e da Lei n. 7.347/1985, inclusive 
no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. 

Se atentarmos para o princípio da efetividade em matéria de interesses difusos 
ou coletivos, podemos considerar que há um verdadeiro princípio da complementaridade 
normativa recíproca entre leis que tratam de ações coletivas em geral. 

1.4 Interesse difuso na probidade administrativa e ação coletiva 

Podemos admitir que a ação civil de responsabilidade por ato de improbidade 
administrativa é uma espécie de ação coletiva (ou ação civil pública relativa a interesse 
difuso), se observarmos que há um interesse difuso de coibir a improbidade adminis
trativa e, por conseguinte, um interesse difuso na probidade administrativa (e, mais 
amplamente, na moralidade administrativa). Nesse sentido, são interesses caracteri
zados pela indeterminação dos titulares (a coletividade ou, mais precisamente, os 
habitantes do município, do e tado ou até do país), inexistência de relação jurídica 
base entre eles e indivisibilidade do bem jurídico. Ainda que nos referíssimos a pe
quenos municípios, onde seria, em tese, possível a determinação relativamente fácil 
de seus habitantes, estaríamos, na "pior" hipótese, diante do conceito legal de inte
resse coletivo stricto sensu (art. 81, II, Lei n. 8.078/1990 - CDC). Em outras pala
vras, toda a coletividade de um município, de um estado-membro ou mesmo do país 
tem interesse difuso ou coletivo na probidade administrativa. 

Assim, naquilo que não conflitarem com as disposições expressas da Lei n. 
8.429/1992, a Lei n. 7.347/1985 (LACP) e o Código de Processo Civil (CPC) são 
aplicáveis à ação e ao processo por ato de improbidade administrativa. 

Nesse contexto, a questão da competência torna-se especialmente importante, 
tendo em vista o disposto no art. 2° da Lei n. 7.347/1985. 
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Este dispositivo legal estabelece que as ações serão propostas no foro do local 
onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência "funcional" para processar e julgar 
a causa. Em termos mais exatos, trata-se de hipótese de competência de foro absolu
ta. Isto constitui uma exceção à regra geral da relatividade da competência territorial, 
com as graves conseqüências decorrentes da absolutidade, como acarretar nulidade 
absoluta, não se prorrogar, não depender de exceção para ser conhecida, poder ser 
conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição e até em ação rescisória. 

2 FORO DA CAPITAL 

2.1 Via Código de Defesa do Consumidor 

Tendo em vista a natureza de ação coletiva da ação civi de responsabiliddade 
por ato de improbidade administrativa e o princípio da complementaridade normativa 
recíproca, a competência seria regida pelo art. 2° da LACP. 

Entretanto, o que seria "local do dano" em termos de ato de improbidade 
administrativa? 

Se um servidor público municipal de um pequeno município praticar um ato 
de improbidade administrativa, podemos pensar que há problemas de probidade 
naquele município, mas se um policial civil ou militar praticar um ato de improbidade 
administrativa nesse mesmo município, podemos ser levados a pensar que há proble
mas de probidade na polícia do respectivo estado e nos sentirmos inseguros, em um 
município distante daquele, porque a mesma categoria de servidor público - policial 
civil ou militar - também trabalha neste outro município. Se policiais federais inte
grantes da superintendência de um estado praticam improbidade administrativa, a 
Polícia Federal pode ter sua confiabilidade afetada em todo o país. 

Esse exemplo nos indica que a noção de dano à probidade administrativa não 
se ajusta exatamente à idéia de um dano material causado pelo agente público. 

Nessa linha, entendemos que o "local do dano" à probidade administrativa 
acompanha, minimamente, o território de localização do ente público ao qual per
tence o agente público. Portanto, o dano causado por ato de improbidade adminis
trativa praticado por agente público estadual atinge todo o território do respectivo 
estado. 

Em matéria de interesses difusos ou coletivos, que norma rege a hipótese da 
dano abrangente de mais de um foro? 

No caso, a questão pode ser solucionada pela noção de "dano regional" e de 
"dano nacional" do CDC. O art. 93, II, do CDC estabelece que, ressalvada a com
petência da Justiça Federal, é competente para a causa a justiça local, no foro da 
Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de âmbito nacional ou 
regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competên
cia concorrente. 

O dano praticado pelo agente público estadual é um "dano de âmbito regio
nal", pois atinge o território do respectivo estado. 
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Logo, por esse raciocínio, o foro competente é o da capital do estado ao qual 
pertence o agente público. 

Os estritos termos do art. 93, II, do CDC afastaria a aplicabilidade do dispos
to no art. 75 do CC/2002 quanto a outras pessoas jurídicas, ou seja, ainda que a 
autarquia ou a fundação estaduais tenham sede fora da capital, esta continuaria a ser 
o foro competente, em matéria de interesses difusos ou coletivos, pois aquele dispo
sitivo legal disse que se aplicam as normas do CPC quanto aos casos de competência 
concorrente, isto é, qual prevalece e não qual é foro competente. 

2.2 Via Lei da Ação Popular 

Pode-se chegar ao foro da capital também por outro caminho. 
O art. 17, § 3°, Lei n. 8.429/1992 estabelece que, no caso de a ação principal 

ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 
3° do art. 6° da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular - LAP). 

O art. 6°, § 3°, do da Lei n. 4.717/1965 dispõe: 

A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de 

impugnação, poderá abster-se de contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado 

do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 

representante legal ou dirigente. 

Numa interpretação literal, a pessoa jurídica de direito público poderia ocupar 
o pólo passivo, em litisconsórcio passivo. 

Então, nesse raciocínio, nos termos do art. 17°, § 3°, da Lei n. 8.429/1992 c/ 
c art. 6°, § 3°, da Lei n. 4.717/1965, art. 100, IV, "a", do CPC e art. 75 do CC/ 
2002, o foro competente é o foro da capital, quando o agente público estadual per
tence à administração direta (como os agentes ou servidores públicos dos Poderes 
Executivo, Legislativo estaduais e do Ministério Público estadual) ou aos entes da 
administração indireta (como autarquias e fundações públicas estaduais) que tiverem 
sede na capital. 

2.3 Foro do "ato" 

Numa interpretação simplista, por não ter esforço sistemático que preserve a 
coerência do "sistema jurídico", pode-se negar a aplicabilidade da LACP e, por con
seguinte, do CDC, com base no fato de a LACP, no art. 2°, referir-se "As acões 
prevista nesta Lei ( ... )", ou se'a, na LACP, quando trata da competência absoluta 
pelo foro do local onde ocorrer o dano. 

Ora, não se aplicando a LACP, a LIA seguirá o regime comum do CPC. 
~anto ao cabível da LAP na LIA (art. 17°, § 3°, da Lei n. 8.429/1992 -

LIA c/c art. 6°, § 3°, da Lei n. 4.717/1965 - LAP), poderia ser entendido que a 
pessoa jurídica à qual pertence o agente supostamente ímprobo não ocuparia o pólo 
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passivo, mas, sim, tão-somente poderia prestar informações, colocando-se contra ou 
a favor do ato impugnado, conforme, respectivamente, entendesse caracterizar-se ou 
não como ato de improbidade administrativa. Isso seria o "adaptável" da contestação 
da LAP no âmbito da LIA. 

Assim, como a ação civil de responsabilidade por ato de improbidade admi
nistrativa comporta o ressarcimento integral do dano, o foro competente seria o "lu
gar do ato", nos termos do art. 100, V, "a", do CPC ("lugar do ato ou fato para a ação 
de reparação do dano"). 

Adiante, veja a possível controvérsia interpetativa sobre o sentido de "ato", 
nesse dispositivo legal. 

3 FORO CONCORRENTE 

A efetividade da "ação coletiva" ou "ação civil pública", na proteção de interes
ses coletivos lato sensu, depende da produção de provas. O foro do local do dano 
como foro competente para ações civis públicas (art. 2° da Lei n. 7.347/1985) é 
relevante, dentre outras razões, pela suposição de que a instrução processual probatória 
é mais efetiva nele, em razão de o órgão jurisdicional e o respectivo processo terem 
proximidade física do evento danoso. 

O art. 21, I, da Lei n. 8.429/1992 estabelece que a aplicação das sanções 
previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público. 
Há várias ilações que podem ser feitas deste dispositivo legal, como a previsão de 
"dano presumido", que implica a inversão do ônus probatório, ou, numa linha mais 
punitiva, dentro de uma interpretação literal, a desnecessidade do dano para caracte
rizar qualquer das hipóteses de ato de improbidade administrativa. 

Todavia, interessa-nos a dicotomia que a lei faz entre ação ou omissão 
caracterizadoras do ato de improbidade administrativa (art. 9°, caput - "auferir" - e arts. 
10, caput, e 11, caput - "qualquer ação ou omissão) e o resultado danoso (art. 21, I). 

O dano, patrimonial ou moral, é elemento do "ato ilícito" civil (art. 186 a 
188, CC/2002). Assim, tanto a ação ou omissão quanto o dano constituem elemen
tos essenciais do ato ilícito. 

Daí a possível controvérsia interpretativa sobre o sentido de "ato" ou "fato" 
Gurídicos) no art. 100, V, "a", CPC, que dispõe ser competente o foro do local do 
ato ou fato para a ação de reparação do dano. Se a ação ou omissão estão no foro X e 
o resultado danoso encontra-se no foro Y, o certo é que o ato ilícito encontra-se nos 
dois foros, pois é composto simultaneamente pela ação ou omissão e pelo dano. 

A posição, anteriormente exposta, de que a capital é o foro competente deve 
ser flexibilizada pela aplicação do "princípio constitucional da efetividade em maté
ria de defesa de interesses difusos ou coletivos", uma vez que essa efetividade talvez 
seja melhor alcançada, no caso concreto, pela propositura da ação coletiva no local da 
ação ou omissão, bem como no local do dano. 

Entretanto, se o foro da capital, o foro da ação ou omissão, ou, ainda, o foro do 
dano fosse competente com exclusão do(s) outro(s), a insegurança quanto ao foro 
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competente acabaria gerando, por exemplo, nulidades, o que acarretaria a violação do 
princípio da efetividade. 

Assim, pensamos que os referidos foros são abstrata, igual e absolutamente 
competentes, ou seja, trata-se de foros concorrentes, que é a interpretação que me
lhor satisfaz o princípio constitucional implícito da efetividade em matéria de defesa 
de interesses difusos ou coletivos, o princípio da complementaridade normativa recí
proca entre leis de ações coletivas e o princípio da segurança jurídica, por resolver, de 
maneira razoável, as aparentes antinomias e lacuna quanto à competência em matéria 
de ato de improbidade administrativa praticado por agente público estadual. 

No caso concreto, o critério de fIxação da competência entre esses foros con
correntes é o da prevenção, fIrmada com a propositura da ação civil de responsabili
dade por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 3°, da LIA. 

Conforme o art. 263 do CPC, "Considera-se proposta a ação, tanto que a 
petição inicial seja despachada pelo juiz, ou simplesmente distribuída, onde houver 
mais de uma vara". 

4 CONCLUSÃO 

o foro da capital do estado, o foro da ação ou omissão e o foro do dano são 
foros concorrentes para a ação civil de responsabilidade por ato de improbidade ad
ministrativa praticado por agente público estadual, ou seja, abstrata e igualmente 
competentes, com base no princípio constitucional implícito da efetividade em ma
téria de defesa de interesses difusos ou coletivos (art. 2° e 129, IH, da CR), no 
princípio da complementaridade normativa recíproca entre leis de ações coletivas 
(art. 21 da LACP e art. 90 do CDC), no princípio da segurança jurídica (art. 5°, 
caput, CR) e nas disposições legais dos arts. 2° e 21 da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 93, 
H, da Lei n. 8.078/1990, art. 14, § 3°, da Lei n. 8.429/1992 c/c art. 6°, § 3° da 
Lei n. 4.717/1965, e art. 100, IV, "a", do CPC c/c art. 75 do CC/2002, que é a 
melhor interpretação, por resolver, de maneira razoável, as aparentes antinomias e 
lacuna quanto à referida competência, preservando-se a efetividade dos interesses 
difusos ou coletivos. 

No caso concreto, o critério de fixação da competência entre esses foros con
correntes é o da prevenção, fIrmada com a propositura da ação civil de responsabili
dade por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 17, § 3°, da Lei n. 
8.429/1992. 
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1 INTRODUÇÃO 

o art. 23, lI, da Lei n. 8.429/1992 estabelece que as ações destinadas a levar 
a efeito as sanções previstas nesta lei podem ser propostas: "dentro do prazo prescricional 
previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do 
serviço público, no casos de exercício de cargo efetivo ou emprego". 

Já está assentado na doutrina que se deve tomar como referência o prazo 
prescricional previsto para a prescrição relativa à demissão, quando não prevista a 
relativa à demissão a bem do serviço público. 

Nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego públicos, qual é o prazo 
prescricional do ato de improbidade administrativa, quando não estabelecida, na 
legislação específica da categoria a que pertence o servidor público que praticou o ato 
de improbidade administrativa, a prescrição relativa à demissão a bem do serviço 
público ou, simplesmente, à demissão? 

Pensamos que, no caso, o prazo prescricional deve ser determinado conforme 
a condição de civil ou militar do servidor público e o ente federativo a que pertence. 

2 SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS 

Vejamos, inicialmente, a situação do servidor público civil. 
Por exemplo, no Estado de Minas Gerais, não há previsão de prescrição para a 

demissão de policial civil, diante de ilícito disciplinar, na respectiva Lei Orgânica da 
Polícia Civil (Lei n. 5.406/1969-MG) . 

Tratando-se de servidor civil, é razoável admitir-se que o Estado de Minas 
Gerais poderia estabelecer a matéria prescricional no Estatuto dos Funcionários Pú
blicos Civis do Estado de Minas Gerais (Lei n. 869/1952-MG) e, então, teríamos o 

Tese aprovada por maioria. 
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prazo prescricional. Entretanto, esta lei também não previu a prescrição para a de
missão. 

Tendo em vista o princípio constitucional federativo, não podemos admitir 
que o Estado de Minas Gerais estivesse acolhendo, implicitamente, os dispositivos 
do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União (Lei n. 8.112/1990), sem pre
visão legal expressa. Também não há "normas gerais" da União sobre as polícias civis 
(art. 24, XVI, CR), no âmbito de sua competência concorrente, dispondo a respeito. 
Em termos mais exatos, quanto ao policial civil e ao servidor público civil mineiros, 
o prazo prescricional não é de cinco anos contados da data em que o fato se tornou 
conhecido (art. 142, inc. I c/c § 1°, Lei n. 8.112/1990). Tampouco, no caso, os 
prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capi
tuladas também como crime (art. 142, § 2°, Lei n. 8.112/1990); por conseguinte, o 
prazo prescricional do ato de improbidade administrativa não segue o prazo 
prescricional criminal quanto a tais servidores públicos civis mineiros. 

Para determinar o prazo prescricional, no caso, deve-se fazer uma interpretação 
sistêmica, observando-se a natureza jurídica do ato de improbidade administrativa. 

O ato de improbidade administrativa é uma espécie de ilícito civil lato sensu e 
não de ilícito disciplinar. As respectivas sanções são aplicadas por juízo cível, em 
processo jurisdicional civil, iniciado por meio de ação civil de improbidade adminis
trativa, e não aplicadas por autoridade administrativa, em processo administrativo 
disciplinar. 

A Lei n. 8.429/1992 (Lei da Improbidade Administrativa) buscou especi
ficamente seus prazos prescricionais nas "leis disciplinares", mas não transformou 
as "leis disciplinares" na "lei geral" dos ilícitos civis, inclusive quanto aos atos de 
improbidade administrativa. O Estatuto do Servidores Públicos Civis da União 
também não é a "lei geral" dos ilícitos civis (inclusive dos atos de improbidade 
administrativa), mas a "lei geral" dos ilícitos disciplinares dos respectivos servidores. 
A "lei geral" dos ilícitos civis, inclusive dos atos de improbidade administrativa, é o 
Código Civil. 

Desse modo, na falta de previsão expressa do prazo prescricional na lei especí

fica do respectivo servidor público, deve-se aplicar a lei geral dos ilícitos civis que é o 
Código Civil. 

Portanto, nos exatos termos do art. 205 do Código Civil (Lei n. 10.406/ 
2002), a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor, que é exatamente a hipótese aplicável aos atos de improbidade administrativa 
praticados por policiais civis e por servidores públicos civis em geral, no Estado de 
Minas Gerais, enquanto não houver lei específica que estabeleça diversamente. Esse 
prazo deve ser contado da data do fato, como se depreende do art. 189 do CC/2002 
("Violado o direito, nasce para o titular a pretensão") . 

3 MILITARES 

Vejamos a situação do militar. 
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Inicialmente, cumpre observar que o cargo de militar é cargo efetivo. 
Os militares têm regime jurídico específico, conforme se depreende do dis

posto nos arts. 42 (militares estaduais, distritais e, quando houver, territoriais) e 142 
(militares das Forças Armadas) da Constituição da República. Esta estabelece tanto 
os aspectos do regime jurídico dos militares "federais" que pode ser aplicado aos 
militares estaduais, distritais e territoriais (art. 42, § 10, CR) quanto os do regime 
jurídico dos servidores públicos civis que podem ser aplicados aos militares em geral 
(por exemplo, art. 142, § 30, inc. VIII, CR). 

Portanto, diante da falta de previsão de prescrição relativa à demissão a bem do 
serviço público ou à demissão, por prática de ilícito disciplinar (transgressão discipli
nar militar), não se pode utilizar, no ato de improbidade administrativa, o prazo 
prescricional do estatuto do servidor público civil do mesmo ente federativo, nem se 
pode aplicar eventual prazo prescricional previsto para militares "federais" aos milita
res estaduais, distritais e territoriais. A matéria prescricional não está dentre aquelas 
que são expressamente "compartilháveis" entre tais servidores, na Constituição da 
República; por conseguinte, sua aplicação demandaria que a lei específica do militar 
ímprobo a previsse. Ademais, por outro lado, com base no princípio federativo, 
tampouco poderíamos aplicar a militar estadual, distrital ou territorial um prazo 
prescricional estabelecido para militar "federal". 

A solução, no caso, também é a aplicação do disposto no art. 205 do Código 
Civil de 2002, que estabelece o prazo prescricional de dez anos, conforme raciocínio 
que desenvolvemos para o servidor público civil, no item anterior. 

É o que ocorre com os policiais militares e os bombeiros militares no Estado 
de Minas Gerais. 

O "Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais" 
CED-MG (Lei 14.31012002-MG) não estabelece o prazo prescricional para a de
missão a bem do serviço público, nem para a demissão em geral (e a Lei n. 5.301/ 
1969-MG - Estatuto do Pessoal da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais -
nada diz a respeito). A prescrição é estabelecida para as espécies de transgressões 
disciplinares militares (ou seja, conforme art. 90 do CED-MG, contados da data em 
que foi praticada a transgressão, a ação disciplinar prescreve em: I - cento e vinte 
dias, se transgressão leve; II - um ano, se transgressão média; III - dois anos, se 
transgressão grave). As transgressões disciplinares, por sua vez, não têm sanções espe
cíficas, abstratamente cominadas, como a demissão. As sanções são estabelecidas con
forme um sistema de pontuação. O art. 33, parágrafo único, do CED-MG estabe
lece que a demissão pune determinada transgressão ou decorre da incorrigibilidade 
do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua 
inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da Instituição, mas não 
especifica qual é essa "determinada transgressão". Nos termos do art. 34 do CED
MG, a demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço será 
precedida de processo administrativo-disciplinar sumário, instaurado quando da ocor
rência das situações a seguir relacionadas: I - reincidência em falta disciplinar de 
natureza grave, para o militar classificado no conceito "C"; II - prática de ato que 
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afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito do mili
tar (art. 34, CED-MG). Nem o sistema de pontuação resolve a questão da demissão, 
pois, mesmo a pontuação máxima de vinte e um a trinta pontos acarreta apenas a 
sanção da suspensão, sem referéncia à demissão (art. 22, CED-MG). 

No caso, se determinada transgressão disciplinar tivesse como sanção específi
ca a demissão, abstratamente prevista, poderíamos aplicar o prazo prescricional desta 
transgressão ao ato de improbidade administrativa. Mas somente se chega na demis
são por aplicação de vários critérios, dentre os quais não está a vinculação abstrata da 
sanção de demissão a uma determinada transgressão disciplinar. Enfim, no caso, não 
há, propriamente, "faltas disciplinares puníveis com demissão", ao contrário do que 
exige o art. 23, lI, da Lei n. 8.429/1992. 

A prescrição relativa a ato de improbidade administrativa praticado por mili
tar mineiro seria, então, o somatório de dois prazos prescricionais de transgressões 
disciplinares militares graves, ou seja, seria de quatro anos? Este nos parece um raci
ocínio muito inseguro, pois demanda malabarismos interpretativos. 

O certo é que não há previsão de prescrição especificamente para a demissão 
como deveria ocorrer por expressa imposição do art. 23, lI, da Lei n. 8.429/1992. 
Em razão da diferença de regimes jurídicos entre servidores militares e civis, por um 
lado, e do princípio federativo, por outro, não pode ser aplicado nem o eventual 
prazo prescricional dos servidores civis nem o eventual prazo dos militares "federais". 
Assim, conforme vimos, deve ser aplicada a "lei geral" dos ilícitos civis, aqui incluído 
o ato de improbidade administrativa, ou seja, o prazo prescricional é de dez anos, 
quando não previsto prazo menor na lei específica, nos exatos termos do art. 205 do 
Código Civil c/c art. 23, lI, da Lei n. 8.429/1992. A mesma solução é aplicável aos 
policiais militares e bombeiros militares estaduais, distritais e, quando houver, 
territoriais, quando não previsto prazo de prescrição para a demissão a bem do serviço 
público ou, simplesmente, a demissão, na legislação específica do militar que prati
cou o ato de improbidade administrativa. 

4 CONCLUSÃO 

A prescrição relativa a ato de improbidade administrativa praticado por servi
dor público civil estadual (cargo efetivo ou emprego), nos exatos termos do art. 205 
do Código Civil (Lei n. 10.406/2002) c/c art. 23, II, da Lei n. 8.429/1992, ocor
rerá no prazo de dez anos, contado da data do fato (art. 189 do Código Civil), se: a) 
na lei estadual específica de determinada categoria de servidor público civil estadual, 
não há previsão de prescrição especificamente para a demissão; b) também não há 
previsão no respectivo Estatuto do Servidores Públicos Civis estaduais; c) nem há lei 
estadual estabelecendo expressamente a aplicação de outra lei que contenha o prazo 
prescricional (como o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União); e d) não há 
lei federal em matéria de competência concorrente da União (como art. 24, XVI -
polícias civis, art. 61, § 1°, lI, "d" - Ministérios Públicos e Defensorias Públicas, 
art. 93, caput - Magistratura, e art. 134, § 1° - Defensorias Públicas, todos da 
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Constituição da República) estabelecendo a prescrição para a sanção de demissão ou 
expressamente a aplicação de outra lei que contenha o prazo prescricional. 

Mutatis mutandis, a mesma solução aplica-se aos servidores públicos munici
pais (cargo efetivo ou emprego), se, na lei municipal específica de determinada cate
goria de servidor público civil municipal, não há previsão de prescrição especifica
mente para a demissão, não há previsão no respectivo Estatuto do Servidores Públi
cos Civis municipais e também não há lei municipal estabelecendo expressamente a 
aplicação de outra lei que contenha o prazo prescricional (como o Estatuto do Servi
dores Públicos Civis estaduais ou o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União). 

A prescrição relativa a ato de improbidade administrativa praticado por mili
tar estadual, nos exatos termos do art. 205 do Código Civil (Lei n. 10.406/2002) cI 
c art. 23 , II, da Lei n. 8.42911992, ocorrerá no prazo de dez anos, contado da data 
do fato (art. 189 do Código Civil), se: a) na lei estadual específica do militar estadu
al, não há previsão de prescrição especificamente para a demissão; b) também não há 
lei estadual estabelecendo expressamente a aplicação de outra lei que contenha o 
prazo prescricional (como o Estatuto do Servidores Públicos Civis do respectivo es
tado, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União, ou eventual lei federal dos 
militares da Forças Armadas); e c) nem há lei federal em matéria de competência 
privativa da União (como art. 22, XXI, CR - normas gerais de organização, efetivos, 
material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de 
bombeiros militares) estabelecendo a prescrição para a sanção de demissão ou expres
samente a aplicação de outra lei que contenha o prazo prescricional (se admissível 
que a lei federal possa reger a matéria apesar do disposto no art. 42, § 1°, cl c art. 
142, § 3°, inciso X, CR, que diz "lei estadual específica"). Mutatis mutandis, a mes
ma solução é aplicável aos militares "federais", distritais e, quando houver, territoriais. 
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RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADM INISTRATIVA* 
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1 INTRODUÇÃO 

o problema que colocamos é o seguinte: o juiz cível pode decretar a perda do 
cargo de militar, em processo civil iniciado por ação civil de responsabilidade por ato 
de improbidade administrativa? 

O marco teórico-conceitual que possibilita a solução deste problema envolve 
interpretação constitucional sistemática, natureza jurídica e regime jurídico dos atos 
de improbidade administrativa, princípio constitucional da igualdade e princípio 
constitucional da proporcionalidade. 

A questão deve ser abordada separadamente para praças e oficiais. 
Cumpre ainda observar que há várias espécies de ilícitos, como: a) ilícito penal; 

b) ilícito disciplinar (inclusive transgressão disciplinar militar); c) ilícito civil lato sensu 
(inclusive ato de improbidade administrativa); c) ilícito político-administrativo; d) ilí
cito trabalhista; e) ilícito eleitoral. De modo geral, o agente de ato de improbidade 
administrativa, o qual é ilícito civil lato sensu, é responsabilizado independentemente 
dos demais ilícitos, por decisão judicial de juiz cível, em processo civil iniciado por ação 
civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. 

2 MILITARES PRAÇAS 

O art. 125, § 4°, da Constituição da República (CR) estabelece o seguinte: 

Compete àJustiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, 

nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares 

militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao 

tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e 

da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/ 
2004). 

Tese aprovada por unarumidade. 
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À primeira vista, poderíamos pensar que somente o "tribunal competente" 
poderia decretar a perda da graduação (cargo militar) das praças, independentemente 
da espécie de ilícito praticado pela praça. 

Entretanto, por meio de interpretação gramatical, facilmente verificamos que 
o verbo "caber", empregado no gerúndio ("cabendo") após uma vírgula, introduziu 
um período que é continuação daquilo de que se falou anteriormente, 
complementando-o em oposição ao anterior, por meio da apresentação de uma idéia 
específica que reduz a idéia geral apresentada anteriormente. 

Ora, de que se falou anteriormente e que foi complementado adversativamente 
a seguir? Em outras palavras, sobre qual conteúdo recai a competência da Justiça 
Militar estadual? 

A Justiça Militar estadual cuida de crimes militares e de ações judiciais contra 
atos disciplinares militares, e, portanto, foi disso que se falou anteriormente. 

As ações judiciais contra atos disciplinares militares não objetivam responsabi
lizar o militar e obter a decretação da perda de seu cargo; ao contrário, pretendem se 
opor aos atos disciplinares militares, dentre os quais pode estar, exatamente, algum 
que tenha decretado a perda da graduação. Então, o período iniciado pelo verbo 
"caber" se refere aos crimes militares, pois, no julgamento destes é que pode ocorrer a 
decretação da perda da graduação. 

O que o dispositivo constitucional está dizendo, em outras palavras, é o se
guinte: compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados 
nos crimes militares definidos em lei, mas cabe ao tribunal competente decidir sobre 
a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, nestes crimes 

especificados anteriormente. 

Se não houvesse a complementação adversativa, atribuindo ao tribunal a com
petência para a perda, chegaríamos à conclusão de que a praça estadual, nos crimes 
militares, perderia o cargo por decisão do juiz de direito do juízo militar, em proces
so penal militar, ou seja, o juiz de "primeira instância" decretaria a perda, uma vez 
que a praça não está sujeita à competência criminal especial pela prerrogativa de 
função, e não o tribunal ("de segunda instância") a decretaria. 

O "tribunal competente" somente é competente "nos crimes militares definidos 
em lei", conforme expressamente previsto no supracitado dispositivo constitucional. 

As praças, portanto, podem perder o cargo militar, em razão de outras espécies 
de ilícitos que possa praticar, por decisão de órgãos diversos, como: a) decisão de juiz 
criminal, em processo penal comum, por crime comum; b) decisão de juiz eleitoral, em 
processo penal eleitoral, por crime eleitoral; c) decisão de juiz cível, em processo civil, 
por ato de improbidade administrativa; d) decisão administrativa de "órgão militar", 
em processo administrativo disciplinar, por transgressão disciplinar militar (por exem
plo, em Minas Gerais, decisão do comandante-geral da Polícia Militar, a partir de 
parecer da comissão de processo administrativo-disciplinar exarado em processo admi
nistrativo-militar, ouvido o conselho de ética e disciplina militares da unidade). 

Esse "tribunal competente" para a perda da graduação da praça estadual, nos 
crimes militares definidos em lei, varia conforme o estado. Em Minas Gerais, São 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÓNIO PÚBLICO 219 



DENILSON FEITOZA PACHECO 

Paulo e Rio Grande do Sul, será o respectivo tribunal de justiça militar, mas nos 
demais estados, por não existir tribunal especializado, será o tribunal de justiça. 

Em Minas Gerais, por exemplo, o juiz de direito do juízo militar e o conselho 
de justiça militar não podem decretar a perda da graduação (entenda-se cargo mili
tar) da praça, em processo penal militar, quando ocorre hipótese de perda da gradu
ação prevista no Código Penal Militar. Findo o processo penal militar com a conde
nação criminal definitiva da praça (a pena privativa da liberdade por tempo superior 
a dois anos - art. 102 do Código Penal Militar), o procurador de Justiça que atua 
junto ao Tribunal de Justiça Militar (TJM) oferece "representação" (semelhante a 
uma denúncia ou "petição inicial"), a qual dá início ao processo de perda da gradua
ção, no qual o TJM poderá ou não decretar a perda da graduação. 

Os militares "distritais" (isto é, do Distrito Federal) têm o mesmo regime 
jurídico, no caso, que os militares estaduais, em razão do disposto no art. 42 da CR. 

Na Justiça Militar "federal", não há a mesma restrição relativa às praças esta
duais e, portanto, o próprio conselho de justiça militar "federal" pode decretar a 
perda da graduação de praça das Forças Armadas, em processo penal militar. 

3 MILITARES OFICIAIS 

O art. 42, § 1°, da CR estabelece que se aplicam aos militares dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições 
do art. 142, §§ 2° e 3°, CR. Portanto, os oficiais estaduais, distritais e "federais" (isto 
é, das Forças Armadas) têm o mesmo regime jurídico na matéria destes parágrafos. 

O art. 142, § 3°, da Constituição da República estabelece o seguinte, em seus 
incisos VI e VII: 

VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato 

ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, 

em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 18/1998) 

VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de 

liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será subme

tido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Consti
tucional n. 18, de 1998). 

Vamos nos concentrar, inicialmente, no inciso VI do § 3° do art. 142 da CR. 
Os seus termos são muito categóricos, pois estabelecem que o oficial "só" (isto 

é, apenas, unicamente, somente, exclusivamente) perderá "o posto e a patente" (isto 
é, o cargo militar), nas hipóteses de indignidade para o oficialato e incompatibilidade 
com o oficialato. 

O vocábulo "só" é tão absoluto e categórico que poderíamos supor que exclu
sivamente o tribunal militar poderia decretar a perda do referido cargo militar, inde
pendentemente da espécie de ilícito (penal, civil ou disciplinar) praticado. 
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Ad argumentandum tantum, vejamos as conseqüências disso. O oficial não po
deria perder o cargo: a) em processo penal militar, por decisão de juiz de direito do 
juízo militar (na justiça militar estadual) ou do conselho especial de justiça (nas 
justiças militares estaduais e federal), por crime militar; b) em processo penal co
mum, por decisão de juiz de direito ou de juiz federal, por crime comum; c) em 
processo penal eleitoral, por decisão de juiz eleitoral, por crime eleitoral; d) a partir 
de processo administrativo militar, por "decisão" (parecer) administrativa de "órgão 
militar" (como o conselho de justificação), por transgressão disciplinar militar ou 
ilícito disciplinar; e) em processo civil, por decisão de juiz civil, por ato de improbidade 
administrativa (ilícito civil/ato sensu). Por exemplo, em Minas Gerais, uma vez findo 
um processo com a "condenação" (penal ou cível), o procurador de Justiça que atua 
junto ao Tribunal de Justiça Militar (TJM) ofereceria "representação" (semelhante a 
uma denúncia ou "petição inicial"), que daria início ao processo de perda do posto e 
da patente, no qual o TJM poderia ou não decretar a perda da graduação. Na verda
de, isto é o que ocorre, efetivamente, apenas com as condenações criminais; ademais, 
quanto aos "pareceres" pela demissão exarados por conselho de justificação (ou co
missão de processo administrativo-militar), os respectivos autos do processo admi
nistrativo-militar são remetidos ao Tribunal de Justiça Militar mineiro, onde, de 
ofício (violação do sistema acusatório?), é iniciado o processo de justificação. 

Enfim, não haveria necessidade de qualquer outro dispositivo quanto à perda 
do "posto e patente" do oficial, pois, de forma absoluta e categórica, o referido inciso 
VI teria tratado de todas as espécies de ilícitos, penal, civil ou disciplinar. 

Entretanto, o art. 142 da CR estabeleceu o inciso VII, o qual trata apenas de 
matéria criminal! Por que haveria necessidade desse inciso VII, se o inciso VI já 
tivesse tratado de qualquer espécie de ilícito? 

O inciso VII teria sido introduzido para "complementar" o inciso VI, tão
somente para estabelecer a pena privativa de liberdade superior a dois anos? Isso não 
faz sentido. Numa interpretação "topológica", facilmente percebemos que os incisos 
VI e VII são distintos, situados um após o outro. Se o conteúdo normativo do inciso 
VII fosse uma mera "continuação" do inciso VI, esse conteúdo deveria estar dentro 
do inciso VI, ser uma alínea do inciso VI ou, ainda, estar em um parágrafo posterior 
do mesmo artigo no qual se fizesse referência, direta ou indiretamente, ao inciso VI. 

A questão se torna clara se atentarmos para as referências à indignidade e à 

incompatibilidade com o oficialato feitas no inciso VI. A Lei n. 6.880/1980 (Esta
tuto dos M ilitares das Forças Armadas) estabelece, no seu art. 120, que ficará sujeito 
à declaração de indignidade para o oficialato, ou de incompatibilidade com o mes
mo, o oficial que: I - for condenado, por tribunal civil ou militar, em sentença 
transitada em julgado, à pena restritiva de liberdade individual superior a 2 (dois) 
anos; II - for condenado, em sentença transitada em julgado, por crimes para os 
quais o Código Penal Militar comina essas penas acessórias e por crimes previstos na 
legislação especial concernente à segurança do Estado; III - incidir nos casos, previs
tos em lei específica, que motivam o julgamento por Conselho de Justificação e neste 
for considerado culpado; e IV - houver perdido a nacionalidade brasileira. O art. 
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100 do Código Penal Militar (CPM), por sua vez, estabelece que fica sujeito à 

declaração de indignidade para o oficialato o militar condenado, qualquer que seja a 
pena, nos crimes de traição, espionagem ou cobardia, ou em qualquer dos definidos 
nos seus arts. 161, 235, 240, 242, 243, 244, 245, 251, 252, 303, 304, 311 e 312. 
O art. 101 do CPM estabelece que fica sujeito à declaração de incompatibilidade 
com o oficialato o militar condenado nos crimes dos arts. 141 e 142 do CPM. Em 
síntese, as hipóteses de indignidade e de incompatibilidade com o oficialato, nesta 
lei, dizem respeito a crimes, transgressões disciplinares e perda da nacionalidade. 

O constituinte, quando instituiu o inciso VI do § 3° do art. 142 da CR, 
conhecia o sentido jurídico e histórico dessas expressões e não nos parece que preten
desse conferir novos significados aos vocábulos indignidade e incompatibilidade. Logo, 
se o inciso VII do § 3° do art. 142 da CR tratou do ilícito penal, seu inciso VI teve 
como objetivo tratar apenas do ilícito disciplinar. Por isto o constituinte utilizou-se 
de dois incisos diferentes, porque um se destina ao "ilícito disciplinar" ou transgres
são militar (inciso VI) , enquanto o outro ao ilícito penal (inciso VII). 

Nenhum desses dois incisos pretendeu tratar de outras espécies de ilícitos que 
fossem praticáveis por militares oficiais. 

Portanto, os atos de improbidade administrativa, que são ilícitos civis lato 
sensu, não são abrangidos pelos incisos VI e VI do § 3° do art. 142 da CR. 

O dispositivo constitucional que rege a aplicabilidade dos atos de improbidade 
administrativa a qualquer agente público, civil ou militar, é o art. 37, § 4°, da Cons
tituição da República. Somente a própria Constituição pode estabelecer exceções a 
tal aplicabilidade, como faz expressamente com deputados federais e senadores, os 
quais, mesmo diante de sentença criminal transitada em julgado, decreto de Justiça 
Eleitoral, declaração de incompatibilidade com o decoro parlamentar ou infringência 
de certas proibições (art. 55, CR), somente perderão o mandato por declaração, con
forme o caso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou da Mesa da Casa 
respectiva (art. 55, §§ 2° e 3°, CR). Mesmo quanto a deputados e senadores, seria 
defensável que tais dispositivos constitucionais não trataram dos atos de improbidade 
administrativa, que é ilícito civil lato sensu. 

Em face do princípio constitucional da igualdade, não há como justificar que 
o militar oficial não pudesse perder o cargo militar ("o posto e a patente") pela prática 
de ato de improbidade administrativa, em processo civil, por decisão de juiz cível, 
enquanto, em princípio, qualquer agente público pode perdê-lo, independentemente 
do âmbito federativo (federal, estadual ou municipal), do vínculo jurídico (como 
vitaliciedade dos magistrados e dos membros do Ministério Público, e estabilidade 
dos servidores públicos civis "estatutários"), da importância Guízes de quaisquer tri
bunais, inclusive ministros do tribunais superiores, secretários de estado, ministros 
de estado, membros do Ministério Público etc.), do Poder (servidores do Poder 
Executivo, Legislativo e Judiciário) etc. Ademais, essa garantia altamente 
discriminatória dos militares oficiais não seria adequada ao exercício das funções 
tipicamente militares, sobretudo em um Estado Democrático de Direito, com o que 
também seria violado o princípio constitucional implícito da proporcionalidade. 
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Diante do exposto, considerando a interpretação constitucional sistemática, a 
natureza jurídica e o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, o prin
cípio constitucional da igualdade, princípio constitucional da proporcionalidade, a 
interpretação "topológica" e, enfim, o sentido jurídico e histórico da indignidade 
para o oficialato e da incompatibilidade com o oficialato, concluímos que o militar 
oficial pode perder o cargo militar (o posto e a patente) pela prática de ato de 
improbidade administrativa, em processo civil, por decisão de juiz cível, cuja eficácia 
independe de "declaração", de "decisão homologatória" ou de qualquer confirmação 
por parte de tribunal militar. 

4 CONCLUSÃO 

Qyaisquer militares, oficiais ou praças, "federais", estaduais, distritais ou 
territoriais (quando houver), podem perder o cargo militar (o posto e a patente dos 
oficiais ou a graduação das praças) pela prática de ato de improbidade administrativa, 
em processo civil, por decisão de juiz cível, cuja eficácia independe de "declaração", 
de "decisão homologatória" ou de qualquer confirmação ou decisão por parte de 
tribunal com jurisdição militar. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMéi NIO PÚBLICO 223 



CONTRATO DE PUBLICIDADE COM OBJETO 
INDEFINIDO À lUZ DO REGIME JURíDICO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBlICA* 

Renato de lima Castro, leila Schimiti Voltarelli 

Promotor de JustiçalPR, Promotora de JustiçalPR 

Contratos de publicidade fundados em objetos genéricos e indefinidos. 
Editais que contemplam objeto indeterminado adjudicando a uma única empresa 
todo o serviço de publicidade e propaganda a ser realizado pelo ente público. Me
nor preço indicado na proposta, traduz um valor aleatório; melhor técnica tem 
como paradigma uma campanha fictícia prevista no Edital. Flagrante violação dos 
princípios jurídicos estabelecidos na Constituição Federal, Lei de Improbidade 
Administrativa e Lei de Licitações, legitimando a propositura de ação civil pública 
por prática de ato de improbidade administrativa (artigos 11 e lO, inciso VIII da 
Lei n. 8.429/92). 

1. INTRODUÇÃO 

o monopólio da publicidade! institucional, decorrente de contratos de exclu
sividade firmados entre o Poder Público e as agências de publicidade, tem represen
tado um desvirtuamento do instituto da licitação, desnaturando os interesses admi
nistrativos, notadamente por intermédio da malversação dos recursos públicos e 
indevida utilização da máquina administrativa para a celebração de contratos que 
encobrem contrapartidas de natureza político-eleitoreira.2 

Em grande parte dos contratos publicitários aperfeiçoados com o poder públi
co, tem-se conferido a empresas de publicidade ilimitados poderes na criação, execu
ção e distribuição da propaganda institucional, em total incompatibilidade com o 
regime jurídico administrativo albergado no sistema nacional. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 No seu sentido mais amplo. 
2 Destaca-se o emblemático e recente exemplo dos contratos celebrados entre entes públicos da esfera 

federal com as empresas de publicidade do Sr. Marcos Valéria. Também deve ser destacada a atuação 
do publicitário Duda Mendonça junto a empresas estatais que, conforme matéria publicada na revista 
"ISTOÉ Dinheiro" de 01 de outubro de 2003, permite-lhe "pilotar peças que irão movimentar no 
próximo ano uma verba publicitária total superior ao RS1,l bilhão do exercício de 2003." 
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Esta nefasta relação estabelecida entre a Administração Pública e as agências 
publicitárias inicia-se com a instauração de um procedimento licitatório, com vistas 
a aparentar o cumprimento do regramento constitucional aplicável à espécie. 

Observa-se, contudo, que o objeto licitado nesse procedimento licitatório apre
senta-se, no mais das vezes, aberto e fluído, o que conduz a uma absoluta violação de 
todos os princípios jurídicos estabelecidos na Constituição Federal, Lei de Improbidade 
Administrativa e, fundamentalmente, na Lei de Licitações, notadamente porque o 
ente público instaura o certame licitatório sem a definição, a título de exemplo,3 de 
quais campanhas publicitárias serão realizadas pela empresa vencedora do certame. 

O publicitário, à vista deste objeto indeterminado, passa a deter um forte 
controle da propaganda institucional, o que lhe possibilita: 

- escolher arbitrariamente e sem critérios legitimamente fundados, os meios 
de comunicação (televisão; rádios; jornais; revistas) que veicularão as propagandas 
institucionais, o que admite, a um só tempo, a utilização política da propaganda 
institucional (porque possibilita ao Chefe do Executivo escolher, por intermédio de 
interposta pessoa (publicitário), as rádios, jornais e TV que foram parceiras durante 
a campanha eleitoral), bem como falta de controle dos preços cobrados por estes 
órgãos de difusão para a veiculação da propaganda; 

- direcionar todos os serviços de suporte (gráficos, desenhos, fIlmagens e outros) 
para a realização da campanha publicitária, para as mesmas empresas (sem licitação). 

- monopolizar todo o serviço de publicidade e propaganda de um determina
do ente público, alijando eventuais interessados da possibilidade de competirem em 
certames licitatórios específicos, visando a contratação de empresas para a realização 
de campanhas publicitárias com objetos verdadeiramente definidos e que deveriam 
ser realizados, à medida em que se afigurassem necessários. 

Tais contratos publicitários, quando dotados de objetos fluídos e 
indeterminados, representam uma versão mais sofisticada (e, portanto, mais difícil 
de ser fiscalizada)65 de burla à Constituição Federal, exatamente porque a licitação 
instaurada pelo Poder Público confere aparente legalidade à conduta do Adminis
trador Público, que passa despercebida pelos órgãos de controle estatais (v.g, Minis
tério Público; Tribunais de Contas). 

Não se desconhece, por óbvio, que a iniciativa privada repassa, com freqüên
cia, a grandes Agências Publicitárias todo o marketing da empresa, conferindo a estes 
especialistas a incumbência de estudar, conceber, executar, e distribuir a propaganda 
aos veículos de divulgação, por ordem e conta dos clientes anunciantes, com o obje
tivo de promover a venda de produtos, serviços e difusão de idéias. 5 

3 Este assunto será, na seqüência, desenvolvido . 
4 Dificulta-se o efetivo cumprimento da disposição contida no artigo 58, inciso III da Lei n. 8.666/93, 

que confere ao administrador o "poder-dever" de fiscalizar a execução dos contratos administrativos. 
5 A Lei n.O 4680, de 18 de junho de 1965, dispõe sobre o exercício da profissão de publicitário e de 

Agenciador de Propaganda. Assim, nos termos do art. 1°, "São publicitários aqueles que, em caráter 
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Esta sistemática habitual na órbita privada, entretanto, não pode ser simples
mente transmudada para o setor público, em que há um regime jurídico diverso a ser 
respeitado: o administrador público apenas pode fazer o que a lei determina; o par
ticular, em sentido inverso, pode fazer tudo o que a lei não proíba. 

Após estas breves considerações de caráter introdutório, pretende-se, neste tra
balho, analisar a compatibilidade dos contratos publicitários na ordem jurídica nacio
nal, notadamente quando o objeto sobre o qual converge a vontade das partes - Poder 
Público x Agência de Publicidade - apresenta-se indeterminado, fluído, transferindo 
ao contratado pela Administração Pública a faculdade de eleger os meios, formas, limi
tes na criação e divulgação das matérias publicitárias, subtraindo do Poder Público a 
real possibilidade de obtenção do serviço mais vantajoso ao interesse público. 

Enfatize-se, outrossim, que não se pretende analisar o conteúdo da publicida
de institucional realizada em decorrência destes contratos publicitários (com objetos 
genéricos e indeterminados), mas apenas demonstrar sua incompatibilidade com as 

regras e princípios que regem a Administração Pública. 

2. OBJETO LICITADO: GENÉRICO E INDEFINIDO 

Segundo lição de Hely Lopes Meireles, "Licitação é o procedimento adminis
trativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 
para o contrato de seu interesse. Visa a propiciar iguais oportunidades aos que dese
jam contratos com o Poder Público, dentro dos padrões previamente estabelecidos 
pela Administração, e atua como fator de eficiência e moralidade nos negócios admi
nistrativos."6 

Joel de Menezes Niebuhr, por seu turno, assenta que "a licitação pública tem 
dois objetivos precípuos que, reunidos, retratam seus elementos conceituais mais 
destacados. A grande finalidade que dá ensejo ao certame é a busca do melhor e mais 
vantajoso contrato para a administração pública e a garantia de eqüidade na consecu
ção do procedimento. Estes dois fatores traduzem os princípios da eficiência e da 
isonomia. Por vezes, ambos podem apontar direções díspares; contudo, o mérito do 
agente administrativo está em saber conciliá-Ios."7 

Extrai-se desta lição que a licitação tem por escopo resguardar dois princípios 
básicos na administração pública: isonomia e ifzciência. O alcance destes fins objetivados 
pela lei, só será possível com a realização de um regular processo licitatório, dotado de 

regular e permanente, exerçam nções de natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propa
ganda, nos veículos de divulgação, ou em quaisquer empresas nas quais se produza propaganda". Nos 
termos do art. 3°, "A agência de Propaganda é a pessoa juridica, especializada na arte e técnica 
publicitária, que, através de especialistas, estuda, concebe, executa e distribui propaganda aos veículos 
de divulgação, por ordem e conta dos clientes anunciantes, como objetivo de promover a venda de 
produtos e serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou instituições 
colocadas a serviço desse mesmo público". 

6 Licitação e Contrato Administrativo. 11. ed., São Paulo: Malheiros, 1996, pág. 23. 
7 Dispensa e Inexigibilidade da Licitação Pública. São Paulo: Dialética, 2003, p .139. 
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critérios que possibilitem à Administração aferir (e, de fato, obter) a proposta mais 
vantajosa. 

Esclarece MarçalJustem Filho, que o escopo maior da licitação é a "seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública (com observância do princípio 
da isonomia). A vantagem se caracteriza em face da adequação e satisfação ao interes
se público por via da execução do contrato. A maior vantagem possível configura-se 
pela conjugação de dois aspectos complementares. Um dos ângulos relaciona-se com 
a prestação a ser executada por parte da Administração; o outro, à prestação a cargo 
do particular. A maior vantagem se apresenta quando a Administração assumir o 
dever de realizar a prestação menos onerosa e o particular se obrigar a realizar a 
melhor e mais completa prestação. Configura-se, portanto, uma relação custo-bene
fício. A maior vantagem correspondente à situação de menor custo e maior benefício 
para a Administração"8 (grifou-se). 

Deste autorizado magistério extrai-se importante conseqüência ao estudo pro
posto: sendo a obtenção de vantagem para a Administração escopo maior da Licita
ção, resulta de todo inadmissível licitar objetos genéricos, indeterminados, em que 
não se permite verificar, previamente, os reais custos das propagandas institucionais a 
serem veiculadas pelos órgãos de Comunicação. De igual sorte, não se permite esco
lher, objetivamente, o tipo de licitação a ser ofertada: critério menor preço; melhor 
técnica; técnica e preço (art. 45 da Lei n. 8666/93), exatamente porque não há, no 
edital, a delimitação do objeto que será futuramente prestado pela vencedora do 
certame licitatório (agência de publicidade). 

Nesse enfoque, não restam dúvidas que as propostas apresentadas pelos lici
tantes (agências de publicidade), cujo paradigma de avaliação da Administração Pú
blica é estabelecido por meio de temas hipotéticos previstos no Edital de Licitação, 
não possibilita ao ente público a verificação da real vantagem na contratação. Com 
efeito, não se licita um objeto determinado a ser prestado pelo contratante, mas 
apenas uma situação ficticiamente estabelecida pela administração, criando-se a par
tir deste isolado paradigma (elaborado em torno de uma situação ideal), a equivocada 
idéia de que uma única e determinada empresa poderá elaborar, eficientemente, 
todos os trabalhos futuros a serem desenvolvidos no âmbito da publicidade e propa
ganda do poder público. 

Nesta forma de licitação, o menor preço indicado na proposta, traduz um valor 
aleatório, estabelecido segundo critérios subjetivos e inválidos, já que não se pode 
antecipar os reais custos de todos os atos, programas, obras, serviços e campanhas que 
serão executados pelos órgãos públicos. 

De igual sorte, não há como identificar a melhor técnica em favor da Adminis
tração, na medida em que a técnica que será avaliada pelo Poder Público para fins de 
julgamento da "melhor proposta", tem como paradigma uma campanha fictícia pre
vista no Edital, que não expressará, necessariamente, idêntico padrão que será adota-

8 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 7. ed. São 
Paulo: Dialética, 2000, p. 58. 
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do pela empresa vencedora do certame licita tório nas futuras campanhas que serão 
definidas pelo Poder Público. 

Registre-se, como exemplo, o objeto licitado pelo Estado do Paraná, por intermé

dio do edital de concorrência pública n. 01-95,9 da Secretaria de Estado da Comunicação 

Social, visando a contratação de 

"- serviços de planejamento, criação, produção, distribuição, veiculação, contro

le e acompanhamento de campanhas publicitárias, publicidade legal, promo

ções, patrocínios, materiais para divulgação de serviços e produtos, pesquisas e 

outras ações necessárias à execução da política de comunicação social e marketing 

de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do poder Executivo do 

Estado do Paraná." lO 

Note-se que este objeto, aberto e indeterminado, permite e até exige as se
guintes indagações: quais serviços de planejamento, criação, produção, distribuição, serão 

efetivados pela vencedora do certame licitatório? Como se aferir os custos destes serviços, para 

investigar a efetiva vantagem à Administração Pública, se eles não estão discriminados no 

editaR Por outro vértice, qual programa governamental pretende-se licitar, com o propó

sito de se avaliar, segundo critérios legitimamente fundados, qual empresa publicitária me

rece sagrar-se vencedora, em reverência à melhor técnica adotada no editallicitatório? 

No edital de licitação proveniente da Secretaria de Estado da Comunicação 
Social, definiu-se, para fins de elaboração de proposta pelos licitantes, os seguintes 
temas fictícios: Grupo I, "Educação no Paraná"; Grupo H: "Paraná Mais Saúde"; Gru
po IH: "Vilas Rurais", Grupo IV:Ane1 de Integração", atribuindo um valor (também 
fictício) de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Preceituou-se, outrossim, que a 
escolha da melhor proposta decorreria da conjugação de técnica e preço, visando a contratação 

da empresa que apresentasse, supostamente, maior vantagem à Administração. 

Na hipótese, o melhor preço e técnica são aferidos, portanto, pela apresenta
ção de campanha hipotética, baseada em tema definido no Edital (que também fixa 
um hipotético valor máximo) , que prevê, igualmente, os requisitos do trabalho a ser 
avaliado pela Comissão de Licitação. 

9 Utilizou-se o exemplo do Edital n. 01/95 da Secretaria de Estado de Comunicação Social, pela 
amplitude do contrato (encampa quase oitenta órgãos da administração direta e indireta do Estado). 
Entretanto, esta prática continua sendo adotada pela Administração Pública, podendo ser destacado, 
também exemplificativamente, a licitação n. 20/03 promovida pela empresa Sercomtel de Londrina 
que contempla, igualmente, objeto amplo e indeterminado. 

10 Edital de Concorrência Pública n. 01/95 da Secretaria de Estado da Comunicação Social, em que 
houve verdadeiro loteamento da publicidade dos entes públicos do Estado do Paraná (incluindo 
Sanepar, Copel, todas as Universidades Estaduais, 19 Secretarias do Estado, Banestado Corretora, 
Banestado Leasing, Banestado Clube, Departamento de Imprensa Oficial, Estado do Paraná, Celepar, 
Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, separados em quatro grupos distintos, em um total de setenta 
e nove órgãos públicos) repassando a agências de Publicidade, por intermédio de contratos decorrentes 
desta licitação, toda a conta da publicidade dos órgãos públicos referidos no Edital. 
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Não se afigura possível, contudo, avaliar o melhor preço e técnica a legitima
rem a adjudicação do referido objeto (frise-se amplo e indefinido) a determinada 
empresa de publicidade, a partir de um único trabalho desenvolvido pela licitante, 
partindo de uma campanha hipotética definida no Edital, quando os trabalhos que 

efetivamente serão remunerados e pagos pelo Poder Público, com a contratação da empresa 
licitada, não se encontram definidos ou delimitados. 

Não se admite que o ente público realize uma campanha publicitária hipoté
tica, com vistas a verificar qual empresa publicitária terá direito à adjudicação do 
objeto licitado. A melhor técnica, obtida nestes moldes, é absolutamente inválida, 
porque esteada em pressupostos fáticos inexistentes e fictícios. Não é crível que o Admi
nistrador Público instaure um certame licitatório cujo objetivo principal é aferir a 
melhor técnica fundada em uma situação fictícia e irreal. Registre, assim, a seguinte 
lição de Marçal ]usten Filho:11 

"Licitação significa um procedimento administrativo formal, realizado sob regi

me de direito público, prévio a uma contrat ação, pelo qual a 

Administração seleciona com quem contratar e define as condições de direito e 

de fato que regularão essa relação jurídica futura". 

A propósito da orientação doutrinária esposada, há que observar que as condi
ções de direito e de fato ligadas ao objeto licitado devem ser taxativamente consigna
das no editallicitatório, o que torna inadmissível a Administração Pública aferir a 
melhor técnica na licitação pública tendo por paradigma uma situação hipotética, 
irreal. O procedimento administrativo constitui uma sucessão de atos administrati
vos realizados no mundo fenomênico para expressar uma realidade - consecução de 
um fim esp ecifico e determinado em prol da Administração Pública, o que, na hipótese, 
não ocorreu. 

Enfatize-se, outrossim, que por intermédio da indicação de um objeto gené
rico e indeterminado, nega-se vigência ao disposto no art. 40, da Lei de Licitações. 
Assim, consoante lição de Celso Antonio Bandeira Mello, o edital de licitação possui 
as seguintes funções: 12 a) dar publicidade à licitação; b) identificar o objeto licitado 
e delimitar o universo das propostas; c) circunscrever o universo de proponentes; d) 
estabelecer os critérios para análise e avaliação dos proponentes e proposta; e) regular 
atos e termos processuais do procedimento; f) fixar as cláusulas do futuro contrato. 

O edital de licitação constitui a lei máxima do certame licitatório, devendo 
necessariamente contemplar uma situação concreta que legitime o dispêndio de re
cursos públicos voltados à consecução de uma finalidade institucional pré-estabelecida. 
Significa afirmar, assim, que o objeto deve ser real, descrito com clareza e de forma 
sucinta. Neste sentido leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

11 Op. cit., p. 40. 
12 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. Curso de Direito Administra tivo. 17. ed., São Paulo: 

Malheiros, rev. e atual., 2004, p. 536. 
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"a lei indica, no art. 40, tudo o que obrigatoriamente deverá dele constar. Den
tre outros tópicos, salientem-se os seguintes: o objeto, descrito com clareza e 
sucintamente ... . (grifou-se)" .13 

Forçoso é reconhecer, com Bandeira de Mello, que a "indicação defeituosa ou 
delimitação incorreta do universo das propostas - por ser imprecisa e obscura a iden
tificação do objeto, ... "14 conduz à nulidade do ato. Por razão maior, a indicação de 
objeto hipotético, que não condiz com aquele que efetivamente será prestado pelo 
vencedor do certame licitatório (agência de publicidade) conduz, por igual, à sua 
nulidade. 

A total falta de delimitação do objeto licitado, ou mesmo a definição de objeto 
irreal, torna impossível instaurar um procedimento licita tório validamente constitu
ído, já que "somente é possível formular as regras do procedimento licitatório após a 
Administração determinar os benefícios que pretenderá obter e os custos que se 
disporá a assumir. Mais precisamente, incumbir-lhe-á precisar a natureza dos bene
fícios e custos visados" .15 

Deve a Administração Pública, antes de promover qualquer certame licitatório, 
determinar a vantagem a ser por ela perseguida,16 sob pena de absoluta e incongruen
te desnaturação deste instituto, com a correspondente busca de fatores estranhos ao 
interesse público. 

As licitações baseadas em objetos amplos e indefinidos evidenciam, ainda, 
outro aspecto a ser observado: o valor global da licitação é estabelecido a partir da 
disponibilidade orçamentária destinada à publicidade e propagandaY Possibilita-se, 
assim, a critério do Administrador Público, o comprometimento de toda a verba dispo
nível no orçamento para a realização de publicidade e propaganda de um ente públi
co, com uma determinada empresa, escolhida segundo critérios inaceitáveis sob o 
prisma da obtenção de real vantagem à administração. 

13 Op. cit., p. 537. 
14 Op. cit., p. 539. 
15 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contra tos Administravas. 7. ed., São 

Paulo: Dialética, 2000, p. 58. 
16 Socorre-se, uma vez mais, da lição de Marçal Justen Filho (Op. cit., p. 63), no sentido de que uÉ 

obrigatório, yorém, que a Administração Pública defina o conteúdo da vantagem, ante,s de promover 
a licitação. E necessário ter consciência de que a licitação tem natureza instrumental. E a via prevista 
pelo Direito para atingir certo fim, com observância dos princípios e satisfação de valores específicos. 
Para que a licitação seja realizada, é indispensável determinar o fim a ser buscado. Se a Administração 
ignora o fim que persegue, é obvio que realizará licitação despropositada. Aliás, esta hipótese não é 
assim tão rara. Muito pelo contrário, não são poucos os casos em que a Administração desenvolve a 
licitação erraticamente, sem perfeita consciência dos fins buscados. Essa é uma situação lamentável e 
que deve ser evitada a todo custo". 

17 No exemplo citado, Edital de Concorrência n. 01/ 95 da Secretaria de Estado da Comunicação Social, 
o valor previsto para repasse ao vencedor do Grupo I (são quatro grupos de contas) foi de R$ 
5.288.854,00, valor oriundo do orçamento próprio dos entes contratados e de dotações e rubricas e 
específicas da Secretaria da Comunicação Social. 
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o valor da licitação (previsto no Edital) representa, em verdade, o referencial 
total do gasto a ser despendido pela administração pública com a agência vencedora 
da licitação. A partir deste referencial, a empresa que vier a sagrar-se vencedora do 
certame, passa a ter total controle dos preços e custos na realização das campanhas 
que serão realizadas pelo ente público contratante. 

Neste aspecto, também se confere ao Administrador Público uma "carta bran
ca", já que pode "gastar" toda a verba orçamentária" com publicidade institucional, 
sem as amarras estabelecidas pela Lei de Licitações (porque a empresa publicitária, 
vencedora do procedimento licitatório, está autorizada a realizar qualquer espécie de 
publicidade institucional, tais como: campanhas publicitárias, publicidade legal, pro
moções, patrocínios, materiais para divulgação de serviços e produtos, pesquisas e outras 
genericamente previstas no edital) . 

A celebração destes contratos de publicidade genéricos propicia à adminis
tração pública uma útil liberdade na contratação dos serviços de publicidade e 
propaganda, permitindo toda sorte de desvirtuamento do objetivo maior da licita
ção: obtenção da proposta mais vantajosa à administração, decorrente de processo 
em que a competitividade seja resguardada pela isonomia de tratamento entre os 
participantes. 

Com efeito, valendo-se destes contratos e, portanto, não necessitando promo
ver licitações para a contratação de cada serviço de cunho publicitário que venha a ser 
realizado pela administração pública, oportuniza-se o direcionamento dos serviços a 
empresas pré-determinadas (gráficas, desenhistas, empresas de filmagens, veículos 
de comunicação e outros). Este comprometimento com uma única empresa para a 
realização da publicidade institucional evidencia flagrante desvantagem à Adminis
tração Pública. 

Não significa afirmar, a toda evidência, que o Poder Público não possa cele
brar contratos publicitários, desde que, é claro, esteja prévia e especificamente deli
mitado o objetivo almejado (objeto, portanto, definido). Assim, é absolutamente 
legítimo licitar um programa governamental destinado à promoção de uma campa
nha de vacinação, consoante sói ocorrer com a campanha do "Zé Gotinha" nacional
mente conhecida. 

Pode-se asseverar, de forma conclusiva, que o exercício da atividade publici
tária encontra limites, materiais e formais, explicitados na legislação constitucional e 
infraconstitucional (Lei de Improbidade Administrativa; Lei de Licitações). 

O regime jurídico administrativo limita o exercício da atividade publicitária, 
quando prestada ao poder público. Não pode, neste diapasão, a empresa publicitária 
receber verdadeiro "cheque em branco" do poder público, conferindo-lhe o poder de 
contratar os veículos de comunicação, estabelecer preços e escolhê-los arbitrariamen
te, notadamente porque se viola, ao mesmo tempo: a indispensabilidade do certame 
licitatório na contratação dos efetivos serviços de publicidades que serão realizados 
pela empresa vencedora; igualdade de todos os cidadãos perante a administração pú
blica; ausência de prévia e antecedente vantagem à Administração Pública, enquanto 
fim último do Poder Público. 
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3. CONTRATOS PUBLICITÁRIOS: OBJETO INDEFINIDO - DISPOSiÇÕES 
LEGAIS VIOLADAS 

Há que se investigar, nesta oportunidade, os reflexos jurídicos deste contrato 
publicitário constituído de objeto genérico e indefinido, à luz do direito positivo. 

Com efeito, nos termos do art. 3° da Lei n. 8666/93, "a licitação destina-se a 
garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a pro
posta mais vantajosa à Administração e será processada e julgada em estrita confor
midade com os princípios básicos da Legalidade, da impessoalidade, da moralidade, 
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instru
mento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos". 

Por intermédio da interpretação literal desta disposição legal, não será difícil 
observar que a existência de contratos de publicidade constituídos de cláusulas gené
ricas, fluídas, confere à agência publicitária (que se consagrou vencedora do certame 
licitatório) verdadeira "carta branca" outorgada pelo Poder Público, no sentido de 
que todas as futuras campanhas publicitárias; publicidade legal; promoções; patrocínios; 
materiais para divulgação de serviços e produtos; pesquisas ... etc., 18 serão por esta realizada. 

Frise-se, mais uma vez, que a simples menção de campanhas publicitárias, 
patrocínios e materiais para divulgação de serviços e produtos apontados generica
mente em Editais de Licitação, não define o objeto licitado. Na verdade, são expres
sões vazias, porque não indicam qualquer prestação objetiva e determinada a ser 
realizada pela agência de publicidade, vencedora da licitação (descumpre-se os art. 
3° e 40, ambos da Lei de Licitações). Viola-se, assim, os princípios da Legalidade, 
Vinculação ao Instrumento Convocatório; do Julgamento Objetivo; Moralidade; 
Eficiência; Impessoalidade e da Probidade Administrativa. 19 

Com efeito, não se seleciona proposta mais vantajosa pam a administração (art. ]0 

da Lei de Licitações), porque a f alta de delimitação do objeto licitado impossibilita à Admi
nistração verificar, pelas razões já expostas, se "o futuro e real objeto" a ser prestado 
será vantajoso à Administração Pública (violação dos princípios da Legalidade; da 
eficiência;2o da moralidade;21 da probidade administrativa). 

18 Objeto extraído do Edital de Concorrência Jl. 01/95, da Secretaria de Estado da Comunicação Social, 
já explicitado anteriormente. 

19 Pontifica Celso Antônio Bandeira de Mello, em sua obra Curso de DÍJ:eito Administrativo. 17. ed., 
São Paulo: Malheiros, rev. e atual., 2004, p. 491, que "a Lei n. 8666, de 21.06.93, no art. 3, dispõe que 
as licitações serão processadas e julgadas na conformidade dos seguintes princípios: da Legalidade; da 
Impessoalidade, da Moralidade, da Igualdade, da Publicidade, da Probidade Administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que ll1e são correlatos". 

20 Neste sentido, leciona Joel de M nezes Niebuhr, em Dispensa e Exigibilidade de Licitação Pública. São 
Paulo: Dialética, 2003, p. 139, nota 106, que "A licitação pública tem dois objetivos precípuos que, reunidos, 
retratam seus elementos conceituais mais destacados. A grande finalidade que dá ensejo ao certame é a busca 
do mellior e mais vantajoso contrato para a Administração Pública e a garantia de equidade na consecução do 
procedimento. Estes dois fatores Induzem os princípios da eficiência e da isonomia". 

21 Assim, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em Direito Administrativo. 17. ed., São Paulo: Atlas, 
2004, p. 306, que "o princípio ela moralidade, exige da Administração comportamento não apenas 
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De igual sorte, macula-se a vinculação ao instrumento convocatório, já que não 
há como a Administração Pública exigir da agência publicitária, vencedora do certa
me licitatório, vinculação ao edital, porque nele não se estabelece quais serão as futu
ras prestações a que se obriga o contratante (afronta aos princípios da legalidade; 
probidade; da eficiência, moralidade e impessoalidade). 

O objeto indefinido previsto no edital inviabiliza um julgamento objetivo pela 
Comissão de Licitação. É induvidoso que a indicação genérica de campanhas publi
citárias ou mesmo materiais para divulgação de serviços e produtos não especifica 
qual é o real objeto licitado (assim, para cumprir a lei de licitação, deveria o Poder 
Público especificar qual campanha publicitária almeja contratar: v.g, campanha de 
vacinação; campanha para desconto de IPTU em razão de pagamento antecipado; 
campanha "Luz Fraterna"; Campanha "Leite das Crianças", etc.). 

A genérica descrição do objeto no contrato de publicidade consubstancia, ain
da, verdadeira falsidade ideológica, na medida em que se omite, em documento pú
blico (Edital de Licitação), fato juridicamente relevante (objeto definido). É certo, 
entretanto, que este comportamento delitivo poderá configurar simples antifactum 
impunível, em face de crime especial previsto em legislação especial correspondente 
(Lei de Licitações). 

Configura, outrossim, atos de improbidade administrativa encartados no art. 
11, caput (legalidade; moralidade e impessoalidade) e art. 10, inciso VIII da Lei n. 
8429/92. 

A frustração da licitude do certame licitatório (art. 10, inciso VIII), 
consubstancia-se na proposital previsão de objetos indefinidos no edital de licitação, 
que contém cláusulas vazias de conteúdo (campanhas publicitárias; materiais para 
divulgação, etc.), de forma a viabilizar à empresa publicitária (vencedora da licita
ção), a realização dos verdadeiros objetos pretendidos pela Administração (ou pelo 
"Administrador), sem as amarras do processo licitatório. Conclui-se, assim, que esta 
forma de licitação confere ao Administrador Público verdadeiro "manto protetor" 
para realizar todos os demais serviços publicitários por intermédio da vencedora do 
certame licitatório, frustrando a competitividade licitatória, com indisfarçável preju
ízo ao erário. 

A constatação destas ilegalidades legitima a propositura de ação civil pública 
pela prática de ato de improbidade administrativa, com pedido liminar de suspensão 
do contrato administrativo. Ao final, além das sanções decorrentes da prática do ato 
ímprobo (art. 10, inciso VIII c/c art. 11, ambos da Lei de Improbidade Adminis
trativa), há que se pleitar a nulidade do contrato administrativo firmado com a em
presa publicitária, porque o procedimento licitatório que antecedeu o aperfeiçoa
mento deste contrato estabeleceu um objeto genérico, indeterminado. Nesse senti
do, anote lição de Fábio Osório Medina: 

"A improbidade administrativa, de fato, uma vez reconhecida, há de ensejar, 

como regra, a nulidade absoluta do ato administrativo, com efeitos ex tunc e 

demais consectários legais, dada a natureza significante e grave de ilicitude. 
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Nesse caso, fala-se na improbidade em qualquer de suas modalidades: enri
quecimento ilícito, dano ao erário ou violação aos princípios" (p. 132). 

o fundamental, nesse terreno, é estabelecer graus de ilegalidade que permi
tam atendimento aos objetivos da ordem jurídica no vedar a improbidade adminis
trativa. Eis a razão de ser de uma classificação das ilegalidades em diversos graus e 
categorias, reservando-se ao patamar mais grave e elevado de ilegalidades a qualidade 
adicional de improbidade administrativa, com as sanções da Lei n. 8429-92.22 

Enfatize-se, outrossim, que a nulidade a ser pleiteada, com efeito ex tunc, 
exigirá a devolução aos cofres públicos de todo o valor pago à vencedora do certame 
licitatório, cuja condenação deverá ser suportada pelos agentes que, de qualquer for
ma, concorreram para a prática do ato de improbidade, nos termos do art. 5° da Lei 
n. 8.429/92. 

A inclusão da empresa publicitária no pólo passivo da ação civil pública será 
admissível caso reste demonstrado que, dolosa ou culposamente, tenha contribuído 
para a concretização do ato de improbidade, sendo, portanto, a nulidade a ela impu
tável, sob pena de se olvidar princípio imanente a todo Estado de Direito: a teoria da 
aparência, que resguarda os contratantes de boa-fé. É o que se infere da própria Lei 
de Licitações: 

"Art. 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativa
mente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, 
além de desconstituir os já produzidos. 
Parágrafo único. A nulidade não exonera a Administração do dever de inde
nizar o contrato pelo que este houver executado até a data em que ela for 
declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não 

lhe srja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu cau
sa" (grifou-se). 

Seria profícuo, por outro lado, que os orgãos legitimados23 realizassem um 
levantamento de todos os editais de licitação destinados a contratações de publicida
de nas esferas federal, estadual e municipal, com o propósito de identificar eventuais 
objetos genéricos e indefinidos, nos moldes estabelecidos neste trabalho, para coibir 
as ilegalidades apontadas, de forma preventiva (licitações ainda em tramitação) ou 
repressiva (suspensão dos contratos de publicidade, em caráter liminar; ações civis 
públicas pela prática de ato de improbidade administrativa, com ressarcimento ao 
erário; eventuais ações penais). 

lícito, mas também consoante com a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os 
princípios da justiça e eqüidade, a idéia comum de honestidade". 

22 OSÓRIO MEDINA, Fábio. Improbidade administrativa: observações sobre a Lei n. 8.429-92,2 ed. 
ampl. e atual., Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 132. 

23 Tribunais de Contas; Ministérios Públicos estaduais e Ministério Público Federal. 
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4. CONCLUSÃO 

Apresenta-se, nesta oportunidade, a principal conclusão extraída do estudo 
proposto: 

Os contratos de publicidade aperfeiçoados entre agências de publicidade e o 
Poder Público, fundados em editais de licitação que não contemplam um objeto 
determinado, mas a adjudicação de todo o serviço de publicidade do ente público 
contratante à empresa de publicidade, sem que haja a exata definição dos trabalhos 
que serão efetivamente desenvolvidos pela contratada e pagos pelo Poder Público, 
tem representado significativo desvirtuamento dos interesses públicos, configurando 
violação dos princípios jurídicos estabelecidos na Constituição Federal, Lei de 
Improbidade Administrativa e Lei de Licitações, legitimando a propositura de ação 
civil pública por prática de ato de improbidade administrativa (artigos 11 elO, 
inciso VIII da Lei n. 8.429/92), com pedido de nulidade e eventual suspensão dos 
contratos vigentes e ressarcimento ao erário dos valores pagos, além da aplicação das 
demais sanções previstas no artigo 12 da lei de improbidade. 

BIBLIOGRAFIA 

MElRELES, Hely Lopes. Licitação e Contrato Administrativo. 11. ed., Malheiros, 
1996. 

NIEBUHR, Joel de Meneses. Dispensa e Inexigibilidade da L icitação Pública. São 
Paulo: Dialética, 2003. 

JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à L ei de Licitações e Contratos Administrati
vos. 7. ed., São Paulo: Dialética, 2000. 

MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17. ed., São 
Paulo: Malheiros, rev. e atual. , 2004. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DireitoAdministrativo.17. ed., São Paulo: Atlas, 
2004. 

MEDINA, Fábio Osório. Improbidade Administrativa: observações sobre a Lei n. 
8.429-92. 2. ed., ampl. e atual., Porto Alegre: Síntese, 1998. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÔNIO PÚBLICO 235 



A ARGÜiÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL COMO INSTRUMENTO 

PARA O CONTROLE CONCENTRADO DA 
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS* 

Luciano Machado de Souza 

Promotor de Justiça/PR 

1. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS 

A atual Constituição da República Federativa do Brasil (escrita, dogmática e 
rígida), promulgada em 5 de outubro de 1988, instituiu o Supremo Tribunal Fede
ral como órgão máximo da jurisdição constitucional, incumbido do controle concen
trado da constitucionalidade do conjunto normativo. 

A tradição constitucional brasileira possibilita o controle difuso de 
constitucionalidade, do qual não se excluem as leis municipais, desde a primeira 
Constituição Republicana, de 1891. 

Impõe-se, preliminarmente, determinar a compreensão metodológica de "lei 
municipal" para fins do estudo que se desenvolverá doravante. 

Lei - Lei é norma jurídica geral, abstrata, e coativa, emanada do Legislativo, 

sancionada e promulgada pelo Executivo, na forma estabelecida para sua elabo

ração. A norma que satisfizer a esses requisitos é lei perfeita, lei em sentido formal 

e material, diversamente de outros atos que ora têm conteúdo de lei, ora a forma 

de lei, mas não são leis propriamente ditas. A lei perfeita há que provir do Legislativo 

e ser sancionada pelo Executivo, salvo as exceções de sanção tácita ou de rejeição 

de veto, em que são promulgadas pelo presidente da Câmara. 1 

No contexto da lição de Hely Lopes Meirelles, leis municipais são as resultan
tes do processo legislativo estrito: as emendas à lei orgânica, as leis complementares e 
as leis ordinárias. As leis delegadas, os decretos legislativos e as resoluções, mesmo 
sendo previstas como espécies do processo legislativo (art. 59, CF), não observam 
todos os elementos do conceito doutrinário eleito e, portanto, são consideradas como 
atos normativos em sentido amplo. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 MElRELLES, Hely Lopes. Direito municipal brasiJeÍ1'O. 10. ed. , São Paulo: Malheiros, 1998, p. 499. 
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Isto posto, e antes da análise do controle da constitucionalidade de leis muni
cipais, há que se situar o Município na organização jurídica brasileira, identificando 
sua competência legislativa. 

Sabe-se que, ao constituir a República Federativa do Brasil, em 1988, o consti
tuinte originário prescreveu que será um Estado Democrático de Direito, formado pela 
união indissolú.vel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal (art. 10

, CF). Vislumbra
se então, na gênese do Estado brasileiro, a opção por forma republicana diferente da
quela típica: uma república decorrente da união de Estados-membros, de Municípios 
e do Distrito Federal, que se unem em benefício da soberania da União, ente represen
tativo da República Federativa do Brasil na comunidade internacional. 

Ao cuidar da organização desse Estado, mais especificamente da organização 
político-administrativa, estabeleceu a autonomia da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, nos termos da Constituição (art. 18, CF) . 

Literalmente, portanto, afirmou que a federação também é formada pelos 
Municípios, que têm autonomia político-administrativa. 

Apesar das divergências acerca da aceitação dos Municípios como entes fede
rativos, que não afetam o objeto deste estudo, a doutrina confirma a autonomia 
municipal,2 

A autonomia dos Municípios do Estado Federal brasileiro vem assegurada no 

art. 18 e disciplinada nos arts. 29 e 30 de sua Lei Fundamental de 1988, e 

representa a capacidade de auto-organização, autogoverno, autolegislação e 

auto-administração, caracterizando a autonomia política, normativa, adminis

trativa e financeira.3 

A principal novidade em relação à autonomia municipal, disposta por nossa 

atual Constituição Federal, é a capacidade dos municípios para elaborarem 

suas próprias Leis Orgânicas. Estas, na verdade, são as Constituições munici

pais, que vão determinar a vida dos Municípios, observados os limites constitu

cionalmente previstos que são: a Constituição Federal, a Constituição Estadu

al e os preceitos contidos no citado art. 29, [ ... ].4 

Portanto, o Município possui autonomia normativa: parcela do poder federa
tivo que lhe permite legislar nos limites das competências determinadas constitucio
nalmente. Os excessos possibilitados pelo exercício dessas competências reclamarão o 
acionamento dos mecanismos de controle da constitucionalidade, para sustentação 
da higidez dos preceitos constitucionais, da força normativa da Lei Fundamental e 
harmonia do sistema normativo. 

2 Nesse sentido: José Nilo de Castro, p. 60; Michel Temer, p.104; Clemerson Cleve, p. 39. Alexandre 
de Moraes, p. 25l. 

3 TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional, p. 58, 59. 
4 FERRARl, Regina Maria Nery Macedo. Elementos de direito municipal. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1993, p. 65. 
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Assim, independentemente da quantidade ou qualidade das competências 
legadas pelo legislador ao Município para realização de seus fins, é certo que sempre 
haverá interesse local predominante, isto é, aquele que faz relevar os interesses dos 
Municípios em confronto com os dos Estados-membros e da União, sem que isso 
implique, necessariamente, em exclusividade. Identificado o interesse e instalado o 
confronto, exige-se mecanismos de controle da constitucionalidade. E, nesse caso, a 
lei municipal deve prevalecer, conforme conclui Regina Ferrari: 

Desta forma, a lei municipal deve prevalecer em todas as matérias que de

monstrem interessar apenas ou predominantemente à comuna, e, conseqüen

temente, a lei federal ou estadual que venha a violar este campo de autonomia 

do Município incorrerá em inconstitucionalidade, por desatender à repartição 

de competências previstas na Lei Maior do Estado brasileiro. 

[ ... ] A identificação do âmbito do interesse local é que vai definir a competência 

sobre a matéria, o que será determinado casuisticamente, sucumbindo, nestes ca

sos, a competência estadual e federal. Porém, havendo entrechoque de competên

cias dos entes federativos e improcedendo a alegação de interesse local, não se pode 

ser definida a competência como do Município, sob pena de inconstitucionalidade.5 

Logo, os Municípios tem competência para se auto-organizarem, promulgando 
a Lei Orgânica, e legislarem sobre assuntos de predominante interesse local, seja pelo 
exercício da competência exclusiva ou suplementar (da competência concorrente). 

Verificada irregularidade no exercício dessa competência legislativa munici
pal, configuradora de desconformidade constitucional, impõe-se a submissão dos 
atos legislativos ao controle de constitucionalidade. 

Superado o processo legislativo, e seu típico controle político, a lei promulga
da, ou sancionada, e publicada, passa a integrar o mundo jurídico, sendo passível de 
questionamento acerca da constitucionalidade no âmbito jurisdicional, ou seja, na 
seara repressiva, que visa invalidar a lei inserida no sistema normativo em 
desconformidade com o texto constitucional. 

Com efeito, exercitada a competência legislativa pela Câmara Municipal, a lei 
se submete à pirâmide normativa, devendo guardar conformação com a supremacia 
constitucional, e demais diplomas decorrentes da fórmula kelseniana. Esse controle é 
realizado, eminentemente, pelo Poder responsável de aplicar a lei, administrar a Jus
tiça, de guardar a constituição e a legalidade, que é o Judiciário. Nessa esfera os 
critérios de conveniência e oportunidade são superados pela tecnicidade jurídica que 
deve orientar as decisões. 

Analisando o texto constitucional se verifica que os Municípios não foram 
agraciados com órgãos do Poder Judiciário, mas apenas a União, os Estados-mem
bros e o Distrito Federal, conforme rol do art. 93, da Constituição Federal. Tam-

5 FERRARI, Regina Maria Nery Macedo. Elementos de direito municipal, p. 79, 81. 
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bém restou estabelecido que os Estados-membros e o Distrito Federal organizarão 
suas Justiças Estaduais (art. 125, CF), enquanto a União organizará Justiça Federal, 
incumbida de interesse da União e seus entes (art. 109, CF). 

Independentemente da opção do constituinte, as leis municipais não estão 
imunes do controle de constitucionalidade, em que pese o controle concentrado re
velar peculiaridades decorrentes dessa opção, conforme se verá. 

Sabe-se que o controle concentrado serve para a via de ação, pela qual se acessa, 
diretamente, o órgão de cúpula da jurisdição constitucional, em processo autônomo 
e objetivo de análise da constitucionalidade. Nessa via não importa o caso concreto, 
as situações subjetivas, mas a lei em tese, abstratamente, que deve se conformar com 
a pirâmide normativa e seu pressuposto, a supremacia constitucional. 

No Brasil o constituinte encarregou o Supremo Tribunal Federal de guardar a 
Constituição, precipuamente, ou seja, não exclusivamente, e nem unicamente, por
que manteve a via difusa de controle, existente desde 1891. Ademais, o STF não 
julga apenas questões constitucionais na via direta, mas é instância extraordinária da 
via difusa, e tem outras competências originárias não adstritas à matéria constitucio
nal. Por isso, mesmo sendo a última instância da jurisdição constitucional brasileira, 
não se pode afirmar que seja, eminentemente, uma Corte Constitucional.6 

O constituinte originário legou os seguintes instrumentos para provocação do 
controle concentrado: Ação Direta de Inconstitucionalidade Interventiva (art. 36, lII, 
CF), legitimando o Procurador-Geral da República a representar ao STF para inter
venção da União nos Estados-membros e Distrito Federal (art. 34, VII, CF); Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (art. 102, I, a, primeira parte, CF), de lei ou ato 
normativo federal ou estadual, sem legitimação ativa para órgãos municipais (art. 103, 
I a IX, CF); Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (art. 103, § 2°, CF), 
para tornar efetiva norma da Constituição Federal, sem legitimação ativa para órgãos 
municipais (art. 103, I a IX, CF); Argüição por Descumprimento de Preceito Funda
mental (art. 102, § 1°, CF), da Constituição Federal, carente de regulamentação. 

O constituinte decorrente acrescentou, pela Emenda Constitucional n. 03/ 
93, Ação Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, I, a, 2a parte), de lei ou ato 
normativo federal ou estadual, também sem legitimação ativa para órgãos municipais 
(art. 103, § 4°, CF). 

Logo, na organização do Estado brasileiro o constituinte não legou instru
mento para o controle concentrado de leis municipais, dentre aqueles que 
disponibilizou, tampouco concedeu legitimidade ativa para órgão municipal acionar 
o sistema. Por outro lado, não inseriu na Carta Magna dispositivo limitador da inser
ção das leis municipais no controle concentrado. Com efeito, se não deixou instru
mento específico, também não impediu o STF de controlar a constitucionalidade 
das leis municipais, nem proibiu o constituinte decorrente de alterar (ampliando ou 

6 Nesse sentido: SILVA, José Manso da., p. 527; Alexandre de Moraes, p. 425. Contra: Michel 
Temer, p.46; Clemerson Cleve, p. 39. 
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reduzindo) a competência do Supremo. Nesse sentido, registra-se que, deliberada
mente, deixou um dos instrumentos, a ADPF, para ser regulamentado pelo legisla
dor ordinário, por lei ordinária - sequer lei complementar exigiu, conforme dicção 
do art. 102, § 10, da CF. Esse aspecto, porém, é objeto do próximo tópico. 

Por ora importa verificar que, na esfera federal, "a Constituição da República 
deixou em aberto o problema das leis ou atos normativos municipais quanto à decla
ração de inconstitucionalidade por meio de ação direta, não tendo atribuído a qual
quer Tribunal a competência para conhecimento e julgamento do assunto".? 

2. ARGÜiÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 
(ADPF) 

Como já afirmado, a Argüição de Descumprimento de Preceito fundamental 
(ADPF) foi introduzida no sistema jurídico brasileiro, originariamente, pelo consti
tuinte de 1988, no único parágrafo do art. 102 da Carta Magna, ou seja, no dispo
sitivo constitucional que incumbe ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Cons
tituição. Posteriormente, a Emenda Constitucional n. 3, de 1993, alterou o disposi
tivo para incluir a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) no segundo 
parágrafo, mantendo a ADPF no parágrafo primeiro.8 

Vislumbra-se, topicamente, inconteste que a ADPF é instrumento destina
do ao controle concentrado da constitucionalidade, sem delimitação de objeto pelo 
constituinte originário, que incumbiu o legislador ordinário de regulamentar o 
instituto. Logo, é absolutamente claro que o sistema de controle da constitucio
nalidade dispõe de um instrumento denominado para impedir o descumprimento 
de preceito fundamental decorrente da Constituição, processável pelo STF, no 
exercício do controle concentrado, nas hipóteses e forma que o legislador derivado 
dispusesse em lei específica. 

A questão legislativa regulamentadora foi superada pela Lei n. 9.882, publicada 
no Diário Oficial da União em 06 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o proces
so e julgamento da argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos ter
mos do § 10, do art. 102, da Constituição FederaI.9 

7 DALLARI, Dalmo de Abreu . Lei Municipal Inconstitucional. Revista da Procuradoria Geral do 
Estado de São Paulo, n. 11, dez.l1977 apud FERRARI, Regina Maria Nery M acedo. Controle da 
constitucionalidade das leis municipais. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 74. 

8 CF - Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: 
( ... ) 
§ 1° A argüição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente desta Constituição, será 
apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, na forma da lei. (Antigo parágrafo único renumerado pela 
Emenda Constitucional n. 03/93) 

9 Lei n. 9.882/99 - Art. 1° A argüição prevista no § 1° do artigo 102 da Constituição Federal será 
proposta perante o Supremo Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito 
fundamental, resultante de ato do Poder Público. 
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A doutrina é pacífica ao atribuir ao Supremo Tribunal Federal a tarefa exclu
siva de definir o que são preceitos fundamentais decorrentes da Constituição, funda
mental para o aperfeiçoamento do instituto. 

A legitimidade ativa é restrita aos arrolados no art. 103, da CF (mesmos da 
ADIN) . 

Pela modalidade independente é possível a prevenção ou reparação de preceito 
fundamental lesado por qualquer ato do Poder Público. 

Na via preventiva, que visa evitar o aperfeiçoamento da lesão, a lei municipal 
será fiscalizada diretamente, posto inexistir ato do Poder Público. Não será, contu
do, sindicada exclusivamente, porque depende da indicação do ato potencialmente 
lesivo. Logo, não se trata puramente de controle de constitucionalidade da lei, não 
viabilizado pela ADIN, mas de utilização de paradigma normativo para a prevenção 
de descumprimento (inconstitucional) de preceito fundamental. 

A via repressiva, que permite reparar os preceitos fundamentais lesados, da 
mesma forma, sindicará a lei como suporte normativo de ato inquinado lesivo. 
Inexistirá, também, fiscalização exclusiva da lei. 

O legislador também possibilitou o ajuizamento, pela modalidade dependen
te, quando for relevante o fundamento da controvérsia judicial constitucional sobre 
lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Cons
tituição, acerca da aplicação dos preceitos fundamentais. Em que pese suspensos os 
dispositivos autorizadores, é de se registrar que permite a sindicabilidade de atos 
jurisdicionais geradores de relevante controvérsia acerca da aplicação de preceito fun
damental, originada por lei. 

2.1 Sindicabilidade de leis municipais via ADPF 

A sindicabilidade da constitucionalidade das leis dos Municípios brasileiras é 
possível, desde a primeira Constituição republicana, pela via difusa. Logo, é da tradi
ção constitucional brasileira permitir que qualquer Juiz analise, nos casos concretos 
que julga, a inconstitucionalidade da legislação municipal argüida na via de defesa. 

Introduzindo o controle concentrado no sistema brasileiro, a EC 16/65 pos
sibilitou que os Estados-membros instituíssem processo para aferição da 
constitucionalidade de ato normativo municipal em face da Constituição Estadual, a 
cargo dos Tribunais de Justiça. A Constituição Federal de 1988 manteve essa possi
bilidade (art. 125, § 2°), e o Estado do Paraná materializou essa competência (art. 
113 a 114, CEPR). Embora possibilite a concentração na via direta estadual, não se 
pode sustentar que se trate de controle concentrado típico da doutrina constitucio
nal, principalmente porque o STF tem admitido recurso extraordinário de decisões 
proferidas nessa via, se a interpretação da norma constitucional estadual contrariar o 
sentido e o alcance da norma federal reproduzida, conforme afirmado alhures. Em 
que pese ser possível aos Tribunais Estaduais realizarem controle de normas estadu
ais e municipais por via de ação direta, a jurisdição constitucional concentrada é 
exclusiva do STF, órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro. 
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Metodologicamente, portanto, quando se investiga a possibilidade da ADPF 
ser instrumento hábil à provocação do controle concentrado das leis municipais, o 
intuito é aferir se é possível levar à cúpula jurisdicional a sindicabilidade da legislação 
municipal. Conforme se verificou, a Constituição de 1988 não afirmou essa possibi
lidade, mas também não excluiu; do contrário, previu um instrumento específico 
para a tutela de preceitos fundamentais (ADPF) que deveria ser regulamentado pelo 
legislador ordinário. 

A Lei n. 9.882/99, que regulamentou a Argüição, rompeu a citada tradição 
constitucional brasileira, permitindo a sindicabilidade de qualquer ato de Poder 
Público, sem limitação de esfe ra federativa, pelo STF. Em que pese suspensa 
liminarmente, também incumbiu o Supremo de reparar lesão a preceito fundamen
tal decorrente de relevante controvérsia judicial acerca de direito municipal. 

Se antes da Lei da ADPF não havia possibilidade de sindicabilidade concen
trada da legislação municipal, não se pode negar que ela foi inaugurada, não da 
forma pura, mas reflexa nos atos veiculadores de descumprimento de preceito funda
mental. Com efeito, o paradigma da sindicabilidade não será a lei, abstratamente 
concebida, mas os atos lesivos que possibilita, inclusive os jurisdicionais provocadores 
de relevante controvérsia, sempre inerentes a preceitos constitucionais fundamentais. 

Celso Bastos e Aléxis Gálias confirmam: "A legislação em comento cria uma 
forma inovadora na fiscalização da constitucionalidade. Entre as novidades, destaca
se a possibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal, 
que antes só era possível pela via difusa".lO 

Regina Ferrari também : 

É de conhecimento geral que, até o advento da Lei 9.882/99, não era possível 

o controle abstrato da constitucionalidade das leis ou atos normativos munici

pais em face da Constituição Federal, sujeitando-se apenas ao controle difuso. 

O controle abstrato ficava restrito em face das constituições estaduais, realiza

dos pelos Tribunais de Justiça, conforme disciplina prevista no artigo 125, § 2°, 

de nossa Lei Fundamental. Porém, sendo a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental decorrente da Constituição uma forma de controle con

centrado da constitucionalidade sobre atos do Poder Público, normativos ou 

não, encontram··se aí inseridos os atos de todos os entres federativos parciais 
que compõe a Federação brasileira. 

Agora, o controle abstrato das leis municipais frente às normas constitucionais 

federais - quando constituam preceitos fundamentais - pode ser realizado pelo 
Supremo Tribunal Federal. 

[ .. . ] A simples leitura do parágrafo único do art. 1°, da Lei 9882/99, propicia a 

aceitação de que ao Supremo Tribunal Federal cabe exercer o controle abstrato 

das leis ou atos normativos municipais frente à Constituição Federal, ou seja 

10 BASTOS, Celso Ribeiro; VARGAS, Aléxis Gálias de Souza. A argüição de descumprimento ... , p. 1. 

242 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



A ARGÜ iÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL COMO INSTRUMENTO PARA O CONTROLE .. . 

controlar a produção normativa do legislativo do Município, e isto desde sua Lei 
Orgânica até suas leis ordinárias, inclusive o regimento interno da Câmara 
Municipal. 11 

Sérgio Resende de Barros discorda, sustentando que a ampliação de institutos 
torna o sistema de controle da constitucionalidade confuso. "Inconstitucionalidades 
são flagrantes nesse sistema conturbado. Por exemplo, dando o que a Constituição 
negou, a Lei n. 9869/99 legitima o Governador do Distrito Federal ad causam e a 
Lei n . 9.882/99 'autoriza' o controle direto de leis e atos normativos municipais em 
face da Constituição Federal, o que refoge ao texto e ao espírito da Constituição de 
1988". 12 

Alexandre de Moraes nega a possibilidade de controle concentrado das nor
mas mUlllClpalS: 

O único controle de constitucionalidade de lei e de ato normativo municipal em 
face da Constituição Federal que se admite é o difuso. 
[ ... ] Note-se que foi criada pela Lei n. 9982/99 a possibilidade de um dos co
legitimados argüir ao Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade de 
uma lei ou ato normativo, fora das hipóteses cabíveis no controle concentrado, 
quais sejam: controvérsia constitucional relevante sobre lei ou ato normativo 
municipal e controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, esta
dual ou municipal anteriores à Constituição Federal. Em ambas as hipóteses o 
Supremo Tribunal Federal já havia decidido faltar-lhe competência para essa 
análise, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, por ausência de pre
visão expressa na Constituição Federal, não sendo admissível que o legislador 
ordinário, por meio de uma manobra terminológica amplie essa competência 
sem alterar o art. 102, I, a da CFY 

Nagib Slaibi Filho também se posiciona pela inconstitucionalidade desse con
trole: "Note-se, ainda, que a Constituição, instituindo a ADin no art. 102, I, 'a', 
para controle da constitucionalidade dos atos federais e estaduais, implicitamente 
instituiu uma reserva de atuação para tal remédio jurídico processual, reserva esta que 
não poderia ser estendida pela lei ordinária - no caso, a Lei n. 9.882/99 - à cognição 
da constitucionalidade dos atos municipais pela Corte Constitucional através do con
trole concentrado."14 

11 FERRARI, Regina Maria Nery Macedo. Efeitos da deda.ração de inconstitucionalidade, p. 456-457. 
12 BARROS, Sérgio Resende de. Simplificação do controle de constitucionalidade. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva (coord.). Direito Constitucional Contemporâneo, p. 614. 
13 MORAES, Alexandre apudV AINSENCHER, Tânia. A argüição de descumprimento de preceito 

fundamental e o direito municipal. Disponível em <http://www.queirozcavalcanti.adv.brlasp/textos/ 
vainsencher-01c.asp>. Acesso em: 30 de janeiro de 2004, p. 3. 

14 SLAIBI FILHO, Nagib. Argüição de descumprimento de preceito fundamental, p. 10. 
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Festejando a submissão do direito municipal ao controle concentrado como 
"inovação do maior relevo", D aniel Sarmento rebate: 

Alexandre de Moraes sustenta que a extensão do controle abstrato de 

constitucionalidade aos atos normativos municipais seria inconstitucional, pois 

violaria o desígneo do constituinte originário de restringir este controle às nor

mas federais e estaduais, cristalizado na redação do art. 102, I, alínea a, do texto 

magno. Não comungamos deste seu posicionamento. A Constituição Federal 

limitou apenas o cabimento da Adin às normas federais e estaduais, mas não 

estendeu este seu regramento a todos os mecanismos de fiscalização concentra

da de constitucionalidade. Não há qualquer restrição ao controle de atos 

normativos municipais no art. 102, § 10 da Constituição Federal, e não há por

que traçar, neste particular, qualquer analogia entre a ADPF e a Adin. Até 

porque, uma das razões que motivou a criação da ADPF foi sua possibilidade 

de atingir situações que os outros mecanismos já existentes de controle de 

constitucionalidade não tinham aptidão de alcançar. 

A contrário do que afirma Alexandre de Moraes, não se trata, no nosso entendi

mento' de extensão da competência do STF por meio de lei, o que efetivamente 

seria vedado, já que a competência do Supremo foi discriminada, de modo exaus

tivo, pelo texto constitucional. Na verdade, há expressa previsão constitucional da 

competência do STF para julgamento da ADPF, e a Lê n. 9.882/99 cingiu-se a 

regulamentar dito instituto, como lhe determinara a Constituição. 15 

Olavo Ferreira e Rodrigo Fernandes comungam, integralmente, esses argu
mentos defensivos da constitucionalidade do instrumento.16 

Carlos Velloso registra preocupação com a possibilidade do STF consagrar, 
por essa via, uma "ação direta de inconstitucionalidade de ato normativo municipal 
em face da Constituição Federal, inclusive dos atos anteriores a esta. E isto o consti
tuinte não quis nem seria suportável pelo Supremo Tribunal Federal, dado que 
temos mais de cinco mil municípios"Y 

Flávia Piovesan e Renato Stanziola não vislumbram a aventada possibilidade, 
porque os institutos apresentam "distinções bastante nítidas". Em relação à sobrecar
ga do STF, citam Vital Moreira: 

Seguramente q e a justiça constitucional não pode ser banalizada, nem os 

tribunais constitucionais devem ver-se sepultados sob aluviões de milhares de 

processos por ano. No entanto, os remédios para essas situações devem procu

rar-se preferentemente em instrumentos de filtragem dos recursos ou acções 

15 SARMENTO. Daniel. Apontamentos sobre a argüição ... , p. 103. 
16 FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves; FERNANDES, Rodrigo Pieroni. A argüição de des

cumprimento de preceito rundam ental ... , p. 127-128. 
17 VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A argüição de descumprimento ... , p. 6. 
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impertinente e não no maltusianismo artificial de negar aos titulares de direitos 
ou prerrogativas constitucionalmente protegidos os instrumentos processuais 
adequados à sua defesa contra os poderes instituidos .18 

Gilmar Mendes enaltece o instituto, vislumbrando, inclusive, a possibilidade 
de diminuição do volume submetido ao STF pela via difusa: 

A solução oferecida pela nova lei é superior a uma outra alternativa oferecida, 
que consistiria no reconhecimento da competência dos Tribunais de Justiça 
para apreciar, em ação direta de inconstitucionalidade, a legitimidade de leis 
ou atos normativos municipais em face da Constituição Federal. Além de 
ensejar múltiplas e variadas interpretações, essa solução acabaria por agravar 
a crise do Supremo Tribunal Federal, com a multiplicação de recursos extra
ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelas diferentes Cortes 
estaduais. 

O bom observador poderá perceber que o novo instituto contém um enorme 
potencial de aperfeiçoamento do sistema pátrio de controle de constitucio
nalidade. 19 

Para André Tavares a regulamentação da ADPF colmatou lacunas do controle 
concentrado brasileiro, dentre as quais a da fiscalização da constitucionalidade de lei 
municipal pelo STF, constituindo fórmula de preservação do federalismo, conforme 
Dicey e Ruy Barbosa. Para o autor, que defende a constitucionalidade das duas 
modalidades de Argüição, a "novidade gera um efeito ordenador em todo o Direito, 
no sentido de que passam a ser fornecidos, diretamente pelo Supremo Tribunal 
Federal, em relação a alguma lei ou ato municipal, parâmetros seguros para as demais 
entidades municipais".20 

Registra-se, por oportuno, que depois da regulamentação da ADPF o Supre
mo não negou mais a possibilidade de controle concentrado das leis municipais pela 
via independente (direta ou autônoma), como se extrai de recente despacho do Mi
nistro Sepúlveda Pertence: 

Entre as hipóteses de cabimento de ação direta de inconstitucionalidade (art. 
102, I, a) não reside a que pretende examinar, in abstrato, a legislação munici
pal: desta, o Supremo Tribunal Federal fIrmou jurisprudência no sentido de 
que o único controle de constitucionalidade - frente à Constituição Federal- é 

18 PIOVESAN, Flávia, STANZIOLA, Renato. Argüição de descumprimento de preceito fundamen
tal: Inovações e aspectos polêmicos. In: TAVARES, André Ramos, ROTHENBURG, Walter 
Claudius (orgs.). Aspectos atuais do controle de constitucionalidade no Brasil ... , p. 113. 

19 MENDES, Gilmar Ferreira. Algiiição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1° do art. 

102 da Constituição Federal), p. 114. 
20 TAVARES, André Ramos . Tratado da argiiição de preceito fundamental, p. 282-283, 311. 
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o difuso. Sobreveio, após esta Corte firmar entendimento sobre a questão, a 

criação normativa constitucional da argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, que viabiliza a discussão - pela via concentrada - de norma 

municipal. 21 

Vislumbra-se, portanto, que a ADPF viabilizou o controle concentrado de 
constitucionalidade de leis municipais. 

Contudo, não se pode deixar de concordar com a atenta observação de Gustavo 

Binenbojm, no sentido de que, na expressiva linguagem de José Carlos Barbo

sa Moreira, em relação aos atos municipais, agora impugnáveis via Argüição, 

corre-se o risco de se estar diante de um "sino sem badalo". Isso porque, malgrado 

tenha a Lei n. 9.882 previsto a hipótese de insurgência contra os mesmos, não 

elasteceu, contudo, o rol de legitimados ativos aptos a intentarem a mencionada 

Argüição aos Prefeitos Municipais, às Câmaras Municipais ou a qualquer ou

tra entidade pública ou privada de âmbito municipal.22 

o aperfeiçoamento do instituto, que acresce o status do Município na Federa
ção brasileira, depende da interpretação do Supremo Tribunal Federal, que só se 
dará com o aproveitamento do instituto pelos legitimados ativos, dentre os quais 
representante do Ministério Público. 

A defesa da ordem jurídica, e do regime democrático, impõe aos membros do 
Ministério Público o dever de representar ao Procurador-Geral da República, quan
do cabível, para que exerça o múnus em favor do aperfeiçoamento do sistema de 
controle da constitucionalidade brasileiro. 

3. CONCLUSÕES 

1 a) É dever dos membros do Ministério Público velar pela conformação cons
titucional do direito municipal. 

2a) A Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental é instrumento 
que viabiliza o controle concentrado das leis municipais. 

3a) É dever do Ministério Público, notadamente pela legitimação ativa do 
Procurador-Geral da República, preferir a Argüição de Descumprimento de Precei
to Fundamental nas promoções que visem controlar a constitucionalidade das leis 
municipais, quando cabível. 

21 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão. Reclamação 2970/RS. Relator: Ministro Sepúlveda 
Pertence, 23 novo 2004. Disponível em: <http://www.stf.gov.brlJurisrpudencial> . Acesso em: 14 fev. 
2005. 

22 PIOVESAN, Flávia, STANZIOLA, Renato. Argüição de descumprimento de preceito fundamen
tal: Inovações e aspectos polêmicos. In: TAVARES, André Ramos, ROTHENBURG, Walter 
Claudius (orgs.). Aspectos atuais do controle de constitucionalidade no Brasil .. . , p. 112. 

246 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



A ARGÜ iÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECE ITO FUNDAMENTAL COMO INSTRUMENTO PARA O CONTROLE ... 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BASTOS, Celso Ribeiro; VARGAS, Aléxis Gálias de Souza. A argüição de descum
primento de preceito fundamental e a Avocatória. Disponível em <http:// 
www.presidencia.gov.brlcciviL03/revista/Rev_08/arg_descump_Celso.htm>. 
Acesso em: 30 de janeiro de 2004. 

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação . Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Pau
lo ... Reclamação 3S8/SP. Relator: Ministro Sydney Sanches, 8 jun. 2001. Dis
ponível em: <http://www.stf.gov.brlJurisrpudencia/>. Acesso em: 14 fev. 2005. 

CASTRO, José Nilo de. Direito municipal positivo. 4. ed., Belo Horizonte: Del Rey, 
1998. 

CLEvE, Clemerson Merlin. A fiscalização Abstrata de Constitucionalidade no Direito 
Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. 

FERRARI, Regina Maria Nery Macedo. Efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
5. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. 

_____ . Controle da constitucionalidade das leis municipais. 2. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1994. 

_____ . Elementos de direito municipal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993. 
FERREIRA, Olavo Augusto Vianna Alves; FERNANDES, Rodrigo Pieroni. A 

argüição de descumprimento de preceito fundamental e a manipulação dos efeitos de 
sua decisão. Rio de Janeiro: Revista Forense, vol. 363, setlout. 2002, p. 121. 

MARTINS, Ives Gandra da Silva (coord.). Direito Constitucional Contemporâneo. 
Rio de Janeiro: América Jurídica, 2002. 

MEIRELLES, HELY LOPES. Direito municipal brasileiro. 10. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1998. 

MENDES, Gilmar Ferreira. Argüição de descumprimento de preceito fundamental (§ 
lodo art. 102 da Constituição Federal). São Paulo: Repertório IOB de Juris
prudência, n. 04, fev. 2000, caderno 1, p. 114. 

MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 5. ed., São Paulo: Atlas, 1999. 
SARMENTO. Daniel. Apontamentos sobre a argüição de descumprimento de pre

ceito fundamental. Rio de Janeiro: Revista de Direito Administrativo, v. 224, 
abrljun. 2001, p. 95 . 

SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 14. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1997, p. 530. 

SLAIBI FILHO, Nagib . Argüição de descumprimento de preceito fundamental. Dis
ponível em <http://www.nagib.net/artigos/arcconst/arcconst2.doc>. Acesso 
em: 30 de janeiro de 2004. 

TAVARES, André Ramo. Tratado da argüição de preceito fundamental (Lei n. 9.8681 
99 e Lei n. 9.882/99) . São Paulo: Saraiva, 2001. 

_____ . ROTHENBURG, Walter Claudius (orgs.). Aspectos atuais do con
trole de constitucionalidade no Brasil: Recurso extraordinário e argüição de des
cumprimento de preceito fundamental. São Paulo: Forense, 2003. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEL E ESPECIALI ZADA - PATRIMÔNIO PÚBLICO 247 



LUCIANO MACHADO DE SO UZA 

TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional. 8. ed., São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1991. 

V AlNSENCHER, Tânia. A argüição de descumprimento de preceito fundamental e o 
direito municipal. Disponível em <http://www.queirozcavalcanti.adv.brlaspltex
tos/vainsencher-01c.asp>. Acesso em: 30 de janeiro de 2004. 

VELLOSO, Carlos Mário da Silva. A argüição de descumprimento de preceito funda
mental. Disponível em <http://www.direitopublico.com.brlpdL12/DIALO
GO-]URIDICO-12-MARCO-2002-CARLOS-MARIO-VELLOSO.pdf>. 
Acesso em: 30 de janeiro de 2004. 

248 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRI O PÚBLI CO 



ACIDENTE DO TRABALHO - COMPETÊNCIA - STF 
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CONTRARIA PRINCíPIO CONSTITUCIONAL * 
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Rosana Mara Brittes 

Procurador de Justiça/PR, Promotora de Justiça/PR, 
Assessora Jurídica MP/PR 

1. JUSTIFICATIVA 

"Sr. Presidente, fizemos um acordo, este destaque é do PTB; acho 

que o D eputado LuizAntonio Fleury vaifalar a respeito, paTa que 
as ações relativas a acidente de trabalho continuem naJustiça Es

tadual, onde se encontram. Assim sendo, meu texto, prevendo que 

essas ações seriam julgadas na Justiça do Tmbalho, cai. Concordo 
com esta emenda aglutinativa, que é o destaque da bancada. Por

tanto, o texto cai, pam dar vazão a que as ações relativas a acidente 
de trabalho continuem sendo julgadas na J ustiça Estadual". 1 

o presente trabalho objetiva tecer considerações acerca da competência 
jurisdicional para demandas indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho, isto 
após a edição da E menda Constitucional n. 45/2004. 

Ocorre que com a publicação da referida Emenda, surgiram controvérsias em 
relação à competência material envolvendo as ações de indenização decorrentes ato 
ilícito, fundadas em acidentes do trabalho e doença ocupacional. 

Inicialmente, com a edição da Emenda Constitucional n. 45, o Egrégio Su
premo Tribunal Federal, ao interpretar o dispositivo constitucional que ampliou a 
competência da Justiça Especializada, manteve o entendimento de que é da Justiça 

Comum Estadual a competência para processar e julgar as causas decorrentes de acidente de 

trabalho. Após, mudando completamente a orientação jurisprudencial, até então 
pacífica entre os Tribunais acerca da matéria, proferiu nova decisão, transferindo 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Pronunciamento da Relatora D eputada Zulaiê Cobra Ribeiro após a votação dos D estaques da PEC 

n. 96/92, dentre eles o Requerimento de Destaque n. 121, pretendendo destaque para votação em 
separado da expressão "relativas a acidentes do trabalho e doença profissional", constantes do texto 
primitivo (artigo 115, inciso IV), e que na redação fi nal passou a ser o artigo 114, inciso VI), contido 
no art. 27 do Substinltivo aprovado pela Comissão Especial - DIÁRIO DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS - 3/2/2000 - fls. 06059 
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para a Justiça do Trabalho a competência das ações indenizatórias decorrentes de 
acidente de trabalho. 

Entende-se que este último posicionamento emanado da Suprema Corte, vem 
contrariar a vontade do legislador, bem assim deixa de aplicar princípio constitucio
nal, além de não buscar a interpretação mais correta aos dispositivos que informam a 
matéria ora em discussão, em especial, a conjugação dos artigo 109, inciso I, e 114, 
ambos da Constituição Federal. 

2. O POSICIONAMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PÁTRIOS E DO 
EXTINTO TRIBUNAL DE ALÇADA DE NOSSO ESTADO ANTES DA 
PROMULGAÇÃO DA EC N. 45 

o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a quem compete o julgamento dos 
conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos (art. 105, I, "d", 
CF), já havia se pronunciado diversas vezes sobre a matéria, sendo único o entendi
mento daquela corte de que competia a Justiça Comum Estadual processar e julgar 
as ações indenizatórias decorrentes de acidente do trabalho. É o que se infere dos 
seguintes arestos: 

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DO TRABALHO. 

JUSTIÇA ESTADUAL. 
1. A agressão sofrida no interior das dependências da empregadora, decorren
te, em princípio, de ato de negligência na guarda de animal, pelo serviço de 
segurança, equipara-se ao acidente do trabalho. 
2. Nesta conformidade compete à Justiça Estadual processar e julgar o litígio, 
relativo à ação de indenização de dano moral ou material - súmula 15/ST]. 
3. A competência da Justiça do Trabalho é quando se tratar de indenização por 
dano moral ou material derivado de relação de emprego, "como, por exemplo, a 
despedida por justa causa". 4. Conflito conhecido para declarar competente o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o suscitado."2 
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 
INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES FÍ
SICAS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PRO
FISSIONAL. PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECI
SÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL QUE, APRECIANDO CONFLI
TO ENTRE JUÍZES ESTADUAIS, ANULA OS ATOS DECISÓRIOS 
E REMETE OS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO 
ESPECIAL. PROVIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CO
MUM ESTADUAL. 

2 CC 383 101 SP; 2003/0018782-6, Fonte DJ DATA:01/0912003, Relator Min. FERNANDO 
GONÇALVES, Data da Decisão 13/0812003 Orgão Julgador - SEGUNDA SEÇÃO 
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L Compete àJustiça estadual processar e julgar ação de indenização por danos 
materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho. Precedentes do STF e 

S1J. 
lI. Recurso especial conhecido e provido, para afastar a competência da Justiça 
obreira, que fora reconhecida pelo Tribunal a quo, cabendo àquela Corte pros

seguir no exame do conflito entre os Juízos estaduais (3P e 15a Varas da 
Comarca de Belo Horizonte).3 

Referido entendimento encontrava-se, inclusive, em enunciado de súmula do 
Superior Tribunal de Justiça: 

"Compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de aci
dentes do trabalho." (Súmula n. 15). 

o posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal em nada divergia do en
tendimento do STJ em relação a matéria, como pode ser extraído do v. acórdão 
prolatado no RE 349.160-1-BA, que determina ser de competência da Justiça Co
mum, conhecer e julgar as ações de indenização decorrentes de ato ilícito (acidentes 
de trabalho), senão vejamos: 

"1. É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à Justiça do Trabalho 

conhecer de ação indenizatória por danos decorrentes da relação de emprego, não 

importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e não do 
direito do Trabalho" 

2. D a regra geral são de excluir-se pOl'ém, por força do art. 109, L da Constituição, 

as ações fondadas em acidente de trabalho, sejam movidas contra a autarquia 

seguradora, sejam as propostas contra o empregador" (grifas nossos). 

Como se observa do julgado, o posicionamento da Suprema Corte era de que 
as ações de indenização de dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de em
prego eram, realmente, de competência da Justiça do Trabalho. No entanto, o item 2 
da ementa acima mencionada faz expressa exceção àquelas indenizações que advém, 
exclusivamente, de acidente de trabalho, como pode se observar de outro julgado do 
mesmo Tribunal Superior: 

"Competência: Justiça Comum: ação de indenização fundada em acidente de 
trabalho, ainda quando movida contra o empregador. 

1. É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à Justiça do Trabalho 
conhecer de ação indenizatória por danos decorrentes da relação de emprego, 

3 RESP 5448101MG; 2003/0083325-1, Fonte DJ DATA:21/02/2005, Relator Min. ALDIR PAS
SARINHO JUNIOR, Data da Decisão 24/0812004 Orgão Julgador - 4a Turma. 
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não importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e não 

do Direito do Trabalho. 

2. Da regra geral ão de excluir-se, por força do art. 109, I, da Constituição, as 
ações fundadas em acidente de trabalho, sejam as movidas contra a autarquia 

seguradora, sejam as propostas contra o empregador". 

(STF RE403.832-3. ReI. mino Sepúlveda Pertence.1T. julgamento 

11.11.2003. DJU 12.03.2004). 

A matéria acerca da competência à apreciação e julgamento das ações decor
rentes de acidente do trabalho, igualmente foi objeto de edição de Súmulas pelo 
Supremo Tribunal Federal, a saber: 

"Compete àJustiça ordinária estadual o processo e o julgamento, em ambas as 

instâncias das causas de acidente do trabalho, ainda que promovida contra a 

União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista." 
(Súmula n. 501). 

"A Indenização Acidentaria não exclui a do Direito Comum, em caso de Dolo 
ou Culpa Grave do Empregador".(Súmula n. 229) 

Já, o entendimento do extinto Tribunal de Alçada no nosso Estado, também 
não era diferente antes da Emenda Constitucional n. 45, tendo por várias vezes exami
nado a questão aqui suscitada, e decidido pela competência da justiça comum estadual 
para o julgamento de pedido de indenização em razão de acidentes do trabalho: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENI

ZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE DETERMINA A 

REMESSA DO FEITO À JUSTIÇA DO TRABALHO, SOB A ALE
GAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 

INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

EMBASADA EM DIREITO COMUM, DECORRENTE DE ACIDEN

TE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ES
TADUAL. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO".4 

"Competência - Ação de indenização fundada em acidente do trabalho, movi
da em face do empregador - Competência da Justiça Estadual- Constituição 
Federal, artigo 109, inciso I - Inaplicabilidade ao caso do contido na Súmula n. 

736 do Supremo Tribunal Federal (STF) - STJ, Súmula n. 15 - Entendimento 
aplicado mesmo após a edição da Súmula n. 736 - T APR, Enunciado n. 14-
Agravo interno desprovido. I - O contido na Súmula n. 736 do STF não tem 

aplicação quando o de que se tratar for de ação de indenização fundada em 

4 T APR - 0233257 -4 - Recurso: Agravo de Instrumento - Relator: Luiz Antonio Barry - Julgamento: 
12/0212004 - Ramo de Direito: Cível- Decisão: Unânime. 
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acidente do trabalho, situação em que, por força do que estabelece o art. 109, 
inc. I, da CF, a competência é da Justiça Comum Estadual. II - "Compete à 
Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do traba

lho" (STJ, Súm. 15). III - "É da competência da Justiça Estadual o processamento 
e julgamento das ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho 
pelo direito comum" (TAPR, Enunciado n. 14)".5 

Ainda, a exemplo dos Tribunais Superiores do nosso país, o E. Tribunal de 
Alçada do Paraná, culminou por sedimentar tal entendimento, editando o enuncia
do de súmula n. 14: 

"SÚMULA N. 14. É da competência da Justiça Estadual o processamento e 
julgamento das ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho pelo 
direito comum." 

Portanto, anteriormente a edição da Emenda Constitucional n. 45 (Reforma do 
Judiciário), pacífico era o entendimento jurisprudencial em relação a competência para 
processamento e julgamento das ações de indenização decorrentes de acidentes do traba
lho, isto ante a ressalva prevista no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, cabendo, 
desta forma, o processamento e julgamento da ação à Justiça Comum Estadual. 

3. A COMPETÊNCIA EM MATÉRIA DE ACIDENTE DO TRABALHO APÓS 
A EDiÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 

A Emenda Constitucional n. 45, de 8 de dezembro de 2004, publicada no 

DOU de 31.12.2004, passou a gerar controvérsias quanto a sua interpretação e ante 
a ausência de complementação legal acerca de determinadas matérias. No que se 
refere aos acidentes de trabalho, a polêmica ganhou dimensão indevida, face a preci
pitadas interpretações oferecidas a nova redação do artigo 114, da Constituição Fe
deral. Objetivando-se dirimir tal polêmica, antes de mais nada, impõe-se averiguar 
qual foi a intenção do legislador, quando da aprovação do texto final da prefalada 
Emenda Constitucional. Vejamos. 

A redação inicial do Projeto de Emenda Constitucional- PEC 96-1992, na 
Câmara dos Deputados, definia, no seu artigo 26, expressamente, que as ações rela
cionadas aos acidentes de trabalho seriam julgadas pela Justiça do trabalho: 

Art. 26. O art. 115 passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 115. Compete àJustiça do Trabalho processar e julgar: (NR) 
I - as ações oriw1das da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito 
público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; (NR) 

5 TAPR - AI 0257179-7/01- ReI. Rabello Filho - DJ 6702 - Julgamento 10/08/2004 - 9" CC 
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II - as ações que envolvam o exercício do direito de greve; (NR) 
III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; (NR) 
IV - as ações relativas a acidentes de trabalho, doença p1'ofissional e de adequação 

ambiental para re guardo da saúde e da segurança do trabalhador, (NR) 
V - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; (NR) 

VI - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressal
vado o disposto no art. 102, I, o; (NR) 
VII - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho; (NR) 
VIII - na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho. 
(NR) 
§ § ( ... ) (grifos nossos) 

Todavia, este texto não prevaleceu, sofrendo modificações que resultaram, dentre 
outras, na supressão do inciso IV, sendo que o texto final aprovado, em 2002, na 
Câmara dos Deputados tem a seguinte redação: 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito públi
co externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios; 
II as ações que envolvam exercício do direito de greve; 
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e 

trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores; 
IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; 
V- os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressal
vado o disposto no art. 102, I, o; 
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da 

relação de trabalho; 
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregado

res pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; 
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e 
II, e seus acréscim s legais, decorrentes das sentenças que proferir; 
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. 
§§ ( .. . )" 

Assim, com a efetiva supressão do inciso IV, imperativo é concluir-se que o 
legislador não teve intenção de inserir na competência da justiça especializada, o julgamen
to das ações que tem por objeto a indenização em acidentes de trabalho. 

Tal se pode observar, também, pelo fato de que embora referida emenda 
constitucional tenha ampliado a competência da Justiça Trabalhista, manteve o dis-

254 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



ACIDENTE DO TRABALHO - COMPET~NCIA - STF DECIDE CONTRA A MENS LEGISLATORIS ... 

posto no artigo 109, inciso 1, da Constituição Federal sem nenhuma alteração, demons
trando que as causas de acidente de trabalho ainda permanecem com a competência da 
Justiça Estadual Comum, como, aliás, e reiteradamente, já vinham se posicionando 

tanto o E. Supremo Tribunal Federal, como o E. Superior Tribunal de Justiça. 

Nesse sentido, encontramos o magistério dos doutrinadores Nelson Palaia e 
Glauco Pereira Barranco quanto à Emenda Constitucional n. 45: 

"A ausência de modificação do artigo 109-1 da Constituição Federal no tocante 

às ações de acidente de trabalho e o entendimento de que a doença profissional 

é espécie do gênero Acidente de Trabalho, não permite outro entendimento 
que não seja o de que permanece a Justiça Estadual como a única competente 
para julgar demandas acidentárias, haja vista decisões do Colendo Supremo 

Tribunal Federal nesse sentido."6 

Referidos autores mencionam que houve tentativa de se inserir na competên

cia da Justiça do Trabalho, o julgamento das ações indenizatórias, relacionadas à 
acidentes de trabalho, porém não foi abraçado pela Comissão da Reforma do Judici
ário, entendimento este do qual partilhamos: 

"Bem que se tentou incluir na reforma, como competência da Justiça do Trabalho, 

o julgamento das ações de acidente de trabalho, bem como das de doença profis

sional, o que, todavia, foi rechaçado pela Comissão da Reforma do Judiciário, 
conforme se constata do que foi o relatório da ilustre deputada federal Zulaiê 

Cobra, verbis: Artigo 26 - O artigo 115 (que permaneceu 114) passa a vigorar 

com a seguinte redação: artigo 115 (114) - Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar as ações relativas a acidentes de trabalho, doença profissional e 

de adequação ambiental para resguardo da saúde e da segurança do trabalho." 

Ainda, asseveram os festejados doutrinadores: 

"A Comissão da Reforma do Judiciário não aceitou essa redação nem quis 

manter as expressões "acidentes de trabalho, doença profissional" no texto do 
novo inciso VI, do artigo 114. Conclui-se pelo ato de rechaço da comissão ao 

relatório da Ilustre Deputada, de forma bastante cristalina, que o espírito da 

mens legislatoris não foi pautado por qualquer intenção de mudar a competên
cia material para se processar e julgar as causas de acidente do trabalho (e de 
doença profissional), exigindo-se a mantença no entendimento de que o referi

do artigo 109,1, imputa àJustiça Comum referida competência". 

6 PALAIA, Nelson; BARRANCO, Glauco Pereira. Doença profissional não é matéria do juízo 
trabalhista. Emenda Constitucional n. 45/2003. Jus Navegandi, Teresina, a. 9, n. 574, 1 fev. 2005. 
Disponível em http://wwwl .jus.com.brldoutrinaltexto.asp?id=6252 
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Portanto, impõe-se a conclusão que a Emenda Constitucional n. 45 não alterou 

o artigo 114, da Constituição Federal, para incluir no l'eferido dispositivo a competência 
para o julgamento das ações de indenização decorrentes de acidente do trabalho, permane

cendo competente a Justiça Comum Estadual para processa?' e julgar tais ações. 

4. O POSICIONAMENTO DO STF E DO TRIBUNAL DE JUSTiÇA DE 
NOSSO ESTADO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EC N. 45 

Inicialmente, a Emenda Constitucional em nada alterou o posicionamento 
dos Tribunais Superiores, em especial o STF, apenas consubstanciou como norma 
constitucional o pacífico entendimento acerca da matéria pelas mencionadas Cortes. 

Assim, com o advento da Emenda Constitucional n. 45, mesmo que houvesse 

a intenção de se dar interpretação extensiva ao artigo 114, inciso VI da CF, cediço 
permanecia o entendimento de que nas causas de indenização decorrente de ato 
ilícito (acidente de trabalho), a competência permanecia com a Justiça Comum Es
tadual, como se denota da lição de Nelson Palaia e Glauco Pereira Barranco: 

"De acordo com o espírito dos acórdãos do STF citados acima, aplica-se o inciso VI 
do artigo 114 da Constituição Federal a toda e qualquer pretensão indenizatória 
que seja decorrente de atos ilicitos no curso da relação de trabalho, tais como: assédio 
sexual, furtos, fraudes, estelionatos, apropriações indébitas, difamações e ofensas 
cometidos no desempenho das funções, ou acusações descabidas desses crimes; 
além de preconceitos em razão de sexo, raça, cor ou crença religiosa; e mais, toda e 
qualquer outra pretensão indenizatória por ato ilicito que entenda uma das partes, 
ser devida, sejam estas empregado, empregador, ex-empregado ou ex-emprega
dor, ou qualquer outro participante da relação de trabalho, excetuando-se, contudo, as 

indenizações decorrentes de acidente de trabalho, eis que tais ações já se encontram 

abrangidas no artigo 109, L da Constituição Federa!' (grifo nosso).7 

Cumpre-nos, ainda, esclarecer que a redação dada ao artigo 114, inciso VI, da 
Constituição Federal, em razão da EC n. 45, é cópia quase literal do entendimento 
do E. Supremo Tribunal Federal, como pode ser extraído do v. acórdão prolatado 
anteriormente à edição da referida Emenda no RE 349.160-1-BA, já mencionado 
no tópico anterior, que determinava ser de competência daJustiça Comum Estadual, 
conhecer e julgar as ações de indenização decorrentes de ato ilícito (acidentes de 
trabalho), cujo o teor da ementa novamente destacamos: 

"1. É da jurisprudência do STF que, em geral, compete à Justiça do Trabalho 

conhecer de ação indenizatól·ia por danos dec017"entes da relação de emprego, não 
importando deva a controvérsia ser dirimida à luz do direito comum e não do 
direito do Trabalho" 

7 http://www.tribunadodireito.com.br/2005/fevereiro/pg31.htm 
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2. Da regra geral são de excluir-se porém, por força do art. 109, L da Constituição, 

as ações fundadas em acidente de trabalho, sf!jam movidas contra a autarquia 

seguradom, sejam as propostas contra o empregador' (grifos nossos). 

Destarte, mantendo o mesmo posicionamento já consolidado, o Egrégio Su
premo Tribunal Federal - Pleno, em decisão proferida em 09.03.2005, portanto, 
logo após a edição da EC n. 45, ao julgar o RE n. 438639-MG, ReI. Ministro 
Carlos Brito, decidiu, por maioria de votos, que aJustiça Comum Estadual permanece 
competente para julgar as ações de indenização decorrente de acidentes e doenças do traba
lho, adotando o seguinte posicionamento: 

"Se nós atribuirmos à Justiça do Trabalho a ação de indenização baseada no 

D ireito comum, mas oriunda do mesmo fato histórico, temos uma possibilidade 

grave de contradição."8 

Aliás, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, antes da matéria ser submetida 
ao Plenário com o julgamento supramencionado, já vinha mantendo o mesmo 
posicionamento, conforme se verifica das seguintes decisões monocráticas, ambas de 
relatoria do Ministro César Peluzo, que ora destacamos: 

"E, como sustentei num desses precedentes (RE n. 403.832), creio haver um 

segundo fundamento para tal interpretação da Casa a respeito do caput do art. 

114, e que é a unidade de convicção, razão última de todas as causas de fIxação 

e prorrogação de competência, de reunião de processos para desenvolvimento e 

julgamento conjuntos ou pelo mesmo juízo. É que, na segunda hipótese, em 

que se excepciona a competência da Justiça do Trabalho, as causas se fundam 

num mesmo fato ou fatos considerados do ponto de vista histórico, como supor

te de qualificações normativas diversas e pretensões distintas. Mas o reconhe

cimento dessas qualificações jurídicas, ainda que classifIcadas em ramos 

normativos diferentes, deve ser dado por um mesmo órgão jurisdicional. Isto é, 

aquele que julga o fato ou fatos qualificados como acidente ou doença do traba

lho deve ter competência para, apreciando-os, qualificá-los, ou não, ainda como 

ilícito aquiliano típico, porque não haja risco de estimas contraditórias do mes

mo fato. E é exatamente esse o motivo pelo qual não interessa, na interpretação 

do caput do art. 114, qual a taxinomia da norma jurídica aplicável ao fato ou 

fatos. Importa, sim, tratar-se de fato ou fatos que caracterizem acidente do 

trabalho. Ora, a cognição desse mesmo fato ou fatos, quer exija, num caso, 

aplicação de norma trabalhista, quer exija, noutro, aplicação de norma de Direi

to Civil, deve ser exclusiva da Justiça Comum, competente para ambos."9 

8 www.mp.pLgov.brlcpc.id/trabalha/justica. html 
9 STF. AI 527105. Rel Min. Cesar Peluzzo Julg. 16/0212005 
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" ... É que, na segunda hipótese, em que se excepciona a competência da Justiça 

do Trabalho, as causas se fundam num mesmo fato ou fatos considerados do 

ponto de vista histórico, como suporte de qualificações normativas diversas e 

pretensões distintas. Mas o reconhecimento dessas qualificações jurídicas, ain

da que classificadas em ramos normativos diferentes, deve ser dado por um 

mesmo órgão jurisdicional. Isto é, aquele que julga o fato ou fatos qualificados 

como acidente ou doença do trabalho deve ter competência para, apreciando

os, qualificá-los, ou não, ainda como ilícito aquiliano típico, porque não haja 

risco de estimas contraditórias do mesmo fato. E é exatamente esse o motivo 

pelo qual não interessa, na interpretação do caput do art. 114, qual a taxinomia 
da norma jurídica aplicável ao fato ou fatos .... "10 

Nessa mesma linha de entendimento, o E. Tribunal de Justiça de nosso Esta
do, ao pronunciar-se acerca da matéria, igualmente após a edição da Emenda Cons
titucional n. 45, passou a decidir desta forma: 

"C .. ) Assim sendo, dou provimento de plano ao presente recurso, para reformar a 

decisão agravada devendo a Ação de Indenização Decorrente de Ato Ilícito -

Acidente de Trabalho de n. 1272/2003, proposta pelo MINISTÉRIO PÚ

BLICO DO ESTADO DO PARANÁ representando JOSÉ ODENIR DE 

SOUZA em face de CONSTRUTORA TOMAZI LTDA tramitar perante 

esta Justiça Estadual. IV - Do exposto, e tendo em mira a faculdade conferida 

pelo art. 557, § l o-A, do CPC1, dou provimento de plano ao presente recurso, 

posto que manifestamente procedente, para o fim de modificar o r. despacho 

agravado. IV - Remeta-se cópia da presente decisão ao douto Juiz da causa. V 

- Arquivem-se, oportunamente. VI - Autorizo a chefia de Divisão Cível firmar 
os expedientes necessários . VII- Intime-se."ll 

"Em suma, está pacificada nas Cortes Superiores a interpretação pela compe

tência da Justiça Comum Estadual para conhecer e julgar os litígios que versem 

sobre responsabilidade civil do empregador pelos danos causados ao obreiro, 

em decorrência de acidentes ou doenças do trabalho, sendo inócua a 

procrastinação da pendenga até aquelas superiores instâncias; donde entende

mos pelo provimento imediato deste Agravo de Instrumento, com espeque no 

§ 1°, do art. 557, do CPC, que dispõe: "Se a decisão recorrida estiver em 
manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supre

mo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento 

ao recurso" - grifamos. Assim, diante dos citados precedentes do STF e do STJ, 

entendendo estar configurada a situação denominada de "leading case", dou 

10 STF RE 441716 reI. Min. Cesar Peluzo julg.10.02.2005 
11 TJlPR - Processo: 0290904-4 Agravo de Instrumento Comarca: Curitiba Vara: 10a Vara Cível 

Natureza: Civel Órgão Julg.: 16" Câmara Cível Relator: Desembargador Shiroshi Yendo Volumes: 
1 Ação Originária: 200300001272 - Data 18/0312005 
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provimento ao presente Tecurso, POT decisão monocTática, firmando a competência 

da J ustiça Comum Estadual para conheceI' e julgar as causas que versem sobre 

indenização P07' danos materiais ou morais, decorrentes de acidente de trabalho, 

especificamente no caso em tela, julgo competente para o processamento da 

causa o juízo da 1 a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, reforman

do in totum o despacho singular. Comunique-se o Magistrado singular o teor 
desta decisão.( ... )"1 2 

5. MUDANÇA DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PELO STF 
CONTRARIA A VONTADE DO LEGISLADOR 

Conforme já mencionado anteriormente, com a efetiva supressão do inciso 
IV, do artigo 115 (redação primitiva), da Proposta de Emenda a Constitucional n. 
96/92, onde fora m excluídas as palavras "acidentes do trabalho e doença 
profissional"(atual artigo 114,VI, CF), é de se concluir que o legislador não teve 
intenção de inserir na competência da justiça especializada, o julgamento das ações 
que tem por objeto a indenização em acidentes de trabalho. 

Impõe-se, ainda, a conclusão de que o ato de rechaço da comissão ao relatório 
da ilustre deputada Zulaiê Cobra Ribeiro, que não houve intenção de mudar a com
petência material para se processar e julgar as causas de acidente do trabalho, perma
necendo incólume o disposto no artigo 109, I, que imputa à Justiça Comum a com
petência para apreciar e julgar as ações de indenização decorrentes de acidente do 
trabalho. 

Contudo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando novamente a 
questão, agora em virtude da suscitação do conflito negativo de competência n. 7204/ 
MG, provocado Tribunal Superior do Trabalho (TST) em face do extinto Tribunal 
de Alçada do Estado de Minas Gerais, reformulou sua própria decisão, alterando a 
orientação jurisprudencial já consolidada, contrariando, assim, a vontade do legisla
dor, bem como se afastando da interpretação sistemática e lógica aos artigos 109, 
inciso I, e 114, ambos da Constituição Federal. 

Referida decisão foi proferida em data de 29.06.2005, e declarou que: 

"a competência para julgar ações por dano moral e material decorrente de aci

dente do trabalho é da Justiça Trabalhista"13 

o professor Nelson Palaia, em recente análise ao posicionamento ora adotado 
pelo E. Supremo Tribunal Federal, em cotejo com a interpretação ofertada aos dis
positivos constitucionais que informam a matéria posta em discussão, assevera que: 

12 TJIPR - 0292072-5 Agravo de Instrumento Comarca: Curitiba Vara: la Vara da Fazenda Pública 
Natureza: Civel Órgão Julg.: 15" Câmara Cível Relator: Desembargador Anny Mary Kuss Volumes: 
1 Ação Originária: 200300001434 - Data 31/03/2005 

13 http://www.stf.gov.brlnoticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=l42887&tip=UN&param= 
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"Não quis, portanto, o Poder Reformador manter no texto do artigo 114, inciso 

V1, a afirmação de competir àJustiça do Trabalho "as ações de indenização por 

dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho", tal como cons

tava no art. 27 do Substitutivo, até porque não há como se adotar, para efeito de 

interpretação em conexão com o art. 109, inciso I, da CF, um órgão de jurisdição 

para julgar uma ação de acidente do trabalho contra o empregador, e outro 

órgão de jurisdição diverso para julgar ação de acidente de trabalho contra o 

INSS. Seria um mesmo acidente sendo julgado por órgãos de jurisdição dife

rentes. O legislador acabou por não fazer essa distinção, e nem o quis fazer, 
portanto, não cabe ao intérprete fazê-la".14 

Referido autor, ao tecer considerações acerca da decisão proferida no Conflito 
de Competência 7204-1, faz uma avaliação crítica acerca desta repentina mudança 
de orientação jurisprudencial adotada pelo STF: 

"( ... ) Do texto do Projeto n. 29/2000, extraíram-se as palavras "ações relativas 

a acidentes do trabalho e doença profissional", pretendendo-se atribuir a tais 

ações competência da Justiça do Trabalho, palavras essas que, não obstante 

extraídas do texto do projeto, se pretende agora colocar por jurisprudência na 

Constituição Federal. O E . STF tem como função além de interpretar, integrar 

o Direito. Não foi essa, todavia, uma decisão que interpretou melhor o texto da 

Carta Magna, mas sim uma decisão que contraria a vontade do legislador de 

2000, ocasião em que o texto foi votado. E a vontade do legislador representa a 

vontade da nação . 

Não se diga que apenas a interpretação literal é suficiente neste caso, tantas 

foram as controvérsias, idas e vindas, permanecendo ainda a incerteza jurídica, 

pois a decisão que agora atribui competência àJustiça do Trabalho, ao invés de 

à Justiça Comum, é politica e não jurídica, estranha, inédita e absolutamente 

ainda não convence. A influência politica, que não foi suficiente no ano 2000 

para transferir para a Justiça do Trabalho as ações acidentárias, está sendo 

agora suficiente para fazer a Suprema Corte inusitadamente mudar de opinião 
de um dia para outro". 

Ainda, o professor Nelson Palaia, conclui: 

"Em nossa opinião deve prevalecer a interpretação em favor da mens legis, da 

mens legislatoris, sistemática e lógica o texto constitucional que determina a 

competência da Justiça Comum para o processamento e julgamento das ações 
indenizatória decorrentes de acidente do trabalho e doença profissional" 

14 PALAIA, Nelson. Acidente do trabalho e doença profissional. Competência. STF decide contra a 
vontade do legislador (CC 7.204-MG e CC 51.712-SP).]us Navigandi, Teresina, a. 9, n. 790, 1 set. 
2005. Disponivel em: http://jus2.uol.com.brldoutrinaltexto.asp?id=7210. 
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Vale ressaltar aqui o posicionamento adotado pelo E . Desembargador Palma 
Bisson, que tem sido voto vencido em recentes decisões proferidas pelo E. Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo, através da Turma Julgadora da 36a Câmara: 

"Sinceramente, fica a impressão que o Supremo não fechou a questão, continu

ando aberto a pareceres, memoriais e bate-papos para tornar, se o caso, à velha 

leitura do mesmo plenário que fez a nova. 

Com isso tudo, data vênia, estamos no ponto em que a Constituição diz o que 

o Supremo por ora diz o que ela diz. 

E se o Supremo ora diz uma coisa, ora diz outra, não diz nada, nada espanca, 

nada apazigua, nem me vincula, diga-se. 

Deixa-me à vontade, então, para dizer o que penso, mesmo porque no limbo da 

competência e nas prateleiras do meu gabinete de trabalho não podem ficar as 

indenizatórias e as acidentárias que foram ali distribuídas."ls 

Em seus votos o E. Desembargador faz menção ao parecer dos juristas Miguel 
Reale, Miguel Reale Junior e Judith Martins Costa. Em dito Parecer, referidos pro
fessores asseveram que pela aplicação dos métodos da aferição de efeito integrante e 
da unidade da Constituição, e pela interpretação sistemática do texto constitucional 
(artigos 109, inciso I e 114, inciso VI) a harmonia será preservada se: 

(i) For mantido o entendimento segundo o qual decorre do art. 109, inciso I, a 

competência daJustiça Comum para as causas fundadas em acidente do traba

lho, pois de outra forma o teor desse inciso I não teria sentido, como acima 

tantas vezes já foi referido; 

(ii) o inciso VI do art. 114, relativo a indenização por dano decorrente da relação 

de trabalho, não compreende a indenização por dano moral e patrimonial hm

dada em acidente de trabalho por uma razão de ordem lógica: é que esse inciso 

fora introduzido no Projeto de Emenda Constitucional conjuntamente com o 

inciso suprimido (isto é, o antigo inciso IV) que expressamente se referia à 

competência da Justiça do Trabalho para julgar causas de acidente do trabalho. 

Havendo dois incisos para tratar de dois temas diversos é logicamente evidente 

que o atual inciso VI já naquela altura não se referia a causas relativas a aciden

te do trabalho, tendo objeto próprio diverso; 

(iii) o antigo inciso IV, referente à competência para julgar causas relativas a 

acidente do trabalho, foi suprimido não por estar seu teor compreendido no 

inciso VI ora em comento: regulando outra matéria, sua supressão deveu-se à 

decisão acerca de inconveniência da sua permanência para o fim de atender à 

presteza na prestação jurisdicional; 

15 Apelação cI Revisão o. 864.671-0/3; 757.824-0/6 e 701.180-0/6, da 36" Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado de São Paulo. 
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(iv) não é admissível forçar, por interpretação alargadíssima e esdrúxula do 

inciso VI, a inclusão, em seu conteúdo, de matéria expressamente contida em 

inciso diverso cuja existência foi, além do mais, suprimida no processo legislativo; 

(v) o inciso VI, ao se referir às ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

deC01Tentes da relação de trabalho, está a mencionar os danos morais ou patrimoniais 

fundados em atos ilícitos, tais como assédio sexual, ofensas à honra, injúria, 

difamação e calúnia, acusação indevida do empregador reconhecida em sen

tença penal absolutória; exigência de atividades alheias à função de caráter 

desonroso; preconceitos em razão de sexo, raça ou crença religiosa; furto de que 
se é vítima no ambiente de trabalho; ressarcimento por danos causados por 

descontos indevidos sobre salário." 

Vale lembrar, também, que o recente posicionamento adotado pelo E. Supre
mo Tribunal Federal, ao apreciar o Conflito de Competência 7.204-1, atribuindo a 
competência para processar e julgar as ações de indenização decorrentes de acidente 
do trabalho à Justiça do Trabalho, não somente contrariou a vontade do legislador, 
mas também a unidade de convicção, mencionada pelo o E. Ministro Cezar Peluso 
em seu voto no RE 438.639, que no seu entender constitui-se em "razão última de 
todas as causas de fIxação e prorrogação de competência, de reunião de processos para 
desenvolvimento e julgamento conjuntos ou pelo mesmo Juízo". 

Em persistindo a interpretação literal do texto constitucional e não prevale
cendo a interpretação em favor da mens legis que efetivamente determina a competên

cia da justiça comum para processamento e julgamento das ações indenizatórias decorrentes 
de acidente do trabalho, é de se considerar o grave risco de haver decisões judiciais 
antagônicas para um mesmo caso, quando a Justiça Comum em ação acidentária 
poderia decidir pela existência do fato (acidente do trabalho), estabelecendo o nexo 
causal, e a Justiça Laboral negar a existência deste mesmo fato. 

Ademais, é de se considerar que ante o novo entendimento jurisprudencial da 
Suprema Corte em relação à competência em matéria de acidente do trabalho, não 
estaria sendo aplicado, em sua plenitude, o princípio constitucional da segurança 
jurídica. 

Neste sentido, e ao versar sobre a aplicação do princípio da segurança jurídica, 
temos o posicionamento de Thiago Paim, que assevera: 

"Ora, é em homenagem ao Princípio da Segurança Jurídica que se busca evitar 

decisões judiciais antagônicas para um mesmo caso, exigindo-se, na hipótese em 

comento, que aJustiça Comum, que já apreciou, ou apreciará, a matéria, decida 
também se para a ocorrência do acidente do trabalho concorreu o emprega
dOr."16 

16 PAIM, Thiago. A Emenda Constitucional n. 45/04 e indenizações fundadas em acidente do trabalho: 
competência da Justiça Comum. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 665,2 maio 2005. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.brldoutrinaltexto.asp?id=6660 
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Ainda, referido autor, ao defender que persiste a competência da Justiça Co
mum Estadual para processar e julgar a ações indenizatórias decorrentes de acidente 
do trabalho , isto em obediência ao princípio da Segurança Jurídica, cita os 
ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho e Yuri Carneiro Coelho: 

'J. J. Gomes Canotilho assevera que 'O homem necessita de uma certa segurança 

para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsavelmente a sua vida. 

Por isso, desde cedo se considerou como elementos constitutivos do Estado de 

Direito o princípio da segurança jurídica e o princípio da confiança do cidadão. ( ... ) 

Os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica podem formular

se assim: o cidadão deve poder confiar em que aos seus atos ou às decisões 

públicas incidentes sobre os seus direitos, posições jurídicas e relações, praticados 

ou tomados de acordo com as normas jurídicas vigentes, se ligam os efeitos jurídi

cos duradouros, previstos e calculados com base nessas mesmas normas.' 

Neste sentir, como bem definido por Yuri Carneiro Coelho, tal princípio revela 

'a necessidade do sistema ofertar segurança ao indivíduo na busca do seu direi

to, harmonizando no seio social um sentimento de previsibilidade quanto aos 

instrumentais jurídicos'." 

6. CONCLUSÃO 

Do exposto, conclui-se que a interpretação lógica e sistemática do texto cons
titucional, através da conjugação dos artigos 109, inciso I, e 114, inciso VI, determi
na a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as ações de 
indenização decorrentes de acidente do trabalho, bem como que o Poder Reformador 
não teve intenção de mudar a competência material para se processar e julgar as ações 
de indenização decorrentes de acidente do trabalho e doença profissional, permane
cendo incólume o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, que imputa à 
Justiça Comum a competência para julgamento destas causas, isto após a edição da 
Emenda Constitucional n. 45, de 08 de dezembro de 2004. Destarte, a decisão em 
Plenário proferida pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, no Conflito de Compe
tência 7204-1, que alterou o entendimento anterior daquela E. Corte em relação ao 
julgamento do RE 438.639, que atribuía competência à Justiça Comum para referidas 
causas, vem contrariar a vontade do legislador, bem assim deixou de aplicar o princí
pio da segurança jurídica, além de se afastar da interpretação sistemática dos disposi
tivos constitucionais que informam a matéria posta em discussão. 
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CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA MULTA 
COMINATÓRIA NOS COMPROMISSOS DE 

AJUSTAMENTO DE CONDUTA* 

Rochelle Jelinek 

Promotora de Jutiça/RS1 

Síntese dogmática: A multa periódica (astTeinte) tem a finalidade precípua 
de constranger o obrigado ao atendimento da obrigação originariamente estabelecida. 
Por ter caráter coercitivo e inibitório, deve ser fixada em um valor tal que, levando em 
conta a realidade econômica do devedor, para este seja melhor adimplir os exatos 
termos da obrigação principal do que se sujeitar ao pagamento da multa. A multa 
cominatória teve agregadas algumas alterações ao instituto pelas Leis n. 8.952/1994 
e 10.444/2002, que introduziram ao Código de Processo Civil a possibilidade de 
imposição, majoração e redução da multa ex ojjicio pelo Juízo (arts. 461, § 4° e § 6°; 
644 e 645 do CPC) e que esta é cumulável com eventual indenização por perdas e 
danos (art. 461, § 2°, do CPC). As conseqüências acarretadas pela alteração do 
instituto exigem um estudo a fim de possibilitar o seu uso apropriado e eficaz. Na 
pesquisa realizada na doutrina e jurisprudência, percebeu-se que a questão ainda 
carece de aprofundamento, pois não se encontram critérios que auxiliem os operado
res do direito na postulação ou fixação adequada das astreintes. Também é comum 
verificar-se nos termos de ajustamento de conduta um rol de cláusulas de obrigações 
de fazer, não-fazer e indenizar, e, ao final, uma única cláusula prevendo a multa 
diária para o caso de descumprimento, o que causa, inúmeras vezes, problemas quando 
da execução, dado que o cumprimento de cada uma das obrigações pode ter relevân
cia diversa, a inexecução pode ter conseqüência mais ou menos gravosa, e a impossi
bilidade de aferimento de descumprimento diário em determinadas obrigações pode 
implicar na iliquidez do título. Neste estudo, após relembrar alguns aspectos sobre a 
cominação, busca-se sugerir critérios para a fIxação da multa nos compromissos de 
ajustamento de conduta, de modo a não comprometer sua função cominatória e sua 
exeqüibilidade, tais como a previsão de termo inicial e final da incidência da multa; 
multa diversa (diária ou por evento) de acordo com a natureza da obrigação; valor da 

Tese aprovada por maioria. 
1 Titular da Promotoria de Justiça Especializada de Defesa Comunitária de AlvoradalRS, Especialista 

em Direito Ambiental pela Universidade Federal do RS - UFRGS, Mestranda em Direito Processual 
Civil pela Pontifícia Universidade Católica do RS - PUCRS. 
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multa de acordo com a importância do bem lesado e a capacidade financeira do 
compromissário; índice de correção do valor da multa; destinação dos valores que 
eventualmente forem recolhidos; se o valor da multa será o mesmo em caso de 
inadimplemento parcial ou integral da obrigação; se a multa aplica-se de forma indi
vidualizada ou conjunta, quando houver mais de um obrigado. Analisa-se, ainda, a 
possibilidade de a multa diária totalizar montante superior ao valor da obrigação 
principal e de a cominação conjugar as astreintes com outros mecanismos coercitivos, 
previstos exemplificativamente no art. 84 do CDC e no §50 do art. 461 do CPC. 

1. INTRODUÇÃO 

Com o propósito de assegurar o cumprimento das obrigações de fazer e não
fazer, o nosso sistema jurídico colocou à disposição do juízo e das partes instrumen
tos aptos a auxiliarem no resultado final pretendido - a antecipação da tutela de 
mérito, a multa cominatória e outras medidas de apoio citadas exemplificativamente 
nos arts. 84 do CDC e 461 do CPC. 

A multa periódica, também denominada pela doutrina de astreinte, tem a 
finalidade precípua de constranger o obrigado - por título extrajudicial ou decisão 
judicial - ao atendimento da obrigação originariamente estabelecida. Por ter caráter 
coercitivo e inibitório, deve ser fixada em um valor tal que, levando em conta a 
realidade econômica do devedor, para este seja melhor adimplir os exatos termos da 
obrigação principal do que se sujeitar ao pagamento da multa. 

A astreinte pode estar prevista em título executivo extrajudicial celebrado en
tre as partes - como o compromisso de ajustamento de conduta2 - ou ser fixada em 

2 José dos Santos Carvalho Filho aduz que se o compromissário se compromete a :yustar sua conduta às 
exigências legais, de nada adiantaria a promessa se não houvesse a previsão de penalidade para o caso de 
descumprimento. A não ser assim, o compromisso rondaria apenas o campo moral. Para haver efetividade 
jurídica do compromisso, é obrigatório (e nunca facultativo) que no instrumento de formalização esteja 
prevista sanção para o caso de não cumprimento da obrigação. CARVALHO F1LHO,José dos Santos. 
Ação civil pública: comentários por artigo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p.188. 
Fernando Reverendo Akaou.i anota que a cominação no compromisso de ajustamento de conduta não 
é uma prerrogativa conferida aos órgãos públicos legitimados no momento em que firmam o ajuste, 
mas sim uma determinação legal expressamente prevista no artS, § 6°, da Lei n. 7.347/85. AKAOUI, 
Fernando Reverendo Vida!. Compromisso de ajustamento de conduta ambiental. São Paulo: RT, 
2003, p.126. 
Na lição de Fernando Grella Vieira, uma vez que a fase do processo de conhecimento é substituída 
pelo ajuste, a fIXação do prazo para adimplemento da obrigação há de constar no compromisso de 
ajustamento (tínIlo executivo), assim como a pena pecuniária a que está sujeito o responsável em caso 
de descumprimento. VIEIRA, Fernando Grella. A transação na esfera da tutela dos interesses difi/sos 
e coletivos: compromisso de ajustamento de conduta. In: MILARÉ, Édis (coord.) Ação civil pública 
- Lei n. 7.347/1985 -15 anos. São Paulo: RT, 2001, p. 242. 
Sustentamos que a cominação em compromisso de ajustamento não precisa ser necessariamente 
através de mlIlta, podendo se dar através de outras medidas coercitivas, citadas exemplificativamente 
no §50 do art. 461 do CPC, ou podem ser conjugadas a astreinte com outra medida de apoio, o que 
conferirá mais efetividade à cominação do que a fIXação exclusiva da multa periódica. 
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decisão judicial - em sede de antecipação de tutela, em sentença judicial, em decisão 
interlocutória ou em despacho inicial na execução.3 

A multa cominatória teve agregadas algumas alterações ao instituto pelas Leis 
n. 8.952/1994 e 10.444/2002, que introduziram ao Código de Processo Civil a 
possibilidade de imposição, majoração e redução da multa ex iflicio pelo Juízo (arts. 
461, §40 e §60; 644 e 645 do CPC) e que esta é cumulável com eventual indeniza
ção por perdas e danos (art. 461, §20, do CPC). 

As conseqüências acarretadas pela alteração do instituto exigem um percuciente 
estudo, a fim de possibilitar o seu uso apropriado e eficaz. 

Na pesquisa realizada na doutrina e jurisprudência, percebeu-se que a questão 
ainda carece de aprofundamento, pois não se encontram critérios que auxiliem os 
operadores do direito na postulação ou fixação adequada das astreintes. O presente 
estudo não tem o escopo de esgotar o assunto, mas de, após relembrar alguns impor
tantes aspectos sobre a cominação, sugerir critérios para a fixação da multa nos com
promissos de ajustamento de conduta, de modo a não comprometer sua função 
cominatória e sua exeqüibilidade. 

2. NATUREZA JURíDICA NÃO-COMPENSATÓRIA DA MULTA 

Imperioso salientar a natureza não-compensatória da astreinte. Não cabe ao obri
gado optar entre cumprir a obrigação que lhe compete ou pagar a multa. A incidência 
da astreinte pelo inadimplemento integral ou parcial não obsta à execução específica da 
obrigação descumprida - e, por evidência, tampouco afasta as responsabilidades admi
nistrativa e criminal, diante da autonomia das esferas. A multa cominatória, quando 
incidente, é uma sanção pela resistência indevida, enquanto a indenização por perdas e 
danos tem caráter reparatório; por isso a cumulatividade entre elas (art. 461, § 20

, do 
CPC).4 A multa não substitui o cumprimento da obrigação principal: tem caráter 
essencialmente cominatório ou coercitivo, e não compensatório ou satisfativo.5 Nesse 
diapasão, é relevante que conste no título extrajudicial - compromisso de ajustamento 
- que a incidência da multa não afasta a execução específica da obrigação. 

Destaca-se, ainda, que a multa cominatória, de natureza processual e pública, 
não se confunde com a cláusula penal civilista, que se insere nas medidas de coerção 
privada, resultando de convenção das partes, com valor estabelecido pelos contraentes 

3 A multa devida por atraso no cumprimento da obrigação é aplicável quer se funde a obrigação em 
título judicial (art. 644do CPC), quer se trate de título extrajudicial (art. 645 do CPC). 

4 Este dispositivo fez cair por terra a interpretação - por alguns sustentada - de não cumulatividade da 
multa com a obrigação principal, baseados na expressão "sob pena de execução específica ou de 
cominação de multa diária" constante do art. 11 da Lei da Ação Civil Pública. 

5 Nesse sentido: MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela específica: arts. 461 CPC, e 84 CDC. São 
Paulo: RT, 2000, p. 190; RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamen
to de Conduta: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: Ed.Forense, 2002, p. 187; GRINOVER, Ada 
Pellegrini. Tutela jurisdiciona1nas obrigações de fazer e não-fazer. Aspectos da reforma do Código de 
Processo Civil. Revista de Processo. São Paulo: RT, 1995, v .79, p. 68. 
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com a função de determinação prévia do montante indenizatório para o caso de 
descumprimento da obrigação, consoante observa Silvia Cappelli.6 Daí a inaplicabi
lidade, às astreintes, do art.412 do Código Civil - que dispõe que o valor da cominação 
não pode exceder ao da obrigação principal. 

A multa cominatória que visa ao resguardo das obrigações de fazer e não-fazer é 
instituto processuaF que não tem caráter reparatório; possui a finalidade exclusiva de 
coagir o infrator das normas relativas àquela matéria a se ajustar ao ordenamento jurídi
co. Com isso, é impossível compensar os danos irreversíveis ou aqueles que advirão do 
descumprimento das obrigações assumidas com o valor pago a título de multa. 

3. FIXAÇÃO DA MULTA DE MODO A NÃO COMPROMETER SUA 
EXEQÜIBILIDADE 

o descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer pelo obrigado faz incidir 
a multa, conferindo-lhe - em tese - exeqüibilidade. Por isso, deve haver extremo 
cuidado quando de sua fixação, estipulando-se-a de modo adequado para possibili
tar sua compreensão e eventual execução. 

Parafraseando Luciano de Faria Brasil,8 diz-se que a inexistência de parâmetros 
definidos na lei faz com que aquele que estabelece a multa voe às cegas, sem bússolas 
legais ou institucionais que lhes permita uma orientação de como fixá-la, incidindo, 
em muitas hipóteses, em equívoco ou inadequação. 

Não raras vezes deparamo-nos com decisões judiciais, especialmente em pro
cessos de execução coletiva, que fixam a multa cominatória comprometendo sua exe
cução nos casos de inadimplemento, com o seguinte teor: "Cite-se para satisfazer a 
obrigação no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$_." E se a obrigação for 
de não-fazer, quais os termos inicial e final?9 E se o devedor cumprir uma só das 
obrigações ou cumprir parcialmente a obrigação? 

6 CAPPELLI, Silvia. Atuação extr~udicial do MP na tutela do meio ambiente. Revista do Ministério 
Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Metrópole, jan-mar/2002, v. 46, p.240. 

7 Mario HeltonJorge, ao tratar da multa prevista no § 4° do art. 461 do CPC, esclarece que "a multa (§ 
4°) presta-se para influenciar (induzir) a conduta do réu ( ... ) Trata-se de elemento acessório destinado a 
auxiliar a efetivação do comando da sentença, não fazendo parte da pretensão do autor. A multa tem 
natureza processual, como técnica coerci tiva, concorrendo para garantir a efetividade da ordem emitida 
e a preservação da autoridade do órgão jurisdicional. Não tendo a multa origem no direito material, não 
poderia exigir-se ser objeto de pedido na inicial". JO RGE, Mario Helton. O regline jLUídico da fUngibilidade 
das demandas e dos provimentos no Código de Processo Civil. Mundo Legal. Disponível em: <http:// 
www.mundolegal.com.brl?FuseAction=Artigo_DetalharJornadas&did=98>. Acesso em 11 de julho 
de 2004. 

8 BRASIL, Luciano de Faria. A recomendação no âmbito do inquérito civil: breves notas sobre o 
instituto. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Metrópole, 2004, 
vo1.52, p.119. 

9 O art. 645 do CPC estabelece que, na execução de obrigação de fazer ou não-fazer, ao despachar a 
inicial, o juiz deve fIxar a multa e a data a partir da qual será devida. Mas nem sempre se observa a 
menção, no despacho, referente ao termo a quo. 
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Também são comuns termos de ajustamento de conduta prevendo um rol de 
cláusulas de obrigações de fazer, não-fazer e indenizar, e, ao final, uma única cláusu
la prevendo a multa diária para o caso de descumprimento. Se for descumprida uma 
só obrigação ou se todas restarem inadimplidas, a multa incidente será a mesma? O 
cumprimento de cada uma dessas obrigações tem o mesmo valor social para que o 
valor da multa correspondente seja o mesmo? 

Daí a necessidade de atentar-se para que a astreinfe seja estipulada de modo a 
permitir sua compreensão e sua exeqüibilidade na hipótese de inadimplemento da 
obrigação principal pelo obrigado. 

4. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA 

Para exata compreensão, a fixação da multa deve prever: 

a) o prazo para cumprimento da obrigação principal; 
b) os termos iniciallO e final da incidência da multa periódica; 
c) multa diversa - em natureza, valor e incidência no tempo - para cada 

obrigação; 
d) o índice monetário e de correção do valor da multa; 
e) a destinação dos valores recolhidos a título de multa; 
f) se o valor da multa será o mesmo em caso de inadimplemento parcial ou 

integral da obrigação; 
g) se a multa aplica-se de forma individualizada ou conjunta, quando houver 

mais de um obrigado. 

A experiência tem demonstrado que não é adequado prever um valor de multa 
diária único para todas as obrigações assumidas, como sói acontecer, pois o que é 
correspondente a uma obrigação pode ser excessivo ou irrisório para outra. Mostra-se 
razoável que as multas sejam fixadas em valor e natureza (diária ou por evento) diver
sos para cada obrigação prevista no título extrajudicial ou na decisão judicial, tendo 
em vista que um mesmo título pode cumular obrigações de fazer, não-fazer e de dar, 
e o cumprimento de cada uma delas pode ter uma relevância diversa. 

10 Destaca-se que não há discricionariedade do julgador no que concerne ao ilúcio da incidência da 
multa. A referência da lei à fIxação da data pelo juiz não deve ser entendida como uma autorização 
para que ele arbitre uma data qualquer. Não sendo indicada a referida data, deve-se admitir que ela seja 
a do transcurso do período que se concedeu ao devedor para adimplir a obrigação. Nesse sentido: 
GUERRA, Marcelo Lima. ExeClIção indireta. São Paulo: RT, 1999, p. 205. Também a jurisprudên
cia: "A execução de sentença, tratando-se de obrigação de fazer, há de iniciar-se pela citação do 
devedor para que cumpra o julgado. Para isso gozará do prazo estabelecido pelo juiz. Findo o prazo 
sem adimplemento, haverá lugar para a multa. A astreinte não tem natureza de punição, mas de meio 
destinado a obter o cumprimento do julgado. Deste modo, não se justifica sua incidência enquanto 
não decorrido o prazo de que o devedor dispõe, tal como flXado pelo juiz. "(Resp. 123.645-BA. STJ. 
ReI.: Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 23/09/1998. DjU18/ 12/ 1998). 
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Cumpre ao órgão de execução tomador do compromisso de ajustamento de 
conduta observar cada uma das obrigações assumidas pelo compromissário e adequar 
o valor da cominação a cada uma delas separadamente, tentando, com isso, evitar, 
inclusive, eventual discussão judicial acerca da incidência inadequada da multa. Uma 
maneira de assim proceder nos compromisso de ajustamento de conduta é fIxar as 
multas em parágrafo para cada cláusula obrigacional, o que afasta dúvidas em even
tual execução pelo descumprimentoY 

Em caso de decisão judicial que estipule a multa de forma inadequada ou 
incompleta, cabe ao Ministério Público - ou ao executado - interpor embargos de 
declaração, visando ao esclarecimento da cominação. 

A fIxação de multa diferenciada para cada obrigação facilita a aferição exata da 
obrigação ou dever descumprido e confere exeqüibilidade à astreinte. 

4.1 Multa diária ou por evento 

Por força da introdução do § 6° ao art. 461 do CPC - permitindo periodi
cidade diversa para a multa cominatória -, a incidência da astreinte no tempo pode 
ser diária, semanal, mensal ou qualquer outra fórmula possível. 12 Por esta razão, 

11 Ex: Cláusula primeira: O ajustante assume a obrigação de não E1zer consistente em abster-se de 
efetuar novas vendas, promessas de venda ou cessões, a qualquer título, de lotes ou partes ideais da área 
do Loteamento X, até a completa regularização deste junto ao Registro Imobiliário e a execução 
completa de todas as obras de infra-estrutura. 
Parágrafo único - Para o inadimplemento desta obrigação, fica fixada multa em R$_ , a ser corrigida 
pelo IGPM, para cada evento caracterizador do descumprimento. 
Cláusula segunda: O ;0ustante assume a obrigação de fazer consistente em proceder à regularização do 
Loteamento X, implantado sobre a área matriculada sob o n.o, no Registro Imobiliário do Muniápio Y, a 
fim de adequá-lo às exigências da legislação aplicável (federal, estadual, municipal), devendo, para tanto: 
a) protocolar os projetos do loteamento na Prefeitura Municipal para sua apreciação e aprovação, no 
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura deste termo; 
c) após a aprovação do projeto do loteamento pelo Muniápio, deverá o ajustante submetê-lo a 
registro no Registro Imobiliário do Muniápio Y, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias (art. 18 e 
seguintes da Lei 6.766/79) a contar da data da aprovação. 
Parágrafo único. Para o inadimpl mento de qualquer obrigação prevista nesta cláusula, nos prazos 
ajustados, fixa-se multa cominatória diária em R$_, a ser corrigida pelo IGPM, que incidirá a contar 
do primeiro dia após o término do respectivo prazo estabelecido, até o dia da comprovação do integral 
cumprimento da obrigação. 
Cláusula terceira: As multas decorrentes do inadimplemento de qualquer das obrigações assumidas neste 
termo pelo ;0ustante incidirão independentemente de notificação judicial ou extrajudicial e acarretarão 
ação de execução por quantia certa, sem prejuízo da execução para obtenção da tutela específica. 
Parágrafo primeiro. Para execução das multas suso referidas será suficiente auto de constatação ou 
documento equivalente lavrado pelos órgãos competentes, bem como relatório de diligência realizada 
pelo Ministério Público ou reclamações comprovadas dos adquirentes dos lotes. 
Parágrafo segundo. As multas serão recolhidas para o Fundo_, previsto na Lei n._, banco_, agência_, 
conta n._ 

12 Sérgio Porto assevera que, em razão do §60 do art. 461 do CPC estabelecer que o juiz pode modificar 
a periodicidade da multa, poderá o magistrado decidir no que diz respeito à incidência da multa no 

270 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA NOS COMPROMISSOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

Candido Rangel Dinamarco13 anota que seria mais adequado denominar-se a multa 
cominatória de "multa periódica", tendo em vista que o sistema admite, agora ex
pressamente, a incidência dessas sanções por períodos diferentes, e não só por dia de 
atraso no cumprimento. 

Reputamos que a melhor forma de incidência da multa cominatória no tempo 
é por dia ou por evento, como se passa a examinar. 

Há hipóteses em que a cominação de multa diária é absolutamente incompa
tível com a natureza da obrigação a ser satisfeita pelo obrigado, devendo ser buscada 
outra alternativa, como a fIxação da incidência da multa por conduta (ou evento) que 
caracterize inobservância da obrigação ou dever jurídico, para possibilitar sua poste
rior execução, em caso de inadimplemento. 

A escolha da fIxação de multa diária ou por evento deve variar de acordo com 
a natureza da obrigação,14 verifIcando-se, num primeiro momento, se é possível afe
rir o descumprimento diário. 

Nas obrigações de fazer (ex: apresentar um projeto de reposição florestal de área 
degradada no prazo de 30 dias ou promover a realocação dos resíduos de "lixão" para 
aterro sanitário licenciado no prazo de 3 meses) é possível aferir-se o descumprimen
to diário, contado a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado, e 
por isso mostra-se mais adequada a fIxação de multa cominatória diária. 

Mas, em obrigações de não-Jazer, é mais adequado estipular-se que a multa 
incide em cada oportunidade em que for constatado o inadimplemento da obriga
ção, ou seja, por cada evento realizado ou conduta praticada em desacordo com a 
norma legal, com o compromisso celebrado ou com a decisão judicial (ex: em caso de 
abstenção de caçar animais silvestres, a multa incidirá para cada conduta infratora ao 
dever jurídico). 

4.2 Valor da multa 

Para estabelecer-se o valor da multa, três critérios devem pautar a análise quando 
da cominação:1s 

tempo, ou seja, se será diária, semanal, mensal ou qualquer outra fórmula possível. PORTO, Sérgio 
Gilberto. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 6: do processo de conhecimento, arts . 444 a 
495. Ovídio A. Baptista da Silva (coord.). São Paulo: RT, 2000, p. 54. 
Tucci e Talamini admitem, inclusive, que a adequação da periodicidade leve em consideração unidade 
inferior ao dia, dependendo da urgência da situação posta a exame, podendo, pois, a cominação ser 
contada por hora. CRUZ E TUCCI, José Rogério . Lineamentos da nova reforma do CPC. São 
Paulo: RT, 2002, p.81. T ALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e não {,ner. São 
Paulo: Ed. RT, 2001, p.239). 

13 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do Código de Processo Civil. 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995, p. 235. 

14 CAPPELLI, Silvia. Atuação extrajudicial do MP na tutela do meio ambien te, p.39. 
15 Nas obrigações de natureza ambiental, para fixação das astreintes, podem ser utilizados, analogicamente, 

os parâmetros previstos para a multa penal no art. 6°, inc. I, II e III, da Lei 11. 9.605/98. 
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a) a importância do bem lesado ou ameaçado de lesão para a coletividade;16 
b) as conseqüências mais ou menos gravosas em caso de inadimplemento da 

obrigação; 
c) o poder econômico daquele que se compromete àquelas obrigações.17 

Muito embora seja temerário fazer uma comparação entre a importância de um 
bem tutelado em relação a outro, na medida em que todos são fundamentais, é certo 
que esta questão deverá ser enfrentada no caso concreto, já que, para a fIxação da multa 
pecuniária, deve-se partir de algum ponto. A título de exemplo, muito embora em 
ambos os casos exista relevância sócio-ambiental, manter um pássaro silvestre em cati
veiro tem conseqüências menos gravosas que o derramamento de milhares de litros de 
produto tóxico no mar, motivo pelo qual a cominação pelo descumprimento da obri
gação de reparar ou prevenir a ocorrência do dano deve ser diferenciada. 

Também as condições econômicas do obrigado devem influenciar na fIxação 
do valor da cominação, porque aquele pode fIcar tentado a descumprir a obrigação 
assumida se o valor não lhe representar quantia signifIcativa. Assim, há que se dife
renciar a capacidade econômica de um catador de lixo seco e de uma grande indús
tria. A multa deve ter valor sufIciente a intimidar o compromissário, considerando a 
situação fInanceira deste. 

Como a fInalidade da multa é coercitiva, o valor desta não pode ser fIxado em 
patamar irrisório nem excessivo, sob pena de não desempenhar adequadamente o seu 
papel de pressão psicológica, ou eja, sob pena de perda de efetividade do título execu
tivo. Mas também não pode inviabilizar o cumprimento da obrigação principal. 

Sérgio Gilberto PortolS assinala que, por ter caráter inibitório, a multa deve 
ser fIxada em quantia alta, aos efeitos de levar o obrigado ao atendimento da obriga
ção e não ao pagamento da astreinte. Deve contemplar valor de tal ordem que seja um 
verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação, para não gerar uma situação de 
conforto com o pagamento da multa. Deve ter a capacidade de exercer pressão sobre 
o devedor, criando um clima capaz de conduzi-lo à situação de que será melhor 
atender à obrigação principal do que se sujeitar à multa. 

Araken de Assisl9 refere que a astreinte é caracterizada pelo exagero do algaris
mo, induzindo o devedor ao cumprimento voluntário, mercê da pressão psicológica 
decorrente do risco de pagar uma multa de valor muito mais elevado que os eventuais 
sacrifícios impostos pela própria prestação. 

No caso da multa diária, não se pode pensar em fIxar um valor como se esta 
fosse incidir um só dia. Como parâmetro para a fIxação da multa diária, pode-se 

16 Critério indicado por Fernando Reverendo Akaoui. Compromisso de ajustamento de conduta 
ambiental, p. 131-132. 

17 Critério indicado por Fernando Reverendo Akaoui. Compromisso de <yustamento de conduta 
ambiental, p. 131-132. 

18 PORTO, Sérgio Gilberto. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 6, p. 121. 
19 ASSIS, Araken de. Execução na aç;lo civil pública. Revista de Processo . São Paulo: RT, abr-jun 1996, 

n. 82, p.51. 
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pensar em um valor que totalizaria um montante razoável considerando um período 
de 60 dias de descumprimento da obrigação. 

A multa deve, em qualquer caso, ser fIxada de forma a garantir o valor da 
moeda, sendo necessária a disposição expressa do índice monetário ou fIscal de corre
ção a ser utilizado . 

4.2.1 Possibilidade da multa cominatória exceder o valor da 
obrigação principal 

A questão da possibilidade de incidência da multa cominatória em valor supe
rior ao da obrigação de fazer ou não-fazer principal é de relevância, uma vez que os 
compromissários têm levantado a tese no sentido de impossibilidade. Mas esta é uma 
ótica puramente econômica, que não pode ser levada em consideração na hltela dos 
interesses difusos e coletivos. 

Como já apontado, a multa cominatória, sendo instituto processual, não se 
confunde com a cláusula penal civilista e, por isso, não está sujeita à aplicação do art. 
412 do Código Civil, que - reproduzindo o estatuído no art. 920 do CC de 1916 -
dispõe que "o valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da 
obrigação principal". Esta regra foi criada no cerne do direito privado patrimonial 
clássico, e é aplicável aos direitos individuais, não aos interesses transindividuais ou 
de terceira geração. 

Marinoni20 afIrma que, pelo fato de a multa não se confundir com as perdas e 
danos, não há limitação do valor da astreinte somente até o montante do valor da 
prestação inadimplida. Como ela visa a obrigar o devedor ao cumprimento da obri
gação principal, não pode fIcar limitada ao valor desta prestação, devendo ser mais 
elevada para cumprir sua função de exercer a pressão psicológica sobre o devedor. 

A astreinte pode ser estabelecida em valor superior ao da obrigação, pois, não raro, 
as obrigações de fazer não se traduzem apenas em ações sem cunho econômico. Ao con
trário, nas questões ambientais, por exemplo, a quase totalidade das obrigações de fazer 
assumidas pelo degradador do meio ambiente tem custo para o mesmo, sendo que nem 
sempre esse custo (do projeto, execução, etc.) corresponde ao valor que aquele bem 
ambiental lesado ou sob ameaça de lesão possui para a coletividade. A título exemplifIcativo, 
um reflorestamento de pequena área desmatada pode ser de custo irrisório ao predador, 
mas de extrema valia para a sociedade, como refere Fernando Akaoui.21 

Há que se notar, contudo, que muitas vezes, principalmente quando se trata 
de multa diária, o valor total desta acaba inviabilizando o cumprimento da obrigação 
principal pelo devedor.22 

20 MARlNONI, Luiz Guilherme. Tutela específica: a.rts. 461 CPC, e 84 CDC, p. 190-19l. 
21 Compromisso de ajustamento de conduta ambiental, p.135. 
22 A Lei n. 7.347/85 não impôs qualquer limitação à cobrança da astrein te (obrigação acessória), que 

pode ser estabelecida em valor superior ao da obrigação principal, mas é necessário atentar-se para que 
não inviabilize o cumprimento desta. 
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Diz o art. 461, § 4°, do CPC, que a multa deve ser "suficiente" e "compatível" 
com a obrigação. Nessa seara, quando da fixação da astreinte, deve-se atentar para 
que esta seja alta no sentido de compelir o devedor a cumprir a obrigação que lhe 
toca, mas não tão alta a ponto de inviabilizar a execução da própria multa em caso de 
inadimplemento, nem de comprometer o cumprimento da obrigação original.23 

A fixação do valor da multa por evento, nas obrigações de não-fazer, parece 
mais tranqüila. Deve-se pautar pela importância da obrigação assumida, pelo dano 
que resultaria da conduta infratora e pela pressão psicológica necessária para que o 
devedor cumpra a exata obrigação original de abstenção. Para atingir seu objetivo, 
deverá, obrigatoriamente, ter valor superior ao da obrigação principal. Assim, por 
ex., para a obrigação do loteador clandestino abster-se de alienar lotes antes da com
pleta regularização do loteamento, deve ser fixada multa cominatória em valor supe
rior ao preço do lote, que incide em cada infração (venda), de modo que ao loteador 
será melhor atender à obrigação que descumpri-Ia. Nas obrigações de não-fazer, 
basta que a multa por evento represente um ônus mais oneroso que o cumprimento 
da obrigação ou dever original para cumprir o seu papel. 

5. ADEQUAÇÃO DA MULTA 

Cumpre lembrar que a atual sistemática processual prevê verdadeira possibili
dade de equalização da multa, permitindo que o juiz, na execução, fIXe multa de 
ofício ou a requerimento do autor, caso não prevista no título, ou, se prevista, a 
altere.24 Sérgio Porto25 assevera que o §6o do art. 461 do CPC permite que o Juízo, 
por iniciativa própria, modifique o valor ou a periodicidade da multa, nas hipóteses 
em que verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, abrindo a possibilidade de 

A Lei n. 8.884/94, art. 25, dispõe que nos ajustes celebrados pelos órgãos do SISNAMA o valor das 
multas não poderá ser superior ao valor do investimento que o obrigado terá que fazer para ajustar sua 
conduta e, nos compromissos de cessação, a multa diária não poderá ser inferior a 5.000UFIR, 
podendo ser aumentada em até 20vezes se assim o recomendar a situação econômica do obrigado e a 
gravidade da situação.Para os demais ajustes, todavia, não há nenhuma previsão normativa expressa. 
Sobre a questão, Geisa de Assis Rodrigues afirma que, em se tratando de direitos transindividuais, cuja 
multa deve permitir a tutela específica, não deve haver limite algum para a fixação do seu valor. 

23 ° Manual do Promotor de Justiça do Estado de São Paulo assim disciplina a questão: "Art. 367 - As 
cominações deverão constar do compromisso de ajustamento de conduta sem prejuízo do caráter 
executivo a este conferido. A cominação visa a assegurar o cumprimento da obrigação principal, não 
tendo caratê compensatório ou satisfativo. Lembrar que a cominação precisa consistir necessariamen
te em multa, podendo implicar em outra obrigação (de fazer, de não-fazer, de entregar) caso esta se 
mostre a mais adequada para garantia do cumprimento do ajustado. Recaindo a cominação em multa, 
fixá-la em patamar suficiente ao atendimento de sua finalidade, atentando especialmente para a 
situação financeira do interessado e lembrando que a estipulação em valores desproporcionais à 
obrigação assumida poderá importar na impossibilidade de seu pagamento. Atentar para o fato de que 
a multa poderá ser fixada em valor diário, sendo devida cumulativa tantos quantos sejam os dias em 
que persistir o inadimplemento." 

24 Arts. 461, 644 e 645 do CPC. 
25 PORTO, Sérgio Gilberto. Comen tários ao Código de Processo Civil, v. 17, p. 54-55. 
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uma adequação da multa à realidade, diminuindo ou aumentando o seu valor, tor
nando-a mais ou menos freqüente no que diz respeito ao intervalo de tempo, aos 
efeitos de se obter a efetividade da tutela específica ou da consecução do resultado 
prático equivalente. 

Uma vez fixada, a multa não se torna imutável, podendo o juiz mantê-la 
sempre dentro dos parâmetros de compatibilidade. Sua revisão pode ocorrer mesmo 
em sede de execução, pois é medida executiva indireta que não se recobre do manto 
da res judicata. Essa possibilidade de "equalização" da multa permite sua correção a 
qualquer tempo, caso tenha sido fixada incompleta ou inadequadamente.26 

6. A (lN)EFETIVIDADE DA MULTA 

Sem embargo das vantagens da multa cominatória, impossível iludir-se com a 
plena eficácia do instrumento. Assim, mister se faz contar com todo o sistema alter
nativo de mecanismos coercitivos previstos no ordenamento jurídico, com vistas ao 
cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer. 

A astreinte é mecanismo que muitas vezes não consegue exercer sua função coer
citiva por razões várias. Como assevera Araken de Assis,27 possui uma fragilidade notó
ria, comprometendo seu emprego vitorioso em vários casos: a ela só se mostram sensí
veis os devedores que apresentam patrimônio penhorável. Frente àqueles devedores 
desprovidos de patrimônio - e não são raros em hipóteses de natureza ambiental-, a 
imposição da multa é inócua. Também não atua eficientemente a multa perante os 
administradores de pessoas jurídicas de direito público, sempre tentados a ignorá-la, 
repassando o encargo aos seus sucessores, fiados na cômoda fua do precatório. Qyando 
o obrigado é fornecedor de produtos ou serviços, também não se preocupa com ~ impo
sição da multa, porque o montante desta acaba sendo repassado aos destinatários finais 
no custo final do produto ou serviço. Existem, ainda, os devedores que não se afligem 
com a imposição da multa porque têm seus bens em nome de terceiros - familiares, 
amigos, "laranjas" ou pessoas jurídicas - porque nem sempre se consegue descortinar a 
personalidade jurídica e atingir o devedor recalcitrante. A prática forense tem demons
trado que a astreinte muitas vezes é inócua, inefetiva e inexeqüível. 

Assim, há que se atentar para a possibilidade de conjugar a astreinte com ou
tros mecanismos coercitivos, muitos cuja efetividade não é conhecida pelos operado
res do direito. O art. 84 do CDC e o §50 do art. 461 do CPC aportam uma gama 
alternativa e exemplificativa de medidas de apoio que visam, precipuamente, a com
pelir o devedor ao cumprimento da tutela específica inibitória ou reparatória, como 
por ex. a busca e apreensão de bens (ex: busca e apreensão de instrumentos musicais 

26 Em sentido contrário, Ada Pellegrini Grinover sustenta que a modificação só será possível diante da 
mudança das circunstâncias fáticas que demonstrem que o valor se tornou insuficiente ou excessivo, 
sob pena de ferir a coisa julgada. G RlN O VER, Ada Pelegrini. Tutela jurisdicional nas obrigações de 
fazer e não-fazer, p. 75 . 

27 ASSIS, Araken de. Execução na ação civil pública, p. 51. 
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em estabelecimento que cause poluição sonora), o desfazimento de obra (ex.: cons
trução em área de preservação permanente) e o impedimento de atividade nociva 
(ex.: interdição de empresa de exploração de jazida sem licença), que podem ser 
extremamente eficazes para o fim cominatório a que sem destinam. 

7. CONCLUSÕES ARTICULADAS 

1. Para sua exata compreensão e para que tenha exeqüibilidade, a fixação da 
multa deve prever: a) os termos inicial e final da incidência da multa periódica; b) 
multa diversa - em natureza, valor e incidência no tempo - para cada obrigação; c) o 
índice de correção do valor da multa; d) a destinação dos valores que eventualmente 
forem recolhidos; e) se o valor da multa será o mesmo em caso de inadimplemento 
parcial ou integral da obrigação. 

2. Tendo em vista que um mesmo título pode cumular obrigações de natureza 
diversa (fazer, não fazer e de dar), e o cumprimento de cada uma delas pode ter uma 
relevância diversa, assim como a inexecução pode ter conseqüência mais ou menos 
gravosa, a astreinte deve ser fixada separadamente para cada obrigação constante em 
compromisso de ajustamento. 

3. A multa pode ter diferentes formas de incidência no tempo, mostrando-se 
adequada sua fixação de acordo com a natureza da obrigação: multa diária para obri
gações de fazer e multa por evento para obrigações de não-fazer. 

4. O valor da multa deve levar em consideração a importância do bem protegi
do, a gravidade das conseqüências do indimplemento e a capacidade econômica do 
obrigado, e ser alto suficiente para exercer pressão psicológica para o cumprimento 
da obrigação principal, sem, contudo, inviabilizar a satisfação desta. 

5. Nas obrigações de fazer, a multa diária pode totalizar montante superior ao 
valor da obrigação principal, porque não a substitui. Nas obrigações de não-fazer, a 
multa por evento deve necessariamente exceder o valor da obrigação original, para 
exercer sua função coercitiva. 

6. A cominação no compromisso de ajustamento pode conjugar a multa 
cominatória com outra(s) medida(s) coercitiva(s), como as citadas exemplificativamente 
no art. 461, §5o, do CPC. 
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A origem do problema do controle judicial da administração pública em face 
dos direitos fundamentais está no fato de que, conforme tem sido apontado pela 
doutrina especializada, o Estado, em relação ao cidadão, desempenha muitas vezes 
papéis ambíguos e contraditórios. Com efeito, se, por um lado, o Estado é o promo
tor por excelência da defesa do cidadão e da sociedade, ao elaborar e executar políti
cas públicas e o controle e a fiscalização das atividades desenvolvidas pela sociedade, 
por outro lado, ele aparece, também, em muitas circunstâncias, como responsável 
direto ou indireto pela violação de direitos, ao elaborar e executar outras políticas 
públicas ou ao omitir-se de cumprir com essas funções, deixando de adotar as medi
das legislativas e administrativas. 

Tal duplicidade de papéis desempenhados pelo Estado gera freqüentemente 
dificuldades na compreensão das atribuições do Poder Público e na aceitação da 
necessidade de um maior controle sobre as ações e as omissões estatais. Isso porque, 
na maioria das vezes, quando o Estado age ou se omite e com isso causa diretamente 
ou contribui de alguma forma para a "violação" dos direitos dos cidadãos, ele o faz 
com base no interesse público ou escudado no argumento de que persegue a satisfa
ção de interesses ou necessidades imediatas da coletividade, dando a impressão - falsa 
- de não haver outra alternativa a não ser a da postergação da proteção individual até 
que exigências diversas, de ordem econômica e social, sejam cumpridas. 

Essa "orientação política", porém, desconsidera ou, pelo menos, subestima a 
evidência de que a proteção individual vem destacada como direito fundamental, e 
que, bem por isso, a visão atual prevalecente direciona a atuação dos setores governa
mentais e não governamentais para a compatibilização dos interesses públicos com os 
interesses individuais, sem possibilidade de estabelecimento de hierarquia entre am
bos, tudo a permitir, sem dúvida, maior amplitude no controle da atividade estatal, 
quando esta se afasta dessas diretrizes predominantes. 

Cabe afirmar em relação aos direitos fundamentais que a norma disposta no 
artigo 5°, § 1°, da CF, "se trata de norma de cunho inequivocamente principiológico, 

Tese aprovada por unanimidade. 
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considerando-a, portanto, uma espécie de mandado de otimização (ou maximização), 
isto é, estabelecendo aos órgãos estatais a tarefa de reconhecer a maior eficácia possí
vel aos direitos fundamentais". 1 

José Afonso da Silva esclarece que a eficácia social "designa uma efetiva condu
ta acorde com a prevista pela norma; refere-se ao fato de que a norma é realmente 
obedecida e aplicada", caracterizando-se, nesse sentido, como a própria efetividade 
da norma; enquanto, a eficácia jurídica "designa a qualidade de produzir, em maior 
ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e com
portamentos de que cogita", dizendo respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou 
executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica.2 

Na perspectiva de que todas as normas constitucionais são providas de eficácia, 
pois a partir da vigência, retiram a eficácia da normatividade anterior no que lhe con
trariar, embora às vezes não sejam aplicáveis a casos concretos, José Afonso da Silva, 
estabelece três categorias de normas segundo a eficácia de cada uma delas: normas 
constitucionais de eficácia plena; normas constitucionais de eficácia contida; normas 
constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, e propõe uma classificação quanto à 
eficácia e aplicabilidade, classificando-as: 1) normas de eficácia plena e aplicabilidade 
direta, imediata e integral; 2) normas de eficácia contida e aplicabilidade direta e ime
diata, mas possivelmente não integral; 3) normas de eficácia limitada: a) declaratórias 
de princípios institutivos ou organizativos; b) declaratórias de princípio programático.3 

As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas que desde a entrada 
em vigor têm a potencialidade de produzir todos os efeitos visados pelo legislador 
constituinte, de ordem positiva ou negativa, estando dotados da normatividade sufi
ciente para incidirem globalmente sobre a matéria que lhes é própria. São exatamen
te as normas denominadas pelos norte-americanos de self-executing ou self-enforcing.4 

As normas constitucionais de eficácia contida ou contível são aquelas que têm 
aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que podem ter reduzido seu alcance 
pela norma infra-constitucional, por isso, também podem ser chamadas de normas 
constitucionais de eficácia redutível ou restringível. Essas normas, da mesma forma 
como as normas de eficácia plena, contêm em si, desde a sua entrada em vigor, os 

1 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fUndamentais. 2. ed. , Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001, p. 249. 

2 DA SILVA, José Monso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros. 
2002, p. 65 - 66. 

3 DA SILVA, José Monso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros. 
2002, p. 86. 

4 São, em suma, de eficácia plena, as normas constitucionais que: "a} contenham vedações ou proibi
ções; b} confiram isenções, imunidades e prerrogativas; c} não designem órgãos ou autoridades espe
ciais a que incumbam especificamente sua execução; d} não indiquem processos especiais de sua 
execução; e) não exijam a elaboração de novas normas legislativas que lhes complete o alcance e o 
sentido, ou lhes fixem o conteúdo, porque já se apresentam suficientemente explícitas na definição dos 
interesses nelas regulados" Exemplos: Arts. 1°; 15; 17, § 4°; 28; 44, par. ún.; 45; 46, § 1°; 60, § 3°; 76; 
145, § 2°; 226, § 1°, todos da CRFB. (DA SILVA, José Monso. Aplicabilidade das normas consti
tucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros. 2002. p. 101). 
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elementos necessários para surtirem a todos os efeitos entretanto, ao contrário das 
normas dessa categoria, podem ter o seu âmbito de atuação posteriormente restringi
do por lei ordinária.5 

As normas constitucionais de eficácia limitada são aquelas que dependem de 
normatização futura, em que o legislador ordinário, integrando-lhes a eficácia, me
diante lei ordinária, deverá dar capacidade de execução em termos de regulamentação 
daqueles interesses visados. São de aplicabilidade indireta, mediata e reduzida, por
que somente incidem totalmente sobre esses interesses, após uma normatividade ul
terior que lhes desenvolva a eficácia. São divididas em normas de princípio institutiv06 

e de princípio programático,7 sendo que as primeiras dependem de lei para dar corpo 
às instituições, pessoas, órgãos previstos na norma constitucional e as últimas, 
programáticas são as que estabelecem um programa constitucional a ser desenvolvi
do, mediante legislação integrativa da vontade do constituinte.8 

5 Tais normas têm as seguintes características: a) são normas que em regra solicitam a intervenção do 
legislador ordinário, fazendo expressa remissão a uma legislação futura (Arts. 5°, VIII, 5°, XIII, 37, I); b) 
Enquanto o legislador ordinário não expedir a normação restritiva, sua eficácia será plena (Arts. 15 , IV em 
relação ao art. 5°, IV, VI e VIII; 14, § 9°, etc.); c) são de aplicabilidade direta e imediata; d) algumas dessas 
normas já contêm um conceito ético-jurídico (bons costumes, ordem pública etc. Vide: CF69/art.153, 
§ 3°, arts . 144, § 1°, 1,136,142), como valor societário ou político a preservar, que implica a limitação 
da sua eficácia; e) sua eficácia pode ser afastada pela incidência de outras normas constitucionais, se 
ocorrerem certos pressupostos de fato (estado de sítio, p .ex.). (DA SIL VA,José Afonso. Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros. 2002, p. 104 - 105). 

6 Podem ser impositivas, quando determinam ao legislador, em termos peremptórios, a emissão de uma 
legislação integrativa (Ex: arts. 20, § 2°; 32, § 4°; 33; 37,XI; 88; 90, § 2°; 91, § 2°, 107, par.un.; 109,VI; 
111, § 3°, 113 e 128, § 5°; 121; 146, 165, § 9°, e 163, etc) e facultativas ou permissivas, quando não 
impõem uma obrigação, limitando-se a dar ao legislador ordinário a possibilidade de instituir ou regular 
ou a situação nelas delineada (Ex: Arts. 22, par.ún.; 125, § 3°,; 195, § 4°; 25, § 3°, etc). (DA SILVA, José 
Monso. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros. 2002, p . 127 - 128) 

7 Segundo os sujeitos mais diretame te vinculados, as normas programáticas da Constituição podem 
ser indicadas em três categorias: I - Normas programáticas vinculadas ao princípio da legalidade: a) 
participação nos lucros ... (art.7°,XI); b) proteção do mercado de trabalho da mulher (art. 7°,XX); c) 
proteção em face da automação (art. 7°,XXVII); d) repressão ao abuso de poder econômico ... (art. 173, 
§ 4°); e) incentivos para a produção e o conhecimento de bens culturais (art. 216, § 3°); f) estímulo às 
empresas que invistam em pesquisa e tecnologia (art. 218, § 4°). II - Normas programáticas referidas 
aos Poderes Públicos: a) à União - Arts. 21,IX (48,IV); 184; 211, § 1°; b) aos Poderes Públicos em 
geral: Arts.: 215; 215, § 1°; 216, § 1°; 217; 218, § 3°; 226; 227, § 1°. III - Normas programáticas 
dirigidas à ordem econômico-social m geral: Arts. 170; 193. (DA SILVA, José Monso. Aplicabilidade 
das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 149 - 150). 

8 As normas de princípio programático têm as seguintes características: ''1 - São normas que têm por objeto 
a disciplina dos interesses econômico-sociais, tais como: realiz,'lção da justiça social e existência digna; 
valorização do trabalho; desenvolvimento econômico; assistência social, intervenção do Estado na ordem 
econômica, amparo à família; combate à ignorância; estímulo à cultura, à ciência e à tecnologia. II - São 
normas que não tiveram força suficiente para se desenvolver integralmente, sendo acolhidas, em princípio, 
como programa a ser realizado pelo E tado, por meio de leis ordinárias ou de outras providências. III - São 
normas de eficácia reduzida, não sendo operantes relativamente aos interesses que lhes constituem objeto 
específico e essencial, mas produzem importantes efeitos jurídicos ... " (DA SILVA, José Monso. 
Aplicabilidade das normas constitucionais. 6. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 150 -151) 
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Nesse sentido a lição de Rui Barbosa, para quem "não há, numa Constituição, 
cláusulas a que se deva atribuir meramente o valor moral de conselhos, avisos ou 
lições. Todas têm força imperativa de regras, ditadas pela soberania nacional ou po
pular aos seus órgãos".9 

Verifica-se, portanto, que tem domínio o entendimento de que todas as nor
mas constitucionais, desde o momento em que entram em vigor, servem, não somen
te como modelo para auferir-se a constitucionalidade das normas ordinárias e com
plementares, mas como parâmetro hermenêutico para a interpretação e fixação do 
alcance das normas infraconstitucionais, além de vincularem a atuação do Poder 
Executivo. Ou seja, reconhece-se a força eficacial das normas constitucionais inde
pendentemente de sua classificação segundo a eficácia, variando apenas seu grau, a 
extensão dos efeitos, que nem sempre será a mesma em todas as normas. 

Surge, agora, uma nova questão a ser enfrentada, eis que se tomados os direitos 
fundamentais, mais especificamente os direitos de defesa10 ou direitos à prestação,!l 
simplesmente, segundo a divisão eficacial procedida, ter-se-ia de afirmar que, no que 
se refere, ao menos, aos direitos fundamentais a prestações, não se encontraria plena 
eficácia e aplicabilidade. Como, então, interpretar o disposto no artigo 5°, § 1°, da 
CRFB, pelo qual se reconhece que as normas a respeito dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicabilidade imediata. 

Uma premissa parece indiscutível, nas palavras já citadas de Rui Barbosa, não 
se poderia classificar os direitos fundamentais senão como tendo plena eficácia, pois 
caso contrário, estar-se-ia igualando-os as demais normas constitucionais e fazendo 
do disposto no artigo 5°, § 1°, da CRFB, letra morta da lei, destituída de qualquer 
conteúdo. Razão pela qual, não se pode utilizar o critério geral de classificação das 
normas constitucionais para também classificar os direitos fundamentais, ou seja, 
surge, portanto, a necessidade de distingui-los das demais normas constitucionais. 

Assim pode-se concluir que os princípios constitucionais são expressões 
normativas consolidadas a partir dos valores (fundamentos) ou fins (diretrizes) pre
determinados constitucionalmente, que se destinam a dar o máximo de coerência, 
univocidade e concreção ao ordenamento jurídico fundado numa dada Constituição. 

9 Apud PIOVESAN, Flávia. Proteção judicial contra omissões legislativas. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1995, p. 52. 

10 Os direitos de defesa propõem-se a resguardar a esfera individual contra violadoras ações do Poder 
Público, assegurando ao indivíduo autonomia pessoal no que se refere às liberdades, outorgando ao 
cidadão "um direito subjetivo que permite evitar interferências indevidas no âmbito de proteção do 
direito fundamental ou mesmo a eliminação de agressões que esteja sofrendo", garantindo uma "esfera 
de auto-determinação do indivíduo" (MENDES, Gilmar Mendes. Os direitos fundamentais e seus 
múltiplos signiflcados na ordem constitucional. RevistaJurídica Virtual. n.O 14. julho/2000.Disponível 
em: < www.planalto.gov.brlccivil_03/revistalRev-14/direitosjund.htrn>. Acesso em: 06 maio 1998). 

11 Outra função dos direitos fundamentais estaria ligada ao direito do indivíduo de alcançar algo através do 
Estado, os direitos a prestações, ou seja, não mais se está falando em limitação do poder estatal de atuar 
no âmbito individual, ou de o indivíduo exercer seus direitos e exigir que os poderes públicos permitam 
seu agir, mas analisa-se o dever do Estado de prestar e, por conseguinte, do indivíduo de obter uma 
pretensão, trata-se da implementação do direitos fundamentais através dos poderes públicos. 
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São eles que delimitam a margem de interpretação e apreciação do texto constituci
onal pelo operador jurídico. Sem os princípios, o processo de concretização da norma 
constitucional careceria de qualquer objetividade. 

No que se refere, então, ao disposto no artigo 5°, § 1°, da CRFB, pode-se 
asseverar, então, que os direitos fundamentais são normas de cunho inequivocamente 
principiológico, o que significa dizer, no âmbito dos objetivos do presente estudo, "o 
poder judiciário, sendo invocado a propósito de uma situação concreta nelas garanti
da, não pode deixar de aplicá-las, conferindo ao interessado o direito reclamado, 
segundo as instituições existentes"Y 

A opção dos cidadãos por um organismo de representação e controle de toda a 
coletividade, fez exigir, ao longo dos anos, para que não houvesse uma completa 
eliminação das liberdades individuais, bem como, para que as liberdades que eram 
de todos não se tornassem exclusividade de uma pequena minoria detentora de po
der, que se instituísse um sistema regulamentador e limitativo do poder, que, acabou 
por se firmar na sua forma originária, como a Constituição dos Estados. 13 

Assim sendo, o ordenamento jurídico, como instrumento de manutenção do 
Estado, deve ser suficientemente perene para garantir a estabilidade deste e, ao mes
mo tempo, não se constituir em uma barreira ao desenvolvimento de suas estruturas 
que necessitam acompanhar e adaptar-se às evoluções sociais. 

O ordenamento, portanto, longe de regulamentar no todo as relações individuais e 
coletivas, face a impossibilidade de previsão de todos comportamentos, coloca-se como 
um padrão geral, pelo qual se antecipa às ocasiões sucessivas em que deve ser aplicado. 

Essa incapacidade de completa e particularizada regulamentação prévia dos 
fatos de vida é "o preço que deve ser pago pelo uso de termos classificatórios gerais em 
qualquer forma de comunicação que respeite a questões de fato" e gera um poder 
discricionário, de tal forma que em havendo aplicação das normas, a "conclusão cons
titui na verdade uma escolha, ainda que possa não ser arbitrária ou irracional"14 

12 SILVA, José Afonso. Aplicabilidade das normas constitucionais programáticas. Revista da Procura
doria Geral do Estado do Ceará. 1992. V. IX, n. 11. p. 58. 

13 O civilista Caio Mário da Silva Pereira, analisa a existência da norma como decorrência de uma 
necessidade social de conter-se o ímpeto egoísta do indivíduo: "Em todo tempo, e tão longe quanto 
o investigador mergulhe no passado, onde quer que encontre um agrupamento social, onde quer que 
homens coexistam, seja na célula menor que é o organismo familiar, seja na unidade tribal, seja na 
entidade estatal, ainda que em estágio rudimentar, encontra sempre presente o fenômeno jurídico. Há 
e sempre houve um mínimo de condições existenciais da vida em sociedade, que se impõe ao homem 
através de forças que contenham uma tendência à expansão individual e egoísta. Estas forças ora se 
objetivam no aparelho intimidador do Estado, ora se impõem pela contenção mística da religião, ora 
se concentram na absorção autoritária de um chefe eventual. A forma, pois, de sua atuação varia. Na 
escala dos valores, sua afIrmação ideal é insuscetível de padronização. Mas na apuração de sua incidên
cia é uma constante. Há e sempre houve uma norma, uma regra de conduta, pautando a atuação do 
indivíduo, nas suas relações com os outros indivíduos." (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições 
de Direito Civil. 5. ed., Rio de Janeiro:Forense, 1980, p.16). 

14 HART. Herbert L. A. O conceito de direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. 3. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian. p . 140-141. 
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Pode-se afirmar, portanto, que sempre haverá, em se tratando de concretização 
da norma, de uma margem de discricionariedade, a qual é inerente à própria espécie 
de comando adota pelo sistema jurídica, geral e abstrato. 

Assim, conforme conclui Celso Antônio Bandeira de Mello,ls a discriciona
riedade pode decorrer: 

I) da hipótese da norma: "do modo impreciso com que a lei haja descrito a 
situação fática (motivo), isto é, o acontecimento do mundo empírico que fará deflagrar 
o comando da norma, ou da omissão em descrevê-la; 

II) do comando da norma: "quando nele se houve aberto, para o agente públi
co, alternativas de conduta, seja (a) quanto a expedir ou não expedir o ato, seja (b) 
por caber-lhe apreciar a oportunidade adequada para tanto, seja (c) por lhe conferir 
liberdade quanto à forma jurídica que revestirá o ato, seja (d) por lhe haver sido 
atribuída competência para resolver sobre qual será a medida mais satisfatória peran
te as circunstâncias"; 

III) da finalidade da norma: "pois, como ela serve de diretriz para a intelecção 
dos demais elementos da estrutura lógica da norma", sendo a finalidade um valor e 
tendo os valores plurisignificados (conceitos vagos, imprecisos, tal como, segurança 
pública, moralidade pública, interesse público), a fluidez da finalidade reflui sobre o 
pressuposto de fato. 

A discricionariedade administrativa, em qualquer de seus planos, seja jurídi
co, seja político, longe de significar um poder absoluto do administrador em relação 
à orientação política do Estado, apenas lhe autoriza a efetivar políticas públicas que 
sejam coerentes com as premissas constitucionais e, por conseqüência, limitadas na 
relação entre direitos individuais e direitos públicos, como dito, na medida em que 
os direitos fundamentais devem ter aplicação imediata e eficácia plena. 

Nesse contexto deve ser lembrado que a constituição compõe-se de texto e de 
realidade, binômio do qual não pode fugir o intérprete, em que pese por vezes possa 
parecer difícil ou até impossível a compatibilização desses planos. 

É preciso, portanto, conciliar o texto constitucional com uma prática consti
tucional adequada, e tal missão somente pode ser cumprida se o Poder Judiciário não 
pensar mais no dogma do princípio liberal da legalidade, mas sim no princípio da 
constitucionalidade dos atos. 

O legislador não é o único responsável por viabilizar a constituição, o Juiz tem 
a missão constitucional de impedir ações ou omissões contrárias ao texto, sem que 
com essa atitude esteja violando a constituição. O Juiz não é mais a simples boca da 
lei, mas intérprete constitucional qualificado que vai permitir que a constituição não 
soçobre numa realidade instável como a que se vive. 

15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed., 4. tiragem 
São Paulo: Malheiros, 2000, p. 18-20. 
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Tal postura é ínsita à nova leitura da separação de poderes, adequada ao tempo 
de globalização e falta de paradigmas. Não podemos pensar a separação de poderes 
com os fundamentos de uma sociedade que não mais existe; ao contrário, devemos 
construir um princípio que possa ter aplicação nos dias atuais. 

Para o cumprimento desse mister é indispensável vislumbrar no princípio da 
separação de funções não um fim em si mesmo, mas um meio para a efetivação da 
constituição, devendo o Judiciário, portanto, nesse novo momento, atuar diretamen
te na preservação da supremacia da constituição, ou seja, também dos direitos funda
mentais nela inseridos. 

Mas para isso, conforme destaca Paulo Bonavides referindo-se aos direitos 
fundamentais, é necessário que não falte "juízo crítico, espírito de análise, energia, 
convicção e, sobretudo, consciência ética com que sustentar e propagar e defender 
aquele breviário de mandamentos da democracia e da justiça, que é a filosofia mesma 
do Estado social em seu consórcio com a soberania participativa do pOVO".16 

Ou seja, é necessário que o Poder Judiciário assuma seu verdadeiro papel de 
guardião, não se acanhando frente aos demais poderes; exercendo suas funções com 
plenitude, em verdadeiro respeito à harmonia dos poderes, que não o subjuga e nem 
o limita em relação a um efetivo controle da discricionariedade do Poder Executivo, 
mas lhe contempla a possibilidade de dar efetividade às normas constitucionais, até 
mesmo porque, delas é que decorre todo o poder do Estado. 

Em clara demonstração de que esse posicionamento já encontra eco nos tribu
nais pátrios, o Ministro Min. Celso de Melo, em julgamento da ADln n. 1458-7 -
DF, declarou em seu voto que "se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à 
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes 
e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a 
Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional", desta
cando, ainda, que a omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em menor 
extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional- qualifica-se como comporta
mento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Po
der Público também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se 
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a própria 
aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei Fundamental. 

Na mesma decisão o mi istro afirma que é preciso proclamar que as Consti
tuições consubstanciam ordens normativas cuja eficácia, autoridade e valor não po
dem ser afetados ou inibidos pela voluntária inação ou por ação insuficiente das 
instituições estatais. "Não se pode tolerar que os órgãos do Poder Público, 
descumprindo, por inércia e omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi 
imposto, infrinjam, com esse comportamento negativo, a própria autoridade da Cons
tituição e efetuem, em conseqüência, o conteúdo eficacial dos preceitos que com
põem a estrutura normativa da Lei Maior". 

16 BONA VIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. 7. ed., São Paulo: Malheiros, 2001, p. 11. 
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No âmbito do Poder Judiciário, a busca da máxima eficácia das normas cons
titucionais, ante as circunstâncias de cada caso, é o principal caminho que o intérpre
te e aplicador do direito deve trilhar. Se o próprio agente público entregando-se, 
muitas vezes, a devaneios irrealizáveis, contribui para a desvaloração da Constituição 
como documento jurídico, cabe ao representante do Poder Judiciário, ao se deparar 
com a inércia do Poder Público ante a um caso concreto de manifesto desrespeito à 
Constituição, formular estruturas lógicas e prover mecanismos técnicos aptos a dar 
efetividade às normas jurídicas. 

De fato, sendo o criador da lei individualizada ao caso concreto, diante de uma 
norma constitucional definidora de direitos, o Juiz, ao sentenciar, deve encontrar 
meios de tornar esta norma eficaz e exeqüível e não, covardemente, negar-se a cum
prir os mandamentos constitucionais sob o argumento de que não existe legislação 
integradora dispondo sobre a matéria. 

Pontes de Miranda, em magistério revestido de permanente atualidade, 
lecionou que não há nada mais perigoso do que se fazer Constituição sem o 
propósito de cumpri-la. Ou de só se cumprir nos princípios de que se precisa, ou 
se entenda devam ser cumpridos - o que é pior, no momento, sob a Constituição 
que, bem ou mal, está feita, o que incumbe aos dirigentes, juízes e intérpretes, é 
cumpri-la. Só assim se saberá a que serviu e a que não serviu, nem serve. Se a 
nada serviu em alguns pontos, que se emende, se reveja. Se em algum ponto a 
nada serve - que se corte nesse pedaço inútil. Se a algum bem público desserve, 
que de pronto se elimine. Mas, sem nada cumprir, nada se saberá. Nada saben
do, nada se poderá fazer que mereça crédito. Não a cumprir é estrangulá-la ao 
nascer. 17 

Rui Barbosa destaca que admitir que os tribunais possam se abster de julgar, 
quando não acreditarem na força do Governo para lhes fazer respeitar as sentenças, é 
estabelecer um regímen inaudito, no qual todas as denegações de justiça acharão meio 
de se legitimar, arrimando-se ao pretexto da ineficácia provável dos julgados. Então 
o critério da moralidade no sentenciar já não será o valor do direito pleiteado; e, 
quando a ordem social estiver abalada, o refúgio da justiça, em tais casos mais neces
sário do que nunca, se extinguirá inteiramente. Não se dão, é certo, sentenças para 
efeitos meramente morais. Mas, se a lei impõe uma decisão, ainda que o seu efeito 
seja puramente moral, o juiz não a pode recusar, a título de que os seus efeitos 
materiais sejam nulos.18 

O Poder Judiciário deve sair da tradicional inércia política para imiscuir-se 
mesmo na atividade discricionária dos demais poderes, a qual deve atender ao duplo 
condicionamento, do ordenamento jurídico e das exigências do bem-comum, pois 
assim fazendo cumpre com seu papel constitucional de fazer valer os direitos expres
sos na Constituição da Republica Federativa do Brasil. 

17 MIRANDA, Pontes. Comentários à constituição de 1967. Rio deJaneiro: Forense, 1987, p. 15 -16. 
18 BARBOSA, Rui. O Juiz e a Lei. Diário de Notícias. 1 de fevereiro de 1912, in Obras Seletas v. 8, p. 328. 
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CONCLUSÕES 

- os direitos fundamentais, diante do disposto no artigo 5°, § 1°, da CF e da 
caracterização constitucional, possuem, não só aplicação imediata, mas também efi
cácia plena; 

- o poder discricionário da administração pública encontra limitação nos di
reitos fundamentais, devendo haver necessária compatibilização dos interesses públi
cos com os interesses individuais, sem possibilidade de estabelecimento de hierarquia 
entre ambos; e 

- o princípio da separação de funções não é um fim em si mesmo, mas um 
meio para a efetivação da constituição, razão pela qual o Judiciário deve atuar direta
mente na preservação da supremacia da constituição e também dos direitos funda
mentais nela inseridos. 
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ADMINISTRATIVA E FUNÇÃO REGULATÓRIA; UM 
PERFIL MAIS DELIBERATIVO E RESOLUTIVO* 

André Luís Alves de Melo 

Promotor de Justiça/MG 

De iIÚcio é preciso ressaltar que o presente trabalho não visa discutir a possibilida
de de o Ministério Público exercer a sua atribuição constitucional para colher provas para 
subsidiar a sua formação sobre o ajuizamento de ação criminal, pois tal atribuição está 
prevista o Tratado Penal de Roma, ao qual o Ministério Público anuiu e como se trata de 
norma na área de direitos humanos tem força de regra constitucional. Além de ser uma 
atividade totalmente condizente com a atribuição de titular da ação penal pública. 

O presente trabalho visa demonstrar a possibilidade de o Ministério Público exer
cer a atividade de poder de polícia administrativa, pois é totalmente coerente com o seu 
perfrl constitucional de órgão estatal frscalizador., nos moldes dos arts 127 e 129 da CF. 

Assim, caminha-se para uma função mais deliberativa e resolutiva. Este tema 
tem sido amplamente debativo, mas sem adentrar em um foco emblemático. Defen
de-se, e com razão, a racionalização da atividade ministerial, mas isso deveria ocorrer 
para sobrar tempo e permitir a atuação com maior afinco nas curadorias extrajudiciais. 
Porém, tem ocorrido o seguinte, racionaliza-se a atividade e sobra mais tempo para 
"manifestar nos processos"; no entanto, como há mais tempo, passa-se a uma ativida
de de erudição desnecessária em processos simples como ações de alimentos e separação 
consensual com menores, em razão de causas menos complexas em vez de se atuar 
nas causas coletivas e de inclusão social. 

Em suma, busca-se inconscientemente ficar nas miudezas para não se resolver 
os problemas coletivos, em razão da complexidade dos mesmos e até pelo fato de se 
ter de fazer um levantamento das demandas sociais, o que implica em um raciocínio 
muito maior. 

Diante disso, é preciso ressaltar que muitos casos estão sendo encaminhados 
indevidamente ao Judiciário pelo Ministério Público, o que contribui para o aumen
to da demanda judicial e congestionamento dos feitos. 

Por exemplo, diante de determinada conduta ilícita pode-se determinar a sua 
paralisação e o eventual descumprimento implicaria em crime de desobediência e 
consequente flagrante. 

Tese aprovada por maioria. 
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Porém, em outro lado, nada impede que a lei delimite também os poderes de 
polícia ao Ministério Público como na fiscalização dos entes públicos, questões ambientais, 
controle externo da atividade policial, consumidor, idoso, criança e adolescente. 

O conceito clássico de poder de polícia é o de atividade estatal que limita o 
exercício dos direitos individuais em benefício da segurança. Já o conceito moderno é 
atividade do Estado consistente em limitar o exercício dos direitos individuais em benifício 
do interesse público. 

Em Minas Gerais, o Ministério Público tem exercido as atribuições de Procon 
Estadual, o que lhe permite fazer interdições, apreensões e aplicar multas adminis
trativas, o que agiliza bastante o procedimento e o resultado. 

No Estatuto do Idoso também há várias hipóteses de poder de polícia do 
Ministério Público, em especial no art. 60, onde o Promotor pode tomar medidas 
executórias e deliberativas. 

Também é preciso ressaltar que o detalhamento do poder de polícia não pre
cisa estar previsto expressamente na Constituição Federal, basta citar o caso das Agên
cias Reguladoras que não estão previstas na Constituição, mas pela sua natureza têm 
até poder regula tório , além do de polícia. 

O Ministério Público não é órgão de advocacia, estes não têm poder de polí
cia' pois atuam em nome de terceiro defendendo direito de terceiro e restringem à 
atividade jurídica, ou seja, é uma atividade de assistência. Já o Ministério Público 
atua como fiscal. 

N a própria esfera penal é possível ao Ministério Público ser mais deliberativo 
e atuar com poder de polícia como titular da ação penal e fiscal dos serviços públicos 
e do controle externo da atividade policial. 

Por exemplo, se o titular da ação penal não v islumbra crime ou motivos para a 
prisão na fase extrajudicial, já poderia por imediatamente o acusado em liberdade. 
Em tese, quem deveria definir o tipo penal para estabelecer se há cabimento ou não 
de fiança, deveria ser o titular da ação penal, ou seja, o Ministério Público. 

Também eventuais sanções e fixação de prioridades às polícias estariam perfei
tamente dentro do conceito de controle externo da atividade policial, e assim o é em 
praticamente todos os países. Isto ainda está nos moldes de como o Judiciário faz em 
relação aos cartórios extrajudiciais, exercendo apenas a fiscalização e não o Controle, 
ainda que externo. (art. 236 da CF). 

A lei pode até mesmo atribuir funções como aplicar multas administrativas, 
astreintes, embargos, definição de normas como conduta regulatória e outras medidas. 
É claro, que em muitos casos seria conveniente que a atribuição fosse do Conselho 
Superior ou até mesmo do Conselho Nacional, para que a atuação fosse uniforme. 

Assim, cabe à lei definir a competência, a forma, os fins almejados e os moti
vos, bem como o objeto. Mas, tal atividade pode ser também delimitada pelo Con
selho Nacional do Ministério Público. 

Por enquanto, também é possível fazer convênios com órgãos de fiscalização, 
por exemplo, ambiental e do consumidor para que o Ministério Público possa exer
cer em conjunto o poder de polícia que já é exercido pelos mesmos. 
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Na área criminal é também perfeitamente possível racionalizar a atuação tor
nando o Ministério Público mais deliberativo. E de forma curiosa, outros órgãos já 
estão fazendo acordos na área criminal, mas o Ministério Público depende de audi
ência judicial. Por exemplo, a SDE (Secretaria de Direito Econômico) e as Receitas 
Fazendárias estão fazendo acordos em ilícitos criminais sem ouvir o Ministério Pú
blico e sem pleitear homologação judicial, pois têm autorização legal, e não há deci
são sobre a inconstitucionalidade desse ato. 

A rigor, bastaria nos Juizados Especiais o Ministério Público fazer propostas 
de transação penal, as quais se aceitas seriam encaminhadas para o Judiciário homo
logar, apreciando apenas a legalidade e não a conveniência, nos moldes do que ocorre 
na Infância e Adolescência. 

Dessa feita, é perfeitamente constitucional e conforme o atual perfil ministe
rial que a lei atribua funções como interditar. Afinal, a atividade de fiscalização é 
uma parte significativa do poder de polícia do Estado, em relação ao qual discorre 
com grande sabedoria o mestre Celso Antônio B. de Mello: 

" .. . cumpre agregar que a atividade de polícia envolve também os atos fiscalizadores, 
através dos quais a Administração Pública previamente acautela eventuais da
nos que poderiam advir da ação dos particulares. Assim, a fiscalização dos pesos 
e medidas por meio da qual o Poder Público se assegura de que uns e outros 
competentemente aferidos correspondem efetivamente aos padrões e, com isto, 
previne eventual lesão aos administrados, que decorreria de marcações inexatas. 
Do mesmo modo a fiscalização das condições de higiene dos estabelecimentos 
e casas de pasto, a vistoria de veículos au tomotores para garantia das condições 
de segurança que devem oferecer, prevenindo riscos para terceiros, a fiscaliza
ção da caça para assegurar que sua realização esteja conformada aos preceitos 
legais, são entre outras numerosíssimas, manifestações fiscalizadoras próprias 
da polícia administrativa." 

A ação de fiscalizar, bem como o próprio poder de polícia, tem em sua 
essencialidade a necessidade de conter o interesse do particular em confronto com o 
interesse da coletividade, e materializa-se com o ato concreto de conformar o com
portamento do particular em face das exigências legais e regulamentares preexistentes . 

De Plácido e Silva desenvolve bem o conceito de fiscalização administrativa, 
isolando o seu sentido jurídico daquele mais usual: 

"FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. Assim se entende toda ação dos 
poderes públicos no sentido de vigiar e inspecionar certa ordem de serviços ou de 

negócios, mesmo de caráter individual, em virtude do interesse que possam trazer 

às coletividades. 

Semelhante fiscalização pode se efetivada em sentido generalizado, isto é, sem ser 
dirigida diretamente a determinada instituição ou empresa, como pode ser particu
larizada a cera soma de negócios desempenhados por empresas ou companhias. 
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No primeiro caso, encontram-se a fiscalização dos gêneros alimentícios, a fisca

lização para mantença da ordem pública, a fiscalização para o cumprimento das 

leis sociais, e outras dessa ordem, destinadas sempre a manter o respeito às 

instituições públicas ou aos princípios legais, que estabelecem obrigações ou 

deveres sociais. 

Nas do segundo caso, compreendem-se as fiscalização das companhias de se

guros, fis calização bancária, fiscalização do ensino, fiscalização de empresas, 

ligadas por contrato ou concessão aos poderes públicos. 

As primeiras podem ser ditas propriamente de fiscalização pública, porque têm 

por objeto a vigilância e inspeção de fatos de interesse geral e de ordem legal." 

São atributos do poder de polícia a discricionariedade, a auto-executoriedade 
e a coercibilidade. 

Nessa vertente, cabe ao M inistério Público estabelecer as medidas administra
tivas, bem como os limites. E caso a parte discorde é que terá que recorrer ao Juízo 
para reverter a decisão ministerial. Portanto, não será o Ministério Público que terá 
que recorrer ao Juízo para validar os seus entendimentos. Assim, haverá uma inversão 
do procedimento atual. Será uma atuação similar à realizada pela Administração em 
geral, e até mesmo similar, em alguns aspectos, ao Tribunal de Contas. 

Uma outra possibilidade bem nítida seria também a homologação de acordos, 
com efeitos mais enérgicos, e inclusive podendo se abater no Imposto de Renda o 
acordo de alimentos homologado na Promotoria, bem como ensejar a prisão civil por 
descumprimento na área de alimentos mediante ação judicial, nesse último caso. 
Porém, um exemplo mais próximo seria a possibilidade de a Promotoria expedir 
autorização para crianças viajarem desacompanhadas dos responsáveis legais, pois não 
é uma atividade jurisdicional. 

A título de esclarecimento cabe estabelecer um diferencial, pois o Judiciário 
como órgão sentenciante não pode ter poder de polícia genérico, apenas dentro do 
processo. Em tese, são inconstitucionais funções como baixar portarias no ECA, 
bem como aplicar multas administrativas em procedimentos da Infância e Adoles
cência. O mesmo aplicando na questão eleitoral. Pois em face do princípio do con
traditório, o órgão prolator do ato administrativo não pode ser o mesmo que irá 
julgar, pois fere a imparcialidade judicial. 

CONCLUSÃO 

A Atividade de poder de polícia administrativa é perfeitamente compatível com 
o perfIl fIscalizador do Ministério Público, bem como a função regulatória, cabendo à 
lei defInir o modus de realização desta atividade, podendo a mesma, em alguns as
pectos, ser regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. 
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I. INTRODUÇÃO 

A propósito do Congresso Nacional do Ministério Público a ser realizado na 
sempre acolhedora Belo Horizonte, mister reflexão sobre o caminho percorrido e a 
percorrer pelo Parquet na realização da justiça social e a efetividade dos direitos fun
damentais. 

Como diz o poeta, só se faz o caminho, caminhando. E, assim fazendo, não 
podemos ignorar a realidade, pois, como adverte Georges Ripert, quando a ignora
mos, a realidade se vinga, ignorando o direito. 

Nesse diapasão, propomos reflexão sobre a atuação do Ministério Público no 
processo civil, particularmente, em razão de relevante e instigante alteração no 
ordenamento jurídico pátrio introduzida pelo Código Civil de 2002, Lei n. 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002; a denominada desapropriação judicial indireta prevista no 
art. 1228, § 4° do referido Diploma legal. 

Trata-se de análise crítica da poder-dever do Ministério Público de contribuir 
para a realização da função social da propriedade, que não deve se cingir a mero 
enunciado constitucional, mas é um valor determinante, pressuposto de validade de 
exercício desse direito real. 

Diante deste novo mecanismo de desapropriação, que não deve ser considera
do como prerrogativa exclusiva dos Poderes Executivo ou Legislativo, cumpre ao 
Parquet à concreção do sentido social do direito de propriedade. 

Nesse diapasão, não podemos descurar da análise conjunta da realidade de 
racionalização da atuação do Parquet no processo civil com fulcro em sua missão 
constitucional, ressaltando o princípio da socialidade como valor do Código Civil de 
2002. 

Tese aprovada por maioria. 
1 Professor de Direito Civil da Faculdade de Direito Milton Campos, em Belo Horizonte/ 

MG. 
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11. RACIONALIZAÇÃO DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 
PROCESSO CIVIL E O CÓDIGO CIVIL DE 2002 

É de trivial sabença que a presença da Fazenda Pública e suas entidades na 
relação processual, por si só, não demanda a ação ministerial. 

Com efeito, o art. 82, III, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado 
à luz da Constituição da República, que atribui ao Ministério Público, dentre ou
tros, a tutela dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O interesse social, como bem interpretado pela jurisprudência pátria, 
notadamente pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, não se subsume ao mero 
interesse patrimonial dos entes públicos. 

Sufragando tal entendimento, a Procuradoria-Geral de Justiça, acolhendo pare
cer fundamentado do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Ge
rais, expediu a Recomendação n. 01/2001, publicada no Minas Gerais de 
05.09.2001, pela qual busca racionalizar a ação ministerial, ou, noutro dizer, obje
tiva ressaltar a real vocação constitucional do Parquet, consubstanciada na promoção 
dos interesses sociais, objetivando a efetividade dos direitos fundamentais. 

A propósito de tal estudo, merece relevo a seguinte conclusão com fundamen
to em iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 

292 

"E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não parou por aí. Nas 
demais ações de interesse patrimonial da Fazenda Pública, o mesmo Tribunal 
tem negado, sem qualquer divergência, a intervenção ministerial por funda
mentos idênticos. Os exemplos são os seguintes: 
a) desapropriação: Recursos Especiais n.10042-AC (2a T - Dj09.03.92); 33247-
RS (2a T - Dj20. 2.95); 99124-PR (P T - Dj22.04.97); 162457-ES (2a T
Dj1°.02.99); 114537-RO - Dj19.05 .97); 130420-PR (2a T - Dj09.02.98); 
b) desapropriação indireta: Recursos Especiais n. 91854-MG (la T - Dj 
02.09.96); 167894-SP (1 a T - Dj24.08.98); 197586-SP (la T -DJ 05.04.99); 
c) despejo: Recurso Especial n. 25700-SP (6" T - Dj21.09.92); 

d) ação em que figure como parte pessoa jurídica de direito público: Recursos 
Especiais n. 4991-DF (2a T - j. 15.10.90); 34143-SC (3" T - Dj18.04.94); 
134722-PR (2" T - Dj09.06.97); 
e) ação de anulação de ato administrativo: Recursos Especiais n. 142216-MG 
(6a T - Dj13.10.98); 198292-DF (5a T - Dj08.11.99); 
f) ação de cobrança: Recursos Especiais n. 20123-PR (2a T - Dj 30.06.97); 
263443-PE (5a T - Dj06.11 .00); 
g) ação de cobrança de reajuste salarial de servidor público: Recursos Especiais 
n.165468-DF (3a S - Dj31.05.99); 265018-PE (5a T - Dj27.11.00); 263447-
PE (6a T - Dj16.04.00); 265019-PE (5a T - Dj02.04.01); 263441-PE (5a T 
- Dj26.03.01); 
h) ação de reparação de danos: Recursos Especiais n. 64073-RS (3a T - Dj 
12.05.97); 126438-PE (2a T - Dj09.03.98); 198514-ES (la T - Dj29.11.99); 
Ag 248240-SP (la T - Dj22.09.99); 
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i) consignação em pagamento: Recurso Especial n. 42124-PR (2a T - Df 

09.10.95); 
j) possessória: Recurso Especial n. 28862-PR (4a T - Df13 .03 .95); 

1) precatório: Recurso Especial n. 120479-DF (1 a T - Df18.08.97); 

m) previdenciário: Recurso Especial n. 166762-MG (6' T - Df17.08.98)." 

Grifamos. 

Diverso não é o entendimento esposado pelo Pretório Excelso, quando assevera 
que o simples interesse patrimonial do Poder Público não justifica a ação ministerial: 

"o fato de figurar na relação processual pessoa jurídica de direito público ou 
entidade da administração indireta não significa, por si só, a presença do inte
resse público, de modo a ensejar a obrigatória atuação do Ministério Público. O 
interesse público, aí, quer significar um interesse geral ligado a valores de maior 
relevância, vinculados aos fins sociais e às exigências do bem comum que a 
vontade própria e atual da lei tem em vista. Na espécie há simples ação de 
indenização, a envolver apenas o interesse patrimonial do Município, sem re
percussão relevante no interesse público, de modo a justificar a intervenção 
prevista no inciso III do artigo 82 da lei adjetiva civil." (STF. Min. Djaci Falcão, 
2. Turma, RE 90286, de 28.09.79) 

Não divergimos desse entendimento. Interesse meramente patrimonial ou eco
nômico não determina a atuação ministerial, sobretudo quando objeto de relação 
processual regularmente instaurada e validamente desenvolvida. Não há fundamento 
constitucional na ação do Ministério Público em procedimentos de desapropriação 
sem repercussão no interesse social, noutro dizer, demandas que se limitam a valores 
de extração econômica. 

Ocorre que o Código Civil de 2002, afastando-se da lógica oitocentista, da 
primazia do individualismo de outrora, possibilita nova reflexão sobre a atuação do 
Ministério Público em demandas envolvendo direitos reais, particularmente, posse e 
propriedade coletiva de bens imóveis. 

A posse e a propriedade, em sua evolução histórica, saem da esfera exclusiva 
dos indivíduos, para se inserirem, fundamentalmente, na ordem jurídico-econômi
co-social. Segundo Professor Miguel Reale, é constante o objetivo do Código Civil 
de 2002 em superar o manifesto individualismo do Código de 1916. 

A função social se apresenta como pressuposto de validade do exercício do 
direito de proprietário.2 Tanto que o atual Código Civil, em seu art. 1228, § 4°, 
inovou, prevendo diversa forma de perda da propriedade imóvel: 

2 Relevante, nesse sentido, é o texto da Constituição da República Federal da Alemanha de 1949, art. 
14, alínea 2, que determina "A propriedade obriga. O liSO da propriedade deve concorrer trunbém para 
o bem da coletividade." 
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"O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 

(cinco) anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem reali

zado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz 

de interesse social e econômico relevante." 

Trata-se de novel mecanismo de desapropriação que objetiva a concreção de 
direito fundamental, indisponível, fundado na socialidade. 

A despeito de entendimento diverso, não se trata de nova modalidade ou espé
cie de usucapião. A própria interpretação gramatical do dispositivo acentua que se 
trata de nova hipótese de perda da propriedade, referindo-se à desapropriação de que 
cuida o § 3° do art. 1228 ("O proprietário também pode ser privado da coisa"). E, 
ainda, o § 5° trata de indenização, parcela econômica que não se ajusta à aquisição da 
propriedade mediante usucapião. 

Como se vê, não se trata de procedimento do Poder Público, à luz da clássica 
definição dos administrativistas143 de desapropriação, segundo os quais essa é um 
ato pelo qual o Estado, por necessidade ou utilidade pública, ou, mediante interesse 
social, substitui-se ao particular no domínio de certa coisa, mediante indenização. 
Ao revés, trata-se de perda da propriedade em favor de possuidores que, concreta
mente, realizam a função social da propriedade. A atuação do Ministério Público, 
nessa hipótese, como se pode antever, afigura-se imprescindível. 

111. DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL POR INTERESSE SOCIAL. PODER
DEVER DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Como se observa, esse mecanismo de desapropriação, que não é consagrado em 
nenhuma outra legislação, inspira-se no sentido social da posse e da propriedade. A 
determinação de obras e serviços considerados de interesse social e econômico rele
vante, que qualifica a posse coletiva do bem imóvel, cumpre, em última análise, ao 
Poder Judiciário à luz do caso concreto e de mandamentos que decorrem do próprio 
sistema jurídico. 

Ressaltamos, contudo, o direito social indisponível que fundamenta a aplicação 
desse mecanismo expropriatório. A propósito, merece relevo o magistério de REALE:4 

"Trata-se, como se vê, de inovação do mais alto alcance, inspirada no sentido 

social do direito de propriedade, implicando não só novo conceito desta, mas 

também novo conceito de posse, que se poderia qualificar como sendo de pos
se-trabalho ( ... ) 

3 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 
2001, p. 711/750. 

4 REALE, Miguel. Exposição de motivos da comissão revisol'a e elabol'adol'a do Código Civil. Janeiro de 
1975. Publicação da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal. Brasília, 2003. 
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Vale notar que, nessa hipótese, abre-se nos domínios do Direito, uma via nova 

de desapropriação que se não deve considerar prerrogativa exclusiva dos Pode
res Executivo ou Legislativo. Não há razão plausível para recusar ao Poder 

Judiciário o exercício do poder expropriatório em casos concretos, como o que se 
contém na espécie analisada." 

A despeito da necessidade de maior disciplina normativa desse mecanismo 
expropriatório, é manifesta a legitimidade ordinária dos possuidores, para formula
rem pretensão de desapropriação motivada pela posse qualificada sob o ponto de 
vista social, e a necessidade de intervenção do Ministério Público. 

A atuação do Parquet é indiscutível. Sobrelevando notar que o Estatuto da 
Cidade, Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001, quando disciplina a usucapião 
especial coletiva de imóvel urbano, pelo mesmo fundamento da socialidade, em seu 
art. 12, § 1°, determina a obrigatória intervenção do Ministério Público. Cumpre ao 
Ministério Público, nessa situação processual, fiscalizar os pressupostos da modali
dade de aquisição/perda da propriedade, particularmente, a concreção dos elementos 
fáticos que justificam a sua função social. 

Não subsiste dúvida quanto tal legitimidade. Se a desapropriação se inspira no 
sentido social da propriedade, afastando o caráter meramente econômico, o interesse 
processual de agir tem fundamento no disposto no art. 127, caput, da Constituição 
da República. 

Não há, ainda, como inquinar de inconstitucional tal mecanismo expropriatório. 
Pois, como justifica o Professor Luiz Edson Fachin:5 

"Não há qualquer eiva de inconstitucionalidade nas inovações aquisitivas imo

biliárias chanceladas pelo novo Código C ivil, com previsão expressa nos pará
grafos 4° e 5° do art. 1228. De um lado, o modo de privação ali sancionado 
valoriza a boa-fé e o interesse (econômico e social) relevante; do outro, ao rever

so da hipótese que prevê, é uma garantia ao direito de propriedade com plena 

função social. Esses dois aspectos complementares explicitam o programa cons
titucional dirigido aos direitosfondamentais e à ordem econômica." Grifamos. 

Nem se diga, outrossim, que a primeira parte do art. 82, lII, do Código de 
Processo Civil exclui a ação do Ministério Público em procedimentos expropriatórios 
com o fundamento sublinhado: 

"Art. 82. Compete ao Ministério Público intervir: 

( ... ) 
In - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas 
demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide 
ou qualidade da parte." 

5 GOMES, Orlando. Direitos reais. 19. ed., Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: 
Forense, 2004, p. OS. 
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A toda evidência, a primeira parte do dispositivo não restringe a ação ministe
rial, tão-somente, enfatiza a necessidade de intervenção em litígios coletivos envol
vendo disputa de posse de imóvel rural. Destarte, não afasta sua ação em demais 
relações jurídicas concernentes a interesses sociais indisponíveis, que tenham a nm
ção social, e não interesses meramente individuais, como questão determinante. 

IV. CONCLUSÕES 

1) A desapropriação judicial indireta de que cuida o art. 1228, § 4° do Códi
go Civil de 2002, objetiva efetivar o direito fundamental à propriedade fundada na 
socialidade; 

2) O Ministério Público tem o poder-dever de atuação em pretensões formu
ladas com fundamento nesse dispositivo, tendo em vista o interesse social indisponí
vel que justifica tal mecanismo de perda e, por conseqüência, aquisição da proprie
dade imóvel; 

3) A ação do Ministério Público tem fundamento no art. 127, caput, da Cons
tituição da República, e art. 82, III, do Código de Processo Civil, segunda parte. 

4) Nas demais modalidades de desapropriação, que se evidenciam meramente 
interesses patrimoniais, não se justifica a atuação ministerial, devendo ser reconheci
da a racionalização da sua ação , no processo civil, em proveito de sua vocação consti
tucional. 
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MULTAS DE TRÂNSITO* 

Marlusse Pestana Daher 

Promotora de Justiça/ES 

"A Administração Pública, mesmo no exercício do seu poder de polícia 
e nas atividades self executing não pode impor aos administrados 
sanções que repercutam no seu patrimônio sem a preservação da ampla 
defesa, que in casu se opera pelas notificações apontadas no eTE". 
Ministro Luiz Fux 

Diversos e gritantes fatores no tocante ao trânsito: multas aplicadas quem sabe 
com que critérios, fusão de todos os condutores de veículo num mesmo perfIl como 
se até as eventuais infrações decorressem sempre de má-fé, ao invés de errônea ou 
equivocada interpretação da circunstância em que pode ser vista pelo autor do auto, 
formas coercitivas de cobrança das mesmas, contratação fora da lei de pseudoagentes, 
inobservância de direitos fundamentais, marginalização da lei e mais um sem núme
ro de detalhes e fatores despertaram de modo particular as atenções da autora que 
inclusive instaurou Inquérito Civil e ajuizou ação civil pública no sentido. 

Qyem comete até crime hediondo tem o direito de ser avaliado nos termos do 
art. 59 do Código Penal Brasileiro, quem comete uma infração de trânsito "é invari
avelmente, um delinqüente, imperdoável e ignominioso". É o mesmo que dizer: 
todos são passíveis das mesmas penas, elas são aplicadas sem direito de defesa e se 
alguém tentar se defender, que se deixe fIcar o dito por não dito. É julgado por 
presunção. É o que comprovam milhares de reclamações feitas no PROCON-ES. 

Neste sentido, verifIcou-se que na apreciação de recursos os Relatores dizem 
de plano: "a simples alegação do não cometimento do ato infracional imputado, 
não tem o condão de livrar o infrator da punição correspondente". Tal alusão reafIr
ma ou comprova que estamos num mundo imaginário cujo pressuposto é: todos 
são delinqüentes. 

E se chega ao ponto de evocar preceito do Código de Processo Civil, mais 
precisamente do art 334 que diz: "Não dependem de prova os fatos: ( ... ) IV - em 
cujo favor militar presunção legal de existência ou veracidade". Evidente que se trata 

* Tese aprovada por maioria. 
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de leitura superficial e que está deixando passar despercebida a menção a fato, ou seja, 
o que existe e não mera suposição, tantas ilusões de ótica, quais se constituem as inúme
ras situações aparentes em que muitos cidadãos vêm sendo autuados. 

A suposição só se autoriza ante a presença dos fatos. A chancela de um irregu
lar agente de trânsito não pode ter efeito erga omnes. 

MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO 

o Município de Vitória- ES optou pela chamada municipalização do 
trânsito. Assim, foi procedido a redação de um Convênio ao qual inclusive faltam 
assinaturas de vários entre os mencionados e no entanto está em vigor. Olvidou-se de 
que um ato jurídico perfeito tem forma prevista ou não defesa em lei. 

Mas foi em decorrência de tal convênio firmado(?) em 08 de outubro de 1999, 
que saiu a Polícia Militar e pas aram a atuar nas ruas da capital, um contingente de 
"pseudoagentes", os quais passaram a proceder autuações a bem da verdade, inteira
mente nulas. Já que: 

"O agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o auto de infração 

poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial militar desig

nado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua 

competência". (§ 40 art 280 CTN). 

Mas não, quem não se enquadra em uma dessas qualidades; que mediante apenas 
um faz saber no teor de uma portaria da lavra de um Secretário Municipal, se inves
tiu, se emitiu, se revestiu de todos citados poderes. 

Qyando o município (mas só depois de ter penalizado em milhões os cida
dãos), finalmente, cogitou de regularizar o dispositivo acima transcrito, para dizer 
quem tem mencionado poder, mediante lei, como deve ser, o fez tardiamente. E não 
estendeu ao exército de agentes de trânsito vistos em cada ângulo da cidade, reftrida faculda
de, como se demonstra: 

298 

Lei n. 6.11912004 
Art 10 O art 10 da Lei 4.941 de 10 de julho de 1999, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art 10 Ficam designadas a Secretaria Municipal de Infra Estrutura Urbana e a 

Guarda Civil Municipal de Vitória, como Órgãos Executivos de trânsito, nos 

termos do Código de Trânsito Brasileiro instituído pela Lei Federal 9.503 de 

23 de setembro de 1997. 

Parágrafo único: A autoridade de trânsito municipal será exercida por. 

I- ... 
H - Guarda Civil Municipal de Vitória, por intermédio do: 

a) Coordenador Geral da Guarda Civil Municipal de Vitória; 

b) Diretor do Departamento de Operações e Fiscalização de Trânsito. 
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Só O Coordenador Geral da Guarda Civil e o Diretor do Departamento de 
Operações e Fiscalização de Trânsito podem agir na forma do disposto no § 4° do art 
280 do Código Nacional de Trânsito. Antes, ninguém estava habilitado. E como 
estes jamais procederam a qualquer autuação e aqueles são absolutamente incompe
tentes para fazê-lo decorre que estamos diante de uma totalidade de multas nulas. 

Como se admitir a onipresença de apenas dois homens com competência para 
agir em toda a cidade de Vitória? 

Trata-se de uma anomalia. Foram contratadas temporariamente, pessoas que 
com caneta e bloco pelas ruas, passaram a proceder a multas de toda sorte. Pessoas 
que não se submeteram ao crivo do concurso público de provas e títulos de forma 
regular e legitimadora do exercício para se ter um agente público. Não haviam cargos 
criados, em resumo, não haviam vagas. 

Por um edital foi anunciado um processo seletivo simplificado. Através de uma 
Portaria, foi feito saber quem eram "os analistas e agentes da autoridade municipal de 
trânsito, competentes para o exercicido do poder de policia adrninistravia de trânsito.". 

Sobre a verdade desta alegação a prova se faz com detalhe de uma contestação 
do Município, em ação equivalente, nos seguintes termos: 

"No que se refere à ausência de capacidade do agente municipal para autuar, 

igualmente não procede. Os agentes de trânsito do Réu que lavraram os autos 

de infração encontram-se investidos de autoridade, conforme os dispositivos 

constitucionais e na Lei Orgânica do Município de Vitória, o que o torna servi

dor municipal, vez que contratado MEDIANTE PRÉVIO E REGULAR 

CONCURSO PÚBLICO para atender a uma emergência, sendo tal 

contratação válida, e por conseguinte, válidos são os seus autos" . 

Tais contratações não são constitucionais, concurso público de prova e 
títulos visa efetivação no serviço público, reune pressupostos inarredáveis no que 
tange ao requisito maior do ato administrativo: ser previsto em lei. Se era urgente que 
se municipalizasse o trânsito, por que não proceder de modo e na forma legal? 

Como reforço do que acabou de ser dito, ou sobre a irregularidade das 
contratações temporárias, basta invocar os ditames da Lei n. 2.994/82 - Estatuto do 
Funcionário Público do Município de Vitória, pela qual fica provado que aquele 
tipo de servidor não está previsto. 

Art 3° Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas 

ao funcionário, identificando-se pelas características de criação por Lei, deno

minação própria, número certo e pagamento pelos cofres do Município. 

Art 4° Os cargos públicos do Município são classificados em: 

I - cargos de provimento efetivo; 

II - cargos de provimento em comissão. 

Repete-se: não está ali prevista a hipótese de contratação temporária. 
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Em decorrência disto, os incautos motoristas passaram a receber autuações de 
blocos entestados pelo Governo do Estado do Espírito Santo, usados por contratados 
temporários do Município de Vitória, prática aliás que acaba de ser atacada via outra 
ação civil pública, pois, afronta o direito cidadão de concorrer aos cargos públicos de 
forma legitimadora da função e em caráter de efetivo. 

Esbofeteada é assim, de forma reprovável e em tudo a Augusta Consti
tuição Federal, que sobre a espécie contempla apenas uma ressalva no que abaixo se 
grifa: 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos prin
cípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso púb . co de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza 
e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

Concluiu-se ainda que através da Lei n. 6.033, de 19 de dezembro de 2003 
foi alterada a estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, da Secretaria Muni
cipal de Transportes e Infra-Estrutura Urbana e da Secretaria Municipal da Cida
dania e Segurança Pública. Criou a Guarda Municipal de Vitória e dispõe sobre a 
sua organização, direitos, deveres e atribuições, além de adotar outras providências. 
Foi criada a Guarda Municip e com ela os Agentes de trânsito. 

Art 10 Fica criada, na estrutura organizacional do Gabinete do Prefeito, a 
Guarda Municipal de Vitória - CGMV, corporação uniformizada e aparelha
da, a qual caberá a vigilância dos próprios municipais, o policiamento urbano de 
trânsito, a prevenção à violência urbana e a colaboração na segurança pública, 
na forma da lei. 

Conforme pesquisado in loco, através dos atuais agentes encontrados pelas 
ruas, o A tomou conhecimento de que sua primeira contratação foi temporária ainda 
que alguns tenham falado de um concurso (para contratação temporárias, prática 
que a PMV perpetuou) .. 

O organograma da referida secretaria passou a ter a forma traduzida pelo ane
xo VI. A lei prevê que: 
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"A Guarda Civil Municipal de Vitória - GCMV, é uma corporação uniformi
zada e aparelhada, à qual caberá a vigilância dos próprios municipais, o polici

amento urbano de trânsito, a prevenção à violência urbana e a colaboração na 
segurança pública, na forma da L ei n. 6.033 que entrou em vigor no dia 19 de 

dezembro de 2003 . 
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Os guardas municipais têm por objetivo promover e manter a vigilância dos 

prédios públicos e das áreas de preservação do patrimônio natural e cultural do 

município; fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças e mo

numentos; além de outras atividades voltadas para o bem-estar do município. 

O coordenador-geral da Guarda Municipal, coronel Luiz Sérgio Aurich, desta

ca que a colaboração na segurança pública, nela inserida o policiamento osten

sivo na área municipal, será exercida mediante convênio com o Estado, ou seja, 

com o apoio da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo." 

Qyanto ao Código Nacional de Trânsito: Ver inteiro teor do art. 280, 281 
e 282 . 

Sabe-se muito bem que o condutor nunca é parado para fornecer seu prontu
ário, tendo-se tornado o sempre que possível, num deixe-se para lá. No primeiro tempo 
então, nunca se sabia exatamente das coisas. Não sendo parado, o auto resulta sempre 
numa surpresa, havendo quem só toma conhecimento de tudo na hora em que vai 
licenciar seu veículo. Até hoje, sobre a identificação do órgão ou entidade e da auto
ridade ou agente autuador principalmente, há uma deliberação em confundir tudo, 
a exemplo do que aconteceu inclusive na contestação antes referida, onde foi dito: " ... 
o Município não é competente para licenciar veículos, nem para cobrar multas, mas 
o DETRAN-ES, ... 

Qyem não tem competência para cobrar não tem para multar. 
Qyanto a obtenção da "assinatura do infrator, sempre que possível, valendo 

esta como notificação do cometimento da infração", o que deveria ser exceção rara se 
tornou norma única. A multa é sempre uma surpresa. 

É verdade que está disposto que "a infração deverá ser comprovada por declara
ção da autoridade ou do agente da autoridade de trânsito, (por aparelho eletrônico ou 
por equipamento audiovisual, reações químicas ou qualquer outro meio tecnologicamente 
disponível, previamente regulamentado pelo CONTRAN)", mas não foi acrescentado 
que tal declaração seja "erga omnes': ou, que o Condutor seja sempre quem não diz a verdade. 
Nem se olvide que até um passado bem próximo se constituiu por pessoas contratadas 
temporariamente, inseguras pelo que lhes podia acontecer num depois, entre muitas 
carências mais, desprovidas de todo equilibrio emocional necessário para agir sempre 
segundo o ditame maior que no caso é constituído pelo bom senso. 

FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

O disposto no art. 282, acima transcrito é de clarividência inarredável. Nin
guém pode ser punido sem o necessário processo em que lhe seja dada ampla oportu
nidade de defesa, pois, "ao litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e os 
recursos a ela inerentes" (Inc. LV, art 5° CF). 

No entanto, até 31 de março de 2004, era absolutamente marginalizado o 
direito a uma defesa prévia. 
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Era queimada de todo a primeira fase, pelo que restam NULAS por mais este 
motivo, todas as infrações de trânsito aplicadas no município de Vitória, até 31 de 
março de 2004. 

Tudo não obstante estar previsto em Lei, não obstante a Resolução 149 do 
CONTRAN que data de 19 de setembro de 2003 e que já veio para uniformizar os 
procedimentos administrativos. Nem era necessária a resolução já que a lei se basta. 

PRONUNCIAMENTO DOS TRIBUNAIS 

Contra a queima da notificação prévia pronunciaram-se os Tribunais como se 
demonstra: 
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Das "Notícias do STJ" de 25/03/2004: 

STJ: multa de trânsito só é possível após notificação e direito de defesa 

Os motoristas têm direito a ampla defesa e contraditório antes de pagar multa 

de trânsito. O STJ (Superior Tribunal de Justiça) vem mantendo a tese em 

reiterados processos, mesmo quando se trata de multas por sistema eletrônico. 

Em uma das últimas causas julgadas, envolvendo o DAER -RS (Departamen

to Autônomo de Estradas de Rodagem do Rio Grande do Sul), a Segunda 

Turma c01ifirmou a necessidade de emissão de dois tipos de notificação para o 

motorista que não assinou o auto de infração: uma da ciência do delito, outra da 

imposição da pena. 

Segundo o artigo 280 do Código de Trânsito Bmsileiro, o agente deve colher a 

assinatura do motorista. Essa é considerada a primeira notificação. No entanto, 

há inúmeros casos em que o flagrante não é possível e o agente fica impossibi

litado de tomar a assinatura do infrator. De acordo com o Código, o agente de 

trânsito nesses casos tem a obrigação de informar a autoridade superior os 

dados do veículo e as circunstâncias da infração. É essa autoridade quem julga 

se o auto de infração é consistente e o tipo de pena a ser aplicada. Se a multa não 

for devidamente analisada em trinta dias, deve ser arquivada. 

Em casos de multas por sistemas eletrônicos, o STJ adota os parâmetros estabe

lecidos pelo Código de Trânsito e mantém rigorosamente a exigência da notifi

cação prévia e da abertura do prazo de defesa. Ressalte-se que os departamen

tos de trânsito, em geral, enviam a notificação do cometimento da infração e, na 

mesma oportunidade, determinam o pagamento da penalidade. De acordo 

com o artigo 22, do Código Brasileiro de Trânsito, tem de haver dois tipos de 

notificação. Uma com o fim do prazo para apresentação da defesa, outra com a 

cobrança pela infi°ação cometida. 

Diversas decisões do ministro Castro Meira, na última seção da Segunda Tur

ma do STJ, favoreceram dezenas de motoristas do Rio Grande do Sul. Para o 

ministro, a exigência de dupla notificação advém da lei, da necessidade de se 

garantir a ampla defesa e o contraditório. Segundo jurisprudência do STJ, a 

interpretação das multas de trânsito é similar ao processo judicial, em que se 
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garante a defesa antes da imposição da sanção. "A garantia da plena defesa 

implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de 

objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompa

nhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis." 

A administração, para jurisprudência do STJ, mesmo no exercício do poder de 

polícia, não pode impor sanções aos administrados que repercutam no seu 

patrimônio sem a preservação da ampla defesa. Deve haver em casos de infra

ção de trânsito duas notificações: uma do cometimento da infração, para que 

possa ser oferecida defesa prévia, valendo como tal a assinatura do infrator na 

papeleta da multa; e outra da aplicação da penalidade, após o julgamento da 

consistência do auto de infração". 

MULTA DE TRÂNSITO: PRÉVIA NOTIFICAÇÃO É IMPRESCIN

DÍVEL 

Imposição de multa de trânsito só é permitida após notificação e direito de 

defesa ao infrator. A questão foi debatida e julgada pela Primeira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante o julgamento do recurso interposto 

pela União Federal contra o administrador João Carlos Schultz Gomes. 

o acórdão ficou assim redigido: 

"- O sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito Bmsileiro (Lei n. 

9.503/97) prevê duas notificações a saber: a primeim riferente ao cometimento da 

infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a fase da 

difesa quanto ao cometimento, em si, do ilícito administrativo. 

Similitude com o processo judicial, por isso que ao imputado concede-se a garantia de 

difesa antes da imposição da sanção, sem prejuízo da possibilidade de revisão desta. 

- Nas infrações de trânsito, a análise da consistência do auto de infração à luz da 

difesa propiciada é premissa inafastável para a aplicação da penalidade e consectário 

da garantia da ampla difesa assegurada no inciso LV, do artigo 5° da CF, como 

decorrência do due process of law do direito anglo-norte- americano, hoje 

constitucionalizado na nossa Carta Maior. 

- A garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações 

necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a 

produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a 

utilização dos recursos cabíveis. 

- A Administração Pública, mesmo no exercício do seu poder de polícia e nas ativi

dades self executing não pode impor aos administrados sanções que repercutam no 

seu patrimônio sem a preservação da ampla difesa, que in casu se opera pelas 

notificações apontadas no CTB. 

- Sobressai inequívoco do CTB (art. 280, caput) que à lavratura do auto de 

infração segue-se a primeira notificação in faciem (art. 280, VI) ou, se detectada 

a falta à distância, mediante comunicação documental (art. 281, parágrafo úni

co, do CTB), ambas propiciadoras da primeira defesa, cuja previsão resta 
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encartada no artigo 314, parágrafo único, do CTB em consonância com as 

Resoluções 568/80 e 829/92 (art. 2° elo, respectivamente, do CONTRAN). 

- Superada a fase acima e concluindo-se nesse estágio do procedimento pela 

imputação da sanção, nova notificação deve ser expedida para satisfação da 
contraprestação ao cometimento do ilícito administrativo ou oferecimento de 

recurso (art. 282, do CTB). Nessa última hipótese, a instância administrativa 

somente se encerra nos termos dos artigos 288 e 290, do CTB. 
- Revelando-se procedente a imputação da penalidade, após obedecido o de

vido processo legal, a autoridade administrativa recolherá, sob o pálio da legali

dade a famigerada multa pretendida abocanhar açodadamente. 
- A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E. STJ e do 
E . STF as quais, malgrado admitam à administração anular os seus atos, im

põe-lhe a obediência ao princípio do devido processo legal quando a atividade 

repercuta no patrimônio do administrado. 

- No mesmo sentido é a ratio essendi da Súmula 127, do STJ que inibe 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento da multa, da qual 
o infrator não foi notificado. 

- Recurso especial desprovido". (STJ - RESP 490728 / RS - DJ: 23/06/2003 
PG:00265 - ReI. Min. Luiz Fux -la Turma). 

No entendimento do relator, "se o Código concede o direito de defesa naquelas 

situações em que o procedimento não tem por objeto impor multa, não transpõe 
os lindes da razoabilidade entender que a garantia de defesa não se aplique aos 

demais casos". 

Foi por circunstância do gênero que o Desembargador Ademir Pimentel, da 
13a Câmara Cível do TRRJ ca cdou todas as multas aplicadas pela guarda municipal 
do Rio e suspendeu também os efeitos de novos autos de infração que viessem a ser 
lavrados. Apenas servidores públicos podem aplicar multa, acrescentou o Magistrado. 

No mesmo Tribunal o Desembargador Luiz Eduardo Rabello anulou duas 
multas de um motorista por também considerar que os guardas não têm competên
cia para lavrar os autos de infração. 
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"CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL 
E PROCESSUAL ADMINISTRATIVO. CODIGO BRASILEIRO DE 
TRANSITO (CTB). INFRACAO DE TRANSITO. APLICACAO DE 

PENALIDADES SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANDA

DO DE SEGURANCA. AUSENCIA DO CONTRADITORIO E DA 
AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSAO DA 
SEGURANCA NA ORIGEM. NÃO-PROVIMENTO EM GRAU 
RECURSAL. É incabível notificação de infração de transito dc notificação de 
penalidade aplic da sem a observância da defesa prévia, da ampla defesa e do 
contraditório; em suma, sem o devido processo legal, o que constitui razão 
bastante para justificar a concessão de liminar ou tutela antecipada parcial ao 
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efeito de suspender a sua eficácia ate que a via ordinária decida sobre a sua 

anulação ou, veiculada a irresignação por mandado de segurança, a 

desconstituição das multas. Incidência e aplicação do artigo 5.°, LV, da CF-

1988, do artigo 281, parágrafo único, II, do Código Brasileiro de Trânsito 

(CTB)e e da súmula 127 do STJ. Igual incidência da Lei n. 9.784, de 29.01.1999 

(DOU01.02.1999 - art. 2° e 3°), que regula o processo administrativo. Apela

ção não provida. Sentença confirmada em reexame necessário. (Apelação e 

reexame necessário n. 70001611680, Qyarta Câmara Cível, Tribunal deJus

tiça do RS, relator: Des. Wellington Pacheco Barros, julgado em 06/1212000)". 

É princípio constitucional que todo e qualquer ato que implique em restrição 
à esfera de direitos individuais deve ser precedida de manifestação de quem sofre os 
resultados. Além disso a acepção da palavra recurso implicaria um julgamento ante
rior, do auto de infração, via de conseqüência importa na provocação da parte de 
quem interessar. 

Sufragando esta linha de pensamento, pertinente a transcrição da manifesta
ção do Desembargador Araken de Assis, nos votos que tem proferido em demandas 
relacionadas ao tema: 

"De acordo com o art. 280, VI, da Lei n. 9.503, de23.9.97 (Código de Trânsito 

Brasileiro), ocorrendo alguma infração, lavrar-se-á o respectivo auto, que, den

tre outros requisitos, conterá a assinatura do infrator, sempre que possível, 

valendo esta como notificação do cometimento da infração (inc. VI). O § 3° do 

art. 280, na hipótese de ser impossível colher a assinatura do infrator, determi

na ao agente comunicar tal fato à autoridade competente, para os fins do art. 

281, que contempla o julgamento da consistência do auto e aplicará a penalida

de legal. Dentre os motivos de insubsistência do auto, o art. 281, parágrafo 

único, II, prevê a falta de expedição da notificação da autuação, que, a teor do 

art. 282, caput, se seguirá à aplicação da penalidade. 

Deste ato cabe recurso (art. 285), sem recolhimento da multa (art. 286, caput), 

tornada exigível, no entanto, para segundo recurso (art. 288, § 2°), que encerra a 

instância administrativa (art. 290). Vale assinalar que o recurso do art. 288 pode

rá ser julgado pelo CONTRAN (289, I, "a") e por colegiado especial (289, I, "b"). 

É bem de ver que, para as penas de suspensão do direito de dirigir e de cassação 

do documento de habilitação, aplicáveis mediante decisão fundamentada, o 

art. 265 previu a instauração de procedimento administrativo. 

Assim exposto o regime do Código de Trânsito Brasileiro, e inexistindo disputa 

quanto aos fatos, controverte-se a aplicação do art. 2° da Resolução 568/80, do 

Conselho Nacional de Trânsito - recepcionada nos termos do art. 314, pará

grafo único, da Lei n. 9.503/97 - , segundo a qual, recebido o auto de infração, 

o interessado poderá apresentar defesa prévia à autoridade de trânsito, antes 

da aplicação da penalidade. Idêntico é o sentido do art. 1° da Resolução 829/97 

do mesmo Conselho. Em última análise, examina-se a constitucionalidade de a 
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autoridade de trânsito aplicar a penalidade sem assegurar, previamente, a de
fesa prévia do au ado, como garantido no art. 5°, LIV e LV, da CF/88 e, no 

plano infra-constitucional, no art. 2°, I e VIII, da Lei n. 9.784/99. 

No mesmo tom, ressoam julgamentos do Superior Tribunal de Justiça. 

RESP 516443/RS -RECURSO ESPECIAL 2003/0008489-8 Fonte DJ

Data 13/1012003 PG: 00273 - Relator: Min. José Delgado (1105) Data da 

decisãol04/09/2003 Órgão Julgador TI - Primeira Turma 
Ementa: ADMINISTRATIVO, INFRAÇÃO DE TRÃNSITO. APLI

CAÇÃO DE PE NALIDDE SEM ANTERIOR NOTIFICAÇÃO 

PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. AUTUAÇÃO "IN 

FACIE" EQUIVALENTE À NOTIFICAÇÃO DO COMETIMEN
TO DA INFRAÇÃO . NÃO CONHECIMENTO DO RECRUSO 
QUANTO À ALEGATIVA DE INCOMPTÊNCIA DA AUTORIDA

DE DE TRÃNSITO, POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/ST].! RE

CURSO PROVIDO. 

1. O atual Código de Trânsito brasileiro prevê mais de uma notificação ao 
infrator: uma quando da lavratura do auto de infração, ocasião em que é 

disponibilizado prazo para oferecimento de defesa prévia; e outra, quando da 
aplicação da penalidade pela autoridade do trânsito . Apenas a autuação in 

facie do infrator torna inexigível posterior notificação, sendo esta equivalente 

àquela. Art 280, VI, do CTB. In casu, o auto de infração foi lavrado com base 

em aparelho eletrônico, (radar) não tendo os recorrentes sido notificados para 

apresentação de defesa prévia, antes que fosse julgada a consistência dos autos 
de infração lavrados e imposta a penalidade. 

2. Qyanto à alegação de incompetência da autoridade de trânsito responsável 

pela aplicação das penalidades impostas, não se conhece do recurso posto que 
o decisório recorrido baseou-se nas provas constantes do autos. Inteligência da 
Súmula 07/ST]. 

3. Recurso especial provido. 

Decisão 

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, 
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Jus
tiça, por unanimidade dar provimento ao recurso, nos termos do voto do SI. 
Mirústro Relator. Os Srs Mirústros Luiz F ux, T eori Albino Zavascki e Humberto 
Gomes de Barros votaram com o SI. Ministro Relator. Ausente ocasionalmen
te, o Sr. Ministro Francisco Falcão. 

NULIDADE, AUTO DE INFRAÇÃO, MULTA DE TRÃNSITO, HI

PÓTESE, FALTA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA, CARACTERIZAÇÃO, 

1 Súmula 07/ST]: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 
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VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRA
DITÓRIO, AMPLA DEFESA, NECESSIDADE OBSERV ÃNCIA, 
CÓDIGO DE TRÃNSITO BRASILEIRO, RESOLUÇÃO CONTRAN. 

RESP 575114/RS - RECURSO ESPECIAL 2003/0101215-2 FONTE Df 

22/03/2004 PG 00248 RELATOR MINISTRO LUIZ FUX (1122) DECI
SÃO: 02/03/2004. ÓRGÃO JULGADOR T 1 - PRIMEIRA TURMA 
Ementa 
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRANSITO, PENALIDADE. 
PREVIA NOTIFICAÇÃO, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, 
APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 127/ST] - O CÓDIGO 
DE TRÃNSITO IMPÔS MAIS DE UMA NOTIFICAÇÃO PARACON

SOLIDAR A MULTA. AFIRMAÇÃO DAS GARANTIAS PÉTREAS 
CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. 
1. O sistema de imputação de sanção pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 
9.503/97) prevê duas notificações a saber: a primeira referente ao cometimento 
da infração e a segunda inerente à penalidade aplicada, desde que superada a 
fase da defesa quanto ao cometimento em si, do ilícito administrativo. Similitude 
com o processo judicial, por isso que ao imputado concede-se a garantia de 
defesa antes da imposição da sanção, sem prejuízo da possibilidade de revisão 
desta. 
2. Nas infrações de trânsito, a análise da consistência do auto de infração à luz 
da defesa propiciada é premissa inafastável para a aplicação da penalidade e 
consectário da garantia da ampla defesa assegurada no inciso LV, no artigo 5° 
da CF, como decorrência do "due process oflaw" do direito anglo-norte-ameri
cano, hoje constitucionalizado na nossa Carta Maior. 
3. A garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações 
necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a 

produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, em como a 
utilização dos recursos cabíveis. 
4. A Administração Pública, mesmo no exercício do seu poder de polícia e nas 

atividades ''self executing" não pode impor aos administrados sanções que repercu

tam no seu patrimônio sem a preservação da ampla drjEsa, que "in casu" se opera 

pelas notificações apontadas no CTB. 

5. Sobressai inequívoco do CTB (art 280, caput) que à lavratura do auto de 
infração segue-se a primeira notificação "in faciem" (art 280. VI), ou se detec
tada a falta à distância, mediante comunicação documental (art 281, parágrafo 
único do CTB), ambas propiciadoras da primeira defesa, cuja previsão resta 
encartada no art. 314, parágrafo único, do CTB em consonância com as Reso
luções 566/80 e 829/92 (art 2° elo, respectivamente, do CONTRAN) 
6. Superada a fase acima e concluindo-se nesse estágio do procedimento pela 
imputação da sanção, nova notificação deve ser expedida para satisfação da 
contraprestação ao cometimento do ilícito administrativo ou oferecimento de 
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recurso (art 283, CTB). Nessa última hipótese, a instância administrativa so

mente se encerra os termos dos artigos 288 e 290, do CTB. 

7. Revelando-se procedente a imputação da penalidade, após obedecido o 

devido processo legal, a autoridade administrativa recolherá, sob o pálio da 

legalidade a famigerada multa pretendida abocanhar açodadamente. 

8. A sistemática ora entrevista coaduna-se com a jurisprudência do E . STJ e do 

E STF as quais malgrado admitam à administração anular os seus atos, impõe

lhe a obediência ao princípio do devido processo legal quando a atividade re

percuta no patrimônio do administrado. 

9. No mesmo sentido é a "ratio essendi" da Súmula 127, do STJ que inibe 

condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento da multa, da qual 

o infrator não foi notificado. 

lO.Recurso Especial provido. 

Decisão 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Primeira 

Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 

taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial, 

nos termos do vo to do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Teori Albino 

Zavascki, Denise Arruda e José Delgado votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausente,justificadamente, o Sr. Ministro Francisco Falcão. 

o Município para "fazer saber" quem eram os agentes de trânsito, se apoiou 
na Lei n. 4.949/1999. Lei que contém dispositivos inconstitucionais já atacados por 
ação do Ministério Público Estadual, logrando êxito liminarmente. Trata-se daADIN 
100010005823. 

4. Mérito. Deve-se conceder a liminar, ante a presença da relevante fundamen

tação e perigo de lesão grave e de difícil reparação, suspendendo a eficácia do art. 

2° incisos III, segunda parte, IV e V da lei 4949/99 do município de Vitória, ante 

as hipóteses ali constantes, que refogem à exegese propugnada pelo art. 3d2, II 

e IX da Constituição Estadual que descrevem hipóteses excepcionais para 

contratação para necessidade temporária de excepcional interesse público. 

Relator: Des. Manoel Alves Rabello 

DJ-ES de 22 de outubro de 2002 

o Brasil não quer o título de Campeão Mundial em acidentes de trânsito. Mas 
é evidente que o tratamento indistinto que vem sendo dado a quem num ato, até possa 
reunir as características de eventual infração de trânsito, não pode continuar. 

Tem sido árdua a luta contra contratações temporárias e o respeito à Consti
tuição está a reclamar que cada dia se inventem novas ações que coíbam este mal 
grave. 
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Ante o exposto: 

1. O Agente Público que ao arrepio da lei, contrata agentes de trânsito e 
através deles, passa a multar indiscriminadamente, abusivamente, os cidadãos em 
seus veículos, comete Improbidade Administrativa; 

2. Qyem é contratado sem concurso público, ou mediante contratação tem
porária que não se enquadra nos casos que a lei autoriza não é agente de trânsito na 
forma da lei; 

3. Multas aplicadas sem precedimento de notificação para o exercício da defe
sa prévia é nula. 

4. Ao selar de inconsistente a defesa prévia apresentada por alguém que foi 
notificado por uma infração de trânsito, cumpre ter em mente de quem se trata, as 
circunstâncias em que o fato se deu, a hora e o local, enfim, que se faça diferenciação 
profunda da personalidade e outras características do eventual infrator. 

5. Na aplicação da multa de trânsito vale para quem aprecia a consistência do 
ato "ao juiz compete suprir a virtude que faltou ao legislador". 

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Constituição Federal; 
Código Nacional de Trânsito; 
Leis do Município de Vitória - ES; 
Leis Federais; 
Jurisprudência dos Tribunais. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CfVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÔNIO PÚBLICO 309 



A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO 
COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS SOCIAIS POR OMISSÃO* 

Fabrício J. F. Pinto, Fabrício M. Ferragini 

Promotores de Justiça/MG 

I. INTRODUÇÃO 

Os direitos fundamentais sociais foram introduzidos na Constituição Federal 
justamente em virtude da perspectiva de realização social profunda que a Lei supre
ma do Brasil inscreve em seu texto e que possibilita concretizar as exigências de um 
Estado de justiça social, fundado na dignidade da pessoa humana. 1 

Essas características - previsão no texto constitucional e concretização da digni
dade da pessoa humana - justificam a inclusão dos direitos econômicos, sociais e cultu
rais como direitos, formal e materialmente, fundamentais . Os direitos sociais constitu
em a concretização da dignidade da pessoa humana e têm como objetivo a redução das 
desigualdades sociais e a busca pela justiça social mediante a imposição de comporta
mentos positivos lfacere) aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. Com isso, os 
direitos sociais materializam a i.gualdade real entre os titulares desses direitos. 

Segundo Perez Lufío, os direitos econômicos, sociais e culturais podem ser 
entendidos em sentido objetivo e subjetivo. Em sentido objetivo, como "o conjunto 
das normas através das quais o Estado leva a cabo sua função equilibradora das desi
gualdades sociais". Em sentido subjetivo, como o direito à participação na vida social, 
o que implica na obrigação dos poderes públicos em concretizar prestações.2 

Em razão do conteúdo subjetivo, os titulares dos direitos fundamentais sociais 
têm a faculdade de exigir do Estado o implemento das prestações indispensáveis à 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Em sentido semelhante SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 16. ed., 

São Paulo: Malheiros, 1999, p. 124. 
2 Los Derechos Fundamentales. 7. ed., Madri: Editorial Tecnos, 1998, p. 183-187. Em sentido seme

lhante, SILVA, José Afonso da. conceitua os direitos sociais como "prestações positivas estatais, 
enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, 
direitos que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais" (Impacto da Dedaração 
Universal dos Direitos Humanos na Constituição Brasileira de 1988. Derechos Humanos y Constitución 
en IberoAmérica: Libro-Homenaje a Germán J. Bidart Campos. Peru: Instituto IberoAmericano de 
Derecho Constitucional, p. 160). 
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realização do bem estar social, o que gera o dever correlato dos poderes públicos de 
satisfazê-las, sob pena de serem acionados judicialmente. 

Já quanto ao conteúdo objetivo, os direitos fundamentais sociais adquirem 
uma dimensão de validade universal, que extrapola a relação cidadão-Estado. Essa 
dimensão aberta faz com que os direitos fundamentais não pertençam "nem ao Di
reito Público, nem ao Direito Privado'? mas que componham "a abóboda de todo o 
ordenamento jurídico enquanto direito constitucional de cúpula".4 Outra 
consequência do conteúdo objetivo é a eficácia dirigente dos direitos fundamentais, 
ou seja, o poder de vincular e impor o cumprimento dos seus preceitos ao Estado e 
aos particulares. 

Com efeito, de uma concepção abstencionista dos direitos civis e políticos, 
que protegiam as liberdades individuais através de um comportamento negativo dos 
poderes públicos, evoluiu-se para os direitos econômicos, sociais e culturais, cujos 
preceitos determinam um agir positivo, com o objetivo de garantir as condições bási
cas necessárias ao alcance da igualdade material de todas as pessoas, promovendo-lhes 
o bem -estar e uma vida com dignidade.5 

O Estado Social e Democrático de Direito instaurou uma ordem jurídico
constitucional fundada nos direitos a ações positivas do Estado, que, segundo um 
conceito amplo proposto por Alexy, poderiam ser classificados como direitos a pres
tações em sentido amplo.6 É importante salientar que, no estreito limite do presente 
trabalho, caberá a análise apenas dos direitos denominados por Alexy como direitos 
a prestações em sentido estrito, ou os direitos fundamentais sociais. 

Os direitos fundamentais a prestações geram obrigações preponderantemente 
ativas por parte do Estado, que detém a tarefa de colocar à disposição dos indivíduos 
os meios materiais necessários para o efetivo exercício das liberdades fundamentais . 
Ao contrário dos direitos de defesa, que exigem uma abstenção por parte dos poderes 
públicos, os direitos a prestações implicam um facere por parte do Estado. Esses 
direitos integram os direitos de segunda geração ou dimensão. Ou, segundo a classi
ficação de Jellinek, podem ser reconduzidos ao status positivus. 

Esses direitos fundamentais representam a evolução do Estado de Direito li
beral - burguês para o Estado Social e Democrático de Direito, de maneira tal que 
resultou uma inversão no objeto da pretensão jurídica do direito subj etivo, isto é, 
evoluiu-se de uma pretensão subjetiva fundada no direito de exigir que o Estado se 

3 Cf. BONA VIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 54l. 
4 Op. cit. , p. 541. 
5 No mesmo sentido, ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDES, Tomás-Ramon. Curso de 

DerechoAdministrativo, Tomo lI. Madri: Editorial Civitas, 1997, p. 59. Invocando o pensamento de 
Burdeau, os autores anrmam que, " enquanto os direitos individuais são poderes de proibir, os direitos 
sociais são poderes de exigir". 

6 Alexy divide os direitos a prestações em sentido amplo em três grupos: (1) direitos à proteção; (2) 
direitos à participação na organização e procedimento; e (3) direitos a prestações em sentido estrito 
(Teoría de L os DerecllOs Fundam en cales. 2a reimpressão. Madri: Centro de Estúdios Políticos y 
Constitucionales, 2001 p. 430). 
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omitisse de interferir nos direitos, liberdades e garantias, para uma pretensão marcada 
pela proibição de omissão, que representa o direito de exigir que o Estado tenha um 
comportamento positivo para implementar as prestações necessárias à concretização 
do direito fundamental. 7 

Isso não significa que os direitos fundamentais sociais exigem uma ação exclu
sivamente positiva para a sua concretização e os direitos, liberdades e garantias im
põem um comportamento exclusivamente negativo aos poderes públicos. Uma aná
lise baseada na concepção contemporânea de direitos fundamentais, introduzida pela 
Declaração Universal dos Direitos do Homem, demonstra que a separação entre os 
direitos que são expressão do princípio liberal puro e os direitos que representam os 
princípios do Estado social é muito difícil, em virtude de não existir critérios absolu
tos que fundamentem essa classificação . Não basta ao Estado abster-se para a prote
ção da liberdade individual, mas tem o dever também de atuar de forma positiva para 
a proteção, respeito e garantia dos direitos fundamentais, entendidos esses direitos 
como inseridos num sistema uno e indivisível de princípios e regras jurídicas. Isso 
leva-nos a reconhecer, como já o fez García de Enterría, que a liberdade exige que o 
Estado assuma obrigações de não fazer e grava-o "com obrigações acessórias de fazer 
( ... ) para tornar eficaz essa liberdade que somente a abstenção já não assegura em 
uma sociedade necessitada e escassamente auto suficiente" . 8 

Portanto, a classificação dos direitos fundamentais em direitos de defesa e 
direitos a prestações não pretende estabelecer um antagonismo extremo entre direi
tos, liberdades e garantias e direitos econômicos, sociais e culturais, justamente por
que de ambas "categorias" originam-se, em maior ou menor grau, obrigações de facere 
e non facere. O que se pretende, ao abordar apenas os direitos fundamentais a presta
ções, é restringir a análise a um aspecto do sistema dos direitos fundamentais. 

Tal ilação parte do pressuposto de que os direitos fundamentais representam 
um sistema uno, indivisível, inter-relacionado e interdependente de regras e princí
pios, que vinculam todos os poderes do Estado, exigindo deles a realização de obri
gações positivas e negativas para a proteção, respeito e garantia,9 tanto dos direitos, 
liberdades e garantias, como dos direitos econômicos, sociais e culturais. Nesse senti-

7 Nesse sentido, CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição Dirigente e Vinculação do 
LegisladOl~ contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2.ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2001, p. 365 . 

8 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDES, Tomás-Ramon. Curso de DerechoAdministra
tivo .. , op. cito p. 60. 

9 Semelhante é a posição de García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández. Esses autores reconhecem 
que se deduz da vinculação de todos os poderes à Constituição a "obrigação negativa do Estado de não 
lesionar a esfera individual ou institucional protegida pelos direitos fundamentais, senão também a 
obrigação positiva de contribuir para efetividade desses direitos( ... )". Contudo, ao contrário do nosso 
entendimento, os autores não admitem a existência de um direito subjetivo derivado diretamente da 
Constituição para a proteção dos direitos sociais, fundamentando sua posição no artigo 53.1, da 
Constituição da Espanha, que, segundo eles, constitui "matéria reservada de lei". (Curso de D erecho 
Administrativo ... , op. cit., p. 62-63). 
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do, não há diferenças quanto ao objeto das obrigações que decorrem dos direitos 
econômicos, sociais e culturais e dos direitos, liberdades e garantias. A unidade do 
sistema deriva também da constatação de que os direitos sociais são necessários à 
efetividade dos direitos civis e políticos. 

Como decorrência da evolução do Estado Liberal ao Estado Social e o surgimento 
dos direitos fundamentais sociais, o próprio Estado de Direito que, no Estado Liberal, 
era apenas formal, evolui para um Estado material de Direito. Decorre daí a transfor
mação do Estado de Direito para o Estado Constitucional de Direito. Por conseguinte, 
há a substituição da supremacia da lei pela primazia da Constituição,lO transformando
a em fundamento de agir dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,u Agora, não 
se pode falar em simples princípio da legalidade, mas de um princípio mais amplo 
denominado princípio da juridicidade. Tal princípio, que congrega o da legalidade e 
da constitucionalidade, amplia o âmbito de vinculação das pessoas e das instâncias do 
poder,12 isto é, todos devem obedecer não só a lei, mas também os princípios gerais de 
Direito, a Constituição, enfim, o Direito como um todo. 

A supremacia e a força normativa da Constituição, além de fundamentar a 
vinculação dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário aos preceitos constitucio
nais definidores dos direitos fundamentais sociais, impõem-lhes atuações positivas. 
Os poderes estatais, para tornar possível a concretização e a realização dos direitos 
fundamentais sociais e os princípios da igualdade, liberdade e dignidade da pessoa 
humana, devem agir positivamente, porquanto não só as ações mas também as omis
sões estatais violam a constituição. 

A evolução constatada no âmbito dos direitos fundamentais repercutiu tam
bém na atividade administrativa. Daí que a implantação do Estado Social e Demo-

10 Perez LUÍi.o aduz que, visando restaurar a unidade, coerência e hierarquia do sistema normativo, que 
estaria em um verdadeiro caos em razão do pluralismo das fontes do ordenamento jurídico e do 
pluralismo jurídico, a primazia da lei cede seu posto à supremacia da Constituição (Los Derechos 
Fundamentales en el Estado Constitucional. Em La Constitución Espafiola de 1978: 20 anos de 
democracia. Madri: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 1998, p. 3ll). CANOTILHO, 
José Joaquim Gomes afirma que "o estado de direito é um estado constitucional". O autor acrescenta 
que a Constituição "não é uma simples lei incluída no sis tema ou no complexo normativo-estadual", 
mas "uma verdadeira ordenação normativa fundamental dotada de supremacia ... " (Direito Constitu
cional e Teoria da Constituição. 7. ed., Coimbra: Almedina, 2003, 245) . No mesmo sentido, García 
de Enterría reconhece que a Constituição não é só uma norma, senão precisamente a primeira das 
normas do ordenamento inteiro, a norma fundamental, lex superior ( La Constitución como norma 
y el Tribunal Constitucional. 3. ed., Reimpressão. Madri: Civitas, p. 49) . 

II A ilação baseou-se na lição de Paulo Otero, que analisou a questão da reserva vertical da Constituição 
quanto à Administração Pública (Legalidade e Administração Pública: o sentido da vinculação admi
nistrativa à juridicidade. Coimbra: Alrnedina, 2003, p. 733 a 742). 

12 Beatriz González Moreno traz à colação aresto do Tribunal Constitucional da Espanha em cujo teor 
há a seguinte afirmação: " ( ... ) a sujeição dos poderes públicos à Constituição se traduz em um dever 
positivo de dar efetividade a tais direitos [direitos fundamentais] enquanto a sua vigência na vida social, 
dever que afeta ao legislador, ao executivo e aos juízes e Tribunais no âmbito de suas respectivas 
funções" (STC 18/1984, FJ 60 ) (tradução livre do autor). Em El Estado Social. NaturalezaJurídica 
y Estluctura de los derechos sociales. Madri: Civitas, 2002, p. 57. 
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crático de Direito, "como gestor da procura existencial",13 resultou em uma Admi
nistração Pública prestadora de serviços. No dizer de Perez Luno, a transformação 
do Estado Liberal em Estado Social de Direito atribuiu à Administração Pública a 
tarefa de proporcionar à gener . dade dos cidadãos as prestações necessárias e os ser
viços públicos adequados para () pleno desenvolvimento da personalidade, ou para a 
consecução da chamada "procura existencial". Esses objetivos, segundo Perez Luno, 
seriam alcançados não apenas p r meio das liberdades tradicionais, mas também com 
a consagração constitucional dos direitos econômicos, sociais e culturais.14 

Fábio Konder Comparato assevera que houve a transformação de um Estado 
liberal baseado na supremacia incontestável da lei, a que o autor denominou "Estado 
nomocrático", para o Estado Social, no qual há uma proeminência da função planejadora 
necessária à "realização de finalidades coletivas, a serem concretizadas 
programadamente".15 A evolução histórica, política, social, econômica, jurídica e cons
titucional pela qual o Estado passou até a chegada ao modelo de Estado Social e De
mocrático de Direito provocou a sua transformação de um Estado baseado na supre
macia da lei, para "uma concepção que hoje o coloca como fonte provedora e mantenedora 
de políticas públicas estabelecidas em prol de finalidades específicas do bem comum".16 

Essa transformação culminou com a instituição de um "Estado telocrático", 
segundo o qual a supremacia não se situa na lei geral e abstrata, mas nas atividades 
concretas executadas pelo Estado para a consecução dos fins sociais, ou seja, para a 
construção de uma sociedade que se fundamente nos princípios da igualdade e liber
dade reais e da dignidade da pessoa humana. 

Assistiu-se, então, a "transição do Estado-legislador para o Estado Adminis
trador",17 cujo principal objetivo é a garantia do bem-estar a todas as pessoas, a fim 
de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana.18 

A consecução desses objetivos, aliada à garantia da participação de todos os 
cidadãos nos bens e valores políticos, econômicos, tecnológicos e culturais, segundo 
Marcos Gómez Puente, caracterizam o Estado Social como um Estado prestacional, 
cuja ação está ordenada pela Constituição. Nesse contexto, o referido autor afirma 
que a Administração Pública constitui a organização através da qual o Estado cum
pre as suas funções públicas.19 

13 Cf. REYES, Manuel Aragon. Libertades Econômicas y Estado Social. Madri: McGraw- Hill, 1995, 
p. 137. 

14 Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constiwción. 7.ed., Madri: Tecnos, 2001, p. 224. 
15 Ensaio sobre o Juizo de Constitucionalidade de Políticas Públicas. Em Revista dos Tribunais, voI. 737, 

Março de 1997. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 11-22. 
16 Cf. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A Ação Civil Pública como instrumento de controle Judicial 

das chamadas políticas públicas. Em Ação Civil Pública - Lei n. 7.347/85 - 15 anos. Obra coletiva! 
Coordenador Edis Milaré. 2. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 753-798 

17 Cf. OTERO, Paulo. O Poder de Substiwição em Direito Administrativo - Enquadramento 
Dogmático-Constitucional. Vol. I. Lisboa: Lex, 1995, p. 107. 

18 Op. cit., v. lI, p. 590-591. 
19 La Inactividad dela Administración. 3. ed., Navarra: Editorial Arazandi, 2002, p. 47. 
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Não é diferente o entendimento de Vasco Pereira da Silva, segundo o qual uma 
das consequências da evolução do Estado Liberal para o Estado Social foi a constitui
ção da Administração Pública "como centro da atividade estatal". A preeminência da 
Administração Pública levou o autor a denominar o Estado Social de "Estado da Ad
ministração", o qual busca "assegurar o bem-estar dos indivíduos e da sociedade".20 

Essa mudança na atuação da Administração Pública, que a colocou em posi
ção preeminente na consecução do bem-estar dos cidadãos, elevou-a à condição de 
"guardiã da Constituição".21 

Para cumprir a função do "Estado em ação"22 e alcançar os objetivos acima 
mencionados, houve a necessidade de uma reorganização da atividade administrati
va, porquanto a Administração Pública, que havia erigido sua estrutura visando a 
defesa da liberdade do indivíduo por via de um comportamento negativo, teve de 
adaptar-se às suas "novas atribuições" relativas a um agir positivo ifacere), como forma 
de concretização dos direitos sociais. 

Nesse sentido, a Administração Pública teve de evoluir para adaptar sua estru
tura organizacional às novas exigências derivadas dos direitos fundamentais sociais, 
de maneira a suprir as carências dos indivíduos e garantir a subsistência de todos a 
um nível mínimo razoáveI.23 Houve, assim, uma transição de um comportamento 
apenas de abstenção da Administração para um comportamento também positivo. 
Hoje, a Administração Pública deve proteger, respeitar e garantir os direitos funda
mentais por intermédio de comportamentos ativos e passivos ifacere e non focere). 

O Estado telocrático impõe à Administração Pública o dever de implementar 
um conjunto de ações e/ou abstenções favoráveis aos particulares, que denominamos 
políticas públicas, com vistas a cumprir o compromisso assumido quando da elabo
ração do novo pacto político e social, ou seja, a finalidade de conjugar a estrutura do 

20 Vasco Pereira da Silva esclarece que a expressão "Estado de Administração" foi consagrada pelo direito 
alemão e "realça bem o facto de ser a Administração, e não a legislação, ou a actividade jurisdicional, 
[que] constitui o centro da actividade estadual" (Em busca do acto administrativo perdido. Reimpressão. 
Coimbra: Almedina, 2003 p. 74). No mesmo sentido, Antonio-Enrique Pérez Luno ressaltou que a 
transformação do Estado Liberal em Estado Social de direito teve como consequência a ampliação 
das tarefas administrativas, o que levou a denominá-lo de "Estado de Direito Administrativo" (Los 
D erechos Fundamentales en el Estado Constitucional. Em La Constitución Espanola de 1978: 20 
anos de democracia. Madri: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 1998,p. 315). 

21 A expressão é de Paulo Otero. O Poder de Substituição em Direito Administrativo. Volume I. 
Lisboa: Lex, 1995, p. 109. 

22 Expressão utilizada por Marcos Gómez Puente para definir a Administração Pública como organiza
ção que melhor expressa o dinamismo do Estado Social. O autor afirma que o "protagonismo da 
Administração" resulta da transição de um Estado legislador para um Estado administrativo. La 
Inactividad de la Adrninistración. 3. ed., Navarra: Editorial Arazandi, 2002, cit., p. 47 e 74. 

23 A idéia deriva das lições de Garcia de Enterría e Ramón Fernandez. Os autores demonstram que 
existiu uma mudança "realmente impressionante sobre os pressupostos em que se assenta a existência 
individual e coletiva", implicando a mudança da própria imagem da Administração, que evoluiu de 
uma ameaça para a liberdade dos cidadãos para um componente necessário à própria existência destes. 
(Curso de Derecho Administrativo, Tomo lI . .. , cit. , p. 69). 
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capitalismo com um sistema de proteção social efetiva para a consecução do bem
estar de todos e uma vida com qualidade. 24 

Portanto, a evolução do Estado liberal para o Estado Social de Direito reper
cutiu nos âmbitos jurídico-constitucional, político, econômico, social e administra
tivo do Estado. Como já mencionado, a evolução exigiu uma reestruturação da Ad
ministração Pública para cumprir o dever constitucional de agir, com vistas a concre
tizar os direitos fundamentais sociais e garantir o bem-estar de todos. 

Nas palavras de Perez Luiío, as tarefas próprias do Estado Social- assistência 
frente ao desemprego, enfermidade, falta de habitação, degradação do meio ambien
te - já não são concebidas como meras exigências morais, mas como autênticos deve
res jurídicos para os poderes públicos. Segundo o autor, essa evolução é fruto de um 
largo e trabalhoso processo de reivindicação das classes trabalhadoras, cuja luta ad
quiriu especial intensidade e relevo desde o século XIX.25 

Nesse contexto, a Constituição Federal delegou ao Ministério Público a atri
buição para garantir a implementação dos Direitos Fundamentais Sociais e combater 
a omissão inconstituional da Administração Pública. 

11. O MINISTÉRIO PÚBLICO COMO DEFENSOR DA ORDEM JURíDICA, 
DO REGIME DEMOCRÁTICO E DOS DIREITOS SOCIAIS E INVIDUAIS 
INDISPONíVEIS 

o desenvolvimento do Ministério Público recebeu grande impulso a partir da 
promulgação da sua Lei Orgânica - Lei Complementar n. 40, de 14 de dezembro 
de 1981 - e da Lei da Ação Civil Pública - Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 
Essas duas leis modificaram o perfil do Ministério Público, sobretudo porque a 
segunda (Lei de Ação Civil Pública) conferiu-lhe a atribuição para a defesa de inte
resses transindividuais. 

As transformações mencionadas de forma superficial culminaram com a pro
mulgação da Constituição Federal de 1988, que erigiu o Ministério Público "a uma 
posição até então jamais alcançada, com garantias de Poder de Estado ( ... )".26 

24 Concordamos nesse ponto com Jose Luiz Monereo Perez, pois defendemos que o Estado é "o 
responsável direto e principal pela provisão do bem-estar aos cidadãos", por intermédio de ações 
estatais que mantenham um nível mínimo de vida (mínimo de existência condigna) a todos os que 
estejam em situação de inferioridade social ou econômica (Jose Luis Monereo Perez . La política 
social en eI Estado dei bienes tar: los derechos sociales de la ciudadanía como derechos de 
"desmercantilizacion ". Revista de Trabajo y Seguridad Social, n. 19,. Madrid: Centro de Publicaciones 
Ministerio do Trabajo y Asunto Sociales, Julho-Setembro, de 1995, p. 13). 

25 Los derechos fundamelltales ... , cit., p. 193. 
26 Cf. Hugo Nigro Mazzili. O professor alerta que, em virtude da sua independência funcional e das 

garantias constitucionais, o Ministério Público passou a agir mais efetivamente contra os governantes 
e poderosos. Tal atuação provocou (e provoca) "embaraços a autoridades, parlamentares, grandes 
empresários e poderosos em geral". Com isso, tais autoridades propuseram emendas constitucionais 
para "responsabilizar pessoalmente o membro do Ministério Público, limitar ou reduzir suas garantias 
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A posição preeminente concedida pela Constituição Federal ao Ministério 
Público não o transforma em um quarto poder do Estado, mas o coloca como uma 
"instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe 
a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individu
ais indisponíveis" (artigo 127). 

Ressai do mandamento constitucional que o Ministério Público tem por fim
ção precípua a defesa do próprio Estado Democrático de Direito, da Constituição e 
dos direitos fundamentais. 

Em um Estado Constitucional de Direito, como o Estado Social brasileiro 
(ou pós-social ou pós-providência), existe uma vinculação entre a ordem jurídica, o 
regime democrático e os direitos fundamentais sociais. Somente nos regimes demo
cráticos, nos quais há a supremacia da Constituição e a participação popular na for
mação da vontade do Estado e na concretização de suas funções, os direitos funda
mentais sociais podem ser respeitados. Por seu turno, a democracia não pode sobrevi
ver em um sistema em que fiquem desprotegidos os direitos fundamentaisY Enfim, 
na democracia há a conjugação da soberania popular com a defesa integral dos direi
tos fundamentais e a vinculação de todos os poderes públicos e dos indíviduos à 
Constituição e ao direito como um todo (princípios e valores). 

A defesa integral dos direitos fundamentais tem como corolário a realização 
plena dos direitos, liberdades e garantias, e dos direitos econômicos, sociais e cultu
rais, em uma perspectiva de unidade, indivisibilidade, inter-relação e interdependência 
dos direitos fundamentais .28 

e, especialmente, voltar ao velho e bom tempo em que o governante podia escolher e demitir livre
mente o chefe do Ministério Público" (O Ministério Público. 3. ed., São Paulo: Damásio de Jesus, 
2005, p. 25 e 26). 

27 Norberto Bobbio diz que" ( ... ) direitos do homem, democracia e paz são três momentos necessários do 
mesmo movimento histórico: sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; 
sem democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos. Em outras 
palavras, a democracia é a sociedade dos cidadãos, e os súditos se tornam cidadãos quando lhes são 
reconhecidos alguns direitos fundamentais ... " (A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 21) . 
Em sentido semelhante, José Ltúz López Gonzáles aduz que somente por meio de um Estado social 
eficaz, isto é, que proporcione as prestações cidadãs básicas, podem-se tornar efetivos os princípios da 
liberdade e da igualdade. Nesse sentido, prossegue o professor da Universidade A utônoma de Madri, o 
Estado de Direito para ser democrático deve ser social. Liberdade e igualdade constituem valores 
estreitamente ligados em nosso modelo de civilização (Reflexiones sobre los derechos sociales y sua 
eficácia jwidica. Em Revista General de Derecho. Valência: Revista General de Derecho, janeiro
fevereiro de 1997, p. 167). 

28 Invocando John Friedman, Milena Peters Melo reafirma a posição de que a "exclusão política dos 
indivíduos pertencentes aos extratos mais pobres da população está condicionada por sua exclusão social". 
Em outro trecho de seu opúsculo, a autora conclui afIrmando que "os conceitos de cidadania, democracia 
e direitos humanos estão intimamente ligados, um remete ao outro, seus conteúdos interpenetram-se: a 
cidadania não é constatável sem a realização dos Direitos Humanos, da mesma forma que os Direitos 
H umanos não se concretizam sem o exercício da democracia" (A Concretização-Efetividade dos direi
tos sociais, econômicos e culturais como elemento constitutivo fundamental para a cidadania no Brasil. 
Em Revista do Instituto Interamericano de Direitos Hllmanos. San José, Costa Rica, p. 217 e 219) 
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Tais elementos - democracia e direitos fundamentais -, aliados aos princípios, 
aos valores subjacentes às normas constitucionais e aos objetivos fundamentais pre
vistos no artigo 30 da Lei suprema, integram o conteúdo material da Constituição. 
Donde se infere que o Estado ocial e Democrático de Direito instituído pela Cons
tituição Federal de 1988 não é apenas um Estado formal de Direito, mas também 
um Estado de Justiça.29 Por conseguinte, os Poderes Públicos devem agir para garan
tir e proteger o regime democrático, os direitos fundamentais, os princípios constitu
cionais e os valores subjacentes às normas, a fim de que o Estado busque a justiça 
social e garanta uma vida digna para todos os indivíduos. 

O regime democrático, ademais, implica a garantia e o dever de promoção da 
igualdade material, conferindo a todos o direito de participação na vida política do 
Estado. Contudo, somente é possível alcançar essa igualdade material, garantir a 
liberdade e a participação de todos os indivíduos, se esses direitos estiverem acompa
nhados da implementação de políticas públicas que garantam o mínimo necessário à 
existência condigna.3D É forçoso concluir que a defesa do Estado Democrático de 
Direito somente será completa e efetiva com a garantia de condições dignas de vida 
para todos os indivíduos. Enquanto existir a miséria, a fome, as desigualdades soci
ais, o analfabetismo, os altos índices de mortalidade infantil, não haverá, no Brasil, o 
verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

De todo o exposto dessume-se que a concretização do Estado democrático de 
Direito e a defesa da ordem jurídica dependem da realização efetiva dos direitos 
sociais por via das prestações públicas. Em contrapartida, a omissão Administrativa 
não viola apenas o direito positivo constitucional. Vai além: fere de morte o próprio 
Estado Democrático de Direito, uma vez que nega aos indivíduos o direito de serem 
realmente livres (princípio da liberdade material), de participarem efetivamente do 
Estado, de usufruirem de uma vida digna e com qualidade, e de serem tratados de 
forma ig-ual aos demais membros da sociedade (princípio da igualdade real) 

E exatamente nesse contexto que o Ministério Público brasileiro surge como 
guardião não apenas da legalidade, do direito positivo, senão também de um direito 

29 CANOTILHO, José Joaquim G omes ressalta que o Estado de Direito é um Estado constitucional, 
o que pressupõe a existência de uma ordenação normativa fundamental dotada de supremacia -
supremacia da constituição. É a supremacia da constituição, segundo o professor de Coimbra, que 
fundamenta o primado do direito. Direito que apresenta características de conteúdo e de forma: como 
conteúdo é "indissociável da realização da justiça, da efectivação de valores políticos, económicos , 
sociais e culturais; como forma, ele aponta para a necessidade de garantias jurídico-formais de modo 
a evitar acções e comportamentos arbitrários e irregulares dos poderes públicos" (Direito Constituci
onal ... , cit. , p. 244 e 245). Já Milena Petters Mello corrobora a conclusão acerca do Estado Democrá
tico de Direito instituído pela Carta de 1988 não se identificar com um Estado de direito formal, mas 
com um "Estado de justiça social, concretamente realizável" (op. cit., p. 228). 

30 Pertinentes os comentários de L 's Roberto Gomes: " ( ... ) de nada interessará àquele que passa fome, 
àquele que não tem moradia, . àquele que perambula por hospitais por um tratamento de saúde, saber que 
é um dos que detêm o poder polí . co soberano estatal, que é o mandante dos poderes estatais e que pode 
participar direta ou indiretamente da condução do poder, se não houver a concretização de direitos mínimos 
necessários a uma existência digna" (O Ministério Público e o controle da omissão administrativa: o 
controle da omissão Estatal no direito ambiental. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 24) 
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que extrapola a norma posta e alcança o conteúdo material da Constituição. Com 
efeito, o Ministério Público, ao defender a ordem jurídica, o regime democrático e os 
direitos sociais e individuais indisponíveis garante a realização concreta dos direitos 
fundamentais positivados e "de valores e princípios (soberania popular, garantia da 
dignidade humana, pluralismo político, organização política democrática",31 igual
dade e liberdade) constitucionais, visando sempre realizar a inclusão social, "cons
truir 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, sexo, cor, idade e quais
quer outras formas de discriminação" (artigo 3°, incisos I a IV, da Constituição 
Federa). Em última análise, o Ministério Público garante a supremacia formal e 
material da Constituição,32 promove a Justiça social, protege e implementa concreta
mente os direitos fundamentais, sejam eles direitos, liberdades e garantias, ou direi
tos econômicos, sociais e culturais. 

O artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, prevê que o Ministério Pú
blico deve "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevân
cia pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas ne
cessárias a sua garantia". 

Analisando o texto da Lei suprema infere-se que o Ministério Público tem a 
função também de dar efetividade aos direitos fundamentais, garantindo a 
aplicabilidade das normas constitucionais e fiscalizando as ações e omissões dos Po
deres Públicos que possam violar (por ação ou omissão) a Constituição. 

Daí que o Ministério Público deve atuar para impedir que os direitos de liber
dade sejam violados por atuações dos particulares e dos poderes públicos, assim como 
deve exigir comportamentos ativos dos Poderes Legislativo e Executivo para a 
concretização dos direitos sociais. Com essas atuações, o Ministério Público impede 
ações arbitrárias dos poderes públicos e garante uma existência humana digna a todos 
os desvalidos. Enfim, o Ministério Público busca a igualdade e liberdade reais e a 
proteção da dignidade da pessoa humana. 

Amalgamados os cânones do artigo 127, caput, e do artigo 129, inciso II, ambos 
da Constituição Federal, conclui-se que o Ministério Público recebe da própria Lei 
suprema a atribuição de defender os direitos difusos,33 coletivos34 e individuais homo
gêneos, entre estes últimos o direito ao mínimo necessário à existência condigna. 

31 Cf. Eduardo Ritt. O Ministério Público como instrumento. da democracia e garantia constitucional. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 158. 

32 Dp. cit., p. 155. 
33 Segundo o Código de Defesa do Consumidor, Lei n. 8.078/90, interesses ou direitos difusos são os 

"transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato" (artigo 81, parágrafo único, inciso I). 

34 Já os direitos ou interesses coletivos são os "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" (artigo 81, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 8.078/90). 
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Por essas razões, a violação por omissão dos direitos fundamentais sociais auto
riza e determina (dever) que o Minsitério Público atue,35 por meio dos intrumentos 
jurídicos colocados à sua disposição- ação direta de inconstitucionalidade por omis
são e ações civis públicas-, para defender a Constituição como ordem jurídica formal 
e material suprema. Ao combater a omissão inconstitucional, o Ministério Público 
cumpre a ordem imposta pela própria Constituição e participa da concretização no 
mundo real dos direitos fundamentais sociais, os quais impõem um focere ao Estado. 
Em outras palavras: se as norma definidoras dos direitos fundamentais sociais criam 
vínculos positivos aos Poderes Legislativo e Executivo e estes são omissos, o Ministé
rio Público possui o dever de agir para exigir o cumprimento da Constituição, com a 
consequente garantia, proteção e efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

Nas palavras de Clémerson Merlin Cléve, é função do Ministério Público, 
"como defensor dos interesses da sociedade, tomar as medidas necessárias para a ado
ção, pelo Estado, das políticas públicas voltadas à realização dos direitos fundamen
tais, em especial, dos direitos fundamentais sociais de caráter prestacional".36 

Para cumprir o papel de defensor dos direitos fundamentais sociais violados 
pela omissão da Administração Pública, o artigo 129, inciso IlI, da Constituição 
Federal, legitima o Ministério Público a propor ações civis públicas, que nada mais 
são do que instrumentos processuais hábeis à tutela judicial dos interesses difusos, 
coletivos e individuais homogeneos .37 

111. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMEN
TAIS SOCIAIS POR IVIEIO DAS AÇÕES CIVIS PÚBLICAS 

Como já expendido, decorre diretamente da Constituição, sem necessidade de 
intervenção do legislador, o dever da Administração Pública implementar ações concre-

35 Na mesma senda, Luís Roberto Gomes preleciona que, diante da omissão ilícita que viola os postu
lado do Estado Democrático de Direito, cabe ao Ministério Público agir "para corrigir a iniqüidade, 
através dos instrumentos administrativos e processuais de que dispõe", uma vez que lhe foi atribuída 
pelo constituinte a "defesa da cidadania, do regime democrático e do respeito ao princípio da igualda
de" (op. cit., p. 25) . Em outro excerto de seu opúsculo, Luís Roberto Gomes ressalta que, em 
decorrência da possibilidade dos direitos assegurados pela Constituição serem violados por omissão do 
Poder Público, detém o Ministério Público "função institucional que o autoriza a agir, promovendo 
as medidas necessárias para a supressão da inércia, quando ilícita". Prossegue o membro do Ministério 
Público Federal dizendo que "( ... ) se a própria norma constitucional é expressa quando diz que o 
exercício de reportada função dar-se-á 'promovendo as medidas necessárias a sua garantia' (CF, 
art.129, inc. II) , certamente legitima o Ministério Público a expedir recomendação ou ajuizar ação 
civil pública visando que a entidade responsável saia da inércia quando configurada a omissão 
inconstitucional, lesiva porquanto a direitos assegurados na Constituição" (op. cit., p. 31). 

36 Desafio da efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. Disponível na Internet: <<http: // 
www.mundojuridico.adv.br». Acesso em 29de agosto de 2005. 

37 Hugo Nigro Mazzili aduz que a Lei de Ação Civil Pública- Lei n. 7.347/85- usou a expressão ação 
civil pública para "referir-se à ação para defesa de interesses metaindividuais, proposta por diversos co
legitimados ativos, entre os quais o próprio Ministério Público" (A defesa dos interesses difUsos em 
juízo. 11. ed., São Paulo:Saraiva, 1999, p. 51). 
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tas para garantir e proteger o núcleo ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais 
sociais- mínimo necessário à existência condigna. A ordem emanada da Lei suprema 
é corolário da força normativa da constituição, que vincula e obriga todos os poderes 
públicos, assim como corresponde ao novo modelo de Administração Pública insti
tuído pelo Estado Social e Democrático de Direito. 

Nessa linha de raciocínio, o não agir da Administração Pública, consistente 
em não implementar as ações indispensáveis para garantir uma vida digna e com 
qualidade aos indivíduos, é inconstitucional e viola não só os direitos fundamentais 
sociais, como também os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e 
liberdade reais, os valores subjacentes às normas e coloca em risco o próprio direito à 
vida e o Estado Democrático de Direito. 

Constatada a omissão inconstitucional, o Ministério Público, como institui
ção destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais 
e individuais indisponíveis, deve agir, por intermédio de ações civis públicas, ou por 
veículo extraprocessual (por exemplo- a recomendação), para proteger o direito ao 
mínimo necessário à existência condigna. Essa atuação processual ou extraprocessual 
visa obrigar a Administração Pública a fazer, ou seja, a concretizar o núcleo dos 
direitos fundamentais sociais, uma vez que o Ministério Público é "o principal agen
te defensor desses direitos".38 

A legitimidade do Ministério Público para a defesa do mínimo necessário à 
existência condigna justifica-se porque o núcleo essencial dos direitos fundamentais 
sociais subsume-se ao conceito de direito ou interesse individual homogêneo. 

Nesse aspecto é importante salientar que, segundo nosso entendimento, não é 
possível enquadrar o direito fundamental ao mínimo necessário à existência condig
na como interesse difuso,39 porquanto são titulares dos direitos subjetivos públicos a 
prestações sociais gratuitas somente as pessoas necessitadas, como instrumento de 
concretização da igualdade real. 

O fato de classificarmos o direito subjetivo público à implementação de polí
ticas públicas concretizadoras do direito fundamental ao mínimo necessário à exis
tência condigna como direito individual homogêneo não o exclui da legitimidade do 
Ministério Público para defendê-lo, nem tampouco do âmbito da Lei de Ação Civil 
Pública. Por força do artigo 21, da Lei n. 7.347/85, "aplicam-se à defesa dos direitos 

38 Cf. Fábio Konder Comparato. ° Ministério Público na defesa dos direitos econômicos, sociais e 
culturais. Em Estudos de Direito Constitucional em homenagem a José Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 244. 

39 Apesar de classificarmos como direito indiviual homogêneo, MANCUSO, Rodolfo de Camargo 
afirma que as políticas públicas enquadram-se como "espécie do gênero interesse difuso" ( A Ação 
Civil Pública como instrumento de controle judicial das chamadas políticas públicas. Em Ação Civil 
Pública - Lei n. 7.347/85 - 15 anos. Obra coletiva/Coordenador Édis Milaré. 2. ed., São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002, p 757). Tal ilação parte do pressuposto de que as políticas 
públicas gratuitas destinam-se a todas as pessoas, abastados ou desfavorecidos. Tem-se aqui um 
conceito de universalidade que não atende as necessidades da busca pela igualdade real, ou seja, tem a 
igualdade como ponto de partida e não de chegada. 
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e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, no que for cabível, os dispo
sitivos do Título HI da Lei n. 8.078, de 11 de Setembro de 1990". Isto é, aplicam
se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, relativas à "defesa do consu
midor em juízo (Título IH)" e, especialmente, a que prevê o conceito de direito 
individual homogêneo, à Lei de Ação Civil Pública. 

A Lei n. 8.078/90 inseriu uma cláusula de extensão ao artigo 1°, da Lei n. 
7.347/85, segundo a qual a Ação Civil Pública é o instrumento processual adequado 
para a defesa de "qualquer outro interesse difuso e coletivo" (inciso IV do artigo 1°). 
A própria Constituição do Brasil já previa essa cláusula ampla quando tratou das 
funções institucionais do Ministério Público. Diz o artigo 129, inciso IH, que é 
função institucional do Ministério Público "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". 

Urge registrar ainda que, apesar da cláusula de extensão mencionar apenas 
interesses difusos e coletivos, deve-se interpretá-la de forma ampla para englobar 
todos os direitos metaindividuais, dentre eles os direitos individuais homogêneos. 

Essa cláusula fundamenta a legitimidade para a tutela coletiva dos titulares 
do direito ao mínimo nece sário à existência condigna em caso de omissão 
inconstitucional da Administração Pública, pois, segundo Rodolfo de Camargo 
Mancuso, "a condição legitimante ( .. . )40 prende-se ao binômio relevância social + 

representação adequada". 
Observando o direito fundamental ao mínimo vital conclui-se que, apesar de 

sua natureza de direito subjetivo, apresenta relevância social e uma origem comum. 
A relevância social deriva da grande quantidade de pessoas necessitadas da prestação 
pública, assim como da sua natureza de núcleo essencial dos direitos fundamentais 
sociais e da função primordial de proteção do direito à vida e da dignidade da pessoa 
humana. Por seu turno, a origem comum ressai da circunstância dos titulares dos 
direitos subjetivos públicos serem todas as pessoas que, por qualquer vicissitude, 
estejam em situação econômico-financeira de dificuldade. 

Elucidativa a lição de Mancuso ao mencionar que, "por força das normas de 
extensão ( .. . ), abre-se o ensejo para o exercício da ação civil pública na defesa de 
valores ligados a segmentos marginalizados na sociedade, genericamente referidos à 
rubrica dos excluídos, tais os desempregados ( ... ), os desprovidos de um teto ( ... ), os 
rurícolas sem terra ( ... ), e assim os demais desvalidos da sorte e discriminados pela 
sociedade, como os que vivem em extrema pobreza, os HIV soropositivos, ou ainda 
o chamado povo da rua, etc". 41 

Todos esses excluídos necessitam de uma ação positiva da Administração Pú
blica para a efetivação das políticas públicas, com vistas a garantir e proteger o direito 
fundamental ao mínimo necessário à existência condigna. 

40 Op. cit., p. 759. 
41 Op. cit., p. 794. 
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Portanto, é a própria Constituição e os preceitos insertos nas Leis n. 7.347/85 
e 8.078/90 que autorizam e determinam que o Ministério Público proponha Ação 
Civil Pública, cujo objeto seja a buca de uma tutela jurisdicional que questione a 
omissão inconstitucional da Administração Pública. 

O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em are to da lavra da 
Desembargadora Maria Elza, publicado em 12 de novembro de 2004, assim se pro
nunciou sobre a atribuição constitucional do Ministério Público para a defesa dos 
direitos fundamentais sociais: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO PODER EXECU
TIVO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE RELEV ÃNCIA PÚ
BLICA DE TRANSPORTE DE DOENTES. DETERMINAÇÃO DO 
PODER JUDICIÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE DEVER CONS
TITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DE 
SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DA RESERVA DO 
POSSÍVEL. "O Ministério Público, como defensor dos interesses da socieda
de perante o Estado, possui legitimidade para zelar pelo efetivo cumprimento 
dos serviços de relevância pública assegurados na Constituição, promovendo as 
medidas necessárias a sua garantia (art. 129, inciso II cumulado com art. 197, 
da CF). Ademais, a sua atuação para assegurar a prestação de serviço de rele
vância pública encontra amparo no princípio fundamental da dignidade da 
pessoa humana e nos direitos sociais fundamentais à vida e à saúde. Um pedi
do, que concretiza objetivos, princípios e direitos fundamentais da República e 
que se harmoniza com o Estado Social e Democrático de Direito, consagrado 
pela Constituição da República de 1988, não pode ser considerado juridica
mente impossível..." 

Conclui a eminente desembargadora rendendo encômios à atuação do Minis
tério Público. Diz a magistrada: 

"( ... ) Louve-se a atuação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
na defesa permanente dos direitos sociais da população carente que, por ser 
menos favorecida do ponto econômico, social, político e cultural, é constante 
esquecida pelos donos do poder, sendo apenas lembrada em épocas eleito
rais" .42 

Extrai-se das ilações até aqui expendidas e do teor do v. aresto que a Ação 
Civil Pública constitui o instrumento processual adequado para o Ministério Públi
co postular a defesa judicial do direito fundamental ao mínimo necessário à existên
cia condigna violado pela omissão administrativa. 

42 Excertos da decisão proferida nos autos do processo n. 10686.02.040.293-5/001.Disporúvel na internet: 
<<www.tjmg.gov.br/jurídico/jtlinteiro_teor/». Acesso em 27 de agosto de 2005 
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Clémerson Merlin Cléve ressalta que, em razão da ineficácia do manda
do de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, assim 
como em virtude da incerteza da real utilidade da arguição de descumprimento 
de preceito fundamental, há necessidade de buscar-se meios para a satisfação 
judicial dos direitos fundamentais contra a omissão do Poder Público. Tais 
meios, segundo o professor, são as açõs coletivas, nomeadamente as ações civis 
públicas. 43 

Visando obter uma tutela que implemente e concretize o núcelo do direito 
fundamental social- mínimo necessário à existência condigna -, a Ação Civil Públi
ca tem como objeto uma pretensão condenatória positiva, isto é, visa cominar à Ad
ministração Pública uma obrigação de fazer, que recomponha a lesão ao interesse 
individual homogêneo violado. O artigo 3°,44 da Lei n. 7.347/85, autoriza que o 
objeto da ação civil pública seja a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não-fazer. 

Insta esclarecer que a omissão inconstitucional da Administração Pública cons
titui a causa de pedir ou o fundamento do pedido da Ação Civil Pública e não o seu 
objeto. Logo, a Ação Civil Pública tem como causa de pedir a inconstitucionalidade 
por omissão e como objeto o pedido de condenação da Administração na obrigação 
de fazer, consistente em implementar políticas públicas que garantam e protejam o 
mínimo necessário à existência condigna. A natureza da tutela almejada pelo Minis
tério Público visa proteger e garantir, além do direito fundamental social, o direito à 

vida, os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade reais, 
e o Estado Democrático de D i.reito. 

A análise da inconstitucionalidade incidental é possível porque o regime jurí
dico-político da Constituição do Brasil autoriza o controle de constitucionalidade 
difuso ou por intermédio de exceção. 

Considerando, portanto, que a inércia da Administração Pública, consis
tente na não implementação de políticas públicas para tornar efetivo o direito fun
damental ao mínimo de existência condigna, viola a constituição, o magistrado 
deve declarar incidenter tantum a inconstitucionalidade por omissão.45 Além da 
declaração de inconstitucionalidade, o juiz condena a Administração Pública na 
obrigação de fazer. 

Posto isso, a Constituição conferiu ao Ministério Público o dever de proteger 
e garantir o direito ao mínimo necessário à existência condigna, haja vista a sua natu
reza de núcleo ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais sociais. Para cumprir 
esse relevante mister, o Ministério Público possui à sua disposição a Ação Civil Pú
blica como instrumento processual para buscar uma tutela jurisdicional que obrigue 
a Administração Pública a cumprir a ordem constitucional. 

43 Desafio da efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais. Disponível na Internet: << http:// 
www.mundojuridico.adv.br •• . Acesso em 29 de agosto de 2005. 

44 Artigo 3°, da Lei n. 7.347/85: "A ação civil pública poderá ter por objeto a condenação em dinheiro 
ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer". 

324 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO COMBATE À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA ... 

IV. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA: PENALIDADES CIVIS, POLíTICAS 
E ADMINISTRATIVAS APLICÁVEIS AOS AGENTES POLíTICOS QUE 
DERAM CAUSA À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS POR OMISSÃO 

A Constituição Federal e a legislação em vigor no Brasil possibilitam punir o 
agente político que deu causa à violação da Lei suprema por omissão, com o escopo de, 
por via oblíqua, compeli-lo a concretizar o mínimo necessário à existência condigna. 

No sistema brasileiro, um dos instrumentos legais46 colocados à disposição do 
Ministério Público para buscar uma tutela jurisdicional que sancione o agente polí
tico omisso é a denominada Lei de Improbidade Administrativa. 

A Lei n. 8.429/92 regulamentou o artigo 37, § 4°, da Constituição Federal,47 
ou seja, "tipificou e sancionou, por meio de normas de Direito Administrativo, os 
atos de improbidade administrativa, dividindo-os em três grandes grupos: (a) atos 
que causam danos ao erário; (b) atos que importam prejuízo ao erário; (c) atos que 
lesam os princípios da Administração pública".48 

É exatamente a lesão aos princípios que regem a Administração Pública que 
será objeto de análise mais detalhada. 

O artigo 37, caput, da Constituição Federal,49 determina que os agentes polí
ticos devem obedecer os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, pu
blicidade e eficiência. 

45 Fábio Konder Comparato declara que, em matéria de política pública, "pode haver inconstitucionalidade 
por omissão". Citando como exemplo a omissão de vários municípios brasileiros em implementar e 
executar políticas públicas exigidas pelo artigo 182, parágrafo 1°, da Constituição do Brasil, o autor 
conclui: "seria uma irrisão se os tribunais tivessem que se quedar inativos diante da omissão das 
autoridades municipais em dar cumprimento a essa norma constitucional" (Ensaio sobre o Juízo de 
Constitucionalidade de Políticas Ptíblicas .. . , cit., p.20-2I). 

46 Marcos Maselli Gouvêa aponta, ainda, outra possibilidade de sancionar o agente político que 
descumpriu, por omissão, os mandados constitucionais, a saber: persecução criminal contra o Presi
dente da República, Governadores de Estados e Prefeitos Municipais, pela prática de crime de 
responsabilidade consistente em atentar contra a Constituição Federal e, especialmente, contra o 
exercício dos direitos sociais, nos termos do artigo 85, inciso lII, da Lei suprema (O ControleJudicial 
das Omissões Administrativas. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 27) . 

47 O artigo 37, § 4°, da Constituição Federal prevê que "os atos de improbidade administrativa impor
tarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o 
ressarcimento do erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível" . 

48 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. O dever de probidade administrativa e a proteção do meio ambiente: 
reflexões sobre a "improbidade ambiental". Em Direito Ambiental na visão da Magistratura e do 
Ministério Público. Coordenadores Jarbas Soares Júnior e Fernando Galvão . Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003, p. 172. 

49 No mesmo sentido, o artigo 4°, da Lei n. 8.429/92 prescreve que: "os agentes públicos de qualquer 
nível ou hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe são afetos. Também o artigo 
266°, n. 2, da Constituição de Portugal, impõe que: "os órgãos e agentes administrativos estão 
subordinados à Constituição e à lei e devem actuar, no exercício de suas funções, com respeito pelos 
princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé". 
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Dentre esses princípios constitucionais, o da legalidade cedeu lugar à noção de 
juridicidade, segundo a qual a atuação dos agentes políticos deve encontrar funda
mento não apenas na lei formal, mas também na Constituição, nos direitos funda
mentais, nos princípios gerais de Direito, nos valores subjacentes às normas constitu
cionais, enfim no Direito como um todo.50 

Nas palavras de Emerson Garcia, o princípio da legalidade integra o princípio 
maior da juridicidade. "Com isto", segundo o membro do Ministério Público do Rio 
de Janeiro, "consagra-se a inevitável tendência de substituição do princípio da legali
dade pelo princípio da consti cionalidade, o de 'direito por regras' pelo 'direito por 
princípios ''' .51 

Essa transição demonstra a superação da concepção positivista do Direito.52 Com 
isso, os princípios assumem um posição autônoma em relação à lei, estabelecendo man
dados imperativos, isto é, ordenando que se respeite e se cumpra o seu conteúdo. 53 

Apesar de sua natureza de norma jurídica,54 os princípios exercem a função de 
fundamento do direito. Por via de consequência, inspiram e constituem a base de 
todo o ordenamento jurídico. Isso significa proclamar a condição de supremacia dos 
princípios constitucionais sobre as outras fontes do ordenamento jurídico.55 

50 Juarez Freitas esclarece que "a interpretação e a aplicação das normas administrativistas, mesmo na 
tradição romano-germânica, devem cingir-se ao Direito como um todo, lembrando que este é maior 
do que o conjunto das normas jurídicas, tanto em significado quanto em extensão" (O Controle dos 
atos administrativos e os prindpios fllndamentais . 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1999, p. 60). 

51 ImprobidadeAdministrativa. P d., 2a tiragem. Rio de Janeiro: LumenJuris, 2002, p. 19. Na mesma 
senda, Jorge Miranda ensina que o princípio da constitllcionalidade acresce ao princípio da legalidade 
da atividade administrativa, a fim de tornar efetiva a tutela dos direitos fundamentais e de reforçar os 
mecanismos de garantia da Constituição (Manllal de Direito Constitucional. Tomo I. 7. ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003, p. 97). 

52 Gustavo Zagrebelslcy demonstra que houve uma mudança qualitativa do "direito por regras" do 
Estado de Direito legislativo e do positivismo jurídico para o modelo de "direito por princípios" do 
Estado constitucional contemporâneo. Para o positivismo jurídico, esclarece o professor italiano, os 
princípios desempenhavam uma função supletiva, segundo a qual somente entrariam em jogo quando 
as regras jurídicas não estivessem em condição de desenvolver plena ou satisfatoriamente a função 
reguladora que lhes fora atribuída. Gustavo Zagrebelslcy refuta as conclusões dos positivistas e afirma 
que à luz da diferença estrutural entre os princípios e as regras é impossível reduzir o alcance daqueles 
(princípios) a uma mera função acessória destes (regras) (El derecho dúctil. Ley, derecho, juticia. 5. 
ed., Madri: Editorial Trotta, 2003, p. 112, 117 e 118). 

53 Ronald Dworkin prescreve que alguns princípios "possuem obrigatoriedade de lei e devem ser levados 
em consideração por juízes e juristas que tomam decisões sobre obrigações jurídicas" (Levando os 
Dil·eitos a sério. Ia ed., São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 46). 

54 Os princípios diferem das regras jurídicas por serem mandados de otimização, ou seja, devem ser 
cumpridos segundo as condições jurídicas e fáticas. Além disso, o conflito entre princípios não é soluci
onado de acordo com a lógica do tudo ou nada (as regras são válidas ou inválidas), mas consoante a 
ponderação entre os colidentes segundo o peso de cada um deles (dimensão de peso e não de validade). 

55 Nesse sentido, CANOTILHO, José Joaquim Gomes aponta como uma das características dos 
princípios a sua fundamentalidade. Isso significa que "são normas de natureza ou com um papel 
fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex.: 
princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: princípio 
do Estado de Direito)" (Direito Constitucional ... , cit., p. 1124). 
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Roque Antonio Carraza prescreve que, em face de sua posição de preeminência 
"nos vastos quadrantes do Direito", os princípios vinculam "o entendimento e a aplica
ção das normas jurídicas que com ele se conectam". Invocando as lições de Geraldo 
Ataliba e de Celso Antônio Bandeira de Melo, o professor brasileiro compara os prin
cípios com os "alicerces" ou "vigas mestras" do "vasto edifício" denominado sistema 
jurídico. Para Roque Carraza e Celso Antônio Bandeira de Mello os princípios são os 
mandamentos nucleares, ou os verdadeiros alicerces, do sistema normativo.56 

Dessas conclusões é possível extrair que os princípios constitucionais que re
gem a atividade administrativa também situam-se em posição de supremacia no 
ordenamento jurídico. Nesse contexto, o princípio da juridicidade apresenta maior 
importância dentre aqueles estabelecidos no rol do artigo 37, da Constituição Fede
ral, pois o mesmo condensa as regras positivas, os princípios e valores constitucionais 
que traçam a atuação do Estado e dos agentes políticos57 

Portanto, o agente político omisso, que não concretiza os direiros fundamen
tais sociais - seja por que não elabora a lei densificadora da norma constitucional 
(legislador) ou por que não implementa políticas públicas (administrador público) -
, viola o mais importante princípio que norteia a atividade dos agentes públicos, qual 
seja: o princípio da juridicidade. 

Além da violação do princípio da juridicidade, a omissão inconstitucional 
impede que o Estado cumpra os objetivos previstos no artigo 3°, da Constituição 
Federal, nomeadamente a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 
erradicação da pobreza e da marginalização, assim como a redução as desigualdades 
SOClaIS e reglOnaIS. 

A violação, por omissão, do princípio da juridicidade e dos objetivos do Esta
do brasileiro provoca um dano muito mais grave que a transgressão de um regra 
jurídica, uma vez que "o menoscabo por um princípio importa a quebra de todo 
sistema jurídico".58 A respeito da violação de um princípio constitucional, Celso 
Antônio Bandeira de Mello diz que "é a mais grave forma de ilegalidade ou de 
inconstitucionalidade ( ... ), porque representa insurgência contra todo o sistema, sub
versão de seus valores fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e 
corrosão de sua estrutura mestra".59 

A gravidade da violação do princípio da juridicidade é a condição essencial 
para configurar, em princípio, a omissão inconstitucional e ilícita do agente político 
como ato de improbidade administrativa tipificado no artigo 11, da Lei n. 8.429/ 
92, em cujo cânon está prescrito que: 

56 Curso de Direito Constitucional Tributário. 15. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 31 e 32. 
57 Sentido semelhante Emerson Garcia (op. cit., p. 20). 
58 Cf. Roque Antonio Carraza. O eminente professor, em outro trecho de sua obra, compara a violação 

de um princípio constitucional à destruição de mourões de uma ponte, o que provocaria o seu 
desabamento. No entanto, vergastar uma regra, segundo Roque Carraza, "corresponde a comprome
ter uma grade desta mesma ponte, que, apesar de danificada, continuará em pé" (Curso de Direito 
Constitucional Tributário .. . , cit. , p. 39). 

59 Apud CARRAZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário ... , cit., p. 38-nota 25. 
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"Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão dolosa que viole os deveres 
de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições ... " 

Diz-se em princípio porque a Lei de Improbidade Administrativa, exige, além 
da violação dos princípios da administração pública, a demonstração de que agente 
político omitiu-se dolosamente. O tipo exige a união de dois elementos: (a) omissão 
violadora do princípio constitu ional regulador da Adminsitração Pública; e (b) dolo 
do agente político. 

Com relação ao elemento subjetivo exigido pelo artigo 11, impõe-se registrar 
que se trata de dolo administrativo e não de dolo do direito penal. Para a configura
ção do dolo administrativo não há necessidade de que o agente tenha buscado, 
deliberadamente, lesar os bens jurídicos tutelados pelas normas definidoras de direi
tos fundamentais sociais. Basta que o agente político esteja ciente "dos elementos 
fáticos que integram o suporte da norma proibitiva",60 ou da norma que impõe con
dutas positivas. 

No caso da omissão violadora do princípio da juridicidade, não pairam dúvidas 
que o agente político, ao não agir, está ciente dos elementos fáticos que integram o 
conteúdo do direito ao mínimo necessário à existência condigna, isto é, está ciente de 
que não cumpre o dever de agir imposto pela norma constitucional. Presente, assim, o 
dolo necessário à configuração do tipo previsto no artigo 11, caput, da Lei n. 8.429/92. 

Tal ilação encontra respaldo na interpretação da aludida norma em consonância 
com o dever de agir dos poderes públicos imposto pelos direitos fundamentais sociais, 
cujo objetivo é a garantia e proteção dos princípios e valores constitucionais. Essa exegese 
do artigo 11, da Lei n. 8.429/92, visa a proteção do conteúdo material da Constituição 
e fundamenta a aplicação de sanções aos agentes políticos que não densifiquem, por 
meio de lei, as normas definidoras dos direitos fundamentais sociais e daqueles que não 
implementem políticas públicas concretizadoras do mínimo necessário à existência 
condigna. As vinditas administrativas e civis inibem as omissões inconstitucionais e 
ilícitas. Além disso, servem para excluir "da vida pública políticos e agentes que despre
zam"61 a força normativa e vinculante da Constituição, assim como a posição preemi
nente dos princípios constitucionais e do direitos fundamentais sociais. 

A não concretização do mínimo necessário à existência condigna também pro
voca danos materiais e não-patrimoniais subjetivos, ou os denominados danos mo
rais, aos titulares dos direitos fundamentais sociais. 

60 Cf. OSÓRIO, Fábio Medina. O dever de probidade administrativa ... , cit., p. 219. 
61 As ilações expendidas sobre a importância do artigo 11, da Lei de Improbidade Administrativa, foram 

extraídas das lições de Fábio Medina Osório. Este professor, contudo, refere-se à necessidade de 
releitura do aludido preceito legal de acordo com "uma nova funcionalidade na gestão pública ambiental, 
não apenas porque constitui poderoso instrumento sancionador e, portanto, inibidor de práticas 
ilícitas, mas porque pode servir para excluir da vida pública políticos e agentes que desprezam a boa 
gestão ambiental, premiando, assim, ações eficientes e responsáveis em detrimento de condutas ilegais 
e ilícitas" (op. cit., p. 186). 
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o dano material ou patrimonial é de fácil apuração, uma vez que é constituído 
pelos valores pecuniários gastos pelos titulares dos direitos fundamentais sociais para 
obter o mínimo necessário à existência condigna e suprir a omissão dos poderes pú
blicos. 

Já o dano não-patrimonial subjetivo ou moral é caracterizado pela violação dos 
direitos da personalidade. Ninguém questiona que o titular do direito fundamental 
social, que se vê desprovido do mínimo necessário à existência condigna, não recebe 
as prestações necessárias para o pleno desenvolvimento da sua personalidade, sobrevi
vendo sem as mínimas condições de dignidade. 

Considerando, pois, que a prestação de serviços mínimos essenciais, como saú
de, educação, segurança, representa condição especial para um completo desenvolvi
mento da personalidade, e tendo em vista a omissão na implementação de políticas 
públicas, não há como negar o dano moral. 

A não implementação das políticas públicas indispensáveis à concretização do 
mínimo existencial priva o titular do direito fundamental social dos bens imateriais 
que têm um valor precípuo na sua vida e que são a dignidade,62 a liberdade, a integri
dade física, a vida com qualidade e a honra. O menoscabo à concretização do mímino 
existencial provoca um sofrimento e uma dor moral excessiva ao titular do direito 
fundamental social. 

Com efeito, o agente político que, no exercício da função pública ou do man
dato eletivo, atua em desconformidade com as ordens emanadas do núcleo essencial 
dos direitos fundamentais sociais, violando, por omissão, o princípio da juridicidade, 
impedindo a consecução dos fins do Estado e causando danos de ordem material e 
moral aos titulares do direito ao mínimo necessário à existência condigna, pratica ato 
de Improbidade Administrativa. A partir dessa omissão inconstitucional, revela-se o 
desvio ético do agente político. 

É importante esclarecer que o agente político - entenda-se administrador 
público - em razão do exercício de mandato eletivo, é considerado agente público 
para os efeitos da Lei n. 8.429/92.63 

Diante de todo o exposto, não pairam dúvidas de que a omissão dos agentes 
políticos é considerada ato de improbidade administrativa e merece as sanções de 
natureza política, político-administrativa, administrativa e civil, previstas no artigo 
12, inciso III, da Lei n. 8.429/92, a saber: 

62 Pertinente a lição de José de Oliveira Ascensão acerca do direito da personalidade. Diz o professor 
português: " a dignidade da pessoa humana implica que a cada homem sejam atribuídos direitos, por 
ela justificados e impostos, que assegurem esta dignidade na vida social. Estes direitos devem repre
sentar um mínimo que crie o espaço no qual cada homem poderá desenvolver sua personalidade" 
(apud LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 287). 

63 Diz o artigo 2°, da Lei n. 8.429/92: "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". 
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(a) suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos; 
(b) perda da função pública; 
(c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou in

centivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; 

(d) multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente; 
(e) reparação integral do dano.64 

Por fim, faz-se necessário ressaltar que a Ação Civil Pública é o instrumento 
processual adequado para o Ministério Público postular a punição do agente político 
que pratica ato de improbidade administrativa por violação do princípio da juridicidade, 
bem como para requerer a reparação coletiva dos danos patrimoniais e morais provo
cados aos titulares dos direitos fundamentais sociais, nos termos dos artigos 12765 e 
129, inciso III,66 da Constituição Federal, artigo 17,67 da Lei n. 8.429, de 02 de 
junho de 1992, e artigo 10, inciso IV,68 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

V. CONCLUSÕES 

Ao final dessa tese, faz-se necessário expor algumas conclusões já expendidas e 
justificadas no decorrer do trabalho, mas que, em razão da complexidade do assunto, 
merecem ser aqui reproduzida : 

(a) o Estado formal de Direito do liberalismo transforma-se em um Estado 
material de Direito. A supremacia da lei converte-se em supremacia da Constituição. 
Surge o Estado Social e Democrático de Direito que se caracteriza como um Estado 
intervencionista e fundado no princípio da juridicidade. Com isso, todos os poderes 
públicos estão vinculados à Constituição, aos princípios gerais de Direito, aos valores 
subjacentes à norma, e não ap nas à lei formal; 

64 A sanção engloba a reparação dos danos patrimoniais e morais. Havendo a condenação do agente 
político, o valor da indenização será revertido a um fundo destinado à reconstituição dos bens lesados, 
nos termos do artigo 13, da Lei n. 7.347/85. Em razão da natureza de direito individual homogêneo 
do mínimo necessário à existência condigna e sendo os lesados perfeitamente determináveis e 
identificáveis, far-se-ão as reparações individuais e o saldo irá para o aludido fundo (maiores detalhes 
vide Hugo Nigro Mazzili. A D efesa dos Interesses Difusos em Juízo ... , cit., 269 a 272) 

65 Artigo 127: "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 indisponiveis". 

66 Artigo 129, inciso III: "São funções institucionais do Ministério Público: promover o inquérito civil 
e a ação civil pública, para a prot ção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros 
in teresses difusos e coletivos". 

67 Artigo 17: "A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela 
pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar". 

68 Artigo 1°, inciso IV: "Regem-se p las disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de 
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: a qualquer outro interesse difuso ou 
coletivo". A interpretação do inciso IV deve abranger os interesses individuais homogêneos. 
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(b) as transformações mencionadas implicaram na evolução dos direitos fun
damentais: aos direitos, liberdades e garantias foram acrescidos os direitos econômi
cos, sociais e culturais; 

(b.l) a classificação dos direitos, liberdades e garantias, em direitos de defesa, 
que geram, exclusivamente, obrigações de abstenção por parte do Estado, e dos di
reitos econômicos, sociais e culturais como direitos a prestações em sentido estrito, 
dos quais decorrem, unicamente, obrigações positivas, não encontra fundamento no 
conteúdo dos direitos fundamentais, pois em ambas "categorias" há exigências de 
obrigações de facere e non facere ao destinatário da norma; 

(b.2) os direitos fundamentais são unos, indivisíveis, inter-relacionados e inter
dependentes; 

(c) outra consequência da evolução constatada no âmbito dos direitos funda
mentais foi a atribuição à Administração Pública do dever de prestar serviços públicos; 

(c.l) concretizou-se, então, a transformação de um Estado baseado na supre
macia da lei-Estado nomocrático- para um Estado Administrador, cuja principal 
função é executar atividades concretas à consecução do bem-estar social; 

(c.2) o dever de agir da Administração Pública para concretizar o mínimo 
necessário à existência condigna e o correlato direito subjetivo público do titular do 
direito fundamental social decorrem diretamente da Constituição; 

(c.3) em virtude da conclusão acima exposta, o titular do direito fundamental 
social possui a faculdade de exigir da Administração Pública, por meio da atuação 
positiva do Poder Judiciário, a implementação das prestações necessárias à concretização 
do mínimo necessário à existência condigna, pois o conteúdo do núcleo dos direitos 
fundamentais sociais está constitucionalmente determinado; 

(d) o Ministério Público é uma instituição autonôma e independente, que 
recebe da Constituição a atribuição de defender a ordem jurídica, o regime democrá
tico e os interesses sociais e individuais indisponíveis; 

(d.l) em virtude da vinculação entre a ordem jurídica, o regime democrático e os 
direitos fundamentais sociais, o Ministério Público, ao cumprir a sua função constitu
cional, defende não apenas a legalidade, o direito positivo, senão também os valores e 
princípios constitucionais, sobretudo a soberania popular, a dignidade da pessoa hu
mana, pluralismo político, organização política democrática, igualdade e liberdade; 

(d.2) na defesa específica dos direitos fundamentais , o Ministério Público pos
sui a atribuição de garantir a efetividade e aplicabilidade das normas constitucionais; 

(d.3) no mesmo sentido, o Ministério Público deve fiscalizar a concretização, 
no plano real, dos direitos sociais e a atuação positiva e negativa dos Poderes Execu
tivo e Legislativo; 

(d.4) constatado que a Administração Pública não agiu positivamente quando 
a Constituição assim determinou (omissão inconstitucional), o Ministério Público, 
como instituição destinada à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis, deve atuar, por intermédio de ações civis 
públicas, ou por veículo extraprocessual (por exemplo- a recomendação), para prote
ger o direito ao mínimo necessário à existência condigna; 
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(d.5) a atuação processual ou extraprocessual do Ministério Público visa obri
gar a Administração Pública a fazer, ou seja, a concretizar o núcleo dos direitos 
fundamentais sociais, uma vez que o Parque! é o principal agente defensor do direito 
ao mínimo necessário à existência condigna; 

(d.6) a Ação Civil Pública constitui o instrumento processual adequado para 
o Ministério Público postular a defesa judicial do direito fundamenal ao mínimo 
necessário à existência condigna violado pela omissão administrativa; 

(d.7) a inconstitucionalidade por omissão constitui a causa de pedir da Ação 
Civil Pública; 

(d.8) já a condenação da Administração Pública na obrigação de fazer, consis
tente em implementar políticas públicas que garantam e protejam o mínimo neces
sário à existência condigna, constitui o objeto da Ação Civil Pública; 

(d.9) o Ministério Público, por intermédio da Ação Civil Pública, visa prote
ger e garantir, além do direito fundamental social, o direito à vida, os princípios da 
dignidade da pessoa humana, da igualdade e da liberdade reais, e o Estado Democrá
tico de Direito; 

(e) o agente político que, no exercício da função pública ou do mandato eletivo, 
atua em desconformidade com as ordens emanadas do núcleo essencial dos direitos 
fundamentais sociais, violando, por omissão, o princípio da juridicidade, impedindo 
a consecução dos fins do Estado e causando danos de ordem material e moral aos 
titulares do direito ao mínimo necessário à existência condigna, pratica ato de 
Improbidade Administrativa; 

(e.i) o desvio ético e moral do agente político é revelado pela omissão 
inconstitucional. 
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Síntese Dogmática - A possibilidade da indisponibilidade de bens de agen
tes condenados por improbidade administrativa em face da violação aos princípios da 
Administração Pública em decisão sujeita a recurso. 

"Administração é máquina. Se em máquina perftita introduzimos 

aço num extremo, no outro extremo sairão automóveis. Não haverá 

lugar para falhas técnicas, erros de medida, descuidos humanos. E 

numa perftita administração, onde o homem repl"eSenta o papel 
dum dente de engrenagem, coisas como a preguiça, desonestidade 
ou a injustiça não podem prevalecer". 1 

o presente artigo versa sobre a possibilidade de o Ministério Público postular, 
em ação cautelar inominada, a indisponibilidade de bens de pessoas condenadas por 
improbidade administrativa em face da violação a princípios constitucionais, mas 
sem decisão com trânsito em julgado. 

Com efeito, nas difíceis questões do dia a dia as dúvidas surgem e os 
questionamentos são imensos, havendo necessidade de se proceder à interpretação 
das normas colocadas à disposição dos operadores do direito para tentar e/ou lutar 
contra a corrupção, a qual, diga-se de passagem, cada vez mais se encontra presente 
em nosso melO. 

Pois bem, em situação prática enfrentada pela Curadoria da Moralidade Ad
ministrativa buscou-se a indisponibilidade dos bens de pessoas condenadas, com 
decisão ainda não trânsita em julgado e sem recurso, pela prática de infração ao art. 
11 da Lei n. 8.429/92, o qual reza: 

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 EXUPÉRl, Antoine Saint. Piloto de Gllerra, p. 59. 
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deveres de hones tidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, 

e notadamente: 

o fundamento do pedido foi o art. 16 da Lei de Improbidade Administrativa 
que dispõe: "havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará 
ao Ministério Público ou à procuradoria do órgão para que requeira ao juízo compe
tente a decretação do seqüestro dos bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicita
mente ou causado dano ao patrimônio público" (grifo nosso). 

Poderia se argumentar, como de fato foi feito, que não se tem interesse proces
sual e possibilidade jurídica no desencadear da ação cautelar de indisponibilidade de 
bens dessa espécie por não se enquadrar tal medida na previsão constante na lei de 
improbidade administrativa, a qual somente admitiria tal situação nos casos em que 
fosse reconhecida a vantagem ilícita ao corruptor ou o prejuízo ao patrimônio públi
co (arts. 9° e 10 da Lei n. 8.429/92). 

O fato é que a interpretação pura e simples (literal) do artigo em comento 
poderia parecer, à primeira vista, que a situação não permitiria a indisponibilidade de 
bens (seqüestro) quando se tratasse de mera violação ao art. 11 acima transcrito. 

Assim não se entende, entretanto, pois não parece essa ser a interpretação mais 
consentânea com a realidade nacional, especialmente quando imperioso moralizar os 
atos da administração pública, cada vez mais conturbada com a onda de denúncias 
de corrupção que assolam a nação. Explica-se: 

A ação cautelar tem por objetivo obter provimento jurisdicional positivo que 
determine o bloqueio de bens dos requeridos, então já sentenciados por improbidade 
administrativa, em valor suficiente para satisfação da condenação que lhes foi impos
ta em ação de responsabilidade pela prática de atos de Improbidade Administrativa 
(ação principal). 

Nesta hipótese, como sói acontecer em situações deste jaez, todos os requeri
dos foram condenados ao pagamento de multas civis por terem fraudado contratações 
para poder participar de licitações com o Poder Público. 

Em vista da procedência do pedido formulado pelo Ministério Público na 
ação civil pública por ato de improbidade administrativa entendeu-se que estava 
plenamente configurado o fum us bani juris, estando presente também o periculum in 
mora pelos inúmeros indícios de que os requeridos se furtariam à execução da sen
tença, autorizando-se, assim, determinação judicial que indisponibilizasse bens em 
valor suficiente para satisfazer a condenação imposta (multa civil). 

Ora, não se pode proceder à mera interpretação literal da legislação, exatamente 
em um momento em que se busca, mais do que nunca, lutar contra a corrupção. É por 
tal razão que se ousa discordar de desse posicionamento restritivo, pois a norma existe 
para resguardar o interesse público, o que se visa, no fundo, com a demanda cautelar. 
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Sobre a forma de interpretação extrai-se da obra de Carlos Maximiliano: 

"( ... ) Não se deve ficar aquém, nem passar além do escopo referido; o espírito da 

norma há de ser entendido de modo que o preceito atinja completamente o 
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objetivo para o qual a mesma foi feita, porém dentro da letra dos dispositivos. 
Respeita-se esta, e concilia-se com o fim. Isolado, o elemento verbal talvez 
imobilizasse o Direito Positivo, por lhe tirar todo o elastério. Enquadra, de fato, 
o último em uma fórmula abstrata, que encerra o escopo social; porém este, 
como elemento móvel conduzirá o jurista às aplicações diversas e sucessivas de 
que a fórmula é suscetíveL Deste modo a lei adquire o máximo de dutilidade."2 

Mais à frente, diz o mesmo autor que "cumpre atribuir ao texto um sentido 
tal que resulte haver a lei regulado a espécie a favor, e não em prejuízo de quem ela 
evidentemente visa a proteger'? in casu, o ente público prejudicado com o ato de 
improbidade administrativa e a própria Sociedade. 

No mesmo sentido, aliás, é a conceituação de Juarez Feitas: 

Ademais, o intérprete sistemático deve aprender a minimizar os riscos de um 
obrar desencorajado e simplesmente reativo, lento e "burocrático", na acepção 
pejorativa do termo. Estimulado pela nova compreensão do conceito mesmo de 
sistema, há de notar a capital importância de evitar isolados meios de interpre
tação, já que os objetivos fundamentais do Direito é que devem presidir o 
processo de compreensão, inclusive das normas mais singelas. Com efeito, é 

mister que tenha bem presente que a renovação do sistema exige atenção para 
os seus efeitos, ou pontos de chegada, sem renúncia dos meios mais eficientes 
e eficazes para administrar a prestação de reconciliadora justiça. Indispensável 
que veja as normas e os princípios como que competindo entre si, hierarquizando 
uns e outras, teleologicamente. Redefinida a sua missão, há de investir suas 
melhores energias para promover a visão total do sistema - nunca fechada -
como sendo verdadeiramente imprescindível à solução das demandas e para 
assegurar o Direito como um todo coerente e unitário. 4 

Afinal, a medida de indisponibilidade de bens tem natureza acautelatória vi

sando apenas garantir a efetividade da sentença de procedência proferida na deman
da principal. 

Evidencia-se, portanto, que apesar de restarem violados princípios constituci
onais da administração pública, o que por si, em nosso sentir, já bastaria, tal situação 
rende aos agentes ímprobos, muitas vezes, o auferimento de vantagem ilícita, ainda 
que indireta ou reflexa, sendo um contra-senso, venia concessa, portanto, entender-se 
que não tem sentido a medida de indisponibilidade para tal fim. 

Sublinha-se, por outro lado, que o interesse ministerial em resguardar a futura 
execução da sentença, ao que se tem, resta mais do que evidente. Ademais, consoante 

2 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e aplicação do direito. 19. ed., Rio de Janeiro: Forense: 
2001, p.125. 

3 Op. cit., p.128. 
4 FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do Direito. São Paulo: Malheiros, 1995, p.138/139. 
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a lição de George Sarmento"para garantir a efetividade do processo cognitivo e exe
cutivo, surge a atividade cautelar. As ações cautelares asseguram o êxito da instrução 

processual e a realização social do direito".5 

Em seguida, cita o mesmo autor: 

"A concessão de medidas cautelares nas ações civis públicas dá grande visibili
dade à repressão aos atos de improbidade administrativa. Seus efeitos repercu

tem no meio social graças à grande penetração dos veículos de comunicação em 
todas as camadas sociais. O congelamento de bens e o afastamento do cargo 

público, por exemplo, emergem como resposta imediata à corrupção. Mastam o 
fantasma da impunidade e do corporativismo do serviço público."6 

Ora, havendo imposição de multa civil, mister resguardar a eficácia da senten

ça proferida. Vale frisar, por oportuno, o que se entende por multa civil na lei de 
improbidade: 

"Multa civil é a sanção indenizatória aplicável ao agente público que praticar 

alguma das três modalidades de improbidade administrativa previstas pela Lei 

n. 8.429/92. Fundamenta-se na necessidade de reparar o dano moral que a 

autoridade infligiu à administração pública ao violar os deveres de honestidade, 

imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. 
O castigo tem como fundamento a violação dos deveres éticos inerentes ao 

cargo. A quebra da confiança que o Estado depositou no servidor é a sua 

principal justificativa. O legislador ordinário não deu à improbidade adminis
trativa um tratamento exclusivo patrimonial. Preocupou-se também com a pu

nição do funcionário que não respeitar sua condição de depositário de confiança 

coletiva e trair os mandamentos éticos que orientam a atividade administrativa. 

Nesse contexto, a multa civil surge como um plus a ser pago a título de indeni

zação por danos morais decorrentes de deslealdade com que se conduziu no 

exercício de cargo, emprego ou função pública. 
A sentença judicial condenatória estabelecerá o valor da multa civil dentro dos 

limites prescrito no art. 12 da Lei n. 8.429/92. verificada a espécie de 

improbidade administrativa, o juiz fará à dosimetria da pena, tomando como 
paradigma a extensão do dano causado e o proveito patrimonial obtido pelo 
agente. Os valores pecuniários incorporar-se-ão ao patrimônio dos entes esta
tais lesados (art. 1 o) na condição de receita extraordinária".7 

Rogério Pacheco Alves entende que é possível a indisponibilidade dos bens do 
autor de ato de improbidade que atente contra os princípios da Administração Pública: 

5 SARMENTO, George. Improbidade Administrativa. Porto Alegre: Síntese, 2002, p. 162. 
6 Op. cit., p.163. 
7 Op. cit., p.199 e 200. 

336 XV I CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



É POSSíVEL A INDISPONIBILIDADE DE BENS DE AG ENTES CONDENADOS POR IMPROBIDADE ADMIN ISTRATIVA ... 

Por fim, embora de rara ocorrência, nada impede, de lege data, a decretação da 

medida quanto aos atos de improbidade de que cuida o art. 11 da Lei n. 8.429/ 

92 ("violação dos princípios"), mormente no que diz respeito à garantia de 
reparação do dano moral, o qual, para fins de indisponibilidade, deverá ser 

estimado pelo autor na petição inicial.8 

Corroborando esse pensamento, vale transcrever a lição de Wal1ace Paiva 

Martins Júnior: 

Leitura apressada da lei poderia conduzir à conclusão de que a providência 

teria cabimento apenas nas hipóteses de improbidade administrativa cataloga
dos nos arts. 9° e 10°. Todavia, a interpretação legal desautoriza essa conclu

são, pois é competente a indisponibilidade quando o ato de improbidade admi
nistrativa causa lesão ao patrimônio público ou enseja enriquecimento ilícito, e 

sabido é que os atos do art. 11 também podem causar lesão patrimonial, muito 

embora esta não seja essencial para caracterizá-la.9 

No que diz respeito à garantia referente ao pagamento de multa civil, Fábio 
Medina Osório ensina: 

Outra medida que resulta absolutamente lógico e inafastável a partir do momen

to em que ocorre o aj uizamento de ação civil pública à luz da lei número 8.429/92 

é o bloqueio dos bens do demandados, desde que, por óbvio, tenha ocorrido 

prejuízo ao erário ou perspectiva de pagamento de multa civil pelos réus. !O 

No mesmo sentido, embora com argumentos novos, leciona Rogério Pacheco 

Alves: 

Considerando que a multa civil é modalidade de sancionamento cabível nas 

hipóteses de dano ao patrimônio público (art. 12, II, da Lei n. 8.429/92), nada 

impede o manejo da cautelar de indisponibilidade como forma de garantir a sua 

futura execução. No entanto, deve-se atentar que a medida, aqui, será decreta

da com o fundamento no poder geral de cautela do Magistrado, exigindo, por 

tal motivo, a demonstração do fitmus bani juris e do periculum in mora. l
! 

Neste passo, convém ressaltar que: 

8 GARCI, Emerson Garcia; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administratilra. Rio de Janeiro: 
Lllmen J llris, 2004, p. 832 

9 Probidade administrativa. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 202. 
10 Improbidade administrativa. Porto Alegre: Síntese, 1997, p. 159. 
11 GARCI, Emerson Garcia; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: 

Lllmen Juris, 2004, p. 832. 
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[ ... ] Segundo o princípio do interesse preponderante, a efetividade do processo 

deve prevalecer sobre o risco de sacrifício a direito do réu, quando se cuida de 

interesses relacionados com a preservação do patrimônio público e a probidade 
administrativa. [ ... ]12 

A respeito assevera Fábio Medina Osório: 13 

"A indisponibilidade patrimonial é medida obrigatória, pois traduz conseqüência 

jurídica do processamento da ação, forte no art. 37, § 4°, da Constituição Federal. 

Esperar a dilapidação patrimonial, quando se trata de improbidade administrati

va, com todo respeito às posições contrárias, é equivalente a autorizar tal ato, na 

medida em que o ajuizamento de ação de seqüestro assumiria dimensão de 

'Justiça tardia", o que poderia se equiparar a denegação de justiça." 

Por fim, curial dizer que segundo o art. 37, § 4°, da Magna Carta, 

"os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos 

políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci

mento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível". 

Desta feita, observando-se que a Constituição Federal não faz qualquer limi
tação à possibilidade de restrição ao livre aproveitamento do patrimônio de quem 
maculou ao dever geral de honestidade para com o erário, é plenamente possível, 
destarte, a decretação da indisponibilidade de bens em qualquer das hipóteses que 
configure o cometimento de ato de improbidade. 

Sublinha-se, ademais, que a medida de indisponibilidade de bens não tem 
natureza penal, mas cautelar que visa simplesmente a garantir a efetividade de poste
rior execução da sentença que condena, na espécie, os agentes ao pagamento de seve
ras multas civis. 

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu: 

Medida cautelar de indisponibilidade dos bens do réu - De acordo com o artigo 

7° da Lei Federal n. 8.429/92, o juiz somente decretará a indisponibilidade 
dos bens do acusado de improbidade administrativa mediante pedido formula

do pelo Ministério Público, devidamente justificado, e demonstrada a imperio

sa necessidade de assegurar ao processo principal a sua idoneidade para cum

prir, de maneira etlcaz, a tu tela jurisdicional definitiva. [ ... ] 14 

12 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Agravo Regimental n. 70009687674, relatora 
Desembargadora Mara Larsen Chechi, julgado em 09.11 .04, in , capturado em 06.10.05. 

13 Improbidade Administrativa. Porto Alegre: Síntese, 1997, p. 163. 
14 Agravo de Instmmento n. 223 .677-5, de Campos do Jordão, relator Desembargador Toledo Silva, 

julgado em 26.09.01, in , ementa n. 253066, capturada em 06.10.05. 
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Finalmente, de registrar que entendimentos em sentido contrário possivel
mente não permitirão resultados verdadeiros e escorreitos para uma Sociedade que 
tanto busca e almeja por Justiça, já que facilmente, em vista da normal e penosa 
tramitação de recursos (as mais altas cortes de Justiça), possibilita que os agentes 
condenados por improbidade, quando da execução daquele título, não mais tenham 
recursos suficientes para arcar com o cumprimento dessa sanção. Ou seja, ganha-se 
mas não se leva! Daí a sensação de impunidade que reina no País! 

Em resumo, então, conclui-se que a melhor interpretação, venia concessa, in
dica que o verdadeiro sentido da norma que estabelece a indisponibilidade de bens é 
resguardar o interesse público atingido pelo ato de improbidade administrativa. 

Cabe, portanto, aos aplicadores do direito, notadamente aos Promotores de 
Justiça nas lutas diárias contra os conuptos, serem os executores da difícil tarefa de 
retirar do texto abstrato o fato concreto, buscando o fim almejado pelo legislador que 
criou os mecanismos de combate à improbidade administrativa que, certamente, foi 
resguardar os efeitos da condenação, ainda que limitados apenas à multa civil, sob 
pena de cair no vazio e ficar sem qualquer efeito prático a sanção decorrente do 
desrespeito à lei pela violação aos princípios da administração pública. 

Fica, então, o registro da possibilidade de se lutar pela indisponibilidade dos 
bens dos agentes, ainda que se trate apenas de violação dos princípios da Administra
ção Pública, recordando, em arremate, os ensinamentos de Rui Barbosa, um dos 
maiores combatentes da corrupção em nosso país: 

"De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver prosperar a desonra, de tanto 

agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se 

da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto". 

Não se perca a esperança, pois a missão maior do Promotor é promover Justiça, 
já que o Ministério Público tem os olhos e ouvidos bem abertos para proteção do 
Estado Democrático de Direito na luta incessante contra a corrupção buscando ex
trair das normas vigentes a interpretação que mais se coaduna com os fins a que foi 
criada a lei, mormente em se tratando de combate à improbidade administrativa: 
punir o corrupto! 

CONCLUSÃO 

É possível a indisponibilidade dos bens dos agentes públicos condenados por 
improbidade administrativa, sem trânsito em julgado, ainda que se trate apenas de 
condenação a multa civil por violação aos princípios da Administração Pública (art. 
11 da Lei n. 8.429/92). 
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PROPOSTAS PARA INCREMENTO 
NA EFiCÁCIA DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO 

DE CONDUTAS* 

Max Zuffo 

Promotor de Justiça/Se 

1. DA DELIMITAÇÃO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS 
NO ATUAL DEBATE SOBRE A EFiCÁCIA DA TUTElA DOS INTERESSES 
METAINDIVIDUAIS 

o termo de ajustamento de condutas, introduzido no ordenamento jurídico a 
partir do art. 211 do Estatuto da Criança e do Adolescente, foi incorporado no texto 
da Lei de Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85) por intermédio do art. 113 do 
Código de Defesa do Consumidor, que incluiu o §6° ao art. 5° do referido diploma 
legal, criando a possibilidade de que os órgãos públicos legitimados à propositura da 
ação civil pública tomassem dos interessados um compromisso de ajustamento de sua 
conduta às exigências legais, mediante cominações, e que tenha eficácia de título 
executivo extrajudicial, sanando em parte a grande discussão doutrinária existente a 
respeito da possibilidade de celebração de acordos envolvendo direitos e interesses 
metaindividuais. 

O termo ou compromisso de ajustamento de conduta surge dessa forma 
como o instrumento que os órgãos públicos legitimados para a propositura da 
ação civil pública dispõem para celebrar um acordo com o autor de um dano 
aos interesses tutelados por esta ação, visando à integral reparação do status 
quo ante o evento danoso, ou a prevenção da ocorrência deste, através da im
posição de obrigações de fazer, não fazer ou de dar coisa certa, mediante 
aplicação de preceitos cominatórios que garantam eficácia para essa modali
dade de autocomposição de um litígio envolvendo direitos e interesses 
metaindividuais. 

Seu objeto, como pode se extrair da sua previsão legal, é necessariamente a 
adequação da conduta do agente que tenha causado ou venha a causar dano a qual
quer um dos interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos tutelados por 
meio de ação civil pública às determinações legais, sendo condição de validade do 

Tese aprovada por unanimidade. 
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ajustamento de condutas a integral reparação do dano causado ao bem lesado, ou o 
completo afastamento do risco ao bem jurídico difuso.1 

Como era previsível, em se tratando do advento de um novo instrumento 
jurídico, a discussão doutrinária a respeito de sua natureza jurídica e de seus limi
tes vem sendo intensa, especialmente por se tratar de um mecanismo destinado à 

tutela de interesses metaindividuais, área na qual os conflitos doutrinários e 
jurisprudenciais são mais ferrenhos em razão da ausência de uma teoria geral pró
pria para o processo coletivo. 

Um dos tópicos sobre os quais a doutrina especializada debruçou-se com mais 
afinco e sobre o qual os debates foram e continuam sendo mais intensos, foi o da 
discussão a respeito da natureza jurídica do termo de ajustamento de condutas. 

A controvérsia a respeito da natureza jurídica deste novo instituto ficou centrada 
na discussão a respeito da admissão do termo de ajustamento de condutas como uma 
transação, nos moldes propostos pelo art. 840 do Código Civil de 2002 e o respecti
vo art. 1.025 do Código Civil de 1.916. 

Sobre o tema, vários foram os autores que defenderam a possibilidade de reco
nhecimento ou não do termo de ajustamento de condutas como uma forma de tran
sação regulamentada pelo art. 1.025 do Código Civil de 1916, enquanto outros 
muitos diziam justamente o contrário, fundamentando seus raciocínios no art. 1.035 
do Código Civil de 1916 ou no art. 841 do Código Civil de 2002, os quais limitam 
a aplicação da transação a direitos patrimoniais de caráter privado e nos arts. 1.025 e 
840 dos mesmos diplomas retro referidos, por entenderem não ser possível haver 
concessões pelos órgãos públicos legitimados, já que o interesse metaindividual é 
indisponível. 

Pode-se afirmar, contudo, que o resultado deste intenso debate foi a conver
gência das duas principais correntes doutrinárias a uma terceira linha de raciocínio 
mediana que admite que o termo de ajustamento de condutas é uma forma peculiar 
de transação, ou acordo, na qual não há concessões mútuas na obrigação essencial de 
reparação do status quo ante o evento danoso, ou a prevenção da ocorrência deste, 
havendo apenas concessões nos aspectos formais de cumprimento da obrigação prin
cipal, ou seja, no regramento do tempo e modo de cumprimento do elemento essen
cial do ajustamento de condutas. 

É o que se extrai dos seguintes excertos doutrinários: 

"Primeiro é preciso levar em conta que, a rigor, não se trata exatamente de uma 

transação, ou seja, de um acordo, no sentido de uma composição alcançada por 

'concessões mútuas' (CCi, art . 840) [ ... ] 

1 Sobre o tema: "Aliás, é entendimento pacífico o que impõe como condição de validade do termo de 
ajustamento de conduta a necessidade de ele estar a abarcar a totalidade das medidas necessárias à 
reparação do bem lesado, ou o afastamento do risco ao bem jurídico de natureza difusa ou coletiva" 
AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. São 
Paulo: RT, 2003. p. 69. 
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Na verdade o espaço transacional que pode sobejar não inclui a parte substan

tiva da obrigação cominada ou a que se obrigou o responsável pela lesão ao 

interesse metaindividual (v.g. a recuperação de área degradada, com o replantio 

de espécies nativas não é transacionável); já os aspectos formais, a saber, o 
tempo, o modo de cumprir o preceito possam sê-lo [ .. .]"2 
"Porém, se estamos tratando de interesses indisponíveis, pode causar perplexi
dade entabular compromissos se 'só quanto a direitos patrimoniais de caráter 

privado se permite a transação'. Sabidamente os direitos do consumidor não são 

direitos patrimoniais, e as cláusulas pactuadas que impliquem renúncia ou 
disposição de direitos são nulas. 

Contudo, é preciso afIrmar que o objeto do ajustamento de conduta do fornece

dor não são os direitos dos consumidores, esses verdadeiramente indisponíveis, 
mas as condições de modo, tempo e lugar do cumprimento das obrigações 

destinadas a reparar os danos causados. Essas obrigações possuem conteúdo 

patrimonial, uma vez que se destinam a reparar fatos de produtos ou serviços. 
E, ainda que não tenham conteúdo patrimonial imediato - por exemplo, danos 
morais -, a sua reparação será avaliada nestes termos."3 

o debate doutrinário a respeito da natureza dos termos de ajustamento de 

condutas evidencia a situação m uito bem descrita pelo Promotor de Justiça de Santa 
Catarina, Paulo de Tarso Brandão, de absoluta incompatibilidade da utilização de 

institutos e conceitos jurídicos tradicionais, os quais não se harmonizam com os 
novos mecanismos destinados à tutela dos interesses e direitos metaindividuais: 

"Os conceitos que têm influenciado a doutrina e a práxis no que se refere às 

Ações Constitucionais ainda são decorrentes de conceitos ultrapassados de 

Teoria do Estado e do Direito, que já não têm qualquer sentido no Estado 

Contemporâneo: a dicotomia entre Direito Público e Direito Privado; o mito da 
separação das funções no exercício do Poder do Estado; a teoria da ação do 

Processo Civil informando o estudo das Ações Constitucionais. 
De outro lado, mesmo quando há a percepção por parte da maioria dos 

doutrinadores no sentido de que se deva encontrar instrumentos efetivos para 

a tutela dos direitos adjetivados como 'novos', a proposta principal é a da neces
sidade de modifIcação do Processo Civil, sem que h~a a percepção de que esse 
instrumento é incompatível com interesses de outra ordem que não os de natu

reza intersubjetiva. É exatamente por isso que tais doutrinadores ou operado
res sempre afIrmam a necessidade de criação de novos instrumentos processu-

2 MANCUSO, Rodolfo Camargo de. Ação Civil Pública: em defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio 
Cultural e dos Consumidores (Lei 7.347/85 e legislação complementar). 9. ed. São Paulo: RT, 2004. 
p. 330-331. 

3 GRINOVER, Ada Pelegrini. [et. alli.]. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado 
pelos autores do anteprojeto. 8, ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, p. 975. 
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ais capazes de cumprir essa finalidade, mas, repita-se, pensam sempre esses 

novos instrumentos como um Processo Civil mais avançado."8 

Um aspecto a respeito dos termos de ajustamento de condutas, que foi pouco 
abordado pela doutrina especializada, é a sua natureza contratual e os efeitos decor
rentes dessa constatação. Dentre os autores que discorreram sobre o tema destaca-se 
Daniel Roberto Fink: 

"Nesse sentido, a maioria da doutrina que se ocupa dos estudos em direito 

ambiental tem afirmado que o compromisso de ajustamento de conduta confi

gura transação conforme os moldes tradicionais do direito civil, importando, 

entretanto, em peculiaridades próprias. 

[ ... ] 
Por outro lado, a transação, ainda que seja a rigor da forma de extinção de 

obrigações litigiosas, quando analisada sob o prisma do direito ambiental, 

impõe em geral um conjunto de obrigações negativas ou positivas, do qual se 

perfaz um verdadeiro contrato, implicando a obediência de todos os princípi

os e regras aplicáveis a esse. Capacidade das partes, objeto lícito e solenidade, 

como condições gerais de validade dos contratos, e bilateralidade, cláusulas 

penais, vícios nas declarações de vontade são princípios e regras plenamente 

aplicáveis. Apenas é preciso lembrar que o objeto contratual é o estabeleci

mento de obrigações com vistas à plena recuperação do meio ambiente, que, 

por sua vez, se constitui em interesse público indisponível. Essa lembrança 

serve de advertência, pois um instituto trazido do direito privado, como é a 

transação, deve amoldar-se aos princípios que norteiam a tutela do interesse 

público."5 

Nesse sentido, independentemente de ser o termo de ajustamento de condu
tas uma transação nos exatos moldes do art. 840 do Código Civil, ou não, o debate 
acerca do aperfeiçoamento do termo de ajustamento de conduta com vistas a lhe dar 
um grau de eficácia maior na tutela dos interesses metaindividuais deve levar em 
conta o fato de que ele cOlTesponde a um contrato. 

Ainda que o termo de ajustamento de condutas seja abordado como um con
trato pela doutrina especializada, observa-se que o potencial deste instituto assumin
do a função de contrato é subutilizado na celebração dos termos de ajustamento de 
condutas, sendo também pouco explorado pelos doutrinadores, que de um modo 
geral apresentam uma abordagem ordinária dos mecanismos de garantia deste con-

4 BRANDÃO, Paulo de Tarso. Ações Constitucionais: Novos Direitos e Acesso àJustiça. Florianópolis: 
Habitus, 2001, p. 191. 

5 FINK, Daniel Roberto. Alternativa à Ação Civil Pública Ambiental (reflexos sobre as vantagens do 
termo de ajustamento conduta) . In: MILARÉ, Edis. (coord.) Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 -15 
anos. São Paulo: RT, 2001, p. 119 
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trato, interpretando de forma restritiva o termo "cominações" previsto na redação do 
art. 5°, 6° da Lei de Ação Civil pública.6 

A doutrina vem interpretando que as cominações a que se refere o art. 5°, §6° 

da Lei de Ação Civil Pública são cláusulas penais, as quais têm finalidades moratória 

e compensatória, visando coagir o contraente a cumprir voluntariamente as obriga

ções destinadas a reparar ou a prevenir o dano a um interesse metaindividual previs
tos no termo de ajustamento de condutas. 

Sobre o tema colhem-se os escólios de Daniel Roberto Fink: 

"O § 6° do art. 5° menciona que o compromisso será tomado dos interessados, 

'mediante cominações'. Tendo em vista a natureza das obrigações assumidas, 

em especial as de não fazer e fazer, que não têm conteúdo econômico imediato, 

e mesmo a de pagar indenização - dar - , quer a lei que se prevejam no título 

mecanismos de garantia do cumprimento das obrigações ali assumidas. Em 

geral, cuida-se de prever cláusulas penais. 

É sabido que as cláusulas penais têm dupla finalidade: meio intimidativo capaz 
de levar o devedor ao cumprimento da obrigação; e flXação antecipada de per
das e danos a serem suportados pela parte inadimplente, em favor do credor."7 

o atual cenário em que se encontra a discussão acadêmica a respeito dos ter

mos de ajustamento de conduta deve ser analisado em consonância com uma discus

são que se trava em um plano mais amplo na doutrina especializada, que é o polêmi

co tema da efetividade da tutela dos interesses metaindividuais. 
O debate a respeito da eficácia da tutela coletiva em nosso ordenamento jurí

dico começa a ganhar força após os vinte anos desde a publicação da Lei de Ação 
Civil Pública (Lei n. 7.347/85), como pode-se perceber na recente obra publicada e 

coordenada por Edis Milaré, que a apresenta afirmando que os desafios atinentes à 
implementação da tutela coletiva em nosso ordenamento jurídico são muitos, desta

cando-se dentre eles, aqueles oriundos do manuseio inadequado dos instrumentos 

da ação civil pública, os quais podem dar azo a seu descrédito: 

"Retomando o que se disse quando da comemoração dos dez anos da Lei n. 

7.347/85, não apenas a ciência jurídica enriqueceu -se com o estudo e a prática 
da ação civil pública, mas, sobretudo, alargaram-se as fronteiras dos direitos da 
sociedade civil mediante iniciativas e procedimentos que, mais do que jurídicos 
e processuais, forma social e politicamente pedagógicos, porquanto desperta

ram mais e mais a consciência de cidadania e, por isso, desencadearam proces-

6 Art. 5°. § 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajusta
mento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial. 

7 FINK, Daniel Roberto. Alternativa à Ação Civil Pública Ambiental (reflexos sobre as vantagens do 
termo de ajustamento conduta). In: MILARÉ, Edis. (coord.) Ação Civil Pública: Lei 7.347/85 -15 
anos. São Paulo: RT, 2001, p. 125. 
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sos participativos orientados à defesa do patrimônio coletivo e da sadia qualida

de de vida dos cidadãos. 
[ ... ] 
De outra, infelizmente, é necessário reconhecer que tanto o ordenamento jurí

dico nacional tem muito caminho por fazer como também o sistema político 
inspirado no ideal democrático ainda é frágil, com muitos percalços a vencer. 
[ .. . ] 
Em contrapartida, cumpre reconhecer que o recurso indiscriminado e mal hm

damentado aos instmmentos da ação civil pública pode desfigurar, também ele, 

a verdadeira imagem da tutela jurisdicional dos interesses pelos quais essa 
medida é invocada. Neste caso parece oportuno recordar que se, por um lado a 
lei não pode ser ignorada, por outro a sua aplicação não pode ser banalizada por 
iniciativas infundadas e motivos arbitrários, juridicamente inconsistentes ou 
socialmente sectários, como tem sucedido"8 

No que diz respeito especificamente ao termo de ajustamento de condutas, 
observa-se que ainda prepondera uma visão romantizada a respeito de sua aplicação, 
no sentido de que a simples formalização do ajustamento de conduta, ou mesmo a 
instauração de inquéritos civis e procedimentos preliminares, se basta para garantir 
uma tutela eficaz dos interesses metaindividuais, circunstância essa que pode levar 
aos efeitos deletérios do uso indiscriminado desse importante instrumento de tutela 
coletiva, como pode-se observar nas seguintes afirmações: 

"Tanto o inquérito civil, privativo do Ministério Público (art. 8°, §1°, da LACP), 

quanto o compromisso de ajustamento de conduta, que pode ser tomado do 

interessado por qualquer órgão público legitimado (art. 5°, §6°), são instmmen

tos que se vêm mostrando muito idôneos para a resolução rápida e efetiva de 
conflitos envolvendo os direitos coletivos sem a necessidade de se recorrer à via 

judicial. 
Freqüentemente só a instauração de um inquérito civil ou procedimento admi

lústrativo pelo Ministério Público basta para que o infrator, objetivando evitar 

a condição de réu e outros transtornos que a atividade ministerial possa lhe 

causar, corrija espontaneamente a sua conduta tornando desnecessária até 

mesmo a negociação que redundaria em um compromisso de ajustamento de 
conduta. Este, por sua vez, mais vantajoso por viabilizar a execução judicial das 
obrigações assumidas e das multas por seu descumprimento, ainda possibilita 
um debate mais aprofundado sobre as formas de solucionar situações que cos

tumam envolver inúmeras variantes relacionadas a áreas do conhecimento es
tranhas ao direito, bem como interessados outros que não só o infrator, incluin

do membros da sociedade atingidos por sua atividade e que, na via judicial, 

8 MILARÉ, Edis (coord.). A Ação Civil Pública após 20 anos; efetividade e desafios. São Paulo: RT, 
2005, p. 5-6. 
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teriam muito restringida sua possibilidade de intervir no equacionamento da 
situação lesiva."9 

A perpetuação desta ótica sob a qual o termo de ajustamento conduta é visto 
por seus operadores pode fazer com que o importante instituto adquira um grau de 
ineficácia tão alto que acabe por desvirtuá-lo. 

O presente artigo encontra-se centrado sobre o estudo de mecanismos destina
dos a incrementar a eficácia e, por conseguinte, a efetividade dos termos de ajustamen
to de conduta, tanto sob o ponto de vista normativo interno dos ministérios públicos e 
dos demais órgãos públicos legitimados a utilizar esse importante instrumento de tute
la, quanto sob o ponto de vista contratual, por intermédio da adoção de mecanismos de 
garantia do cumprimento mais adequados às obrigações que são usualmente firmadas 
nestes contratos, ultimando auxiliar a transposição desta visão romântica do termo de 
ajustamento de condutas para uma visão mais realista deste instituto. 

2. DA NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS DE CON
TROLES ADMINISTRATIVOS MAIS RIGOROSOS DO CUMPRIMENTO 
DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS 

Não obstante o quadro acima delineado, não há como se negar que o termo de 
ajustamento de condutas tem desempenhado um papel importante na tutela dos 
interesses individuais. 

Os dados do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, obtidos por 
intermédio do Relatório de Atividades das Procuradorias e Promotorias de Justiça 
em 2004,10 demonstram um contínuo incremento no número de termos de ajusta
mento de condutas celebrad s pelos promotores de justiça catarinenses, os quais 
firmaram 412 destes termos no ano de 2004, número esse 23,72% maior do que o 
do ano anterior, devendo ainda ser acrescentados a esses os 39 termos de ajustamento 
de conduta firmados na área da infância e da juventude. 

"Diferentemente do período anterior em que se apurou diminuição na quanti

dade de Inquéritos Civis e Procedimentos Administrativos Preliminares ins

taurados e Peças de Informação recebidas, houve no ano de 2004 aumento 
destes em percentual da ordem de 30,43%. Foram 3.227 inquéritos civis, pro

cedimentos administrativos e peças informativas instauradas em 2004 contra 
2.474 no ano de 2003. 
Cresceu também o número de termos de ajustamento de conduta firmados, 

com o conseqüente arquivamento dos procedimentos administrativos respecti-

9 GA VRONSKI, Alexandre do Amaral. Das origens ao ruturo da Lei de Ação Civil Pública: o desafio 
de garantir acesso à justiça com efetividade. In: MILARÉ, Edis (coord.). A Ação Civil Pública após 
20 anos: efetividade e desafios. São Paulo: RT, 2005, p. 32. 

10 http://portalmpsc.mp.sc.gov. brl site/ portal! portal_detalhe.asp?campo=366 7 
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vos. Foram registrados 412 ajustamentos firmados, o que representa um incre
mento da ordem de 23,72% em relação ao ano de 2003, quando eles haviam 

sido 333. Os arquivamentos desses procedimentos administrativos sem a cele
bração de ajustamento de condutas também aumentou, chegando a 1.069 

ocorrências, num incremento de 46,63% em relação ao ano de 2003."11 

"Na área da defesa dos direitos difusos e coletivos das crianças e adolescentes, 

as Promotorias de Justiça instauraram 914 Inquéritos Civis ou Procedimentos 
Administrativos Preliminares, tendo sido celebrados 39 termos de ajustamento 
de conduta, com o conseqüente arquivamento dos procedimentos. Foram ar

quivados, também, 232 procedimentos, no entanto sem a celebração de aj uste 

de conduta. Foram ajuizadas, ainda, 1.326 ações civis, sendo 53 ações civis 

públicas; 700 ações visando a adoção de medidas de proteção ou a verificação 
de situação de risco de criança ou adolescente; 253 ações de destituição ou 

suspensão do pátrio poder; 61 ações para apuração de infração administrativa 
por entidade de atendimento a criança ou adolescente; e 259 ações diversas."12 

Em consulta ao sistema de Gerenciamento de Informações Municipais 
(GIM)13 do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, percebe-se que a ten
dência mantém-se inalterada no ano de 2005, sendo que no período de janeiro a 
setembro de 2005 foram firmados 606 termos de ajustamento de condutas na área 
cível, englobando as subáreas do meio ambiente, do consumidor, da moralidade ad
ministrativa, dos idosos, dos portadores de deficiência, da saúde, de funções e outras, 
e 38 Termos de Ajustamento de Conduta na área da infância e juventude. 

Todavia, o controle da real eficácia dos inúmeros termos de ajustamento de 
condutas firmado tem sido pouco rigoroso, como será demonstrado. 

O s dados supra referidos permitem inferir que essa ferramenta de tutela coletiva 
é largamente empregada pelos promotores catarinenses, não sendo, entretanto, possível 
deduzir que esses termos de ajustamento de condutas foram eficazes, já que a 
Corregedoria-Geral do Ministério Público de Santa Catarina limita-se a obter dados 
até o arquivamento dos inquéritos civis e procedimentos administrativos preliminares e 
de termos de ajustamento de conduta que se encontram em execução,14 não havendo 
previsão normativa de colheita de dados estatísticos a respeito do cumprimento das 
obrigações pactuadas nos termos de ajustamento de condutas,15 tampouco de ações de 

11 http://portalmpsc.mp.sc.gov.brlsitelconteudo/ cgmp/relatorio/2004/2_3 _atividades_promotorias_civel.doc 
12 http://pOltalmpsc.mp.sc.gov.brl sitel conteudo/ cgmp/ relatorio/2004/2_ 4 _atividades_promotoriasj .nfancia.doc 
13 http://portalmpsc.mp.sc.gov.brlsite/portallPortal_04.asp?secao_id=13&secao_principal=13 
14 Os quais correspondem 465 no período de jan/set 2005 (Fonte GIM - MPSC) . 
15 Em dezembro de 2004 a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Santa Catarina editou o Ato 

CGMP n.o 19/2004, que instituiu novos modelos, regulou a remessa e o arquivamento dos relatórios 
mensais de atividades das Promotorias deJustiça, revogando o Ato CGMP n. 09/00. Sob o ponto de 
vista da temática sob exame, o novo ato normativo não trouxe qualquer mudança ao regime de coleta 
de dados, uma vez que nenhum dos atos normativos exige que os membros do Ministério Público 
catarinense prestem contas do cumprimento das obrigações dos Termos de Ajustamento de Conduta. 
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execução ajuizadas em razão do descumprimento de obrigações de dar quantia certa, 
de fazer ou não-fazer pactuadas em termos de ajustamento de condutas. 

Denota-se a partir das diretrizes normativas retro, ao menos no que diz respeito 
ao Ministério Público catarinense, que a preocupação da instituição com o cumpri
mento das obrigações fIxadas nos termos de ajustamento de condutas ainda é incipiente. 

Situação diversa é observada no Ministério Público paulista, que por intermé
dio do Ato n. 03/03 CGMP/SP, de 17 de dezembro de 2003, exige que os promo
tores de justiça prestem informações prestem informações a respeito do número de 
termos de compromisso de ajustamento de conduta: a) fIrmados no período; b) em 
verifIcação; c) cumpridos e d) das execuções judiciais em andamento. 

Mostra-se necessário, deste modo, que sejam adotados pelos órgãos públicos 
legitimados mecanismos de controle mais rigorosos do cumprimento das obrigações 
pactuadas nos termos de ajustamento de condutas, possibilitando assim, especifIca
mente no caso do Ministério Público, que tanto os seus órgãos de execução quanto 
de administração superior tenham acesso a dados que lhes permitam identifIcar de 
plano situação de inadimplência das obrigações pactuadas, possibilitando o imediato 
ajuizamento das ações de execução. 

Ressalta-se ainda que o controle da efIcácia dos termos de ajustamento de 
conduta não deve ficar restrito ao âmbito interno dos órgãos legitimados, devendo ser 
franqueado acesso ao inteiro teor dos termos de ajustamento de condutas a todos os 
titulares dos interesses difusos abrangidos por esses contratos, possibilitando assim 
que a sociedade auxilie o Ministério Público e as demais partes legitimadas na fisca
lização do cumprimento destas obrigações. 

A publicidade, neste sentido, é essencial para que os termos de ajustamento de 
conduta cumpram com suas finalidades, nas precisas palavras de Fernando Reveren
do Vidal Akaoui: 

"Conforme já acima descrito, o compromisso de ajustamento de conduta é ato 

administrativo, e, assim sendo, deve guardar respeito aos princípios gerais que 
norteiam os atos desta natureza, entre aquele que mais relevância possui para 
a correta fiscalização por parte da coletividade e de seus órgãos de órgãos de 

tutela, qual seja, o da publicidade. 
De fato, é por meio da publicidade dado ao compromisso de ajustamento firma
do que a sociedade poderá tomar conhecimento da existência daquele instru
mento de defesa de seus interesses, podendo, se for o caso, se insurgir contra 
seus termos, caso não estejam de acordo com a necessidade e a expectativa de 
resguardo dos bens tutelados."16 

Neste tópico é necessário registrar que a publicidade dada aos termos de ajus
tamento de conduta firmados pelos diversos ministérios públicos ainda é precária e 
seu nível é muito variado em cada Ministério Público. 

16 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamento de Conduta Ambiental. São 
Paulo: RT, 2003, p. 100-101. 
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No caso do Ministério Público catarinense deve se ressaltar a excelente divul
gação dada aos Relatórios Anuais de Atividades e aos Relatórios Mensais de Ativida
des divulgados pela Corregedoria-Geral na Internet a qualquer pessoa, situação não 
verificada em outros ministérios públicos, nos quais o acesso a estes dados é restrito à 
Intranet, dificultando sua consulta. 

Por outro lado, no que concerne à publicidade dada ao inteiro teor dos termos 
de ajustamento de condutas, observa-se que a divulgação no Ministério Público 
catarinense é limitada à Intranet, não havendo sequer aí divulgação de todos os ter
mos de ajustamento de conduta firmados, situação diversa, por exemplo, dos minis
térios públicos do Rio Grande do Sul e de São Paulo, que dão ampla divulgação dos 
termos de ajustamento de condutas firmados em seus sites na Internet. 

Em pesquisa informal nos sites dos ministérios públicos na Internet, constatou
se que há divulgação de alguns termos de ajustamento de condutas firmados nas seções 
dos Centros de Apoio Operacional dos ministérios públicos de Alagoas, Amazonas, 
Distrito Federal, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Ge
rais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e São Paulo, 
não tendo sido possível localizar, nesta sucinta pesquisa pela Internet, termos de ajus
tamento de condutas nos sites dos ministérios públicos do Acre, Bahia, Goiás, Mato 
Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e 
Tocantins. De qualquer modo, a localização dos termos de ajustamento de condutas 
não é algo fácil nos sites de qualquer desses ministérios públicos, sendo um pressuposto 
para o sucesso na busca o conhecimento da função dos Centros de Apoio Operacional, 
o que por si só basta para impossibilitar a localização destes importantes mecanismos 
de tutela de interesses metaindividuais pela maior parcela de seus titulares. 

Essa situação poderia ser evitada com a indicação clara de um link para os 
termos de ajustamentos de conduta na página inicial dos sites dos ministérios públi
cos, aliada à divulgação de todos os termos firmados, medida que aumentaria de 
forma sensível o grau de eficácia do princípio da publicidade. 

3. DA NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE GARANTIAS CONTRATUAIS 
ADEQUADAS ÀS OBRIGAÇÕES PACTUADAS NOS TERMOS DE 
AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADOS 

Como restou demonstrado com clareza por Daniel Roberto Fink, o termo de 
ajustamento de condutas, independentemente da solução que a doutrina abalizada 
apresente para e sua natureza jurídica, é materializado por intermédio de um contra
to firmado por um ente público legitimado (Ministério Público e os órgãos públicos 
legitimados).17 

Não obstante a doutrina não descrever o termo de ajustamento conduta como 
um típico contrato administrativo, todas as características desta espécie de contratos 

17 Não será abordado neste artigo o debate a respeito da utilização indevida pelo legislador do termo 
"órgãos públicos" para especificar os entes públicos legitimados a celebrar termos de ajustamento de 
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são explicitadas por aqueles que se debruçam sobre o tema, especialmente no que diz 
respeito à incidência das cláusulas exorbitantes do contrato administrativo nos ter
mos de ajustamento de conduta, senão vejamos. 

Celso Antônio Bandeira de Mello define o contrato administrativo como a 
relação jurídica formada entre as partes por um acordo de vontades, em que elas se 
obrigam reciprocamente a prestações concebidas como contrapostas, as quais podem 
ser alteradas unilateralmente ou extintas pelo Poder Público: 

"Tradicionalmente entende-se por contrato a relação jurídica formada por um 

acordo de vontades, em que as partes obrigam-se reciprocamente a prestações 

concebidas como contrapostas e de tal sorte que nenhum dos contratantes pode 

unilateralmente alterar ou extinguir o que resulta da avença. Daí o dizer-se que 

o contrato é uma forma de composição pacífica de interesses e que faz lei entre 

as partes. 

[ ... ] 
Nem todas as relações jurídicas travadas entre Administração e terceiros resul

tam de atos unilaterais. Muitas delas procedem de acordo de vontade entre o 

Poder Público e terceiros. A estas últimas costuma-se denominar 'contratos'. 

Dentre eles distinguem-se, segundo a linguagem doutrinária corrente: 

a) contratos de Direito Privado da Administração da Administração; 

b) "contratos administrativos". 

[ ... ] 
Ditos contratos diferem entre si quanto à disciplina do vínculo. Isto é: enquanto 

os contratos de Direito Privado travados pela Administração regulam-se em 

seu conteúdo pelas normas desta província do Direito - ressalvados os aspectos 

supra-referidos -, os 'contratos administrativos' assujeitam-se às regras e prin

cípios hauridos no Direito Público, admitida, tão só, a aplicação supletiva de 

normas privadas compatíveis com a índole pública do instituto. 

Tal disciplina marca-se sobretudo (embora não só) pela possibilidade de a 

Administração Pública instabilizar o vínculo, seja: 

a) alterando unilateralmente o que fora pactuado a respeito das obrigações do 

contratante; 

b) extinguindo unilateralmente o vínculo ."18 

A mutabilidade unilateral, característica marcante do contrato administrativo, 
é explicitada com brilhantismo por Fernando Reverendo Vidal Akaoui, que, no en-

condutas, recomendando-se a leitura dos ensinamentos de Rodolfo Camargo de Mancuso a respeito 
do tema em sua obra Ação Civil Pública (MANCUSO, Rodolfo Camargo de. Ação Civil Pública: 
em defesa do Meio Ambiente, do Patrimônio Cultural e dos Consumidores (Lei n. 7.347/85 e 
legislação complementar). 9. ed., São Paulo: RT, 2004, p.323 e seguintes). 

18 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18 ed. São Paulo: Malheiros, 
2005, p. 574-576. 
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tanto, não o classifica como contrato administrativo, limitando-se a conceituá-lo 
como ato administrativo (em sentido amplo), gênero do qual os contratos são espéci
es,19 como já visto no item 2 supra (vide nota 19): 

"Com efeito, o compromisso de ajustamento de conduta obtido pelo órgão 

público, seja ele qual for, não se torna imutável, não sendo correto tentar equi

pará-lo à sentença, que sofre os efeitos da coisa julgada. 

Portanto, verificando-se a necessidade de reajustamento dos termos do com

promisso anteriormente firmado, não deverá o órgão público relutar em tentar 

obter a composição com o interessado, e, não obtendo êxito neste intento, lançar 

mão das medidas judiciais cabíveis."20 

A classificação dos termos de ajustamento de conduta como contratos admi
nistrativos é mais evidente, quando se utiliza o conceito de contrato administrativo 
proposto por Marçal ]usten Filho e partilhado por outros administrativistas, pelo 
qual o contrato administrativo é caracterizado pela presença de pelo menos uma das 
partes atuando no exercício da função administrativa: 

"Prefere-se definir contrato administrativo como o acordo de vontades destina

do a criar, modificar, ou extinguir direitos e obrigações, tal como facultado 

legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no exercício da 

função administrativa". 21 

o reconhecimento de que o termo de ajustamento de condutas é um contrato 
administrativo possibilita uma evolução na exegese deste instrumento de tutela cole-

19 Não obstante não haver indicação se o conceito usado pelo autor é de ato administrativo em sentido 
amplo, colhe-se que o conceito de ato administrativo em sentido estrito é inaplicável ao termo de 
ajustamento conduta, pois não se trata de ato unilateral da Administração Pública, afeiçoando-se mais 
este instituto da tutela coletiva ao conceito de contrato administrativo. Sobre o tema colhem-se as 
lições de Celso Antônio Bandeira de Mello após expor seu conceito de ato administrativo: 
"O conceito que acaba de se dar corresponde a uma noção de ato administrativo em sentido amplo. 
Abrange, pois, atos gerais e abstratos, como costumam ser os regulamentos, as instruções (e muitas 
resoluções), e atos convencionais, como os chamados contratos administrativos. ° conceito que se acaba de dar corresponde a uma noção de ato administrativo em sentido amplo.[ ... ] 
Ao lado deste conceito pode-se formular um conceito de ato administrativo em sentido estrito.[ ... ] 
Em acepção estrita pode-se conceituar o ato administrativo como os mesmos termos utilizados, 
acrescentando-se as características da concreção e unilateralidade. Daí a seguinte noção: declaração 
unilateral do Estado no exercício das prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos concre
tos complementares da lei (ou excepcionalmente, da própria Constituição, aí de modo plenamente 
vinculado) expedidos a título de ll1e dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgãos 
jurisdicional) ." In: MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18. ed., 
São Paulo: Mall1eiros, 2005, p. 357-358. 

20 AKAOUI, Fernando Reverendo Vidal. Compromisso de Ajustamen to de Conduta Ambiental. São 
Paulo: RT, 2003, p. 99-100. 

21 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 277. 
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tiva, especialmente no que diz respeito aos mecanismos de garantia de execução de 
suas obrigações, permitindo que técnicas de garantia e avaliação de risco contratual 
que já vêm sendo aplicadas pela Administração Pública, especialmente pelos bancos 
de desenvolvimento,22 sejam incorporadas nos termos de ajustamento de conduta, 
permitindo um grau de eficácia maior deste instrumento de tutela dos interesses 
metaindividuais. 

Como foi demonstrado no item 1 supra, a doutrina vem interpretando de 
forma restritiva a expressão "mediante cominações" prevista na parte final do §6° do 
art. 5° da Lei n. 7.347/85, visualizando nestas cominações apenas cláusulas penais 
com finalidades moratória e compensatória, na hipótese de inadimplemento pelo 
tomador do termo de ajustamento de condutas. 

Essa posição doutrinária espraia seus efeitos na prática da formalização destes 
contratos. Mesmo sendo difícil generalizar essa afirmação, tendo em vista a dificuldade 
já evidenciada de acesso aos termos de ajustamento de condutas formulados por mem-

22 Não serão abordados de forma mais profunda neste momento os métodos para análise de risco, os 
quais podem ser incorporados no processo decisório para celebração de um termo de ajustamento 
conduta atuando com uma importante ferramenta de auxilio dos entes públicos, evitando a pactuação 
de contratos que a análise de ri co apontaria como muito arriscados sob a ótica da inadimplência. 
Apenas a título de ilustração, interessante mencionar o processo básico de avaliação de risco nas 
palavras de Sebastião Bergamini Jr., Luiz Ferreira Xavier Borges, Regis da Rocha Motta, Guilherme 
Marques Calôba e Letícia Nabuco Villa-Forte no artigo Modelo de Avaliação de Risco de Crédito 
em Projetos de Investimento quanto aos Aspectos Ambientais, publicada no si te do BNDES (http:l 
/www.bndes.gov.brlconhecimento/especial/risco.pdf): 
"A concessão de crédito tradicional geralmente envolve modelos es tatísticos e regressões, para a 
avaliação do potencial de inadimplemento de um dado cliente, empresa ou projeto . Tais modelos são 
diferenciados visando adaptar o instrumental analítico a dimensões extremamente diversificadas: 
desde o crédito pessoal, passando por créditos a pequenas empresas, chegando a avaliações de grandes 
empresas exploradoras de petróleo ou mineradoras, de porte mundial. 
Um modelo para avaliação de risco de crédito de empresas considera, em geral, os indicadores 
extraídos das demonstrações contábeis, ou seja, estuda os dados advindos do balanço patrimonial e 
outras declarações contábeis, buscando extrair indicadores que tenham alto poder explicativo e elevado 
grau preditivo em termos de endividamento, lucratividade e outras dimensões. Outro importante 
dado que compõe o modelo é o comportamento histórico da empresa, em outros empréstimos que 
possa ter solicitado. 
Em geral um modelo de avaliação de risco de crédito e de concessão de financiamento envolve três 
etapas: 
(1) Pontuação: consiste em gerar, a partir dos indicadores, do histórico e de outros dados, uma determi
nada pontuação indicativa da situação/evolução do desempenho da empresa analisada com relação a 
parâmetros representativos do desempenho médio de uma amostra de empresas setorial ou global; 
(2) Classificação ou rating: consiste em, através de uma tabela de intervalos de pontos, transformar a 
pontuação em uma classe específica de risco de crédito, tipicamente entre A e D, denotativos de uma 
qualidade intrínseca de risco, sendo o rating AAA o melhor que uma empresa poderá alcançar, e Do 
pior, significando potencial de inadimplência muito elevado (e.g., MOTTA &CALÔBA, 2002); 
(3) Decisão de Concessão do Crédito: caso o rating possibilite a concessão do empréstimo, é detenni
nada uma taxa de juros, que obedecerá, necessariamente, o critério de conceder menores taxas de juros 
para as empresas com melhor rating,na medida em que estão associadas perdas esperadas diferente 
para cada nível de risco. 
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bros do Ministério Público, colhe-se por intermédio da análise dos dezessete termos de 
ajustamento de conduta publicados pelo Centro de Apoio Operacional do Meio Am
biente de Santa Catarina na sua Intranet, que dos dezesseis termos efetivamente ana
lisados23 em quinze deles a única medida destinada a coagir o cumprimento das obri
gações pactuadas era a cláusula penal com previsão de multas simples com incidência 
diária ou não, sendo que em um destes termos sequer havia previsão de cláusula penal, 
não havendo previsão de garantias contratuais em nenhum dos termos analisados. 

Deve-se ressaltar que tecnicamente a cláusula penal não é classificada como 
uma garantia do cumprimento das obrigações pactuadas em um contrato, mas sim 
uma obrigação acessória destinada a evitar, por intermédio de coação sobre o devedor, 
o inadimplemento da obrigação,24 o que permite afirmar que de um modo geral os 
termos de ajustamento de conduta são firmados sem que haja nada que garanta o 
adimplemento de suas obrigações. 

Não se mostra adequado que no atual estágio de evolução da teoria contratual 
que sejam firmados por entes da Administração Pública contratos denominados ter
mos de ajustamento de conduta, destinados a disciplinar as condições de modo, tempo 
e lugar do cumprimento das obrigações destinadas a reparar ou prevenir danos causados 
a interesses indisponíveis, sem que haja qualquer garantia do cumprimento destas obri
gações, as quais em muitas oportunidades possuem um elevado valor econômico. 

Assim, mostra-se necessário que os entes públicos legitimados, no seu agir na 
defesa dos interesses metaindividuais, passem a inserir obrigatoriamente cláusulas 
contratuais que prevejam garantias reais como a hipoteca e o penhor, e/ou garantias 
pessoais como o aval e a fiança, destinadas a assegurar o adimplemento das obrigações 
pactuadas nos termos de ajustamentos de conduta. 

Referida medida corresponde apenas ao primeiro passo na longa e árdua cami
nhada no sentido da já mencionada transposição desta visão romântica do termo de 
ajustamento de condutas para uma visão mais realista deste instituto. 

Diz-se que esse seria um primeiro passo, pois não obstante representar um 
grande avanço na área da defesa dos interesses coletivos que atualmente são tutelados 
nos termos de ajustamento de conduta sem garantia alguma, a eficácia destas garan
tias é severamente criticada, em razão das deficiências inerentes ao seu processo de 
execução, como se observa a partir das lições de Luiz Ferreira Xavier Borges ao dis
sertar sobre as garantias em operações bancárias: 

"As garantias bancárias básicas utilizadas para colaborações financeiras de lon

go prazo são, normalmente, as garantias reais e as garantias pessoais. A praxe 

23 Não foi possível localizar um dos termos de ajustamento de condutas publicados. 
24 Conforme o conceito de cláusula penal publicado por Carlos Roberto Gonçalves: "Cláusula penal é 

obrigação acessória, pela qual se estipula pena ou multa destinada a evitar o inadimplemento da 
principal, ou o retardamento de seu cumprimento. É também denominada pena convencional ou 
multa contratual." In: GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações (Parte Geral).5. ed., 
São Paulo: Saraiva, 2002, p. 120. 
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valoriza mais as primeiras, obedecendo a um contexto que vem se transforman

do rapidamente. Como o seguro de crédito financeiro e outras modalidades 

alternativas de garantias ainda não têm ampla utilização no Brasil, limitamo

nos às garantias tradicionais neste exame. 

As garantias reais são aquelas que incidem sobre um bem ou coisa específica 

(res, em latim, significa coisa), e as mais usadas, hoje, são a hipoteca, o penhor e 

a alienação fiduciária. As garantias pessoais incidem sobre todo o patrimônio 

dos coobrigados, sem determinação expressa sobre um bem específico. É inte

ressante destacar que essas garantias só incidem sobre o patrimônio, nunca 

sobre a liberdade do devedor, ou seja, um devedor insolvente, sem patrimônio, 

estará fora do alcance de qualquer medida de execução de contrato. Daí, por 

exemplo, a importância de um bom cadastro, que analisa a posição de solvência, 

e de uma avaliação ou classificação de risco. 

Entretanto, a eficácia das garantias tradicionais está em xeque devido aos pro

blemas processuais e legais que envolvem a sua execução. Essas garantias são 

ótimas quando tudo corre bem com o projeto. Porém, em caso de necessidade 

de execução, vários problemas envolvendo a renegociação e a recuperação de 

crédito depreciam enormemente o retorno dos encargos e, muitas vezes, mesmo 
do principal emprestado"25 

Os demais passos desta travessia em busca de um maior grau de eficácia aos 
termos de ajustamento de conduta, ao que tudo indica estão direcionados na intro
dução de mecanismos de garantia mais eficazes, devendo o Ministério Público e os 
demais órgãos legitimados, buscar na experiência de setores da Administração Públi
ca mais afeitos à gestão de risco e na pactuação de contratos estes instrumentos. 

Assim poderão ser incorporados na práxis da tutela contratual dos interesses 
metaindividuais métodos de avaliação de risco, cláusulas contratuais que prevejam 
garantias prestadas por terceiros que se somariam às demais garantias reais e pessoais 
pactuadas no termos de ajustamento de conduta tais como os contratos de prestação 
de garantia bancária destinados a assegurar as obrigações pactuadas nos termos de 
ajustamento de condutas, além de garantias prestadas pelo tomador do termo de 
ajustamento conduta com intervenção de instituições financeiras, tais como a caução 
de títulos de crédito, dentre outras, que possibilitariam inclusive a obtenção de fun
dos para impor o cumprimento das obrigações de fazer por terceiros na hipótese de 
execução judicial do termos de ajustamento de condutas. 

Enfim, as possibilidades são as mais variadas, podendo ser adequadas à reali
dade de cada termo de ajustamento conduta. 

O que se faz necessário no atual momento de convergência pela busca de 
efetividade da tutela dos interesses metaindividuais é perceber que a simples pactuação 
dos termos de ajustamento de condutas não se basta para a reparação ou prevenção 

25 http://www.bndes.gov.brlconhecimento/revistalrevll06.pdf 
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dos danos a interesses coletivos, sendo imperiosa a adoção de mecanismos eficientes 
de controle do cumprimento das obrigações pactuadas nestes contratos, os quais 
devem estar dotados de cláusulas contratuais que venham a garantir o seu 
adimplemento, devendo ser dada ampla divulgação aos termos de ajustamento de 
conduta, possibilitando assim a sua fiscalização por todos os titulares dos interesses 
defendidos por esse contrato. 

4. CONCLUSÕES 

Conclui-se, portanto, que: 

- É necessário que sejam adotados pelos órgãos públicos legitimados mecanis
mos de controle mais rigorosos do cumprimento das obrigações pactuadas nos ter
mos de ajustamento de condutas, a semelhança do Ato n. 03/03 CGMP/SP. 

- Deve ser dada a publicidade adequada aos termos de ajustamento de con
duta, preferencialmente por meio da publicação de todos os termos de ajustamento 
de conduta firma nos sites dos ministérios públicos e demais legitimados na Internet, 
indicando-se claramente a sua localização nos sites, permitindo assim o controle dos 
termos de ajustamento de conduta pelos titulares dos interesses metaindividuais. 

- O termo de ajustamento de conduta é uma espécie de contrato administra
tivo, no qual devem estar previstas garantias contratuais reais e/ou pessoais, prestadas 
pelo signatário do termo de ajustamento de conduta ou por terceiros, adequadas à 
complexidade das obrigações pactuadas e idôneas para a garantia do cumprimento 
destas obrigações e para a defesa do interesse metaindividual tutelado. 
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POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAl* 

Antônio Ozório Leme de Barros 

Promotor de Justiça/SP 

Resumo: O alcance do comando imposto pelo art. 127, caput, da Constitui
ção Federal deve ser aferido mediante análise lógica e teleológica que leve em consi
deração as demais disposições da Carta Magna de 1988; a luta pela inclusão social de 
parcela expressiva do povo brasileiro, a fim de que lhe seja garantido o exercício dos 
direitos fundamentais que a ordem constitucional reconhece, é, possivelmente, a 
mais importante tarefa que se impõe ao Ministério Público. 

1. NOTA EXPLICATIVA 

Vi ontem um bicho 

Na imundície do pátio 

Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 

Engolia com voracidade. 

o bicho não era um cão, 

Não era um gato, 
Não era um rato. 

o bicho, meu Deus, era um homem. 
(Manuel Bandeira) 

Parte deste trabalho integrou o conteúdo de tese recentemente apresentada 
pelo autor ao III Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo, l sob o 
título Atuação do Ministério Público em Favor de Programas de Transportes Coletivos 
como Forma de Combate à Exclusão Social, que logrou aprovação tanto no Grupo de 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Realizado no período de 24 a 27 de agosto de 2005, em São Paulo, SP. 
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Trabalho em que foi debatida como na Sessão Plenária2 do encontro; o tema central 
aqui exposto, em que se propõe o entendimento de que a atuação do Ministério 
Público deva estar direcionada para o combate à exclusão social (que engloba o con
ceito de pobreza), era lá apontado como fundamento jurídico de tese a defender a 
necessidade de que o Parquet atue em favor de programas de transporte público, 
vistos como valorosas ferramentas de inclusão social. 

Todavia, na tese apresentada ao UI Congresso do Ministério Público do Esta
do de São Paulo, tal fundamento não pôde receber abordagem mais adequada em 
vista dos limites impostos à extensão do texto. 

Longe do propósito de esgotar o assunto, o que pretende o autor, nesta tese, é 
oferecer, ao exame dos seus pacientes leitores, uma linha de compreensão do papel 
que a Constituição Federal efetivamente reservou para o Ministério Público. 

2. POBREZA E EXCLUSÃO SOCIAL 

Tal qual sustentamos em Atuação do Ministério Público em Favor de Progra

mas de Transportes Coletivos como Forma de Combate à Exclusão Social, trabalho ao 
qual nos referimos acima, o conceito de exclusão social é mais abrangente que o de 
pobreza. 

A noção de pobreza parte de referenciais predominantemente econômicos. De 
acordo com o relatório final (publicado em 1999) da Comissão Mista Especial destina

da a estudar as causas estruturais e conjunturais das desigualdades sociais e apresentar solu

ções legislativas para erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais 

e regionais, integrada por membros do Congresso Nacional, pode-se 

"considerar a pobreza em termos absolutos ou relativos, ou ainda através de 

uma combinação de ambos. A pobreza considerada em termos absolutos refe

re-se a uma medida mínima qualquer, tomada em relação a um indivíduo, sem 

levar em conta as medidas correspondentes aos demais indivíduos de seu gru

po. Se a medida, por exemplo, for uma renda no valor de um salário mínimo, 

consideramos como pobres todo aquele cuja renda está abaixo desse valor. A 

pobreza relativa abstrai-se de medidas absolutas e classifica as pessoas compa

rando-as com os demais membros de seu grupo. Por esse critério, definem-se 

como pobres, por exemplo, as pessoas que estão entre os 20% da população 
com rendimentos mais baixos."3 

2 A ata da Sessão Plenária do In Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo acha-se 
disponível para consulta na seguinte página: http: //www2. mp.sp.gov.brlcongresso/ 
ATA %20FINAL%20DA %20SESSÃO%20PLENÁRIA.htm 

3 CONGRESSO NACIONAL. Comissão Mista Especial destinada a estudar as causas estruturais e 
conjunturais das desigualdades sociais e apresentar soluções legislativas para erradicar a pobreza e 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais (relatório final). Brasília, 1999. Disponí
vel na Internet na página <www2.senado.gov.brlsflatividade/Comissoes/comEspecial.asp> 
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o tema da pobreza haverá de estar colocado, de modo inevitável, no âmbito 
dos assuntos a exigir atenção dos membros do Ministério Público, em face da miséria 
avassaladora imposta a parcela expressiva do povo brasileiro. Essa miséria, que decor
re de uma estrutura social injusta e de um modelo perverso de distribuição da renda, 
é agravada pela inexistência ou escassez de políticas públicas adequadas às necessida
des populares referentes à educação, à saúde, ao trabalho, à habitação, ao transporte, 
à segurança e à cultura, apenas para citar alguns dos fatores indispensáveis ao bem
estar da coletividade. 

De acordo com estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Apli
cada (IPEA), vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, ten
do-se por referência as 

"estimativas existentes com base na renda familiar per capita, a proporção de 

brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza é de cerca de 34%, segundo 

cálculos do Ipea. Em números absolutos, isso significa cerca de 55 milhões de 

pessoas em 2001. Já a proporção de indigentes, ou seja, os que não têm renda 

sequer para consumir o mínimo de calorias definido pela Organização Mundial 

da Saúde, é de cerca de 14% da população.4 

Some-se a esse vergonhoso perfil da pobreza em nossa terra o fato de que o 
Brasil é um dos países de maior desigualdade socioeconômica do mundo. Consoante 
o Relatório do Desenvolvimento Humano de 2005, publicado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os dez por cento (10%) mais pobres da 
população brasileira obtêm somente sete décimos por cento (0,7%) da renda nacio
nal, ao passo que os dez por cento (10%) mais ricos alcançam quarenta e sete por 
cento (47%) dessa renda.5 

Conforme se verifica por meio de outro indicador que bem revela as nossas 
desigualdades sociais e econômicas, o índice de mortalidade infantil, sobe a cinqüenta 
e duas (52) as mortes em cada mil (1.000) crianças nascidas vivas no Nordeste brasilei
ro, caindo a vinte (20) mortes no Sudeste; os dez municípios brasileiros com índices 
mais baixos de mortalidade infantil apresentam uma média de oito (8) mortes para 
cada mil (1.000) nascidos vivos, comparável à dos países com as rendas mais elevadas do 
mundo, ao passo que as municipalidades com índices mais elevados ostentam média de 
cento e dezessete (117) mortes para cada mil (1.000) nascidos vivos, cifra que supera a 
do Estado de Bihar, um dos mais pobres e problemáticos da Índia.6 

Por seu turno, o conceito de exclusão social avança para além dos contornos da 
pobreza. 

4 IPEA. T exto para discussão n. 960. Transporte urbano e inclusão social: elementos para políticas 
públicas. Brasília. Gomide, Alexandre de Ávila. (2003). p. 9. 

5 Cf. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Informe 
sobre desarrollo humano 2005. Madrid, Mundi-Prensa, 2005, p. 62. 

6 Cf. PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. Op. cit., p. 66. 
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Não obstante sejam os pobres excluídos socialmente - em face das notórias limi
tações de acesso a alimentação adequada, educação, assistência médica e hospitalar, 
habitação digna e transporte público, para se mencionar apenas algumas das exigências 
básicas da vida - , a caracterização da exclusão social aponta também para a marginalização 
de indivíduos ou grupos sociais em razão, por exemplo, do sexo ou da opção sexual, da 
cor, da idade ou da etnia, independentemente de sua condição financeira. 

Para Aldaíza Sposati, 

"há uma distinção entre exclusão social e pobreza. Por conter elementos éticos 

e culturais, a exclusão social se refere também à discriminação e a estigmatização. 

A pobreza define uma situação absoluta ou relativa. Não entendo estes concei

tos como sinônimos quando se tem uma visão alargada da exclusão, pois ela 

estende a noção de capacidade aquisitiva relacionada à pobreza a outras condi

ções atitudinais, comportamentais que não se referem tão só à capacidade de 

não retenção de bens. Conseqüentemente, pobre é o que não tem, enquanto o 

excluído pode ser o que tem sexo feminino, cor negra, opção homossexual, é 

velho etc. A exclusão alcança valores culturais, discriminações. Isto não significa 

que o pobre não possa ser discriminado por ser pobre, mas que a exclusão inclui 

até mesmo o abandono, a perda de vínculos, o esgarçamento das relações de 

convívio, que necessariamente não passam pela pobreza."? 

3. MINISTÉRIO PÚBLICO E EXCLUSÃO SOCIAL 

A regra do art. 127, caput, da Constituição Federal preceitua que o Ministé
rio 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. 

Tenha-se, desde logo, por assentado que o alcance desse enunciado normativo 
apenas se revelará mediante abordagem hermenêutica cuidadosa, de modo a conjugar 
os seus aspectos semânticos aos de natureza sistemática, histórica, sociológica e teleológica. 

Conforme leciona Eros Roberto Grau, a interpretação 

"é um processo intelectivo através do qual, partindo de fórmulas lingüísticas 

contidas nos textos, enunciados, preceitos, disposições, alcançamos a determinação 

de um conteúdo normativo. ( ... ) 

Interpretar é atribuir um significado a um ou vários símbolos lingüísticos escri

tos em um enunciado normativo. O produto do ato de interpretar, portanto, é o 

significado atribuído ao enunciado ou texto ( ... ) 

7 SPOSATI, Aldaíza. Exclusão social abaixo da linha do Equador. Exposição foi originalmente apre
sentada no Seminário Exclusão Social, realizado na pue/sp, em 23/04/98, com os professores Sergé 
Paugam, do Institut National de la Statistique et des Études Économiques - França e Lúcio Kowarick, 
da USP. Disponível na Internet na página <www.dpi.inpe.brlgeopro/exclusao/exclusao.pdf> 
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Texto e norma não se identificam: o texto é o sinal lingüístico; a norma é o que se 
revela, designa". 8 

Para Grau, as normas 

"resultam da interpretação. E o ordenamento, no seu valor histórico-concreto, é 

um conjunto de interpretações, isto é, conjunto de normas. O conjunto das dispo

sições (textos, enunciados) é apenas ordenamento em potência, um conjunto de 

possibilidades de interpretação, um conjunto de normas potenciais. O significado 

(isto é, a norma) é O resultado da tarefa interpretativa. Vale dizer: o significado 

da norma é produzido pelo intérprete. ( ... ) 

As disposições, os enunciados, os textos, nada dizem; somente passam a dizer algo 

quando efetivamente convertidos em normas (isto é, quando - através e medi

ante a interpretação - são transformados em normas). Por isso as normas resul

tam da interpretação, e podemos dizer que elas, enquanto disposições, nada 
dizem - elas dizem o que os intérpretes dizem que elas dizem." 9 

Pode-se sustentar, em linhas gerais - apenas para que tenhamos um ponto de 
partida nessa análise - , que a interpretação conjugada das atribuições insertas na 
norma do art. 127, caput, da Constituição de 1988 remete ao entendimento de que 
ao Ministério Público não cabe a defesa de uma ordem jurídica que sirva somente 
como meio de preservação do status quo - vale dizer, a existência de condições sociais 
e econômicas indignas para parcela significativa da população brasileira - , mas de 
uma ordem jurídica que seja: 10) instrumento de construção de um regime político 
assentado em premissas verdadeiramente democráticas; 20

) teleologicamente voltada 
para a proteção dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Tal conclusão deflui do fato de que o texto constitucional deve ser interpreta
do como um todo, de modo si têmico, de maneira que haja plena articulação -lógica 
e teleológica- dos seus enunciados normativos. 

No ensinamento de Eros Roberto Grau, 

"a interpretação do direito é interpretação do direito , e não textos isolados, 

desprendidos do direito. ( ... ) 

Não se interpreta o direito em tiras, aos pedaços. 
A interpretação de qualquer texto de direito impõe ao interprete, sempre, em 

qualquer circunstância, o caminhar pelo percurso que se projeta a partir dele -

do texto - até a Constituição. 
Por isso insisto em que um texto de direito isolado, destacado, desprendido do 

sistema jurídico, não expressa significado normativo algum. As normas - afirma 

8 GRAU, Eros Roberto. Ensaio e discurso sobre a interpretação/aplicação do direito. 3. ed., São Paulo, 
Malheiros, 2005. p. 79-80. 

9 GRAU, op. cit., p. 81-2. 
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Bobbio [1960:3]10 - só têm existência em um contexto de normas, isto é, no 

sistema normativo. 

A interpretação do direito -lembre-se - desenrola-se no âmbito de três distin

tos contextos: o lingüístico, o sistêmico e o funcional [Wróblewski 1985:38 e 

SS.]l1 . No contexto lingüístico é discernida a semântica dos enunciados 

normativos. Mas o significado normativo de cada texto somente é detectável no 

momento em que se o toma como inserido no contexto do sistema, para após 

afirmar-se, plenamente, no contexto funcional."12 

Tendo por premissas esses preceitos hermenêuticos - especialmente o que 
caracteriza a interpretação como operação que se dá nos contextos lingüístico, sistêmico 
e funcional-, chega-se à conclusão de que o alcance do comando normativo imposto 
pelo enunciado do art. 127, caput, da Constituição Federal deve ser aferido median
te análise lógica e teleológica que leve em consideração as demais disposições da Carta 
Magna de 1988, especialmente aquelas que constam do seu Título I, consagrado aos 
princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. 

Reza o enunciado normativo do art. 1°, caput e incisos, da Carta de 1988 que 
a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e 
tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Assim, no contexto sistêmico, o regime democrático ao qual alude o enunciado 
normativo do art. 127, caput, da Constituição Federal, e cuja defesa incumbe ao Mi

nistério Público, haverá de ser o meio pelo qual se darão as relações sociais e institucionais 
destinadas à consolidação do Estado Democrático de Direito, que se pretende seja a 
forma política e jurídica da República Federativa do Brasil, assentado, tal como se 
encontra consignado no art. 1°, caput e incisos, da Carta de 1988, em um conjunto 
de fundamentos que compreende a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa hu

mana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Na mesma linha de operação hermenêutica, verificar-se-á que a destinação 
constitucional do Estado D emocrático de Direito - vale dizer, a sua razão de existir 
- acha-se expressamente fixada pelo enunciado do art. 3° da Constituição de 1988, 
por meio do qual fica estabelecido que constituem objetivos fundamentais da Repú
blica Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livTe, justa e solidária, a garan
tia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução 
das desigualdades sociais e regionais e a p romoção do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

10 Na bibliografia citada pelo autor: BOBEIO, Norberto. Teoria dell'OrdinameIlto Giuridico. Torino, 
Giappichelli,1960. 

11 Na bibliografia citada pelo autor: WRÓBLEWSKI, Jerzy. Constitución y Teoría General de la 
InterpretaciónjUlidica. trad . de Arantxa Azurza. M adrid, Civitas, 1985. 

12 GRAU, op. cit., p. 127-8. 
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É para a construção desse Estado Democrático de Direito, que tem os seus 
objetivos fundamentais expressamente delineados pelo enunciado do art. 3° da Car
ta Federal de 1988, que se voltam o regime democrático e a ordem jurídica pelos quais 
deve velar o Ministério Público; os textos normativos pátrios têm, pois, de ser neces
sariamente interpretados como inequívocos comandos destinados ao cumprimento 
desses objetivos, para que deles seja extraído o ordenamento jurídico correspondente, 
de modo efetivo, às reais aspirações do povo brasileiro; são essas aspirações que per
mitem a identificação do sistema articulado de interesses sociais e individuais indisponí
veis - porque essenciais à realização dos objetivos fundamentais da República Fede
rativa do Brasil- de cuja defesa não pode o Ministério Público se afastar, sob pena de 
não cumprir a sua finalidade institucional. 

Nesse contexto, forçosa é a conclusão de que o combate à pobreza e à exclusão 
social encontra-se erigido à condição de missão institucional da mais alta relevância para o 
Ministério Público, visto que se configura como meio indispensável para a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento nacional, a 
erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais 
e a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação; intervenções na realidade brasileira - sejam quais fo
rem os vieses de abordagem (social, econômico, educacional, cultural, político, etc.) 
- que visem à inclusão social corresponderão, portanto, a interesses da coletividade 
que estão situados no mais elevado patamar de importância jurídica, já que identifi
cados com os objetivos fundamentais do Estado Democrático de Direito. 

Essa - a luta pela inclusão social de parcela expressiva do povo brasileiro, a fim 
de que lhe seja garantido o exercício dos seus direitos fundamentais - é, possivel
mente, a mais importante tarefa que se impõe ao Ministério Público; caberá aos 
membros do Parquet identificar, no âmbito das suas diferentes atribuições, as medi
das judiciais e extrajudiciais q e possam servir a essa linha de atuação. 

Assim agindo, estará o Ministério Público a cumprir com fidelidade o seu papel 
institucional, no exercício da relevante missão que o povo brasileiro lhe confiou. 

4. PROPOSiÇÕES 

Em face do que se vem de expor, sustenta-se o reconhecimento de que: 

1°) O alcance do comando imposto pelo art. 127, caput, da Constituição 
Federal deve ser aferido mediante análise lógica e teleológica que leve em considera
ção as demais disposições da Carta Magna de 1988, especialmente aquelas que cons
tam do seu Título I, consagrado aos princípios fundamentais da República Federa
tiva do Brasil; 

2°) No contexto sistêmico dos enunciados normativos do texto constitucional, 
o regime democrático ao qual alude o art. 127, caput, da Constituição Federal, e cuja 
defesa incumbe ao Ministério Público, haverá de ser o meio pelo qual se darão as relações 
sociais e institucionais destinadas à consolidação do Estado Democrático de Direito; 
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30) A destinação constitucional do Estado Democrático de Direito - vale di
zer, a sua razão de existir - acha-se expressamente ftxada pelo art. 3° da Constituição 
de 1988, por meio do qual fica estabelecido que constituem objetivos fundamentais 
da República Federativa do Brasil a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 

a garantia do desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e da marginalização, a 

redução das desigualdades sociais e regionais e a promoção do bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; 

4°) É para a construção desse Estado Democrático de Direito, que tem os seus 
objetivos fundamentais expressamente delineados pelo art. 3° da Carta de 1988, que 
se voltam o regime democrático e a ordem jurídica pelos quais deve velar o Ministério 
Público; 

5°) A luta pela inclusão social de parcela expressiva do povo brasileiro, a fim 
de que lhe seja garantido o exercício dos seus direitos fundamentais, é, possivel
mente, a mais importante tarefa institucional que se impõe ao M inistério Público, 
cabendo aos membros do Parquet identificar, no âmbito das suas diferentes atri
buições, as medidas judiciais e extrajudiciais que possam servir a essa linha de 
atuação. 
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DA VEDAÇÃO AOS INCONSTITUCIONAIS 
ACRÉSCIMOS CONCEDIDOS AOS PRESIDENTES 

DAS CÂMARAS DE VEREADORES* 

Marcus Paulo Queiroz Macêdo 

Promotor de Justiça/MG 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Por mais óbvias que sejam, algumas discussões jurídicas acabam sendo 
submetidas à apreciação do Poder Judiciário, dado o flagrante desrespeito à Consti
tuição da República e às leis, o que acabaria sendo cômico, não fosse perigoso ou 
trágico (haja vista a nescidade que é a discussão referente ao ululante poder 
investigatório conferido ao Ministério Público pela Carta Magna, mas que, incom
preensivelmente de um ponto de vista estritamente lógico e jurídico, encontra detratores 
até mesmo dentre os integrantes do Supremo Tribunal Federal). 

1.2. É o caso de uma prática que, por acaso e lamentavelmente, constatei ser 
muito comum, ao menos nas Câmaras Municipais do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, e cito textualmente os municípios de Carmo do Paranaíba, Araxá e Tapira, 
quanto aos quais as devidas ações civis públicas já foram intentadas, cujos pedidos 
liminares foram deferidos e encontram-se em vigor até a presente data, visando coibir 
a prática inconstitucional adotada pelos edis de tais cidades, consistente na percep
ção, pelo presidente da respectiva casa, de subsídios flagrantemente superiores ao 
teto fIxado pelo artigo 29, inciso VI, da Constituição da República. 

1.3. O que se exporá a seguir, como já dito, é muito mais que óbvio. Porém, 
como quase toda a Constituição deste país, não é obedecido, e o que se pretende com 
estas breves notas é apenas colocar em evidência para os membros do Ministério 
Público esta forma de burlar a Constituição da República que pode estar sendo 
utilizada por inúmeros dos 853 municípios do Estado de Minas Gerais ou, quiçá, 
em outros tantos de outros estados da federação. 

2. DA ESPÉCIE 

2.1. O art. 29, inciso VI, da Constituição da República, assim dispõe: 

Tese aprovada por maioria. 
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"Art. 29. O Município reger-se-á por Lei Orgânica, votada em dois turnos, com 

o interstício minimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 

Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nes

ta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

(. .. ) 
VI- o subsídio do vereador será flXado pelas respectivas Câmaras Municipais 

em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe esta Consti

tuição, observados os critérios estabelecidos na respectiva Lei Orgânica e os 

seguintes limites máximos: 

( ... )" 
(destaques meus) 

2.2. A continuação deste dispositivo constitucional é um escalonamento, fi
xando-se os subsídios dos vereadores a uma dada proporção dos subsídios dos depu
tados estaduais, dependendo do tamanho da cidade (por exemplo, o inciso "c" deter
mina que em municípios com população entre cinqüenta e cem mil habitantes, como 
é o caso de AraxálMG, os subsídios devem ser fixados, no máximo, em até 40% do 
subsídio do deputado estadual). 

2.3. Trata-se de um dispositivo de redação cristalina, claramente auto-aplicá
vel, pois é muito nítida a desnecessidade de regulamentação legal posterior. 

2.4. Da sua simples leitura, conclui-se: a) trata-se do máximo, podendo os 
subsídios dos vereadores serem fixados em montante inferior ao limite constitucio
nal; b) em tese, o Presidente da Câmara poderia, como medida de isonomia, ter um 
subsídio maior do que os dos demais vereadores, caso estes considerem que, pelo 
cargo que o Presidente ocupa, ele realmente tem um gasto superior aos deles. 

2.5. O que é por demais evidente é fato do subsídio do Presidente da Câmara 
de Vereadores, ainda que superior ao dos outros membros do Poder Legislativo 
Municipal, não poder ultrapassar o limite constitucional. 

2.6. Todavia, não foi o que se operou nas cidades retro mencionadas, nas quais 
utilizou-se o máximo permitido constitucionalmente, e estabeleceu-se um acrésci
mo de 50% para os Presidentes das suas Câmaras de Vereadores, que passaram, 
assim, a ganhar mais do que o limite previsto na Constituição da República. 

2.7. Continuo no exemplo de Araxá. O artigo 10 da Resolução Legislativa n. 
33812004 fIxa os subsídios dos vereadores de Araxá, a partir de 10. de janeiro de 
2005, em R$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais), montante que equiva
le a 40% do subsídio do Deputado Estadual de Minas Gerais, que é de R$ 9.540,00. 

2.8. Entrementes, o art. 2° da referida Resolução Legislativa estabelece um 
acréscimo, para o Presidente da Câmara Municipal, de 50% ao valor do subsídio dos 
demais vereadores. 

2.9. Em função de tal acréscimo, tem-se que o valor do subsídio do Presidente 
da Câmara Municipal de Araxá seria de R$ 5.724,00 (cinco mil, setecentos e vinte 
e quatro reais), não estivesse liminarmente suspensa tal resolução, valor este superior 
ao limite determinado constitucionalmente (art. 29, inciso VI, letra "c"). 
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2.10. Se os vereadores reconhecem que o Presidente da Câmara tem que ga
nhar mais que os demais edis, basta diminuir o salário destes, porém respeitando-se 
o limite constitucional. 

2.11. Nem é possível justificar tal acréscimo com a malsinada "verba de repre
sentação", que foi expressamente vedada pelo art. 39, § 4°, da Constituição da Re
pública, que determina que os subsídios serão fiXados em "parcela única". 

2.12. Neste sentido e especificamente com relação aos subsídios dos vereadores e 
ao acréscimo concedido aos Presidentes das Câmaras, assim expõe Hely Lopes Meirelles:1 

"Qyanto à verba de representação, em bases razoáveis, ao presidente da Câma

ra, sempre foi admitida e se justificava pela sua natureza indenizatória dos 

gastos inerentes e específicos da função representativa da chefia da Edilidade. 

Mas a Constituição Federal, após a EC 19, de 1998, passou a exigir que o 

subsídio dos vereadores nunca ultrapasse 75% daquele estabelecido, em espé

cie, para os deputados estaduais . Com o advento da EC 25, de 2000, foi 

adotada uma relação de proporcionalidade entre a população do município e o 

percentual máximo dos subsídios dos vereadores em relação ao subsídios dos 

deputados estaduais, oscilando entre os limites de 20 a 75%, de conformidade 

com o número de habitantes. De qualquer forma, está expressamente vedado 

o acréscimo da verba de representação ou de qualquer outra remuneração além 

daquele teto, exigindo-se a remuneração dos vereadores exclusivamente por 

subsídio fixado em parcela única (CF, art. 39, § 40
) . " (itálicos no original) 

3. Conclusão 

3.1. Portanto, a prática corriqueira de se estabelecer um acréscimo aos subsídios 
dos Presidentes das Câmaras M unicipais, de modo que tais subsídios ultrapassem os 
limites fiXados pelo artigo 29, inciso VI, da Constituição da República, é flagrante
mente inconstitucional e deve ser combatida pelo Ministério Público, guardião da 
ordem jurídica e do patrimônio público, através dos meios jurídicos próprios. 

1 Direito Municipal Brasileiro. 13. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 675. 

366 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



A REABERTURA DO INQUÉRITO CIVil: A 
DESNECESSIDADE DE NOVAS PROVAS E A 
NECESSIDADE DE UM APRIMORAMENTO 

NORMATIVO* 

Marcus Paulo Queiroz Macêdo 

Promotor de Justiça /MG 

1. INTRODUÇÃO 

Nada obstante uma das características do inquérito civil ser a sua formalidade 
restrita, pois as normas que disciplinam a sua instauração e tramitação têm apenas 
um caráter administrativo, de organização interna do Ministério Público, l após estes 
vinte anos do advento da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública - LACP), a 
qual, em seu art. 8°, § 1°, introduziu no ordenamento jurídico pátrio o instituto 
inquérito civil, é forçoso reconhecer a necessidade de uma melhor regulamentação 
normativa de vários dos aspectos dele. 

Isto porque poucas são as referências, na LACP, de pontos importantes da 
vida do inquérito civil, que se reveste de suma relevância na atuação funcional do 
membro do Ministério Público, em quase todas as suas áreas de atuação. 

O mesmo pode ser dito no tocante às normas posteriores à edição da LACP 
que mencionam o Inquérito Civil, inclusive quanto à Constituição da República. 

Um dos temas que impõe um melhor tratamento normativo é o da reabertura 
do inquérito civil, sendo este o objetivo desta tese. 

2. DA POSSIBILIDADE DE REABERTURA DO INQUÉRITO CIVIL E A 
NECESSIDADE DE UM APRIMORAMENTO NORMATIVO 

Pouca (ou nenhuma) dúvida exsurge acerca da possibilidade da reabertura do 
inquérito civil regularmente arquivado. ~anto a ela, entretanto, existem algumas 
questões controvertidas. 

A primeira delas é no tangente à necessidade, para que a reabertura ocorra, da 
existência (ou não) de novas provas. 

Tese aprovada por maioria. 
1 Neste sentido, PROENÇA, Luis Roberto . Inquérito civil: atuação investigativa do Ministério 

Público a serviço da ampliação do acesso à justiça. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2001, p. 34. 
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Muitos entendem necessária a ocorrência delas, por aplicação analógica do 
sistema processual penal, já que, como é notório, o inquérito civil foi inspirado no 
inquérito policial e, em função disto, para suprir-se as (inúmeras) lacunas da LACP 
quanto ao inquérito civil, utiliza-se, em muitas situações, por analogia, a regulamen
tação dada pelo Código de Processo Penal ao inquérito policial. 

Neste sentido, os defensores deste posicionamento se atêm ao disposto no art. 
18 do CPP, bem como, na Súmula n. 524 do E . STF, in verbis: 

"Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do Pro

motor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas." 

Discordando de tal entendimento está o consagrado Hugo Nigro Mazzilli, 
que expede argumentos, a meu ver irretorquíveis, quanto à desnecessidade de novas 
provas para a reabertura do inquérito civil,2 considerando, em apertada síntese: a) 
que não há que se falar em coisa julgada no inquérito civil, que não é processo judi
cial, mas sim procedimento administrativo; b) que a LACP não faz restrições à 
reabertura do inquérito e c) que a decisão de arquivamento é meramente administra
tiva e, com isto, poderia ser revista pela Administração Pública a qualquer tempo. 

Se é certo que efetivamente o sistema do inquérito policial pode ser utilizado 
por analogia com relação ao inquérito civil, não menos certo, à toda evidência, que 
esta analogia não se aplica a toda e qualquer situação (até porque, em tal caso, ela se 
tornaria a regra), mas apenas no que couber, respeitando-se a natureza distinta dos 
institutos. Nesta linha de raciocínio, expõe Mazzilli: 3 

"Embora haja muitos traços comuns entre o inquérito civil e o policial, como o 

temos dito várias vezes, já em matéria de seu arquivamento, porém, não cabe 

analogia entre ambos, pois a situação é não é a mesma nem apresenta semelhanças 

szificientes pam que se busque a mesma solução para ambos. O certo é que, sob um 

inquérito policial arquivado, sem prova nova, ninguém pode propor a ação penal 

pública (nem o Ministério Público nem o particular, por meio de ação privada); no 

inquérito civil, a lei não faz a mesma restrição." (grifos meus; itálicos no original) 

Exatamente esta diferença de regime, com o inquérito policial sendo arquivado 
jurisdicionalmente (muito embora esta decisão não transite em julgado), e o inquérito 
civil sendo arquivado por meio de ato administrativo composto, que se aperfeiçoa com 
a conjugação da vontade de dois órgãos administrativos distintos4 (o órgão de execução 

2 O Inquérito Civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 327 e ss. 
3 Op. cit, p. 328. 
4 Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 15. ed., São Paulo: Atlas, 2003, p. 215) 

assim define o ato administrativo composto: "é o que resulta da manifestação de dois ou mais órgãos, 
em que a vontade de um é instrumental em relação à de outro, que edita o ato principal." Observo que 
me utilizo da terminologia da referida autora, que considero mais completa que a de Hely Lopes 
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que promove o arquivamento e o Conselho Superior do M inistério Público - CSMP, 
que o homologa), isto necessariamente implica na possibilidade de revisão administra
tiva do ato de homologação, seja por estar eivado de vício ou ilegalidade, caso em que 
seria anulado, seja por motivo de conveniência e oportunidade, hipótese em que o ato 
administrativo de arquivamento, ainda que válido, seria revogado.5 

Paralelamente a esta diferença de natureza jurídica entre as decisões de arqui
vamento do inquérito civil e do inquérito policial, toma importância o silêncio da 
LACP, bem como, de todos os diplomas normativos que mencionaram o inquérito 
civil, no tocante à desnecessidade de novas provas para a reabertura deste, até porque 
o arquivamento do inquérito civil, além de não inviabilizar a propositura da respec
tiva ação civil pública pelo demais co-legitimados pela LACP, sequer impossibilita o 
órgão de execução competente de propô-la independentemente das provas obtidas 
no inquérito civil. 

Por estes argumentos é que se impõe o reconhecimento da desnecessidade de 
novas provas para que se proceda à reabertura do inquérito civil regularmente arquiva
do, o que, inclusive, foi recentemente feito no âmbito administrativo do Ministério 
Público do Estado de M inas Gerais, através da Resolução n° 70/2005, que, em seu 
artigo 12, § 4°, permite a reabertura do inquérito civil regularmente arquivamento "em 
caso do surgimento de outro fato, fundamento ou circunstância relevante". 

De qualquer maneira, sendo incontroverso que, ao menos diante de prova 
nova, o inquérito civil pode ser reaberto, qual seria o procedimento para tanto? 

O art. 30 da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica N acional do Ministério Público 
- LONMP) expressamente atribui ao Conselho Superior do Ministério Público a 
prerrogativa de rever o arquivamento do inquérito civil, conforme se vê: 

"Art. 30. Cabe ao Conselho Superior do Ministério Público rever o arquiva

mento do inquérito civil, nafonna da lei." (grifos meus) 

Idêntica é a redação do art. 70 da Lei Complementar n. 34 (Lei Orgânica do 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais - LOM P/MG). Ademais, o Regi
mento Interno do CSMP/MG assim dispõe: 

"Art. 10. Além das atribuições previstas em Lei, competirá ao Conselho Supe

rior do M inistério Público : 
(. .. ) 
IV. rever o arquivamento do inquérito civil, na forma da lei; 

Meireles, para quem o ato administrativo dependente de homologação seria um ato administrativo 
complexo (Direito Administra tivo Brasilei1'O. 22. ed., São Paulo: M alheiros, 1997, p. 154/ 155). 

5 Com relação a isto, bastante explicita a Súmula 473 do E . STF, in verbis: "A administração pode 
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam 
direitos, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiri
dos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial." 
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( .. . )" 
(grifos meus) 

Portanto, em face de expressa previsão legal, é de atribuição do CSMP a de
terminação de reabertura do inquérito civil, seja agindo ex oficio, provocado por 
membro da instituição (qualquer deles), ou mesmo, acionado por qualquer cidadão. 

Entrementes, também se conclui que tanto a LONMP, quanto a LOMP/ 
MG, impõe uma regulamentação do ato de desarquivamento, em face da inserção 
nelas da expressão "na forma da lei". 

Logo, por expressa exigência legal, mister o disciplinamento normativo, tanto 
do procedimento a ser tomado, como da possibilidade da reabertura do inquérito 
civil se dar livre da existência de novas provas, podendo esta normatização ser inserida 
tanto na LACP, como na LONMP, pois ambas tratam da matéria. 

Independentemente e a par de tal alteração legislativa federal, nada impede 
que a Administração Superior dos Ministérios Públicos dos Estados, do Distrito 
Federal e da União editem atos administrativos disciplinando a forma em que se dará 
o desarquivamento, seja por meio da edição de Resolução pelos Ex.mos Procurado
res-Gerais, seja por alteração dos regimentos internos dos Conselhos Superiores, ten
do em vista que o inquérito civil é um procedimento administrativo e, como tal, 
pode ser regulamentado pela Chefia da Instituição. 

3. CONCLUSÕES 

3.1. Compete ao CSMP determinar a reabertura do inquérito civil, seja agin
do ex oficio, provocado por membro da instituição (qualquer deles), ou mesmo, 
acionado por qualquer cidadão. 

3.2. Esta reabertura independe da existência de novas provas, em face da na
tureza puramente administrativa do inquérito civil. 

3.3. É necessária alteração legislativa, ou da LACP, ou da LONMP, já que 
ambas tratam do tema, estabelecendo a desnecessidade, para a reabertura do inqué
rito civil, da existência de novas provas (conclusão 3.2), bem como, regulamentando 
o procedimento a ser seguido, atendo-se à expressa previsão do art. 30 da LONMP 
( CC d 1 ''') nos termos a el . 

3.4. Independentemente de alteração na legislação federal (conclusão 3.3), 
deve haver uma regulamentação normativa interna c01poris no âmbito dos Ministéri
os Públicos, seja pela edição de Resoluções pelos Ex.mos Srs. Procuradores-Gerais, 
seja por alteração no Regimento Interno dos Conselhos Superiores do Ministério 
Público, estabelecendo-se o procedimento a ser seguido para reabertura do inquérito 
civil, e respeitando-se o conteúdo da conclusão 3.2. 
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André Luís Tabosa de Oliveira 

Promotor de Justiça/Cf 

"Não basta, para budar a Constituição,fazer-se uso de nome falso. 

Porque se a lei, ou a autoridade policial, estabelecesse que se poderia 
'compulsoriamente' convidar e levar alguém e repousar e veranear 

num presídio com a tabuleta "clínica de repouso" ou 'estação 
balneária', ninguém se deixaria lograr por esse embuste e não ha

veria juiz que não acudisse ao p reso com a garantia do habeas 
corpus"ljoão Mangabeira) (Revista de Direito Processual, v. 19) 
(ATALIBA, Hipótese de Incidência Tributária, p. 190) 

A Constituição Federal é o início e fim de toda atividade do Estado. Desatendê
la é negar a sua própria essência. O Estado Democrático é de D ireito na medida em 
que seus labores estão em relação de sintonia com os mandamentos da Carta Política, 
como decorrências necessárias do Poder Constituinte Originário que a animou. 

A subsunsão do agir estatal revela maior vinculação ao texto constitucional na 
área tributária. E das atividades mais relevantes eis que tem por objetivo a transferên
cia heterônoma de recursos do setor privado ao público a fim de que a Administração 
possa bem servir à coletividade através da prestação de serviços públicos como escola, 
educação, segurança, saúde e outros. 

Há preocupação especial na regulação da atividade tributária ante a evidência 
de que é uma expropriação constitucionalmente autorizada sobre o patrimônio do 
particular. Sendo a Constituição um reflexo do regime democrático instituído, ati
tudes como essa devem estar exaustivamente descritas e regradas. Qyalquer deslize 
na atividade fiscal que solape os direitos do cidadão equivale à negação da Constitui
ção em seu espectro mais íntimo. O Supremo Tribunal Federal já decidiu há mais de 
cinqüenta anos no Recurso Extraordinário no. 18.331, Relator Ministro Orozimbo 
Nonato, na esteira do pensamento de Marsall, que: "O poder de taxar não pode 
chegar à medida do poder de destruir ( ... ) É um poder,em suma, cujo exercício não 
deve ir até abuso, ao excesso, desvio, aplicável, ainda aqui, a doutrina fecunda do 
"detournement de pouvoir". 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Impõe a Constituição Federal o arcabouço tributário. Diz quais os tributos, 
suas espécies e incidências, autorizando as pessoas jurídicas de Direito Público, União 
Estados, Distrito Federal e Municípios a institui-los através de leis específicas, de espé
cie ordinária ou complementar, que minudenciarão aquelas receitas, em estrita obser
vância ao Sistema Tributário Nacional presente nos arts. 145 a 162 de seu texto. 

O tributo, conforme Hugo de Brito Machado (O Conceito de Tributo no Direi
to Brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1987) que parte da conceituação do art. 3° do 
Código Tributário Nacional diz que: 

"Para os fins da análise que pretendemos fazer, destacamos, desta definição 

legal, as seguintes expressões: a) prestação pecuniária compulsória; b) em mo
eda ou cujo valor nela se possa exprimir; c) que não constitua sanção de ato 
ilícito; d) instituída em lei; e) atividade administrativa plenamente vinculada". 

De modo geral, os tributos existentes no Direito Tributário Brasileiro são 
Impostos, Taxas, Contribuição de Melhoria, Empréstimos Compulsórios, Impos
tos Extraordinários e Contribuições Sociais, subdividindo-se estas em Contribuições 
para o Custeio da Seguridade Social, Contribuições Corporativas, Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico e Contribuições Sociais Gerais. 

A contribuição social é um dos tributos que mais tem ocupado o direito tribu
tário recente por sua relevância e utilização amiudada, nem sempre, porém, em ob
servância estrita à Constituição Federal, o que tem multiplicado as insurgências ju
diciais. É exemplo disso, a Contribuição para a Renovação de Frete da Marinha 
Mercante (AFRMM), Contribuição para o Seguro de Acidentes de Trabalho 
(S.A.T.), Contribuição Provisória sobre Movimentação de Valores Financeiros 
(CPMF), Contribuição para o Fundo de Telecomunicações (FUST), Contribuição 
sobre o FGTS (Lei Complementar 110) e a recente Contribuição para o Custeio 
dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP ou CIP) que tem aspectos constitucio
nais e legais carentes de análise. 

IMPOSTOS 

Impostos são exações previstas no art. 145, I, da Constituição Federal e art. 
16 do Código Tributário Nacional que "tem por fato gerador uma situação indepen
dente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte". Não há uma 
agir estatal para que surja o dever de recolhê-lo. Basta que ocorra uma situação pre
vista constitucional e legalmente para que de sua incidência, o contribuinte deva 
recolher um valor incidente sobre ela. 

Escolhem-se determinados fatos relevantes socialmente, por exemplo, a pro
priedade de um veículo automotor (Art. 155, IIl, CF/88), a transmissão de bens ou 
direitos em vista de óbito (Art. 155, I, CF/88), a propriedade de um imóvel urbano 
(Art. 156, I, CF/88), a realização de um serviço (Art. 156, IIl, CF/88), a aquisição 
de renda ou proventos de qualquer natureza (Art. 153, III CF/88), Operações de 
Crédito, Câmbio ou Seguros (Art. 153, V, CF/88). 
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Esses fatos não reclamam uma vantagem ao contribuinte realizada por quem 
lhes cobra. São não-vinculados. Geram dever de pagar em vista de uma imposição 
constitucional concretizada através de uma lei formal e material aprovada pelo Poder 
Legislativo, seja em nível federal, Congresso Nacional, estadual, Assembléia 
Legislativa, ou municipal, Câmara Municipal. 

Servem para o custeio geral das despesas públicas, como construção de ruas, 
praças, conservação de estradas, pagamento de funcionários, enfim, para o atendi
mento de carências básicas e hodiernas sob a incumbência estatal. Em direito admi
nistrativo, são os serviços públicos ut universi, dirigidos à coletividade, a fim de que o 
Estado justifique sua razão de existir, que é garantir o bem-estar da coletividade e o 
exercício da soberania popular. 

Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo Brasileiro. 26. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 314) : diz 

TAXAS 

"são aqueles que a Admin.istração presta sem ter usuários determinados, para 

atender a coletividade no seu todo, como os de polícia, iluminação pública, calça

mento e outros dessa espécie. Esses serviços satisfazem indiscriminadamente a 

população, sem que se erijam em direito subjetivo de qualquer administrado à 

sua obtenção para seu domicílio, para sua rua ou para seu bairro. Estes serviços 

são indivisíveis, isto é, não mensuráveis em sua utilização." 

As taxas se encontram no art. 145, lI, da Constituição Federa, com conceito 
específico: "em razão do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de 
serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua 
disposição". Esse conceito é reiterado no art. 77 do Código Tributário Nacional. 

Contraprestação. Bilateralidade. Sinalagma. Reciprocidade. Termos que di
zem de perto à natureza da Taxa. É o momento em que o Estado realiza um 
benefício ao contribuinte e deseja uma compensação financeira por isso a fim de 
custear o dispêndio gerado em seu benefício . Assim, ao retirar um passaporte há 
uma taxa para o exercício do poder de polícia da autoridade ao expedir aquele 
documento, uma taxa para o porte de arma, taxa de inscrição em concursos públi
cos e outros. 

Ao se cogitar de um serviço público que possa ser específico e divisível, ou seja, 
cujo benefício seja perfeitamente cindível para cada beneficiário, seja atribuível 
unitariamente a cada contribuinte, o custeio público far-se-á mediante T axa. 

CONTRIBUiÇÃO DE MELHORIA 

Prevista no art. 145, lII, CF/88 existe quando uma obra pública valoriza uma 
determinada área. A fim de ressarcir o poder público pelo gasto decorrente e evitar 
um enriquecimento do proprietário, haverá o seu pagamento. 
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EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS 

o art. 148 versa sobre eles. São devidos, mediante lei complementar, quando 
da necessidade da União de atendimento de despesas extraordinárias, decorrentes de 
calamidade pública, guerra externa ou sua iminência e investimento público de cará
ter urgente e relevante interesse nacional. 

IMPOSTOS EXTRAORDINÁRIOS 

Previstos no art. 154, I, na iminência de guerra externa, compreendidos ou 
não em sua competência tribu tária, com supressão gradativa quando recuarem os 
motivos que ensejaram a sua geração. 

CONTRIBUiÇÕES SOCIAIS 

As contribuições sociais são tributos especiais dentro do Sistema Constitucional 
Tributário. Em relação aos demais, há clareza, seja da Constituição ou do Código Tribu
tário Nacional em relação aos seus destinatários, fato gerador e pagamento. Elas, ao con
trário, têm um pelfIl distinto. Cingem-se às finalidades que motivaram sua instituição. 

Temos dessa forma três espécies básicas de contribuição social: Contribuições 
para o Custeio da Seguridade Social, Contribuições Corporativas e Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico. 

A primeira delas tem um objetivo claramente parafiscal, i.e., almeja suprir de 
renda uma entidade paralela ao Estado a fim de garantir benefícios ao setor da 
seguridade social, o que compreende previdência social, assistência social e saúde. 
São os valores para garantia de pagamento de aposentadorias, rendas mensais de be
nefício, o custeio da saúde como todo. Estão nesse item as contribuições para a 
COFINS, Contribuição Patronal, Contribuição sobre os Autônomos, Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), etc. 

A contribuição corporativa, sucintamente, é aquela dirigida aos Conselhos de 
Fiscalização Profissional. Visa a garantir a existência material dessas instituições, a 
exemplo das anuidades para a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Regional 
de Contabilidade, etc. 

A Contribuição de intervenção do domínio econômica é uma típica contri
buição extrafiscal. Almeja subsidiar uma atividade fiscalizatória da União sobre de
terminadas atividades. Assim, o Adicional de Renovação de Frete da Marinha Mer
cante, o Fundo de Universalização dos Serviços de Comunicação (FUST), Contri
buição para o Açúcar e o Álcool (IAA), etc. 

A Contribuição Social Geral é destinada ao atendimento de determinados gru
pos e objetivos constitucionais, como a Contribuição para o FGTS, PIS, PASEP, e 
mais recentemente a Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública. 

Aí reside um dos motivos de dificuldade para o alcance de sua real natureza. 
Esse espaço de relativa indeterminação tem sido preenchido com finalidades as mais 
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diversas com o objetivo claro de usar esse tributo como uma válvula para o atendi
mento de despesas da mais diversas espécies. 

O erário se utiliza de fatos geradores de taxas ou de impostos 
indiscriminadamente, o que levou à arguta observação de Geraldo Ataliba ( Hipótese 
de Incidência Tributária. 6. ed., 4. tir., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 185): 

"Na maioria das vezes, no Brasil, quando o legislador "sente' ou intui que o 

tributo que vai instituir não é bem nem taxa nem imposto, dá-lhe o nome de 

contribuição. Ao exegeta fica a tarefa de determinar a espécie criada, indepen

dentemente do nome júris adotado e com abstração dos aspectos financeiros 

(pré-legislativos), ainda que transparentes do próprio texto legal". 

Há, porém, unidade no conceito de contribuição social. Não deve ser encarada 
como um cheque em branco oferecido pela Constituição Federal à Fazenda Pública. 
Isso lesaria a estrutura do Estado Democrático, eis que o cidadão estaria sob o pálio 
de grave insegurança jurídica expressa na contingência de ter seu patrimônio invadi
do sob os mais variegados motivos, sob o argumento de que se trataria de uma contri
buição social. 

Se o legislador usou o termo contribuição, mas trouxe os requisitos de um 
imposto ou uma taxa, deve ser aplicado o regime específico desses tributos, como diz 
o mesmo Ataliba linha adiante: 

"A deliberada adoção do nomem juris autoriza supor tenha o direito trazido 

para seu universo alguns traços elementares do conceito pré-jurídico, como 

veremos mais adiante. Se, entretanto, se estiver diante de nítido e puro imposto 

ftderal sem nenhum destes traços, deverá o intàpTete entender que houve equívoco 

e aplicar pum e simplesmente o regime de imposto" 

O conceito geral pode ser extraído do mesmo Ataliba (Op. cit., p. 194): 

"O arquétipo básico da contribuição deve ser respeitado: a base deve repousar no 

elemento intermediário (pois, contribuição não é imposto e não é taxa); é impres

cindível ciTCunscrever-se na lei, explícita ou implicitamente, um círculo especial de 

contribuintes e reconhecel'-se uma atividade estatal a eles nifáida indiretamente. 

Assim, teT-se-á um mínimo de elementos, pam c01ifiguração da contTibuição (...) 

Outro traço essencial da figura da contribuição que parece ser encampado - pela 

universalidade de seu reconhecimento e pela importância na configuração da 

entidade - está na ciTCunstância de relacionar-se com uma especial despesa, ou espe

cial vantagem referida aos sujeitos passivos (contribuintes). Daí as designações dou

trinárias special assentment, contributo speciale, tributo speciale, etc." 

É O que se convencionou nominar de princípio da referibilidade. A contribui
ção social está vinculada a uma despesa especial gerada ou em prol de determinado 
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grupo, classe ou categoria prevista constitucionalmente. A fim de gerar receita públi
ca derivada para atender a esse reclamo, existe esse tributo específico. 

A referibilidade é ainda analisada por Ornar Augusto Leite Melo em artigo 
publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, n. 90, p. 91: 

"O que marca uma "contribuição"é a peculiaridade de ter como pressuposto ou 

causa um benefício, real ou presumido, que um "grupo" de pessoas recebe um 

virtude de uma determinada atuação estatal. Assim, é indispensável a realiza

ção, por parte do ente estatal, de um benefício ou uma vantagem para os mem

bros pertencentes a um determinado grupo" 

Marco Aurelio Greco (Contribuições: Uma Figura "sui generis", São Paulo: 
Dialética, 2000, p. 229) diz: 

"Mumar que a finalidade é o traço fundamental das contribuições não significa 

que basta a existência de previsão de uma finalidade para que possam ser 

instituídas. Ao contrário, não podem ser criadas em função de qualquer finali

dade. A criação de contribuições somente poderá ocorrer em relação a finalida

des: a) previstas constitucionalmente; e b) relativamente às quais a própria 

Constituição tenha autorizado a criação de contribuições. Cumpre estejam reu

nidos esses dois requisitos" 

Há ainda a posição de Susy Gomes Hoffman, citada por Ricardo Conceição 
Souza em artigo na Revista D ialética De Direito Tributário n. 90, P. 98, sob o título 
Primeiras Impressões sobre a Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública diz: 

376 

"a criação das contribuições exige a conjugação de dois fatos: a) atividade estatal 

realizada para o cumprimento de uma finalidade constitucionalmente prevista; 

e b) que essa atividade enseje um efeito a um determinado grupo de pessoas 

( ... ) resta-nos responder se há um critério material básico para todas as contri

buições ou se podemos encontrar diversos critérios para caracterizar a hipótese 

de incidência das contribuições. Para responder a essa questão precisamos 
observar, em primeiro lugar, que o critério material terá que conjugar dois fato

res: a) a atividade do Estado; e b) o efeito causado por essa atividade a um 

determinado círculo de pessoas. Ocorre que esse efeito, conforme informamos, 

para atender àquelas finalidades constitucionalmente previstas, poderá ser tra

duzido na vantagem obtida por um grupo de pessoas devida à realização de 

uma atividade ou no resultado da atividade estatal provocada por um grupo de 
pessoas. Dessa forma, o critério material deverá ser desdobrado em duas hipó

teses: a primeira consistiria na vantagem obtida por um círculo específico de 

cidadãos em razão de uma atividade do Estado; a segunda consistira em causar 

uma atividade estatal que ocasionará determinados resultados" 
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A CONTRIBUiÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERViÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA - CIP OU COSIP 

Essa contribuição Social Genérica foi instituída pela Emenda Constitucional 
n. 39/2002, que acrescentou um inciso A ao art. 149 da Constituição Federal, com 
o seguinte teor: 

"Art. 149-A Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, 
na forma das respectivas leis, para o custeio do serviço de iluminação pública, 
observado o disposto no art. 150, I e IH. Parágrafo único. É facultada a cobrança 
da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica" 

Essa contribuição representa mais um capítulo na intenção das fazendas mu
nicipais em cobrar diretamente dos contribuintes o financiamento do serviço de ilu

minação pública. Isso já ocorreu na Proposta de Emenda Constitucional (PEC) n . 
222-A, de 2000, em que se desejava uma nova redação ao art. 145, lI, da Constitui
ção Federal com o seguinte teor: 

"Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
instituir os seguintes tributos: ( ... ) II - taxas, pela utilização do serviço de ilumi

nação pública, bem como em razão do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de demais serviços públicos específicos e divisíveis, presta
dos ao contribuinte ou postos à sua disposição; ( ... ) §2o As taxas não poderão ter 

base de cálculo própria de impostos, à exceção da taxa de iluminação pública" 

o custeio da iluminação pública já foi deveras e de modo exauriente discutido 
em todos os rincões nacionais, alcançando o Supremo Tribunal Federal que de modo 
reiterado expôs que a esse serviço era universal e deveria, por conseguinte, ser custe
ado através de impostos. É o que se vê no 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO n. 233.332/RJ, julgado em 10 de março 
de 1999 e publicado em 14 de maio de 1999, Relator Ministro Ilmar Galvão: 
"Tributário. Município de Niterói. Taxa de Iluminação Pública. Arts. 176 e 
179 da Lei Municipal n. 480, de 24.11.83, com a redação dada pela Lei n. 
1.244, de 20.12.93. 
Tributo de exação inviável, posto ter por fato gerador selviço inespecllco, não 
mensurável, indivisível e insuscetível de ser referido a determinado contribuinte, A 
SER CUSTEADO POR MEIO DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO 
DOS IMPOSTOS GERAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DE
CLARAçÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS 
SOB EPÍGRAFE, QUE INSTITUlRAM A TAXA NO MUNICÍPIO" 
Em outro Recurso Extraordinário, agora com o n. 234.605/RJ, também Relator 
o Ministro Ilmar Galvão, julgado em 08 de agosto de 2000, publicado em 01 de 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CíVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÔNIO PÚBLICO 377 



ANDRÉ Luís TABOSA DE OLI VEIRA 

dezembro de 2000: "Tributário. Estado do Rio de Janeiro. c. .. ) Taxa de Ilumi
nação Pública. Serviço Público que não se reveste das características de 

Especificidade e Divisibilidade. ( ... ) NO QUE CONCERNE À TAXA DE 

ILUMINAÇÃO PúBLICA, E DE CONSIDERAR-SE QUE SE TRA

TA DE SERVIÇO PúBLICO INSUSCETÍVEL DE SER CUSTEADO 

SENÃO POR VIA DO PRODUTO DOS IMPOSTOS GERAIS" 

o conceito jurídico de contribuição social está imbuído de um conceito de 
referibilidade. Deve haver um contingenciamento dos destinatários, sejam os segura
dos da previdência social, sejam as empresas que serão fiscalizadas pela União, sejam 
enfim, certos grupos que serão atingidos. 

A contribuição de iluminação nada traz sobre a matéria. Tem por fato gerador 
um benefício claramente geral, indistinto, de alcance inteiramente difuso, não possí
vel de circunscrição. A contribuição é especial, o objetivo trazido pela Constituição é 
genérico, alcançando a coletividade de modo integral, o que desnatura sua conceituação. 

Ela surgiu a fim de fornecer numerário suficiente para fazer frente a uma 
despesa genérica que por ausência de coordenação orçamentária não estava sendo 
atendida pelos impostos de caráter geral. É um suprimento de fundos para uma 
despesa não referida diretame te a determinado grupo. Usufrui da iluminação pú
blica qualquer pessoa que esteja naquele município, seja um viajante, um andarilho, 
enfim, há um dispêndio por parte dos habitantes daquela cidade sem uma deferência 
especial do poder público a ele. 

Esse aspecto já foi observado por diversos doutrinadores, a exemplo de Roque 
Carraza na última edição de seu Curso de Direito Constitucional Tributário (19. ed., 
São Paulo: Malheiros, 2003, p. 564): 

"Fixadas essas premissas, é o caso de indagarmos: que tipo de tributo é a 

contribuição a que alude o art. 149-A da CF? Segundo estamos convencidos, 

um imposto, já que tem por hipótese de incidência o fato de uma pessoa, física 

ou jurídica, estar fixada no local (Município ou Distrito Federal) onde é presta

do o serviço de iluminação pública. Trata-se, pois, de um tributo não vinculado 

a uma atuação estatal. Com efeito, para que a contribuição seja devida não é 

preciso que a pessoa física ou jurídica desfrute do serviço público em tela. Basta 
que seja prestado (ou, graças ao produto da arrecadação da contribuição, esteja 
para ser prestado) no território da pessoa política onde se encontra de algum 
modo ligado o contribuinte" 

Da mesma forma,]osé Eduardo Soares de Melo na última edição de seu Contri
buições Sociais no Direito Tributário (4. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 108), diz: 

378 

"Havendo o Supremo Tribunal caracterizado a espécie tributária como "impos
to" (exação não vinculada à atuação do Poder Público), não há embasamento 
constitucional para travesti-lo em outra espécie - contribuição -, como se a 
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simples denominação pudesse alterar a sua essência jurídica. Despiciendo re

produzir os conceitos e as distintas características das referidas figuras tributá

rias, mostrando a nova contribuição, prima facie, que não atende aos pressu

postos para a sua previsão normativa, uma vez que não se direciona a um grupo 

determinado de pessoas (ao contrário, atende a um número infinito de pesso

as); não causa benefício especial ao contribuinte (mas à coletividade); e nem se 

vincula a uma determinada entidade. Continua sendo caracterizado como im

posto com destinação especifica, de notória inconstitucionalidade. É difícil con

ceber que os mais de 5.000 municípios venham a instituir a mencionada contri

buição de modo uniforme e homogêneo, observando a regular estrutura 

normativa, os princípios constitucionais e os critérios jurídicos adequados." 

Ao analisar julgados sobre a inconstitucionalidade da anterior Taxa de Ilumi

nação Pública e cotejá-la com na nova contribuição, Ornar A ugusto Leite Melo em 

artigo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário, n . 90, p . 91 diz: 

"C .. ) o serviço de iluminação pública só pode (e deve) ser custeado por meio do 

produto da arrecadação dos impostos gerais, pois os serviços de iluminação 

pública não possuem qualquer referibilidade a determinado contribuinte. Es

sas duas observações servirão de respaldo para o exame de constitucionalidade 

da Emenda n. 3912002, pois ( ... ) uma contribuição social só pode ser instituída 

na presença de uma referibilidade entre a atuação estatal de cunho social e os 

contribuintes ( ... ). No caso do serviço de iluminação pública, verifica-se que há 

um indiscutível benefício real para a população do M unicípio. Todavia, e aí está 

uma das inconstitucionalidades da Emenda n. 39/02 não há como separar um 

"grupo" de pessoas beneficiadas uma vez que toda a população do Município 

aufere vantagens com a iluminação pública. E mais, até mesmo os visitantes 

auferem vantagens com esse serviço público, tal sua generalidade e 

indivisibilidade. Por conseguinte, falta para a novel "contribuição" o critério 

essencial da referibilidade entre o serviço público (atuação municipal) e seus 

contribuintes. Ou seja, a cobrança passa a ter a natureza jurídica de imposto, eis 

que seu jato gerador" configura uma situação independente de qualquer atividade 

estatal específica, relativa ao contribuinte (Art. 16 Códex Tributário)." 

Ainda sobre a matéria, Kiyoshi Arada, em artigo publicado no R epertório IOB 
de Jurisprudência n. 06 de 2003, sob o título Contribuição para o Custeio da Ilumi

nação Pública diz: 

"Ora, chamar de contribuição, uma exação que não o é, nem pode ser, não faz 

desaparecer o vício que contaminava o projeto anterior, o qual previa a instituição 

de taxa de iluminação pública, sem que houve serviço público específico e divisí

vel. Contribuição social é tributo de destinação intrínseca, ou seja, tributo vincu
lado à atuação do Estado. Caracteriza-se pelo fato do Estado, no desenvolvimen-
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to de determinada atividade de interesse geral, acarretar maiores despesas em 
prol de certas pessoas (contribuintes), que passam a usufruir de benefícios dife

renciados dos demais (não contribuintes) . Enfim, assenta-se a contribuição social 
no princípio da maior despesa estatal, provocada pelo contribuinte e na particular 

vantagem a ele propiciada pelo Estado (cf nosso Direito Financeiro e Tributário, 

10. ed. São Paulo, Atlas, 2002, p. 309). No caso de iluminação pública, pergun

ta-se, onde a particular vantagem propiciada aos contribuintes, se todos os 
munícipes são beneficiários desse serviço público? Seria legitimo considerar a 

população normal, como beneficiários específicos, em confronto com o contingen
te de pessoas cegas a quem o serviço público não estaria trazendo os mesmos 
benefícios? Para caracterização da contribuição social ou da taxa de serviços, não 

basta a definição específica do produto da arrecadação do tributo. É preciso que 
se defina o beneficiário específico desse tributo, que passará a ser o seu contribu

inte. Se a comunidade inteira for a benificiária, como no caso em estudo, estar-se-á 

diante de imposto, e não de contribuição." 

Ricardo Conceição Souza em artigo na Revista Dialética de Direito Tributário n. 
90, P. 98, sob O titulo Primeiras Impressões sobre a Contribuição de Custeio do Ser
viço de Iluminação Pública declara: "Acreditamos, portanto, que a exação a ser institu
ída pelos Municípios é, na verdade, um imposto com o rótulo de contribuição" 

Sendo um imposto, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública encontra obstáculo no art. 167, IV,: 

"Art. 167. São vedados: ( ... ) IV - a vinculação de receitas de impostos a órgão, 

fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos 

impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as 
ações e serviços públicos de saúde e para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, §20, e 212, e a 
prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, pre

vistas no art. 165, §8°, bem como o disposto no §4° deste artigo". 

Hugode Brito Machado em artigo publicado em sua página internet 
(www.hugomachado.adv.br) com o título "Contribuição para o Serviço de Ilumina
ção Pública) já disse: 
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"O nome evidentemente não basta. Se bastasse, seria muito fácil burlar as 
normas da Constituição que atribuem competência para a instituição de impos
tos. Pudesse a União Federal, com fundamento no art. 149 da Constituição, 

instituir um imposto batizado de contribuição para um fim específico qualquer, 
além de poder burlar a vedação contida no art. 167, inciso IV, da Constituição, 
a sua partilha da competência impositiva estaria reduzida à mais absoluta inu
tilidade. Pela mesma razão se há de entender que o art. 149-A, inserido na 
Constituição pela EC 39, não autoriza o Município a instituir imposto, nem 
taxa, com o nome de contribuição." 
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o fato da CIP ser instituída por uma Emenda Constitucional não a torna alheia 
ao Sistema Tributário Nacional. Qyando do julgamento daADIN n. 939/93, publicada 
na LEX n. 186/154. O Ministro Celso de Mello, em corrente que foi vitoriosa nesse 
acórdão, asseverou que o Sistema Tributário Nacional é uma cláusula pétrea, inserin
do-se no art. 60, §4°,IV, com as seguintes declarações presentes na obra Supremo 
Tribunal Federal Jurisprudência Política, (2. ed., São Paulo: Mall1eiros, 2002, p. 181: 

"O princípio da anterioridade da lei tributária, além de constituir limitação ao 

pode impositivo do Estado, representa um dos direito fundamentais mais rele

vantes outorgados pela Carta da República ao universo dos contribuinte. ( ... ) 

As exceções a esse princípio foram estabelecidos ( ... ) pelo próprio Poder Cons

tituinte Originário, que não sofre, em função da própria natureza dessa magna 

prerrogativa estatal, as limitações materiais e tampouco as restrições jurídicas 

impostas ao poder reformador." 

Concluímos que a contribuição de iluminação pública é na verdade um im
posto e como tal deve ser tratada, devendo ser declarado inconstitucional. 

Há clara legitimação para a argüição judicial de sua inconstitucionalidade pelo 
Ministério Público através da ação civil pública. 

O art. 127 da Constituição Federal de 1988 declara: "Art. 127. O Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incum
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis" 

Pleiteando a defesa constitucional dos precitados interesses sociais e individu
ais indisponíveis, o Ministério Público pode manejar ações que visem a lhes conferir 
efetivo respeito. Dentre elas destaca-se a Ação Civil Pública, a qual realizará a "res
ponsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: ( ... ) IV - a qualquer outro 
interesse difuso ou coletivo" 

Apresentada a Ação Civil Pública, esta propicia ao Juiz competente o poder 
de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo que 
esteja gerando lesão ao interesse discutido. Às claras, essa declaração de 
inconstitucionalidade irradia efeitos apenas dentro do processo em que ela se insere. 
Só. Não gerará efeitos erga omnes por vedação expressa do sistema constitucional. 

O controle de constitucionalidade difuso pode ser exercitado dentro dos lia
mes processuais, com efeitos internos, como destaca Alexandre de Moraes (Direito 
Constitucional, 9. ed., São Paulo: Atlas, 2001, p. 571), ad litteram: 

"Em conclusão, o que se pretende vedar é a utilização da ação civil pública como 

sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, de forma a retirar do Supre

mo Tribunal Federal o controle da constitucionalidade das leis e atos normativos 

federais e estaduais em face da Constituição Federal. Essa vedação aplica-se 

quando os efeitos da decisão da ação civil pública forem erga omnes, indepen

dentemente de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Por outro 
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lado, não haverá qualquer vedação à declaração incidental de inconstitucionalidade 

(controle dijilso) em sede de ação civil pública, quando, conforme salientado pelo 

próprio Pretório E xcelso, "tratar-se de ação ajuizada, entre partes contratantes, na 

persecução de bem jurídico concTeto, individual e perfeitamente difinido, de ordem 

patrimonial, objetivo que jamais poderia seT alcançado pelo Teclamado em sede de 

controle in abastracto de ato normativo." 

Viável, destarte, o controle de constitucionalidade difuso pelo Poder Judici
ário, questão já resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, ao dar guarida ao exame 
de constitucionalidade difuso pelo juiz singular, por meio do Ministro Sepúlveda 
Pertence, no Rextr. N. 117.805/PR, la Turma. DJU, Seção l, 27 ago . 1993, p. 
17.022. 

Não é aceitável o argumento de que a relação entre a Fazenda Pública e os 
contribuintes da Contribuição de Iluminação Pública não é de consumo, e por conta 
disso o órgão ministerial não poderia realizar a sua defesa. A tese reduz o órgão do 
Ministério Público em simples patrono dos consumidores, sem atentar que são mui
to maiores as suas funções institucionais. 

Trata-se de caso de substituição processual. O MP intervém como parte, para 
defender direito alheio determinado, no desempenho de legitimação extraordinária. 
E é substituto processual, por ter sido legitimado a tanto por lei (Art. 82 e incisos do 
CDC cumulado com art. 117 do mesmo diploma legal e art. 21 da Lei n. 7.347/85 
- Lei das Ações Civis Públicas). 

Como bem explicitou o jurista Raimundo Gomes de Barros (Revista de Direi
to do Consumidor, v .. 8 RT, 1993, p. 160/161): 

"Já em relação às condições de ação, deflui claramente que tanto o interesse de 

agir, quanto a po sibilidade jurídica e a legitimação do MP decorrem da quebra 

da ordem jurídica, cujo restabelecimento se impõe. Todavia, não se exime o MP 

de demonstrar (ao menos por indicação dos registros públicos) que ocorreu um 

casamento, cuja celebração desgarrou-se da lei, devendo ser anulado por ter 

sido celebrado pela autoridade não investida da respectiva competência. E 

assim é porque esse atuar do MP faz parte das suas próprias atribuições 

consubstanciadas em normas infraconstitucionais. Melhor explicitando: O MP 
age como parte, porém, no exercício de função que lhe é própria. Se os próprios 
interessados demandam a anulação do casamento, nem por isso o MP terá 

ensejo de litisconsorciar-se no processo, posto que neste passo, faltar-lhe-ia 

interesse. Sua posição seria de fiscal da lei. Explica-se: o interesse das pessoas 

envolvidas e do MP na situação sob exame são completamente diversos, não 

vindo ao caso insistir na distinção tal a sua obviedade." 

E mais adiante: "Para se dizer parte legítima, só necessita de ser uma agente do 
MP regularmente investido no cargo e estar em juízo pleiteando direito subjetivo, 
malferido ou ameaçado" (Op. cit., p. 162) 
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A legitimidade do MP é indiscutível. Realiza-se a defesa de interesse indivi
dual indisponível para o qual está legitimado constitucionalmente, por seu art. 127, 
e cujo cumprimento deve ser pugnado por ele. 

Negar legitimidade e titularidade ao Ministério Público para ajuizar ação civil 
pública para compelir o Município e a empresa de energia elétrica a se absterem de 
cobrar tributo inconstitucional é compactuar com uma atitude lesiva da ordem jurí
dica. As normas constitucionais que dispõem sobre Ministério Público são de eficá
cia plena e aplicação imediata. Afinal, incumbe ao mesmo zelar pelo efetivo respeito 
dos direitos assegurados na Constituição Federal. 

O agir do Ministério Público, pois, justifica-se pela necessidade de defender a 
ordem jurídica, sendo o único fim visado o restabelecimento do respeito às normas 
constitucionais e de direito positivo transgredidas. 

Não se trata de meros direitos individuais e pessoais, mas de direitos individu
ais e sociais indisponíveis dos consumidores/contribuintes da taxa de iluminação 
pública, de origem comum, que os qualifica como homogêneos, dando ensejo à sua 
defesa coletivamente em juízo. 

Ada Pellegrini, em seu texto Das Ações Coletivas para a Defesa de Interesses 
Individuais Homogêneos, p. 545/546: 

"Ora, em primeiro lugar cumpre notar que a constituição de 1988, anterior ao 
CDC, evidentemente não poderia aludir, no art. 129, ITI, à categoria dos interes
ses individuais homogêneos, que só viria a ser criada pelo Código. Mas na sua 

dicção constitucional, a ser tomada em sentido amplo, segundo as regras da inter
pretação extensiva ( ... ) enquadra-se comodamente à categoria dos interesses in

dividuais, quando coletivamente tratados. Em segundo lugar, a doutrina, inter

nacional e nacional, já deixou claro que a tutela de direitos transindividuais não 
significa propriamente defesa de interesse público nem de interesses privados, 
pois os interesses privado são vistos e tratados em sua dimensão social e coletiva, 

sendo de grande importância política a solução jurisdicional de conflitos de massa. 
Assim, foi exatamente a relevância social da tutela coletiva dos interesses ou 

direitos individuais homogêneos que levou o legislador ordinário a conferir ao MP 

e a outros entes público a legitimação para agir nessa modalidade de demanda, 
mesmo em se tratando de interesses ou direitos disponíveis. Em conformidade, 

aliás, com a própria Constituição, que permite a atribuição de outras funções ao 

MP, desde que compatíveis com sua finalidade (Art. 129, IX); e a dimensão 
comunitária das demandas coletivas, qualquer que seja seu objeto, insere-as, 
sem dúvida, na tutela dos interesses sociais referidos no art. 127 da Constituição" 

Nélson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery (Código de Processo Civil 
Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 3. ed., São Paulo: 
Revista dos Tribunais, p . 1.717) tratam da questão: 

"Legitimidade do MP. Como a defesa coletiva do consumidor é hipótese de 
interesse social (CDC, art. 10), encontram-se corretos os artigos do CDC 82, I 
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e 92 quando legitimam o MP para agir em juízo propondo ação civil pública 

para a defesa coletiva de direitos individuais homogêneos, ainda que disponí

veis. Autorização para que o CDC atribuísse essa legitimação ao Parquet se 

encontra na CF art. 129, IX, que permite à lei ordinária atribuir outras funções 

ao MP desde que compatíveis com sua finalidade institucional e a defesa de 

interesses sociais (CDC, art.l°) é finalidade institucional do MP (CF 127 

caput)" 

Sobre a questão, destaque-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Jus
tiça no Recurso Especial n. 49.272-6/RS( 94.0016322-3), onde se lê: 

384 

"PROCESSUAL CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA PARA A DEFESA 

DE INTERESSES E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 

TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE. É princípio 

de hermenêutica que, quando uma lei faz remissão a dispositivo de outra lei de 

mesma hierarquia, estes se incluem na compreensão daquela, passando a cons

tituir parte integrante de seu contexto. O art. 21 da Lei n. 7.347/85 (inserido 

pelo art. 117 da Lei n. 8.078/90) estendeu, de forma expressa, o alcance da 

ação civil pública na defesa dos interesses e "direitos individuais homogêneos", 

legitimando o Ministério Público, extraordinariamente e como substituto pro

cessual, para exercitá-la (Art. 81, parágrafo único, III, da Lei n. 8.078/90). Os 

interesses individuais, "in causa"( suspensão do indevido pagamento de taxa 

de iluminação pública) embora pertinentes à pessoas naturais, se visualizadas 

em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcendem a esfera de inte

resses puramente individuais e passam a constituir interesses da coletividade 

como um todo, impondo-se a proteção por via de um instrumento processual 

único e de eficácia imediata - "a ação coletiva". 

Da parte final do relatório dessa decisão, transcreva-se relevante trecho: 

"In casu, trata-se de taxa de iluminação pública, que vem sendo exigida de toda 

uma coletividade - habitantes de uma coletividade inteira - ilegal e 

inconstitucionalmente. É certo que todos os moradores daquele município são 

titulares de direitos individuais homogêneos, pela identidade desses direitos, 

tendo em vista a origem comum e a ação é dirigida contra uma única entidade 

pública. Apesar de se cuidar da proteção de direitos individuais, a origem co

mum recomenda a defesa de todos através de um único instrumento processu

al, legitimando-se o M. Público para o respectivo manuseio, recomendando-se 

a providência, não só pela relevância social que a própria lei conferiu a esses 

direitos (individuais homogêneos), pelo número de pessoas que envolvem, igua

lando-os aos interesses coletivos, mas, ainda em face da economia processual, 

não se justificando o ajuizamento inumeráveis demandas, todas com o mesmo 

objetivo, que encarecem a justiça e postergam a prestação jurisdicional." 
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Acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal tem exarado julgados recen
tes. Na Suspensão de Liminar n. 80, julgada em 19 de outubro de 2005, o Ministro 
Nélson Jobim não enfrentou diretamente a matéria, eis que nesse processo a Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de Avaré requereu a suspensão de uma liminar con
cedida em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (processo no. 123.974.0/1-
00) perante o TJSP. O Ministro decidiu que pela jurisprudência do Pretório Excelso 
não é aceitável o pleito de suspensão dessa espécie de liminar. É de notar que a 
decisão paulista determinava que o pagamento de desse pelo menor valor previsto na 
tabela, sem distinção de classe. Ainda sob o aspecto formal, na Reclamação n . 3.377, 
o Ministro G ilmar Mendes indeferiu o pedido do município de Porto Alegre, ex
pondo que a medida adequada seria a Suspensão de Liminar: 

"A utilização da suspensão de tutela antecipada é meio processual excepcional, 
de competência exclusiva da Presidência do STF, a qual está adstrita aos limi
tes e condições processuais peculiares que, eventualmente, permitam a conces
são do pedido em sede liminar para cassar decisão ora reclamada. Dessa forma, 
em razão da competência regimentalmente estabelecida para apreciar questões 
dessa índole, a matéria não pode ser adequadamente decidida no âmbito desta 
reclamação . Ademais, na espécie, o provimento da Apelação Cível no 
70010100717/2004 pelo TJRS não deve ser tomado como ofensivo à compe
tência constitucional atribuída a esta Corte pelos fundamentos a seguir apre
sentados: a) em primeiro lugar, a presente reclamação apenas se apresentaria 
como processualmente idônea caso estivesse destinada a preservar a compe
tência deste Tribunal; b) ademais, a despeito da jurisprudência que tem se 
consolidado nesse sentido, verifica-se que a decisão reclamada não possui, a 
rigor, eficácia que usurpe a competência deste Tribunal (RISTF, art. 156)" 

Na Ação Cautelar (AC) no. 876 - MG, no Diário da Justiça de 05/08/2005, 
Ministro Nélson Jobim, promovida pelo Prefeito Municipal de Pedro Leopoldo con
tra decisão do TJ-MG que acolheu Adin apresentada pelo Procurador Geral de Justiça 
de M inas Gerais, o STF decidiu não conhecer da ação proposta, ante a não-ocorrência 
de juízo de admissibilidade no Tribunal de Justiça, aplicando-se a súmula 635 STF. 

Porém, em outras ações, o Supremo Tribunal Federal, através do Ministro 
Nélson Jobim, tem suspendido decisões que autorizavam a não-cobrança dessa espé
cie tributária. Destaque-se sua decisão na Suspensão de Tutela Antecipada no. 40 -
RS, relacionada ao Município de Imbé: 

"Decido. A causa tem fundamento constitucional (art. 149-AO, acrescentado 
pela EC 39/02). Conheço do pedido. Com razão o REQUERENTE. A ma
nutenção da medida antecipatória concorreria para o não-cumprimento dos 
investimentos necessários ao custeio da iluminação de vias, logradouros e de
mais bens públicos, bem como à instalação, manutenção, melhoria e expansão 
da rede elétrica no MUNICÍPIO DE IMBÉ, necessários à segurança e bem-
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estar da população. E isso causa lesão à economia e à segurança pública. Nesse 

sentido já deferi suspensões cujas respectivas ações de origem tinham como 

objeto a legalidade e constitucionalidade da CIPO. Ante o exposto, presentes 

os requisitos necessários, defiro o pedido de suspensão da tutela antecipada 

concedida no AI n. 70008046302 interposto no TJ-RS. Comunique-se. Pu

blique-se. Brasília, 10 de julho de 2005. Ministro N elson Jobim Presidente" 

No mesmo sentido, dentre outros, a Suspensão de Tutela Antecipada no. 39 -
SP, relacionada ao município de Itaquaquecetuba, em 01 de agosto de 2005, Suspen
são de Segurança 2444, município de Cuiabá, em 18 de maio de 2005, Suspensão de 
Liminar 48/SP município de Pontal, em 05 de abril de 2005, Suspensão de Tutela 
Antecipada no. 30/SP, município de Santo André, em 14 de março de 2005. 

Em sede de Superior T ribunal de Justiça, no REsp 7128241 RS - RECUR
SO ESPECIAL 2004/0184218-4, o Ministro José Delgado negou legitimidade ao 
Ministério público para ação civil pública envolvendo a discussão sobre a contribui
ção de iluminação pública, em 01 de setembro de 2005. Ainda nesse tribunal, o 
REsp 710813 1 RS ; RECURSO ESPECIAL2004/0177379-5, Relator Ministro 
T eori Zavascki, decidiu que as concessionárias de energia elétrica não devem estar 
nos pólos passivos dessas demandas. 

CONCLUSÃO 

Ao final desse trabalho, alcançamos as seguintes conclusões: 
a) a norma instituidora da Contribuição de Iluminação Pública é inconstitucional, 

eis que adota um fato gerador compatível com a descrição normativa de um imposto, 
eis que se destina a um serviço público geral e indivisível, apanágio dessa espécie tribu
tária, não bastando para conferir-lhe legitimação apenas o nome "contribuição"; 

b) é dever institucional do Ministério Público, deparando-se com normas cons
titucionais ou legais violadores dos Direitos Fundamentais dos contribuintes, a exem
plo da Emenda Constitucional que institui a Contribuição de Iluminação Pública -
CIP ou COSIP, manter discussões com a unidade fazendária competente para a ma
nutenção do respeito constitucional, através da realização de Termos de Ajustamento 
de Conduta - TAC ou propondo a Ação Civil Pública - ACP, a fim de submeter ao 
Poder Judiciário o dano de natureza coletiva a que está exposta a coletividade; 

c) a interpretação restritiva dos Tribunais Superiores acerca da ilegitimidade 
do Ministério Público para ações civis públicas que digam respeito a tributos e con
tribuições sociais é componente de um hermenêutica extemporânea e 
descompromissada com uma das funções constitucionais básicas do Parquet, a saber, 
o resguardo da coletividade contra abusos gerados pela Fazenda Pública, em especial 
na área tributária, e incompatível com o atual estágio da ciência processual civil mun
dial: o acesso à justiça. 
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DE EXECUÇÃO EM SEGUNDO GRAU* 

Almir Alves Moreira, Gisela Potério Santos Saldanha 

Procurador de Justiça/MG, Procuradora de Justiça/MG 

Criada no ano de 2001, por deliberação em seção conjunta dos Procuradores 
de Justiça que atuavam no então existente Tribunal da Alçada e Tribunal de Justiça 
do Estado, proposta de iniciativa do Procurador G eral de Justiça Nedens Ulisses 
Freire Vieira, originariamente denominado de Grupo de Defesa dos Direitos Difusos 
e Coletivos, a atual Procuradoria Especializada de D efesa dos Direito Difusos e Co
letivos teve por atribuição a atuação em grau recursal em todas as Ações Civis Públi
cas e Ações Populares, em que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais se 
apresentasse como parte, não só mediante interpondo e acompanhamento de recur
sos, mas com a finalidade de proferir sustentações orais, quando necessário. 

Em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a defesa 
de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, não há intervenção de outro 
órgão ministerial como fiscal da lei em qualquer grau de jurisdição (art. 17, § 4°, da 
Lei n. 8.429/92, art. 5°, § 1°, da Lei n. 7.347/85 e art. 92 do Código de Defesa do 
Consumidor), como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (Ag.Rg no Ag. n. 
95.537-0-SP, reI. Min. Hélio Mosimann, 2a Turma, maioria, Df 16/09/96; Emb. 
Dec. no REsp n. 184906-SP, reI. Min. Humberto G omes de Barros, P Turma, Df 
29/11/99; Emb. Dec. no REsp n. 186008-SP, reI. Min. Sálvio de Figueiredo 
Teixeira, 4a Turma, Df 28/06/98). 

Assim, convêm esclarecer por meio desse trabalho a intervenção dos Procurado
res de Justiça, - representante do Ministério Público em segundo grau. A atuação do Procu
rador de Justiça - como parte ou fiscal da lei - é determinada pela forma como ocorreu 
a intervenção do Ministério Público em primeiro grau. Sua participação, portanto, não 
é exclusivamente a de fiscal da lei, como, inadvertidamente, sustentam alguns. 

Nesse sentido a lição do professor Antônio Cláudio da Costa Machado: 

"Também sob a ótica estrita do instituto da legitimação não há como funda

mentar a tese de que o Ministério Público em segunda instância seja sempre 

Tese aprovada por unanimidade. 
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fiscal da lei. Ora, () autor de uma ação, seja ele legitimado ordinário ou extraor

dinariamente, exerce ação do começo ao fim do processo; da mesma forma o réu, 

seja ele titular do direito discutido ou substituto processual, o fato é que há 

exercício de exceção do começo ao fim e isto ainda que ocorra a alienação da 

coisa do direito litigioso (art. 42, caput). 

( ... ) 
De igual modo, e em decorrência destes mesmos argumentos, parece-nos in

concebível que, em primeira instância, preste o órgão ministerial auxílio ao 

incapaz como seu assistente e, em segunda, negue-lhe tal auxílio, prestando-o 

à parte contrária através de parecer desfavorável ao hipossuficiente." (A Inter

venção do Ministério Público no Processo Civil Brasileiro, Saraiva, p . 598) 

A propósito, a própria lei que disciplina a ação civil pública (Lei n. 7.347/85) 
dispõe, em seu artigo 5°, § 1°, que "O Ministério Público, se não intervier no pro
cesso como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei". Ou seja, proposta a 
ação civil pública pelo Ministério Público, nela não oficiará outro órgão de execução 
da Instituição como custos legis. 

No particular, bem sintetiza a temática Hugo Nigro Mazzil1i: 

"Conclusão a extrair do parágrafo - agora acertada - é a de que só haverá órgão 

do Ministério Público interveniente, quando não seja autor o próprio Ministé

rio Público. A mens legis do § 1 ° do art. 5° da LACP, ou do art. 92 do Código 

do Consumidor, portanto, é a seguinte: o Ministério Público oficiará sempre na 

ação civil pública, senão como autor, ao menos como órgão interveniente; mas, 

sendo autor, não será interveniente."(A Defesa dos Interesses Difusos em 

Juízo, p. 189) 

Isso porque ser parte não significa ser fiscal da lei ou vice-versa, como, acerta
damente, frisou Cândido Dinamarco: 

"O Órgão do Ministério Público, uma vez no processo, é titular dessas posições 

jurídicas processuais inerentes à relação jurídica que estabelece no processo, 

seja fiscal da lei ou não. O que caracteriza a figura do custos legis é (ao contrário 

do que sucede na caracterização do conceito de parte) uma circunstância com

pletamente alheia ao direito processual: ele não é vinculado a nenhum dos 

interesses da causa."(Fundamentos do Processo Civil Moderno, p.327) 

Logo, sendo o Ministério Público parte no feito, será representado em se
gunda instância pelo Procur dor de Justiça, o qual deve atuar de modo eficaz e 
célere para que sejam atingidas as aspirações e as necessidades que se buscam atra
vés da ação proposta. Deve-se pautar pelo critério da efetividade, que, em muitos 
casos, vem sendo desprestigiado através da emissão de pareceres, data venia, desne
cessários. 
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o tradicional "parecer" emitido pelo Procurador de Justiça antes do julgamento, 
que sequer encontra previsão legal, tem, não raramente, conteúdo idêntico ao que fora 
dito pelos órgãos de execução de primeiro grau em suas razões ou contra-razões recursais. 

Reconhece-se, todavia, que, havendo algo a acrescentar em favor da manifesta
ção ministerial de primeiro grau, incumbe ao Procurador de Justiça pronunciar-se 
formalmente através de memorial e/ou sustentação oral, dando a sua contribuição à 
tese ofertada. 

Como bem enfatizou o Dr. Antônio Araldo Ferraz Dal Pozzo, digníssimo 
Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, urge "revitalizar 
a Segunda Instância, dar-lhe função da qual derive uma contribuição prática e efeti
va na realização da justiça, ... " (in "Posição do Ministério Público de Segunda Instân
cia no Cível", Justitia, p. 121). 

Reduzindo-se, quantitativamente, os pareceres repetitivos e desnecessários, os 
Procuradores de Justiça terão maior disponibilidade de tempo para se dedicar ao 
desempenho de outras funções também relevantes. Poderão, com suas experiências, 
contribuir para que o Ministério Público desempenhe, eficazmente, as atribuições 
que a Constituição lhe outorgou, v.g, organizando-se em grupos especializados para 
auxílio e orientação aos órgãos de execução de primeiro grau, notadamente na área 
dos interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis; 
funcionando, por delegação, nos feitos de competência originária dos tribunais; fa
zendo apuração das irregularidades noticiadas pelo Tribunal de Contas, fornecendo 
ao Promotor de Justiça todos os subsídios para o ajuizamento de ação civil, etc. 

Vale dizer, o Procurador de Justiça deve ser mais atuante, e não mero parecerista. 
Cumpre-lhe acompanhar efetivamente o trâmite do feito no juízo ad quem e mani
festar-se formalmente somente quando necessário. Após o julgamento, se entender 
cabível, deverá recorrer em prol da tese defendida pelo Promotor de Justiça, caso seja 
o Ministério Público vencido, contribuindo para a formação da jurisprudência. 

É dessa forma que o Procurador de Justiça deve atuar. 
A par disso, é importante ressaltar que a abertura de vista ao Procurador de 

Justiça é indispensável para a regularidade do processo, a fim de que tome conheci
mento da controvérsia e, por conseguinte, esteja preparado para oficiar no feito como 
representante do Ministério Público em segunda instância. 

Em suma, a emissão de parecer somente será obrigatória quando o Procurador 
de Justiça atuar como custos legis, pois, se estiver atuando como parte, será facultativa 
a manifestação formal sobre o objeto do recurso. (TJMG -AC 203872-7 - 5a Câ
mara CíveL). 

Tal atuação permite ainda que, quando necessário, sejam feitas considerações 
sobre o objeto do recurso a fim de se suprirem eventuais deficiências processuais que 
possa inviabilizar o êxito da ação e de acesso aos Tribunais Superiores na hipótese de 
a tese ministerial de primeiro grau não ser acolhida pelo Tribunal Estadual. Além 
disso, esses novos argumentos apresentados pelo Procurador de Justiça certamente 
servirão de orientação para futuras atuações dos Promotores de Justiça em casos se
melhantes. 
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A experiência mineira, a par do ineditismo, vem reforçar a atuação institucional 
conforme se pode constatar pejas estatísticas dos resultados obtidos no decorrer des
ses cinco anos de atividades. 

O volume de atividades nessa Procuradoria de Justiça de Direitos Difusos e 
Coletivos demonstrou acentuado crescimento desde sua criação no ano de 2001, 
tendo sido os trabalhos realizados em média por cinco Procuradores de Justiça, dian
te das licenças e afastamentos ocorridos no ano. 

Em uma comparação estatística, o volume de recursos recebidos - agravos e 
apelações - aumentou de 324 no primeiro ano, para 1.883 de janeiro à agosto de 
2005. O número de manifestações, escritas ou memoriais, também aumentou em 
268,92%. Foram interpostos 1.098 recursos. 

Os recursos aviados nas ações civis públicas relacionadas com a defesa do 
patrimônio público correspondem, em média a 53,43 % do total julgado pelos tri
bunais estaduais. Os demais seguem a seguinte ordem: consumidor - 14,60 %, meio 
ambiente - 10,45 %, e Saúde .- 2,64 %. As demais áreas (ECA, Patrimônio Histó
rico e Cultural, Habitação e Urbanismo, Deficiente Físico e Idosos) e as matérias 
processuais correspondem aos 18,88 % remanescentes. 

O percentual de decisões f avoráveis às pretensões ministeriais corresponde a 62,86%. 
Nas áreas especializadas, destaque-se o meio ambiente e o patrimônio públi

co, em que 67,79% e 59,77%, respectivamente dos julgamentos do TJMG e do 
T AMG favoreceram o MP. Ressalte-se que as decisões desfavoráveis foram ainda 
objeto de interposição de recursos, sendo certo que a maioria ainda está pendente de 
julgamento nos tribunais superiores. 

Os tribunais superiores julgaram 185 recursos/ações do Parquet Mineiro, nos 
anos de 2002 a 2004. Desses 117 foram decididos favoravelmente ao MP (62,53%) 
e 68 contrariamente (37,47%), incluindo-se nesses dados os recursos nos quais o 
MP figura como recorrente e como recorrido. 

CONCLUSÃO 

Nas Ações Civis Públicas ajuizadas pelo Ministério Público, a atuação do 
órgão de execução em segundo grau é como parte. 
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ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA 
A FAZENDA PÚBLICA NAS AÇÕES FISCAIS* 

Ana Maria do Amaral Marinho 

Promotora de Justiça/PE 

1. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NAS 
AÇÕES FISCAIS 

1.1 Da Introdução: Da Tutela Antecipada no Regime Jurídico Pátrio 

o instituto da Tutela Antecipada foi introduzido em nosso ordenamento jurídico 
através da Lei n. 8.952 promulgada em 13 de dezembro de 1994, alterando a redação do 
artigo 273 do Código de Processo Civil, que passou a viger com a seguinte redação: 

"Art. 273 . O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcial

mente os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo 

prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e": 
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou 

II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório do réu. 
§ 1°. Na decisão que antecipar a tutela, o juiz indicará, de modo claro e preciso, 

as razões do seu convencimento. 
§ 2°. Não se concederá a antecipação da tutela quando houver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipatório. 
§ 3°. A execução da tutela antecipada observará, no que couber, o disposto nos 

incisos II e III do art. 588. 
§ 4°. A tutela antecipada poderá ser revogada ou modificada a qualquer tempo 

em decisão fundamentada. 
§ 5°. Concedida ou não a antecipação da tutela, prosseguirá o processo até o 

julgamento final." 

o texto legal inovador sistematizou a antecipação provisória da tutela satisfativa, 
objetivando garantir o acesso à ordem jurídica justa através da garantia de uma tutela 

Tese aprovada por unanimidade. 
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jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. Na mesma época foram promulgadas as 
Leis n. 8.950, 8.951, 8.952 e 8.953, todas com igual escopo. 

Equivocadamente o instituto da "antecipação de tutela" ou "tutela antecipada" 
vem sendo tratado como "tutela antecipatória". No dizer de Sergio Sahione Fadel tute
la antecipatória não existe no direito brasileiro, nem mesmo na língua portuguesa. É 
erro aludir a ela. O instituto é da "tutela antecipada" ou da "antecipação de tutela". 

1.2 Fundamentos Constitucionais da Tutela Antecipada 

O Estado Democrático de Direito visa assegurar o exercício dos direitos sociais 
e individuais e a solucionar pacificamente as controvérsias, para tanto, e a adminis
tração pública, cria normas reguladoras da convivência social e assume o compromis
so de tornar efetivaI a aplicação dessas normas, dispensando aos indivíduos, cujos 
direitos foram lesados ou ameaçados pela violação delas, a devida proteção. 

A tutela jurisdicional está, assim, nessa proteção que o Estado através dos seus 
órgãos jurisdicionais, presta aos direitos dos cidadãos. Nesse diapasão, a Constituição 
da República de 1988 inseriu no inciso XXXV do artigo 5°, que "a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 

A respeito do tema afirma Teori Albino Zavascki:2 

o conceito de tutela jurisdicional está relacionado com o de atividade propria

mente dita de atuar a jurisdição e com o de resultado dessa atividade. Citar 

tu tela jurisdicional, ou, para usar a linguagem constitucional, apreciar as lesões 

ou ameaças a direitos, significa, em última análise, formular juízo sobre a exis

tência dos direitos reclamados e, mais que isso, impor medidas necessárias à 
manutenção ou reparação dos direitos reconhecidos. 

Desse modo, quando o texto constitucional expressa que a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, que constitui o princípio 
da inafastabilidade da jurisdiçã ,quer afirmar garantias inerentes a um justo e efeti
vo instrumento que seja adequado à tutela de pretensões postas em juízo. 

Emerge daí a garantia constitucional de acesso à Justiça. Ou efetividade de 
jurisdição.3 

1 Eficácia social, ou efetividade designa a aptidão da norma jurídica para produzir efeitos na realidade 
social, ou seja, para produzir, concretamente, condutas sociais compatíveis com as determinações 
constantes do preceito nonnativo.ZAVASCKI, Theodoro Júnior. Antecipação da Tutela. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p. 6. 

2 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de Tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 49. 
3 Acesso à justiça não se identifica, pois, com a mera admissão ao processo, ou possibilidade de ingresso em 

juízo ( ... ) para que haja o efetivo acesso à justiça é indispensável que o maior número de pessoas seja 
admitido a demandar e a defender-se adequadamente ( ... ), sendo também condenáveis as restrições 
quanto a determinadas causas. CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; DINAMARCO,Cândido Rangel 
e; GRINOVER, Ada Pellegrini. Teoria Geral do Processo. 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2002, p. 33. 
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Podemos constatar, então, que se tem constitucionalmente garantida a efetiva 
tutela dos direitos postos em juízo, significando que é necessária à instituição de 
procedimentos adequados a prestar essa função jurisdicional. 

Verifica-se, ainda, que as tutelas de urgência, das quais a antecipação da tutela 
é espécie, são umas conseqüências da aplicação da garantia de acesso à justiça, por 
meio do devido processo legal, que possibilita a perfeita adequação entre o processo e 
o procedimento Pa necessária proteção ou viabilização, ou à realização do direito 
material das partes. 

Nessa pensar, a tutela de urgência ou emergencial se justifica em função da 
celeridade em se prestar tutela imediata a determinados direitos que, diante de uma 
situação de risco de dano grave ou de difícil reparação, poderão vir a não se realizarem 
ao tempo da decisão judicial definitiva, em face do possível desaparecimento dos seus 
objetos. 

1.3 Objeto da tutela antecipada e requisitos necessários à sua 
concessão 

Preleciona o art. 273 do Código de Processo Civil que o juiz poderá a reque
rimento do interessado, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela. Cons
tata-se, assim, que a tutela sumária satisfativa não se restringe em assegurar o poste
rior exercício de um direito caso, ao final da lide, a parte saia vencedora, como ocorre 
na lide cautelar. A finalidade da tutela sumária satisfativa é dar àquele que alega ter 
um direito exatamente aquilo que lhe pertence. 

Teori Zavascki leciona que: "o que se antecipa não é propriamente a certificação 
do direito, nem a constituição e tampouco a condenação porventura pretendida como 
tutela definitiva. Antecipa-se, isto sim, os efeitos executivos daquela tutela. Em ou
tras palavras: não se antecipa a eficácia jurídico-formal, ou seja, as eficácias declaratórias, 
constitutivas ou condenatórias da sentença; antecipa-se a eficácia, qual a futura sen
tença pode produzir no plano social". 

A seu turno Luiz Guilherme Marinone discorrendo acerca da matéria disci
plina que: a tutela que realiza o direito material afirmado pelo autor (dita satisfativa), 
ainda que com base em cognição sumária, não pode ser definida como cautelar. É 
importante observar que o caráter da "satisfatividade" da tutela jurisdicional nada 
tem a ver com a formação da coisa julgada material. A tutela que satisfaz antecipada
mente o direito material, ainda que sem produzir coisa julgada material, evidente
mente não é uma tutela que pode ser definida a partir da característica da 
instrumentalidade. A tutela antecipada, ao contrário da tutela cautelar, embora seja 
caracterizada pela provisoriedade, não é caracterizada pela instrumentalidade, ou 
melhor, não é um instrumento que se destina a assegurar a utilidade da tutela final. 
É por isso que a nota da provisoriedade, presente tanto na tutela cautelar quanto na 
tutela antecipada, nada diz de proveitosa para a distinção entre as tutelas. 

A antecipação é verdadeiro mecanismo de tutela satisfativa. São produzidos os 
efeitos que adviriam no final da lide. 

COMISSÃO TEMÁTICA II - ÁREA CfVEL E ESPECIALIZADA - PATRIMÕNIO PÚB LICO 393 



ANA MARIA DO AMARAL MARINHO 

A concessão da antecipação não tem momento estipulado na lei, podendo ser 
concedida enquanto não existir sentença ou acórdão apto a ser executado de forma 
definitiva ou provisória. 

A legislação prevê duas hipóteses autorizadoras da concessão de tutela anteci
pada. A primeira refere-se à concessão em razão do fundado receio de dano irreparável 
ou de difícil reparação (art. 273, I, do CPC). A outra hipótese objetiva distribuir o 
ônus do tempo do processo de acordo com a evidência do direito do autor e a fragi
lidade da defesa do réu, sem levar em consideração a existência de dano irreparável ou 
de difícil reparação. 

As duas hipóteses não s" o cumulativas. Independem uma da outra não sendo 
necessário a evidência das duas para a concessão da tutela antecipada. 

Nos termos do parágrafo quarto do art. 273 do CPC a tutela antecipada pode 
ser revogada a qualquer tempo , desde que o seja de forma fundamentada. 

Uma vez concedida, a tutela poderá ser modificada pelo competente recurso 
mediante decisão do juiz a quo. No entanto, a revogação ou modificação está condi
cionadas à ocorrência de circunstâncias supervenientes ligadas à matéria de fundo. 

Tendo em vista que o objetivo da antecipação de tutela é satisfazer um direito 
que se apresenta provável ou verossimilhante é evidente que em tese esta forma de 
decisão deve ser reversível. 

1.3 Do recurso pertinente e a execução da tutela antecipada 

A doutrina não é unânime no que tange à natureza da decisão concessiva de 
tutela provisória. Autores como Ovídeo Batista acatam a tese de que se trata de 
"sentença provisória". Outros como Sérgio Sahione Fadel a interpretam como mera
mente "interlocutória". Uma outra corrente integrada por Luiz Guilherme Marinone 
a considera "decisão interlocutória mista", vez que não encerra o processo e não resol
ve questão incidental. 

Não obstante a discussão doutrinária restou pacificado na prática que o agravo 
de instrumento, previsto no art. 522 e seguintes do Código de Processo Civil, é 
indicado para o ato processual que defere ou indefere o pedido de tutela antecipada. 

Dispõe o art. 273 § 3° do CPC que a execução da tutela antecipada observará, 
no que couber, o sistema da execução provisória previsto no art. 588, II e III do 
referido Código. 

Do ponto de vista operacional a execução da tutela antecipada está condicio
nada ao provimento jurisdicional concedido. 

O legislador ao prever que a execução far-se-ia consoante o sistema de execu
ção provisória objetivou o estabelecimento de parâmetros. 

A decisão concessiva de tutela não constitui título executivo nos termos do art. 
586 do CPC. A execução da tutela antecipada como previsto no CPC nos leva a uma 
conceituação diferente de "tít o executivo". 

Em se tratando de ação declaratória pura a satisfação da parte é a afirmação da 
declaração, não havendo motivo para se falar em execução. O mesmo ocorre em relação 
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às ações constitutivas. Às decisões tipicamente condenatórias, aplica-se o processo de 
execução forçada provisória nos termos do art. 58, H e IH do Código de Processo Civil, 
dispensando-se, a caução em razão da supressão do inciso I do art. 588 na redação dada 
ao § 3° do art. 273 da Lei Processual Civil. O autor poderá indenizar o réu, se da 
revogação da tutela antecipada for verificada a ocorrência de danos. 

2. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NAS 
AÇÕES FISCAIS 

2.1 A prestação jurisdicional e a antecipação da tutela 

Entre o rol das garantias fundamentais da pessoa a que mais tem contribuído 
para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito, sem dúvida, é o acesso á 
jurisdição. O Poder Judiciário em uma social democracia funciona como o ponto de 
equilíbrio entre o poder político, o poder econômico, a administração pública e os 
administrados. 

Montesquieu já dizia que não haveria liberdade se o poder de julgar não fosse 
separado dos outros Poderes. Hoje, quer-se muito mais do Poder Judiciário, requer
se que ele seja efetivo guardião dos direitos fundamentais da pessoa humana, sem o 
que a justiça não se realizará. 

Em hipótese de qualquer ameaça ou lesão a direito em um campo fértil apro
priado para o crescimento, aperfeiçoamento e proteção aos direitos sociais funda
mentais da pessoa humana, surge o Poder Judiciário como a solução definitiva dos 
conflitos de interesses, gerados pela disputa dos bens da vida. 

A falta de capacidade das pessoas em se entenderem, o controle emergente do 
Estado sobre as atividades econômicas dos particulares, a própria supremacia do po
der público inúmeras vezes agindo com abuso ou desvio de poder, tanto na gerência 
do patrimônio público, como no tratamento arbitrário ante as pretensões dos admi
nistrados, resulta em uma fonte de matéria prima volumosa, desproporcional à capa
cidade estrutural do órgão guardião da cidadania, incumbido de absorvê-la. 

A demora para solucionar os conflitos de interesse submetidos à apreciação do 
Poder Judiciário acentua a falta de credibilidade entre juízes e jurisdicionados, so
bretudo nas demandas envolvendo a Administração Pública, seus agentes e os admi
nistrados. 

O clamor público estimulou o legislativo a introduzir no sistema jurídico na
cional as reformas indispensáveis na norma processual civil, visando a imprimir maior 
celeridade às demandas jurídicas. Mais de cem artigos do Código de Processo Civil 
foram alterados, contudo a inovação normativa de maior relevo ocorreu no artigo 
273, com a implementação na lei instrumentária do instituto da antecipação da 
tutela jurisdicional. 

O art. 273, com a dicção disciplinada na Lei n. 8.952, de 13.12.1994, trata 
da tutela antecipada, instrumento jurídico posto ao alcance do magistrado, utilizado 
para emitir um provimento jurisdicional, de caráter provisório, onde acolherá total 
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ou parcialmente a pretensão inicialmente manifestada pela parte, antes de realizada a 
instrução da causa, ou seja: sem exaurir o processo de cognição. 

A inovação jurídica disp nibiliza a favor da parte um instrumento processual 
hábil a isentá-la dos efeitos maléficos da natural demora que existe na tramitação do 
processo, quando o direito litigioso apresenta-se desde logo evidente e quando se 
revelar danosa a tardia prestação jurisdicional ou, ainda que a demora não cause 
dano, quando o demandado apresentar resistência injustificada à pretensão legítima. 

A tutela antecipada corporifica um provimento jurisdicional de conteúdo ju
rídico meritório, embora provisório, proferido no processo ordinário, especial e de 
execução, em que atendidos os requisitos legais do art. 273 do CPC e outras peculi
aridades inerentes a cada caso concreto, a parte integra ao seu patrimônio jurídico o 
bem da vida pretendido em juízo, garantindo a eficácia do julgado, antes da sentença 
definitiva. Logo, a tutela an tecipada se reveste em provimento jurisdicional 
interlocutório, que adianta os efeitos da própria sentença de mérito, o que equivale à 
procedência da demanda inicial, sem a instrução da causa. 

2.2 O cabimento da tutela antecipada nas ações contra a Fazenda 
Pública 

A possível obtenção da prestação jurisdicional de mérito, em tempo breve, 
através de uma decisão interlocutória igualmente de mérito, fez surgir entre eminen
tes estudiosos do Direito, discussões jurídicas calorosas, acerca do cabimento ou não 
do instituto da tutela antecipada, nas decisões proferidas contra a Fazenda Pública. 

Sempre que estamos diante de uma questão jurídica controvertida, à luz dos 
ensinamentos apreendidos com os mestres do Direito, nos incumbe emergir no ramo 
do direito da maior relevância para a compreensão do significado, espírito, conteúdo 
e alcance da lei. Não vemos como abordar uma questão jurídica sem tomar como 
ponto de referência os métodos interpretativos da norma jurídica. Ainda que haja 
uma pré-consciência, uma tradição cultural, as influências dos fatores econômicos, 
políticos e sociais, o intérprete, estudioso ou aplicador do direito, não pode desprezar 
a técnica jurídica de interpretação, quando chamado a pronunciar-se sobre o sentido 
e alcance de uma determinada norma jurídica. 

"O positivismo jurídico põe um limite intransponível à atividade interpretativa: 
a interpretação é geralmente textual e, em certas circunstâncias (quando ocorre inte
grar a lei), pode ser extratextual; mas nunca será anti textual, isto é, nunca se colocará 
contra a vontade que o legislador expressou na lei". 

Acompanhando a dogmática jurídica mais atualizada, será analisada a questão 
à luz da ponderação dos valores insertos nos princípios constitucionais e na interpre
tação axiológica e sistemática do sistema jurídico vigente. 

"É verdade que a compreensão de um texto pressupõe (também) um 'poder 
puramente técnico' e 'os conhecimentos, as capacidades e as habilidades a ele conexos', 
isto é, uma 'relação de experiência com as coisas das quais se fala no texto; não é, 
contudo, suficiente ter uma (mera) 'opinião' acerca de uma coisa. É preciso uma 
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'específica relação material' com a coisa, uma qualquer abertura, uma 'visão da coisa' 
que testemunhe a seriedade no esforço de entendê-la e da capacidade de compreendê
la rapidamente". 

Confrontando o direito positivado no texto constitucional com a norma disci
plinada no art. 273, do Código de Processo Civil, encontramos dois princípios cons
titucionais fundamentais envolvendo a matéria, ambos com cargas valorativas rele
vantes para o equacionamento da controvérsia. Tratando-se de princípios constituci
onais, o que os caracteriza e os distingue das regras é o caráter de generalidade, abs
tração e otimização em relação àquelas. 

Os princípios expressos no texto constitucional são normas como as demais, 
porém de hierarquia superior. São os fundamentos do sistema jurídico porque a 
partir deles são produzidas as demais regras constitucionais das quais decorre todo o 
ordenamento jurídico. 

Canotilho apresenta as diferenças fundamentais entre uns e outros. Diz que 
os princípios são normas jurídicas impositivas de uma otimização, compatíveis com 
vários graus de concretização, consoante os condicionalismos táticos e jurídicos; as 
regras são normas que prescrevem imperativamente uma exigência; a convivência dos 
princípios é conflitual; a convivência das normas é antinômica. Os princípios coexis
tem; as regras antinômicas se excluem. No caso de conflitos entre princípios, estes 
podem ser objeto de ponderação, de harmonização, em face de conterem apenas exi
gências ou standards que devem ser realizados, enquanto as regras contêm fixações 
normativas definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditó
rias. Os princípios suscitam problemas de importância, ponderação, valia, as regras 
colocam apenas questões de validade, em não sendo corretas devem ser alteradas. 

Duas correntes formadas por juristas de tomo, uma fundamentada no princí
pio da segurança jurídica e defesa do patrimônio público, analisando o dispositivo 
legal previsto no art. 475, do CPC, utilizando-se do método de interpretação literal, 
nega a aplicação do instituto da tutela antecipada aos provimentos jurisdicionais 
proferidos nas ações aforadas contra a Fazenda Pública, a corrente contrária, com 
base nos princípios constitucionais da isonomia e da inafastabilidade da jurisdição, 
defendem a extensão do instituto redigido no art. 273, do mesmo Diploma Legal, às 
ações em que a União, Estados, Municípios, Distrito Federal, Autarquias e Funda
ções Públicas figuram no pólo passivo. 

A tese sustentada pelos que não admitem a aplicação do art. 273 do CPC, 
contra a Fazenda Pública, afigura-se reducionista, formal e descomprometida com 
os valores fundamentais assegurados no ordenamento jurídico constitucional, tanto 
aos entes públicos, como aos particulares. 

A reforma do Código de Processo Civil introduziu no ordenamento jurídico 
um instrumento célere de defesa da pretensão do cidadão em juízo, em face das 
angústias e desgastes que as partes sofriam e ainda sofrem com a morosidade da 
justiça, acarretada pela sistemática processual dos recursos, pela falta de Juízes, Pro
motores, Procuradores, Auxiliares e a incidência de outros fatores concorrentes para 
o emperramento da máquina judicial. 
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Dentro desse contexto se insere a Fazenda Pública, principalmente no âmbito 
da Administração Fiscal, onde sequer o agente tributário pode reconhecer de ofício 
uma lei declarada incidentalmente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 

Com a ordem constitucional vigente, o administrado passou a questionar com 
mais freqüência o complexo sistema normativo fiscal, no âmbito administrativo e 
judicial, fazendo valer seu direito universal e impostergável à jurisdição. Não há mais 
razão para proteger o ente público, favorecendo-o com garantias processuais, em 
detrimento da pretensão jurídica justa do administrado. 

Há inúmeros mecanismos jurídicos postos ao alcance da Fazenda para assegu
rar a integridade do patrimônio público, sem sacrificar o acesso à jurisdição daqueles 
que se vêem injustiçados pela atividade implausível da Administração Fiscal. O Ju
diciário desempenha importante papel no controle de legalidade dos atos da Admi
nistração Pública, em face da má interpretação das leis fiscais e do comportamento 
abusivo de alguns de seus representantes. 

A interpretação restritiva suscitada por alguns operadores do direito acerca do 
art. 273 e ampliativa em relação ao duplo grau de jurisdição, estabelecida no art. 
475, II, do CPC, rechaçando a aplicação da antecipação da tutela, nas demandas 
impetradas contra a Fazenda Pública, pela análise literal de cada um desses disposi
tivos legais, não subsiste diante da superposição dos princípios constitucionais da 
isonomia e universalidade da jurisdição. 

Pretender deixar de aplicar a tutela antecipada nas decisões proferidas contra a 
Fazenda Pública sob a fundamentação de que a sentença não pode surtir os efeitos 
jurídicos declarados na decisão interlocutória, porque está sujeita à confirmação pelo 
Tribunal, em face do exame necessário da decisão definitiva, é negar vigência ao 
texto constitucional, que elegeu o princípio do acesso à jurisdição, sem prever limita
ções infraconstitucionais. 

Esse método de interpretação não pode subsistir diante das inconsistências 
jurídicas que o contaminam. Ao intérprete não cabe limitar direitos através de inter
pretação restritiva, quando a lei não fizer nenhuma restrição a esse direito. 

O segundo grau de jurisdição obrigatório nas decisões proferidas contra a Fa
zenda Pública lhe assegura o direito de submeter à apreciação da segunda instância a 
questão decidida pelo juiz a quo, sem a interposição de recurso voluntário, suposta
mente não ocorrido pelo acúmulo de serviço, desídia ou conluio do agente público 
com a atribuição de interpor a apelação. 

"Entretanto, a regra do referido art. 475 é excepcional, de modo que deve ser 
interpretada restritivamente: se o dispositivo impõe o reexame de sentenças proferidas 
contra as Fazendas, as decisões contra elas produzidas não deverão ser, só por isto, 
reexaminadas, até porque, ao cabo do processo em que proferidas estas será prolatada 
aquela, esta sim a ser obrigatoriamente revista". 

O duplo grau de jurisdição necessário constitui um privilégio da Fazenda 
Pública, instituído como forma de garantir o bem público, que será revertido em 
favor da sociedade. Na verdade funciona como um instrumento de segurança jurídi
ca para a preservação dos interesses sociais, mas tal princípio constitucional funda-
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mental não exclui o princípio constitucional do acesso à jurisdição plena e efetiva. 
Pelo contrário, com ele convive, pois, traduz-se em outras garantias constitucionais, 
como algumas vedações legais para a concessão da tutela jurisdicional antecipada, o 
controle recursal assegurado pelo agravo de instrumente que permite ao relator rever 
a decisão do 10 grau, nas hipóteses de a decisão causar grave lesão à economia pública. 
O próprio art. 273 estabelece alguns requisitos legais susceptíveis de controle pela 
parte prejudicada, que sempre terá ao seu dispor o devido processo legal, inclusive o 
duplo grau de jurisdição, após a decisão definitiva, como garantia de uma decisão 
judicial justa e eficaz. 

"Vê-se, portanto, que a prevalecer o argumento segundo o qual não é admissível 
a antecipação da tutela contra a Fazenda Pública em face do duplo grau de jurisdi
ção, tem-se de entender também incabível a antecipação da tutela em qualquer caso, 
posto que sempre poderá ocorrer a interposição de apelação. Interposta esta, a sen
tença somente poderá ser executada depois de confirmada pelo Tribunal. O fato da 
sentença proferida contra a Fazenda Pública estar sujeita ao duplo grau de jurisdição 
não quer dizer que seja impossível a execução provisória, desde que respeitados os 
limites desta". 

A Administração Pública tem como corolários os princípios administrativos 
da legalidade, transparência, eficiência e economicidade. O espírito e a finalidade da 
norma processual civil buscam assegurar às partes uma decisão judicial célere e efeti
va, sempre em observância ao princípio da utilidade ou instrumentalidade dos atos 
processuais. O próprio sistema normativo coaduna-se com a axiologia do instituto da 
tutela antecipada, então por que restringi-lo quando o ente público for o devedor do 
bem jurídico protegido pelo direito? 

"Enfim, se o Poder Judiciário deve ser mesmo a sede da cidadania e jurisdição, 
uma via de agitação permanente da cidadania, como vaticina ilustre constitucionalista 
mineira, tem ele que sair do marasmo, e, para tanto, não bastam melhorias pontuais. 
É necessário, contudo, compreender a reforma no sentido mais amplo. Ela deve 
abranger todas as instituições envolvidas na administração da Justiça, o que envolve 
instituições policiais, ministério público, inclusive posturas de advogados, sistema 
carcerário, e especialmente a legislação processual, substituindo tecnicismo e ficções 
legais por formalidades simples e normas processuais ágeis e destinadas a eliminar 
sutilezas e chicanas. Um pouco de formalidade é absolutamente necessário para a 
proteção de direitos e a realização de um julgamento justo, mas o excesso de forma
lidades acaba resultando na violação de direitos a uma sentença em tempo hábil e 
num julgamento injusto". 

Assegurar a tutela nas ações fiscais promovidas contra a fazenda pública não 
implica em suprir suas prerrogativas e privilégios processuais, nem importa na viola
ção do princípio da segurança jurídica. De outra parte, deixar de aplicar a tutela 
antecipada contra os entes fazendários, estar-se-á limitando um direito individual de 
garantia positivado na Carta Magna, sem restrições. 

"Ora, a tese de que a tutela antecipada não pode ser defendida contra entida
des do Direito Público é insustentável, pois ofende também os princípios constituci-
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onais da isonomia e da ampla acessibilidade aos órgãos jurisdicionais. Até mesmo 
porque, no momento da criação do referido instituto, o legislador não pretendeu 
restringir o seu uso para quaisquer pessoas, pois não criou nenhuma exceção contra 
quem quer que seja, e se o fizesse, estaria privilegiando uns em detrimento de outros; 
além do que, vedando aos jurisdicionados, num verdadeiro retrocesso, a efetividade 
que deve ser proporcionada na prestação jurisdicional". 

O Supremo Tribunal Federal, em decisão consoante com o sistema jurídico 
vigente, deixou assente no despacho do Relator, Ministro Celso de Melo, o cabi
mento da tutela antecipada contra o Poder Público: 

"Na realidade, uma vez atendidos os pressupostos legais fIxados no art. 273, I e 

II, do CPC, na redação dada pela Lei n. 8.953/94 - e observadas as restrições 

estabelecidas na Lei n. 9.494/97 (art. 10) -, tornar-se-á lícito ao magistrado 

deferira tutela antecipatória requerida contra a Fazenda Pública". 

Isso signifIca, portanto, que os Juízes e Tribunais - sem incorrerem em desres

peito à efIcácia vinculante decorrente do julgamento proferido pelo Supremo 

Tribunal Federal na apreciação do pedido de medida cautelar formulado na 

ADC 4-DF, ReI. Min. Sydney Sanches - poderão antecipar os efeitos da tutela 

jurisdicional em face do Poder Público, desde que o provimento de antecipação não 

incida em qualquer das situações de pré-exclusão referidas, taxativamente, no art. 

10 da Lei n. 9.494/97. 

A Lei n. 9.494/97, ao dispor sobre o tema ora em análise, assim disciplinou a 

questão pertinente à antecipação da tutela relativamente aos órgãos e entida

des do Poder Públ.ico."(Revista de DireitoAdministrativo, Reclamação n. 1.696 

- medida liminar, ReI. Ministro Celso de Mello, Rio de Janeiro: Renovar, outu

bro/dezembro de 2002, p.245)". 

O sistema processual civil há muito tempo alberga a execução de decisões 
jurisdicionais provisórias, proferidas em sede de ações de mandado de segurança e 
medidas cautelares, contra os entes públicos, inexistindo, portanto, impedimento 
para a concessão da tutela antec ipada em processo de conhecimento, de rito ordinário 
ou sumário, em face do recurso necessário, previsto no art, 475, II, do CPC. 

Ao nosso entender enquanto não houver jurisprudência pacífica no Supremo 
Tribunal Federal acerca da matéria em apreço, os únicos óbices à concessão da tutela 
antecipada contra o ente público estão expressamente contidos no art, 243 e na 
norma de pré-exclusão relativa ao pagamento ou incorporação de vencimentos ou 
vantagens a servidor. Eis que, o direito positivo nada disciplinou quanto à vedação da 
concessão de antecipação de tutela em matéria fiscal, cabe ao aplicador da norma a 
observância dos pressupostos legais expressamente expendidos no art. 273 do estatu
to processual civil. 

A proibição legal expressa no art. 10 da Lei n. 9.494/97, reforça o entendi
mento de que em matéria tributária o legislador não estabeleceu outras restrições 
além das elencadas no art. 273 , do CPC. 
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"Pois bem, ao estender as mesmas restrições constantes do ordenamento jurí
dico brasileiro a respeito da liminar em mandado de segurança e da liminar em tutela 
cautelar ao instituto da tutela antecipada, concluímos, juntamente com Cristiane 
Moreira Krukoski, que O próprio Poder Executivo, ao editar a Medida Provisória 
1.570, de 26.03.97, com o objetivo de restringir a concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela, acabou por reconhecer a possibilidade de sua utilização contra a 
Fazenda Pública." 

A corrente contrária à concessão da tutela antecipada contra o Poder Público 
levanta ainda outros entraves para rechaçá-la quando figurar no pólo passivo o ente 
público. Uma das situações sustentadas reporta-se à impossibilidade de viabilizar a 
execução provisória, por falta de previsão orçamentária, cuja receita estaria condicio
nada ao precatório judicial tratado no art. 100, da Constituição Federal. Alguns 
consideram a execução da tutela antecipada uma violação ao direito daqueles que 
obtiveram sentenças definitivas contra os entes públicos e estariam aguardando a 
rigorosa ordem dos precatórios, configurando uma agressão ao princípio da igualda
de. De logo se responde: todos estão sujeitos às inovações legislativas, tanto para 
beneficiar-se como para arcar com as conseqüências, preservadas as garantias consti
tucionais da Coisa Julgada, do Direito Adquirido e do Ato Jurídico Perfeito. 

Essa tese tem sido rebatida por renomados juristas com distintos fundamen
tos. O mais consistente abriga-se no entendimento de que o art. 100 pode conviver 
com o princípio da inafastabilidade da jurisdição plena, porque a matéria da forma 
como está traçada na Lei Maior, não prevê que a execução contra a Fazenda Pública 
esteja necessariamente condicionada à sentença transitada em julgado. 

"O art. 100 da vigente Constituição Federal, por seu turno, não estabelece que 

a execução contra a Fazenda Pública deva ter fundamento em sentença transi

tada em julgado. Admite, pois a execução provisória contra a Fazenda Pública. 

E os artigos 730 e seguintes, do CPC, nada estabelecem que seja incompatível 

com a execução provisória contra a Fazenda Pública. E devem ser interpretados 

no contexto do Código, tendo-se em vista, inclusive, a nova disposição do seu 

art. 273, de cuja aplicação não estão excluídas as causas nas quais seja ré a 

Fazenda Púbica". 

Outra tese combate a concessão da tutela contra a Fazenda Pública, vislum
brando o risco da irreversibilidade do julgado, com grave prejuízo para o erário, que 
se vê na impossibilidade de reaver o patrimônio social entregue ao particular. Trata
se de uma questão de fundamental importância, a garantia do patrimônio público. 

Há diferentes casos em que as ações fiscais aforadas contra a Fazenda Pública 
visam outras pretensões jurídicas distintas, como as ações propostas para a anulação 
de lançamento tributário, para a declaração de reconhecimento da inexistência da 
relação jurídica, a de consignação em pagamento e o remédio heróico do mandado de 
segurança, em todas existe razão jurídica para a concessão da antecipação da tutela, 
como forma de assegurar o direito do contribuinte, estando tudo a depender de cada 
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caso concreto em que ao juiz cabe analisar com serenidade os requisitos legais, previs
tos no art. 273 do CPC. 

"A aplicação dos artigos 273,461,798 e 799 do CPC é de ser feita a todos os 

tipos de procedimentos, atingindo tanto os particulares como o Poder Público. 

Excluindo-se, destarte, as restrições peculiares 'as liminares contra o Poder 

Público, traçadas pelas Leis de números 8.437/92 e 9.494/97, assim como o 

Código Tributário Nacional. As ações do contribuinte contra a Administração 

Pública, acerca de temas de Direito Tributário, não escapam às liminares pró

prias do poder cautelar e do poder de antecipação de tutela". 

A Lei complementar n. 104, que acresceu o inciso V ao art. 151 do Código 
Tributário Nacional, reconheceu textualmente a possibilidade de concessão de tute
la antecipada contra a Fazenda Pública, enumerando-a entre outras hipóteses ali 
previstas, como um instrumento processual hábil para suspender a exigibilidade do 
crédito tributário. 

Nas ações de repetição de indébito a questão do precatório surge como um 
fator jurídico de peso, não para impedir a concessão da tutela antecipada, mas para 
obrigar o julgador a tomar as cautelas necessárias para evitar um possível prejuízo 
para o ente público, resguardando seu direito, com os instrumentos jurídicos proces
suais postos ao seu alcance, como depósito judicial da quantia reivindicada em juízo 
pela parte autora e a oferta de caução idônea. 

"Presentes os pressuposto da antecipação, como ocorre, por exemplo, em ações 

de repetição de indébito nas quais inexista controvérsia quanto aos fatos e o 

direito do autor esteja amparado por precedentes reiterados do Supremo Tri

bunal Federal, e se tratando de matéria infraconstitucional, o juiz da causa 

pode, atendendo a pedido do autor, conceder a tutela antecipada e determinar 

a expedição do correspondente precatório, com a particularidade de que o valor 

respectivo, se o pagamento pelo Presidente do Tribunal ocorrer antes do trân

sito em julgado antes da sentença final, ficará à disposição do Juízo. Transitada 

em julgado a sentença determinará, então, a liberação do depósito para o autor, 

que terá sido, assim, poupado da penosa espera que sistematicamente aconte
ce aos que ganham questões contra a Fazenda Pública". 

3. MANDADO DE SEGURANÇA E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA 

3.1 Medida Liminar em Mandado de Segurança 

A palavra liminar deriva do latim in limine, logo à entrada da causa em juízo, 
ou precedendo à ação, inicial, preliminar: medida liminar. 

A medida liminar em mandado de segurança é regrada pela Lei n. 1.552/51, 
aplicando-se subsidiariamente as regras do Código de Processo Civil. Embora tenha 
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a natureza jurídica da cautelar, com esta não se confunde. Trata-se de uma satisfação 
do pedido, que, todavia, tem a característica da provisoriedade. 

Os pressupostos legais ao deferimento da medida liminar são idênticos aos das 
medidas cautelares em geral: a aparência do bom direito e o perigo da demora. 

Assim, nos termos do art. 7°, inciso II da Lei n. 1.553/51, despachando a 
inicial, o magistrado determinará a suspensão do ato atacado que ensejou o pedido, 
em sendo relevante o fundamento e se do ato puder resultar a ineficácia da medida, 
acaso deferida. A relevância do pedido corresponde ao bom direito e a possibilidade 
de ineficácia da decisão final ao perigo da demora. 

Constituem fundamentos relevantes a Constituição e as Leis. Não restando 
dúvidas quanto à interpretação normativa invocada na impetração evidencia-se a re
levância do fundamento. Maior complexidade se empresta à questão, todavia, quan
do não há violação flagrante à norma invocada. Aqui se busca suporte na jurispru
dência e na doutrina. 

Os precedentes jurisprudenciais, mormente quando emanados de Tribunais 
Superiores, constituem fundamento relevante. De igual modo a doutrina abalizada 
também constitui fundamento relevante. Isto, contudo, não implica em dizer que 
apenas se pode considerar a relevância do fundamento do pedido quando este vem 
capitaneado pela jurisprudência e pela doutrina. Situações ainda não apreciadas pelo 
Judiciário, nem discorridas pelos doutrinadores podem dar azo à impetração de man
dado de segurança quando com a inicial o autor consegue articular argumentos capa
zes de dar ensejo ao provimento liminar. 

Tais situações são comuns em matéria tributária, sobretudo ante a edição de 
leis novas. Assim, não é razoável admitir-se que apenas as manifestações jurisprudenciais 
e doutrinárias constituem fundamento relevante para a impetração da ordem. Nesses 
casos, somente o estudo de cada caso concreto será hábil a aquilatar a relevância do 
fundamento. 

Na ação mandamental a relevância do fundamento corresponde à aparência do 
bom direito, expressão utilizada quando se trata de medidas cautelares. Tanto em 
uma como em outras a questão é de direito material. Assim, em um mandado de 
segurança cuja pretensão seja atribuir efeito suspensivo a determinado recurso, a ju
risprudência que a acata não tem qualquer valor para demonstrar a aparência do bom 
direito. Este é o direito material a ser protegido pela decisão que afinal venha acaso 
deferir a ordem. 

Contudo, para a concessão da liminar não é suficiente que estejam caracteriza
dos os fundamentos relevantes da impetração, mister se faz a presença do outro pres
suposto de admissibilidade, qual seja, o perigo de ineficácia da sentença que venha a 
conceder a segurança. Há ocasiões em que esse perigo se evidencia de tal sorte que 
dispensa rigorismo no exame dos fundamentos do pedido. Nessas hipóteses o juiz 
deverá avaliar se o deferimento da medida cria uma situação irreversível, danosa à 

parte contrária. Caso conclua que o deferimento liminar não cria tal situação, deverá 
deferir a medida. Também deverá deferir a medida se o impetrante garante de forma 
adequada a pronta reparação do possível dano. 
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Assim, se um contribuinte, ao promover a exportação de certa mercadoria se 
depara com a exigência de determinado tributo que considera indevido e se acha 
prestes a sofrer as sanções conseqüentes do inadimplemento de seu contrato com o 
importador estrangeiro, se afig ra o perigo de ineficácia da sentença, situação em que 
o Juiz deve analisar com menor rigor os fundamentos do pedido e analisar se do 
deferimento da liminar pode ocorrer situação gravosa irreversível à parte contrária. 
Tratando-se de exportador com idoneidade patrimonial não é de se vislumbrar situ
ação de perigo porque se denegada a final a ordem, o impetrante estará obrigado ao 
pagamento do tributo. E acaso o impetrante deposite o valor do tributo em Juízo não 
haverá razão para o indeferimento da liminar. 

É digno de registro o fato de que a jurisprudência nem sempre tem entendido 
adequadamente o que deve ser entendido como ineficácia da sentença concessiva do 
mandado de segurança. Vários doutrinadores afirmam que a sentença não é ineficaz 
sempre que o dano decorrente da consumação do ato impugnado for reparável, e não 
seja de difícil reparação, o que constitui um equívoco, cuja repetição contribui para o 
desprestígio da ação mandamental. 

A ineficácia da sentença que defere o mandado de segurança não se dá somen
te quando o dano decorrente do ato impugnado seja irreparável. Para tanto é bastan
te que esta sentença não seja apta, por si só, para reparar a ilegalidade de forma útil, 
isto é, determinando, desde já, a reparação do dano. 

No exemplo retro, é cecüço que o contribuinte poderá promover ação ordiná
ria contra a União, para reaver desta a indenização equivalente aos prejuízos que 
tenha suportado com a exigência legal. Dúvida não resta, contudo, que a sentença 
concessiva da ordem lhe assegura o direito de promover a exportação sem o pagamen
to do tributo que entendeu indevido, mas decorrido o prazo dentro do qual estava 
obrigado a cumprir o seu contrato de exportação, é uma sentença ineficaz, no sentido 
da lei específica. 

Assim, é um grave equ ivoco confundir a ineficácia da sentença que defere o 
mandado de segurança com a irreparabilidade do dano decorrente do ato impugnado. 
A priori, todo dano é reparável. Se, contudo, para haver a reparação do dano é necessário 
promover ação, configura-se a inutilidade, para tal fim, da sentença proferida no man
dado de segurança. É justamente essa inutilidade que a medida liminar busca evitar. 

A propósito, leciona Sergio Fadel: "A irreparabilidade da lesão é, portanto, no 
âmbito estrito do mandado de segurança, isto é, se a lesão não puder ser reparada 
totalmente por essa via processual, ela é irreparável no sentido legal, ainda que o 
possa administrativamente ou por ação ordinária". 

3.2 A Antecipação da Tutela no Mandado de Segurança 

Como bem assevera Barbosa Moreira o mandado de segurança está contido no 
âmbito normativo do processo civil e submete-se aos respectivos princípios e normas, 
sem prejuízo da regulamenta<;ão especial que a ele especificamente diz respeito, a 
esta ação aplicam-se subsidiariamente as disposições gerais do procedimento ordiná-
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rio, a teor do parágrafo único do art. 272 do CPC. Assim, se no procedimento do 
mandado de segurança há lacuna esta é apenas aparente, porque o que lhe falta, mas 
está nas regras jurídicas do procedimento ordinário vem a preencher este claro. 

Em sendo o mandado de segurança permeável às regras do procedimento ordi
nário cabe aqui examinar até que ponto foi atingido pelo instituto da antecipação de 
tutela introduzido na legislação processual civil. 

Para Sérgio Sanshione Fadel a lei do mandado de segurança fala em 'suspender' o 
ato, pelo que não cabe cogitar-se da liminar, com efeito, de compelir o impetrado a 
praticar o ato. Não podendo a liminar ser deferida quando o mandado atacar um ato 
omissivo, pois, a liminar em mandado de segurança não se presta a dar ao impetrante mais 
do que tinha antes, nem além do que possuía, nem o que anteriormente não existia. 

Assevera o citado doutrinador que não será nunca de boa técnica ao juiz anteci
par qualquer efeito da sentença final, a título de deferir a liminar no mandamus com 
base na disposição do art. 70

, inciso II, da Lei n. 1.533/51, senão apenas suspender os 
efeitos do ato hostilizado, pois, embora na prática a suspensão dos efeitos do ato se 
assemelhe ao da anulação do mesmo ato quando for este o objeto da impetração não 
procede a afirmação de que a liminar antecipa os efeitos da sentença final. 

Defende, porém, que em face da aplicação subsidiária à ação de mandado de 
segurança dos princípios gerais da legislação processual que não sejam incompatíveis 
com o procedimento sumaríssimo e expedito do mandamus ser cabível o instituto da 
antecipação de tutela nessa espécie de ação para atender a finalidade específica de 
satisfazer de imediato no todo ou em parte, a pretensão ou o pedido do impetrante. 

Conclui que "a liminar do writ e a antecipação de tutela podem conviver per
feita e harmonicamente, aquela simplesmente para suspender os efeitos do ato im
pugnado, e esta última para desde logo satisfazer e atender o pedido do autor, quan
do mais amplo que a simples suspensão". 

Sobre a matéria posiciona-se James Marins asseverando que a antecipação de 
tutela no Brasil, seja em sede de mandado de segurança como de ação cautelar, não 
tem propriamente sabor de inovação, pois já há muito concedem os magistrados 
verdadeiras tutelas antecipadas, como se dá em inumeráveis hipóteses de medidas 
liminares em mandado de segurança. Diz que de forma similar ao que sucede no 
mandado de segurança, a antecipação da tutela prevista genericamente no art. 273 
do Código de Processo Civil produz a antecipação dos efeitos mandamentais que 
possam decorrer de futura decisão meritória final, seja a decisão de caráter declaratório, 
constitutivo ou condenatório. 

Igual posição defende T eori Zavascki para quem o procedimento do mandado de 
segurança já continha previsão de antecipação liminar dos efeitos da tutela que se asseme
lha com a antecipação de tutela prevista no art. 273 do CPC, sendo que a verossimilhança 

da alegação nada mais é que a relevância do fundamento do pedido exigida na lei do 
mandado de segurança e a exigência de prova inequívoca do art. 273 correspondem à 
exigência da prova préconstituída do fato alegado na inicial do mandado de segurança, 
bem como, o fundado receio de risco de dano irreparável ou de difícil reparação equivale à 
possível inificácia da medida do ato impugnado pela ação de segurança. 
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Assim a liminar em mandado de segurança constitui típica hipótese de antecipa
ção dos efeitos da tutela semelhante ao previsto no art. 273, inciso I do Código de Proces
so Civil. Ambas têm a finalidade de acautelar direito ameaçado por risco de dano. 

Registra Zavascki pontos de dessemelhanças da liminar no mandado de segu
rança em relação ao art. 273 do CPC, todavia, estas, na prática, há muito não se 
verificam. 

Com efeito, no que diz respeito ao momento da antecipação da tutela que no 
procedimento ordinário pode correr a qualquer tempo enquanto não houver sen
tença ou acórdão passível de ex cução provisória ou definitiva, desde que presentes as 
circunstâncias previstas no art. 273 do CPC, no mandado de segurança muito em
bora a lei estabeleça que o momento para a concessão da liminar é quando do despa
cho da inicial pelo juiz, não há qualquer empecilho a que o juiz possa manifestar-se 
acerca do pedido de liminar em outro momento do processo, como ocorre no proce
dimento comum ordinário. 

Também em relação a conteúdo a lei não traz qualquer limite restritivo à 

antecipação dos efeitos da tutela, havendo tão só as limitações decorrentes do siste
ma, que impõem somente poder ser deferida dentro dos limites do pedido e tendo 
por fim impedir mudanças na realidade fática. Ressalvadas tais limitações, no mais, a 
antecipação da tutela tem conteúdo amplo podendo consistir em ordem de compor
tamento omissivo ou comissivo para o demandado, autorização ao demandante para 
praticar ou deixar de praticar determinado ato e até em imposição ao demandado de 
satisfazer uma obrigação. 

Assim, embora a lei do mandado de segurança contenha a previsão de conces
são de liminar para o fim de suspender o ato que deu motivo ao pedido, prevaleceu, 
na doutrina e jurisprudência, o entendimento de ser cabível a liminar contra ato 
comissivo, omissivo ou indeferi tório da autoridade impetrada. 

Em face do poder geral de cautela previsto no art. 798 do CPC já se permitia 
em liminar de mandado de segurança a concessão de medidas adequadas a evitar 
danos irreparáveis ao direito da parte, inclusive, medidas de natureza antecipatória 
quando necessárias. Após a generalização da possibilidade de antecipação da tutela 
no procedimento comum, já não se justifica qualquer interpretação que venha a 
restringi-la no âmbito do mandado de segurança, podendo o juiz deferir medida 
antecipatória diversa da suspensão do ato impugnado. 

Ademais, não obstante a lei de mandado de segurança estabeleça prazo de eficá
cia da medida liminar em mandado de segurança de 90 dias, prorrogável por mais 30, 
quando provado o acúmulo de processos pendentes de julgamento, o que não é previs
to no procedimento ordinário, tal fato não a diferencia da antecipação da tutela. 

Com efeito, em razão da demora do julgamento decorrente da morosidade do 
Judiciário, sem que para tanto concorra o impetrante, está assente na jurisprudência 
que a liminar no mandado de segurança subsiste por mais tempo que o previsto na 
norma, ou seja, até o julgamento da ação. 

Assim como a antecipação da tutela também a liminar em mandado de segu
rança já não sofre limitação do prazo de sua eficácia, pois relevante os fundamentos 
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da impetração e presente o risco de ineficácia da futura sentença a liminar concedida 
para afastar a ameaça deve produzir seus efeitos até ser prolatada a sentença. 

De igual modo ao que se verifica em relação à antecipação da tutela, também a 
liminar em mandado de segurança está condicionada ao pedido da parte impetrante. 
Não obstante boa parte da doutrina defenda na hipótese a legitimidade de atuação ex 

ojjicio, ao argumento que incumbe ao juiz as providências necessárias asseguradoras da 
plena eficácia do mandado de que poderá vir ao final ser concedido, está a liminar em 
mandado de segurança sujeita a pedido da parte pela aplicação subsidiária das normas 
gerais do processo. É que por imposição do princípio dispositivo deve-se deixar ao 
arbítrio do impetrante o pedido da providência, pois será de sua responsabilidade repa
rar eventual dano que a medida, caso revogado futuramente, tenha causado. 

Na decisão sobre a liminar em mandado de segurança o juiz deve expressar os 
fundamentos para concedê-la ou denegá-la, como na antecipação da tutela em que a lei 
determina que o juiz indicará, de modo claro e preciso, as razões do seu convencimento. 

Em havendo propósito protelatório ou abuso do direito de defesa da autorida
de impetrada ou entidade demandada, é cabível diante da omissão da lei especial, a 
antecipação da tutela nos moldes determinados no art. 273, II do CPC, quando 
presentes os demais requisitos previstos no caput deste artigo, pois, devendo a ação de 
mandado de segurança ser ágil e expedita a ela se aplica este importante mecanismo 
impulsionador da celeridade, em decorrência da aplicação subsidiária das disposições 
gerais do procedimento ordinário à ação mandamental. 

Segundo disposição legal, no procedimento comum "a tutela antecipada po
derá ser revogada ou modificada a qualquer tempo, em decisão fundamentada", em 
decorrência da mudança do estado de fato, desaparecimento ou mitigação da situa
ção de urgência antes existente ou pelo surgimento de situação de perigo que antes 
não se verificava. Também a decisão acerca da antecipação da tutela pode decorrer do 
aprofundamento da cognição, mudança do estado da prova que passe a indicar a 
inverossimilhança do direito que se apresentava verossímil ou a verossimilhança do 
direito que antes não parecia evidenciada. 

Embora a lei do mandado de segurança apenas tenha previsão de revogação da 
liminar em caso de perda de eficácia por decurso de prazo, perempção ou caducidade 
por ato ou omissão abusiva ou abandono da causa pelo impetrante é cabível a revoga
ção nas hipóteses referidas para a revogação da antecipação de tutela. É que a 
revogabilidade e a modificação são inerentes a esta espécie de tutela de natureza 
provisória e precária. 

~anto à recorribilidade das decisões sobre liminar em mandado de segurança 
e a antecipação da tutela no procedimento comum a doutrina tem apontado subs
tancial diferença, alegando que, enquanto esta em regra é recorrível por meio de 
agravo de instrumento, contra o deferimento de liminar em mandado de segurança a 
lei não prevê qualquer outro remédio processual que não a suspensão de segurança, 
conforme decidiu o STJ. De fato, a jurisprudência tem se manifestado entendendo 
não ser cabível o agravo de instrumento em mandado de segurança, por falta de 
definição na lei específica. 
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Contudo, esta posição não é pacífica. Com efeito, assim decidiu a 2a Turma 
do TRF da 4a Região, no julgamento do MS 96.04.36426-0/PR. ReI. Teori Albino 
Zavascki: 

"EMENTA: M andado de segurança. Ato judicial. Indeferimento liminar em 

outro mandado de segurança. Descabimento. 1. A partir da vigência da Lei n. 

9.139, de 30.11.95, que deu nova configuração ao agravo de instrumento, não 

há mais substância alguma no argumento de que esse recurso é incompatível 

com a índole do mandado de segurança. Pelo contrário: é a via recursal mais 

afinada com a celeridade que se pretende impor à ação constitucional. Trata-se 

de recurso que propicia o mais pronto e completo reexame da decisão recorrida. 

Interposto diretamente no Tribunal, é ele imediatamente distribuído ao relator 

que, sendo relevantes os fundamentos e ante risco de ineficácia, poderá deter

minar as providências consistentes na antecipação do futuro e provável juízo de 

provimento do recurso, não só para o efeito de suspender o cumprimento do ato 

agravado como, também, sendo ele omissivo ou indeferitório, para adiantar a 

tutela negada. 2. Assim, as decisões interlocutórias em mandado de segurança. 

estão sujeitas, atualmente, a agravo de instrumento. Desse modo, o ajuizamento 

de novo mandado de segurança contra ditas decisões, além de dispensável por 

desnecessário, é incabível, nos termos do art. 5°, II, da Lei n. 1.533, de 1951." 

o argumento de que em sendo a ação de mandado de segurança regida por lei 
especial, os recursos cingem-se aqueles nela especificados, não merece prosperar, pois, 
nada indica que a lei, ao considerar a apelação como recurso cabível da sentença que 
decidir mandado de segurança pretenda excluir outros recursos. O agravo de instru
mento, como visto acima, não é recurso com características incompatíveis com o 
procedimento do mandado de segurança. 

Como ressalta Celso Agrícola Barbi, 

"parece mais adequado entender que o sistema do Código atual, como geral que 

é, deve aplicar-se aos procedimentos regidos em leis especiais, salvo naquilo em 

que essas leis dispuserem em contrário ou em que as normas do Código não se 

coadunarem com as peculiaridades do procedimento regido naquelas leis". 

4. CONCLUSÕES 

A antecipação da tutela, instituto jurídico surgido a partir dos reclamos da soci
edade por uma prestação jurisdicional mais célere, foi introduzida no sistema jurídico 
brasileiro pela Lei 8.952/94, q e alterou a redação dos artigos 273 e 461 do CPC. 

A concessão da tutela antecipada exige a presença de pressupostos genéricos 
indispensáveis, quais sejam: a prova inequívoca e a verossimilhança da alegação. Tam
bém exige pressupostos alternativos que são o receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação ou o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 
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Vêm sendo apontadas como óbices à admissão da tutela antecipada em face da 
Fazenda Pública as prerrogativas processuais de que desfruta. Contudo, tem preva
lecido o entendimento pelo cabimento da antecipação de tutela em face da Fazenda 
Pública. 

A Lei n. 9.494/97, no intuito de determinar as hipóteses em que a tutela 
antecipada contra a Fazenda Pública não pode ser deferida, acabou por reconhecer, a 
contrário sensu, o cabimento da antecipação da tutela nas hipóteses que não foram 
previstas no texto legal. 

A liminar em mandado de segurança tem natureza antecipatória semelhante à 
tutela antecipada prescrita no art. 273, inciso I do CPC, sendo que os pressupostos 
de relevância de fundamento e risco de ineficácia da medida têm o mesmo conteúdo 
da verossimilhança da alegação e receio de dano irreparável contidos na norma que 
introduziu o instituto da antecipação de tutela no ordenamento jurídico brasileiro. 

Ressalvadas eventuais incompatibilidades com o procedimento do mandado 
de segurança as disposições gerais do procedimento comum são aplicáveis à ação de 
mandado de segurança, não havendo diferenças relevantes entre a liminar em man
dado de segurança e a antecipação da tutela quanto ao momento da concessão, con
teúdo da medida, prazo de eficácia, exigência de requerimento da parte, necessidade 
de fundamentação da decisão, cabimento em casos de abuso de direito de defesa ou 
de manifesto propósito protelatório do impetrado, revogação ou modificação da de
cisão e cabimento do recurso de agravo de instrumento. 

Diante da aplicabilidade subsidiária do CPC aos procedimentos regidos por 
leis especiais, é fora de dúvida que cabe agravo de instrumento da decisão sobre a 
liminar em mandado de segurança. ° cabimento só ficaria excluído se houvesse regra 
expressa em contrário, ou quando incompatível com a sistemática da lei especial. 
Porém, conforme examinado linhas atrás, o agravo de instrumento não é incompatí
vel com a índole do mandado de segurança, se mostrando como a via recursal mais 
em consonância com a celeridade da ação mandamental. 
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INTRODUÇÃO 

Em duas pesquisas realizadas entre maio e agosto de 2005 e divulgadas, no 
Jornal Estado de Minas, na primeira semana de setembro de 2005, coordenadas pelo 
Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (NAE), a sociedade 
brasileira pode classificar, por ordem de importância, cinqüenta temas. 

Coincidentemente, as duas pesquisas tiveram o mesmo resultado quanto ao 
primeiro tema de importância, já que houve a indicação da necessidade da melhoria 
da qualidade do ensino. Em uma das pesquisas a educação básica ficou em segundo 
lugar e, na outra, obteve o quinto lugar, sendo superada apenas pela necessidade de 
combate à desigualdade social, redução da carga tributária e da criminalidade e vio
lência. 

Então, sem dúvida alguma se pode afirmar que a universalização da educação 
básica ou fundamental foi apontada como uma das prioridades do povo brasileiro. E 
de fato, é mesmo. Referida prioridade deve servir de orientação para o atual e futuros 
governos, no sentido de criar programas e, sobretudo, implementar os já existentes, 
visando destacar a importância da educação fundamental para o país. 

Aliás, não será por falta de sustentação legal que a educação fundamental não 
obterá o destaque e a atenção que merece. 

Neste trabalho, mesmo que de forma breve, pretendemos analisar os textos 
legais que dispõe sobre a educação, notadamente, a fundamental. Também deseja
mos, ao final, mostrar, sem muito aprofundamento, como pode o Ministério Públi
co trabalhar para efetivar a defesa do direito à educação. 

A análise legislativa começará pela Constituição Federal, abordando seu pre
âmbulo, seus princípios fundamentais, sua enumeração dos direitos sociais e o capí-

Tese aprovada por unanim idade. 
1 Professor de direito processual penal I e de Ciências Criminais/Criminologia, na Faculdade de Direito 

de Passos; Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal de Uberlãndia; e 
mestrando em Direito do Estado no Estado Democrático de Direito, na Universidade de Franca. 
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tulo no qual aborda a educação. Depois, teceremos considerações sobre o Estatuto da 
Criança e do Adolescente e sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Também 
será analisada a Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valoriza
ção do Magistério (FUND EF). 

Finalmente, se abordará a atuação ministerial em prol do direito à educação. 

1. O PREÂMBULO DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL DE 1988 

Qtando da elaboração de nossa Carta Política, os legisladores constituintes 
fizeram constar no preâmbulo da Constituição Federal (CF) que, na qualidade de 
representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, 
tinham por finalidade instituir um Estado Democrático. 

Mais adiante, no artigo 1°, caput, da Carta Magna, consta que a República 
Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

Então, o que o Constituinte fez foi deixar bem claro que o Estado Brasileiro 
reconhece o império da lei, de tal modo que ela é o limite para a ação do próprio 
Estado, não podendo ele, através de seus agentes, obrigar alguém a fazer ou deixar de 
fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E mais: a lei deve ser a exata expressão 
dos sentimentos da população brasileira, já que em um Estado Democrático deve 
prevalece o interesse do povo, vale dizer, da comunidade. 

A instituição de um Estado Democrático, conforme está no preâmbulo tem 
algumas finalidades, a saber: assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais; 
assegurar o exercício da liberdade; assegurar a segurança; assegurar o bem-estar; asse
gurar o desenvolvimento; assegurar a igualdade; e assegurar a justiça. 

A repetição acima do verbo assegurar, que aparece no texto constitucional ape
nas uma vez, tem o objetivo de deixar bem claro o intento do legislador. Ele não deseja 
apenas a indicação e o reconhecimento dos direitos, mas, sobretudo, sua efetiva fruição. 

A colocação das finalidades e objetivos mencionados no preâmbulo da Carta 
Magna, tem imensa relevância, pois, conforme Borges (2003) o preâmbulo faz a 
consagração textual de valores e lhes garante ascendência, posto que referidos valores 
preponderam na dimensão teleológica do sistema, mesmo porque o preâmbulo cons
titucional é o texto que abre a norma de grau mais elevado, fazendo a exposição de 
suas diretrizes. 

2. OS PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS 

Em seu título primeiro, nossa Constituição cuida dos denominados princípios 
fundamentais. Como visto, o Constituinte após falar da constituição do Estado Demo
crático de Direito enumerou seus fundamentos: a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores soci . s do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Ato contínuo, em seu artigo 3°, a Carta Maior declinou os objetivos funda
mentais de nossa República: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir 
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o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desi
gualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Numa primeira análise fica evidente que, para a efetiva observância dos funda
mentos e atingimento dos objetivos fundamentais, há necessidade de melhoria da 
educação de nosso país. Mais: é preciso permitir que todos tenham acesso à educa
ção, posto que em tempos de globalização o conhecimento é o meio pelo qual o 
indivíduo pode, efetivamente, desempenhar um papel ativo, interagindo com a pró
pria realidade que o cerca. 

Aliás, como se pode falar em exercício de cidadania se o indivíduo sequer sabe 
dizer seu nome completo? Como poderá atuar ativamente se não tem condições de 
ler e saber os muitos documentos que assina? E por aí vai. 

Como se poderá conseguir o desenvolvimento da nação se para tanto há neces
sidade da melhoria da mão-de-obra e esta passa pela educação. A lição da Coréia do 
Sul é emblemática. 

3. O DIREITO A EDUCAÇÃO NA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

Nosso legislador Constituinte estava mesmo imbuído do ideal de constituir 
um Estado Democrático de Direito. No artigo 6°, cap ut, da CF, enumerou vários 
direitos sociais e, dentre eles, o direito a educação. 

Também foi dedicado todo um título à ordem social e nele a educação foi 
contemplada com um capítulo, compartilhado pela cultura e pelo desporto. 

Proclamou-se que a educação é um direito de todos e dever do Estado e da 
família, devendo ser promovida e incentivada com o apoio da sociedade, tendo como 
objetivos o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidada
nia e sua qualificação para o trabalho (art. 205, da CF). 

Cuidou ainda o Constituinte de indicar os princípios norteadores do ensino 
(art. 206, da CF), bem como detalhou em que consiste o dever do Estado no tocante 
à educação (art. 208, da CF). Vale neste ponto algumas observações. 

O legislador disse que o dever estatal para com a educação será efetivado atra
vés da garantia de alguns itens, dentre os quais destacamos o que se refere ao ensino 
fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 
todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

A obrigatoriedade do ensino fundamental exige, por parte do Estado e das 
famílias, uma série de providências para que toda criança freqüente mesmo a escola. 
Não basta a gratuidade, porque em certos casos há toda uma tradição de rejeição à 
escola, principalmente naquelas localidades onde o trabalho infantil ainda é uma 
triste realidade. Então, no tocante às famílias, é preciso uma mudança de mentalida
de, de reconhecimento de importância da escola e, sobretudo, de valorização da edu
cação. Difícil tarefa para famílias cujos componentes jamais sentaram nos bancos 
escolares e que vêem a escola como uma exigência para os outros, quase que como um 
luxo, incabível para sua realidade. 
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o Estado, por sua vez, deve oferecer, de forma regular, o ensino obrigatório, 
sob pena de responsabilidade para a autoridade omissa (art. 208, § 2°, da CF). 
Também cabe ao Poder Púb lico recensear os educandos no ensino fundamental, 
fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola 
(art. 208, § 3°, da CF). Ainda são atribuições do Estado a flXação de conteúdos 
mínimos para o ensino fundamental (art. 210, da CF); atender o educando, no 
ensino obrigatório, através de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (art. 208, inciso VII, da CF). 

Não basta, portanto, o ofertamento regular do ensino obrigatório. Muitas fa
mílias não têm condições de adquirir o material didático-escolar para suas crianças. 
Outras famílias não possuem sequer condições de fornecer alimentação para os fi
lhos, de modo que a merenda escolar é, em muitos casos, a única refeição do dia. Em 
outros casos, é a distância entre a moradia do aluno e a escola o empecilho, principal
mente, quando os educandos residem na zona rural. Aí entra o programa suplemen
tar de transporte escolar. Complementando a cesta de serviços, entra a assistência à 
saúde. 

Logicamente que haverá um custo para a efetivação de referida garantia de 
acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. Foi pensando nisto que restou 
determinado que a União deve aplicar, anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, da CF). 

4. O DIREITO A EDUCAÇÃO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

A Lei n. 8.069/90, denominada Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 
explicita em seu artigo 1° que dispõe sobre a proteção integral à criança (até doze 
anos incompletos) e ao adolescente (entre doze e dezoito anos). 

O ECA em seu capítulo IV normatiza sobre o direito à educação, à cultura, ao 
esporte e ao lazer. Qyanto ao direito à educação repete os objetivos previstos na 
Constituição Federal e detalha o que deve ser assegurado às crianças e adolescentes: 
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; direito de ser respeita
do por seus educadores; direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer à 
instâncias escolares superiores; direito de organização e participação em entidades 
estudantis; acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência. 

Fica claro que o ECA deseja uma escola igualitária, tolerante e democrática. 
Também repete o Estatuto os deveres do Estado quanto à educação e detalha

dos no artigo 208, da CF. 
Dispõe o artigo 55, do ECA que os pais ou responsável têm a obrigação de 

matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Nada mais lógico, pois se 
o ensino fundamental é obrigatório, a família deve ser compelida a matricular suas 
crianças, bem como deve zelar pela freqüência delas na escola. 
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Outra medida em prol das crianças e adolescentes que o ECA prevê é a 
obrigatoriedade dos dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental de comu
nicarem ao Conselho Tutelar os casos de maus-tratos envolvendo seus alunos; reite
ração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; e 
elevados níveis de repetência (art. 56). 

A escola torna-se, deste modo, responsável pela integridade física de seus alu
nos, pois deve noticiar casos de maus- tratos experimentados pelos alunos. Também 
tem a obrigação de agir para evitar a evasão escolar, devendo tomar todas as providên
cias para, somente depois, persistindo a evasão comunicar o fato ao Conselho Tute
lar. Outra comunicação a cargo da escola é a dos elevados níveis de repetência. Fica 
aqui uma pergunta: e quando há alto índice de aprovação, mas baixo aproveitamen
to? A lei não dá respostas, mas no cotidiano é comum falarmos em analfabetos fun
cionais, ou seja, pessoas que lêem um simples texto, mas não conseguem entender a 
mensagem transmitida. 

5. O DIREITO À EDUCAÇÃO NA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA 
EDUCAÇÃO 

A Lei n. 9.394/96 , cuida das diretrizes e bases da educação nacional (LDB), 
disciplinando a educação escolar. 

Ela reafirma o dever do Estado em relação à educação escolar pública, median
te, entre outras, a garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 

Enfocando suas disposições sobre o ensino fundamental, temos que a LDB 
também afirma que o acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, ou 
seja, pode ser exigido por qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitá
ria, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ain
da, pelo Ministério Público. 

Aos Estados-membros e aos municípios, com a colaboração e assistência da União, 
cabe: fazer o recenseamento da população em idade escolar para o ensino fundamental, 
e dos jovens e adultos que a ele não tiveram acesso; fazer-lhes a chamada pública e 
zelar, com apoio dos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola (art. 5°). 

Seu artigo 6° dispõe, a exemplo do ECA, que é dever dos pais ou responsáveis 
fazer a matrícula dos menores, a partir dos sete anos de idade, no ensino fundamental. 

A responsabilidade pela oferta do ensino fundamental é dos Estados-mem
bros e dos municípios. Estes últimos devem atuar prioritariamente em relação ao 
ensino fundamental e, somente quando estiverem atendidas plenamente as necessi
dades de sua área de competência, poderão atuar em outros níveis. Os Estados-mem
bros devem também assegurar o ensino fundamental, mas sua pTioTidade é o ensino 
médio. (arts. 10, VI e 11, V). 

A LDB explicita a duração mínima do ensino fundamental (oito anos), bem 
como aponta cada um alvos que devem ser atingidos para a consecução dos seus 
objetivos (art. 32). 
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6. O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 

o artigo 60, § 7°, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com 
a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n. 14, de 12 de setembro de 
1996, disciplinou que a lei disporia sobre a organização de um Fundo de Manuten
ção e Desenvolvimento do E nsino Fundamental e de Valorização do Magistério 
(FUNDEF), a distribuição proporcional de seus recursos, sua fiscalização e controle, 
bem como sobre a forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno. 

Referido Fundo foi regulamentado pela Lei n. 9.424, de 24 de dezembro de 
1996, com implementação, automática, a partir de 1° de janeiro de 1998. Ela disci
plina quais recursos serão usados para formar o percentual que comporá o FUNDEF; 
em que serão aplicados os recursos do FUNDEF; a distribuição dos recursos, no 
âmbito de cada Estado e do Distrito Federal; como acontecerão os repasses das ver
bas; como se dará o acompanhamento e controle sobre a repartição, a transferência e 
a aplicação dos recursos; entre outros tópicos. 

Importante destacar a previsão de Conselhos para o acompanhamento e con
trole social sobre a repartição, a transferência e a aplicação dos recursos nos níveis 
Federal, Estadual e Municipal, com a participação de profissionais da educação e 
pais de alunos. Aliás, a participação da comunidade em Conselhos é apontada por 
Martins (2004) como um mecanismo indicativo da democracia participativa, apon
tada pela mesma autora como "um caminho para se efetivar o Estado Democrático de 
Direito e os direitos fundamentais." (2004, p . 232). 

A fixação de um valor por aluno/ano, se em um primeiro momento foi objeto 
de críticas, levando-se em con ta a quantia destinada que, em 1998 foi de R$ 300,00 
(trezentos reais) - art. 6°, § 4, da Lei n. 9.424/96, parece-nos que teve o mérito de 
marcar um mínimo que seria investido por cada aluno o que antes não existia. 

No entanto, a preocupação não foi apenas a de separar recursos, mas indicar 
onde e como devem ser aplicados. 

É preciso registrar que, na atualidade, o governo federal pretende aprovar uma 
emenda constitucional criando o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Edu
cação Básica (FUNDEB), destinado à educação infantil, ao ensino fundamental e 
médio. Em editoral publicado no Estado de Minas, no último dia 12 de setembro 
deste ano de 2005, a proposta é saudada com algo positivo, mas foi destacado o corte 
de um bilhão de reais, para o FUNDEB, já para o ano de 2006, pois na proposta do 
orçamento constava uma verba de um bilhão e novecentos milhões de reais, mas a 
equipe econômica determinou o corte mencionado, gerando, obviamente, atritos com 
os responsáveis pela área da educação. 

7. O MINISTÉRIO PÚBLICO E O DIREITO À EDUCAÇÃO 

A Constituição Federal em seu artigo 127, caput, diz que o Ministério Públi
co é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbin
do-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 
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Logo, sendo a educação um direito social (art. 6°, da CF), a defesa desse 
direito é atribuição ministerial, podendo e devendo, para tanto, lançar mão de todo o 
instrumental que lhe é conferido pela Constituição Federal (art. 129), quer median
te atuação judicial ou extrajudicial. 

Devido à amplitude do direito à educação, há necessidade de estabelecimento 
de pontos que merecem redobrada atenção de modo que, de fato, haja a efetiva 
defesa dele por parte do Ministério Público. Destacamos alguns, como segue. 

7.1 Garantir o acesso e a permanência em relação ao ensino 
fundamental 

Sendo o ensino fundamental público e obrigatório, conforme visto, e inclusive 
há obrigatoriedade dos pais ou responsáveis de efetivarem a matrícula das crianças em 
idade escolar, certamente deve ser fiscalizada a efetiva oferta, por parte do Poder 
Público, das vagas necessárias. 

Não basta, porém, a abertura de vagas. É preciso que a oferta do ensino obri
gatório seja feita de modo regular, ou seja, dentro da normalidade, com qualidade e 
observância dos princípios previstos em lei. Caso contrário, tanto no caso da não 
oferta, como na hipótese da oferta irregular, a autoridade competente poderá ser 
responsabilizada (art. 54, § 2°, do ECA). Esta responsabilização pode se dar tanto 
na área civil, como na administrativa e penal. 

O legislador revelou preocupação com eventual demanda inesperada e, para 
tanto, determinou a realização de recenseamento da população em idade escolar para 
o ensino fundamental e dos jovens e adultos que a ele não tiveram acesso, havendo, 
inclusive, a LDB fIxado prazo para efetivação da medida (art. 87, § 2°). A Lei n. 
9.424/96, por sua vez, determina a efetivação de censo anual (art. 2°, § 4°), e 
normatiza que cabe aos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social a super
visão do censo escolar anual (art. 4°, § 2°) . 

Através do conhecimento do número de pessoas em idade escolar, bem como de 
jovens e adultos que não tiveram acesso ao ensino fundamental, o administrador públi
co pode antecipar-se, providenciando a construção de salas e demais instalações neces
sárias, bem como a contratação de professores e demais profIssionais, além de poder 
adotar todas as demais medidas para que o acesso ao ensino obrigatório seja efetivo. 

Importante anotar que a lei não impõe uma atitude passiva ao Poder Público 
responsável pelo ensino obrigatório. Pelo contrário, pois determina que ele faça a 
chamada pública da população em idade escolar para o ensino fundamental e dos 
jovens e adultos que a ele não tiveram acesso (art. 5, § 1°, inciso II, da LDB). Deste 
modo, o Poder Público deve convocar, mediante anúncios, para a matrícula no ensi
no fundamental todos aqueles que estejam na idade apropriada, ou mesmo fora da 
idade, caso não tiveram acesso a ele na idade própria. Chegando ao conhecimento do 
Poder Público que há alguma criança, em idade escolar para o ensino fundamental, 
fora da escola, deve agir para que mencionada criança seja matriculada, mesmo con
tra a vontade dos pais ou responsáveis, os quais possuem, em virtude de lei, a obriga
ção de fazer a matrícula. 
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Ligada ao acesso à escola esta a questão da permanência na escola. Por motivos 
diversos, pode acontecer a denominada evasão escolar. O combate a ela passa, neces
sariamente, pela conjugação de forças entre o Poder Público, a família e a sociedade. 
A lei impõe às escolas a obrigação de envidar esforços para sanar o problema quer em 
relação às reiteradas faltas injustificadas, quer no tocante à evasão. 

Fracassadas todas as ten tativas a cargo da escola, esta, por seus dirigentes, deve 
levar as informações ao Conselho Tutelar (art. 56, do ECA), bem como ao Ministé
rio Público e ao Juiz de Direito da Comarca (art. 12, inciso VIII, da LDB). Estes, 
por sua vez, devem atuar para buscar sanar o problema, sobretudo, orientando os pais 
ou responsáveis. 

Em virtude das considerações até aqui realizadas, fica claro que a atuação do Mi
nistério Público para garantia do acesso e permanência no ensino obrigatório não é exclu
siva, mas sim concorrente, posto que a própria escola e o Conselho Tutelar devem agir no 
mesmo sentido. Porém, sem dúvida alguma, a atuação ministerial, quer em juízo ou fora 
dele, pode ser decisiva para a obtenção de resultados positivos, considerando-se as atribui
ções que a lei lhe confere, a exemplo do que está no artigo 201, do ECA. 

7.2 Fiscalizar o financiamento da educação 

A fiscalização do financiamento da educação cabe ao Conselho de Acompa
nhamento e Controle Social do FUNDEF e ao Tribunal de Contas, bem como fica 
a cargo do Ministério Público, podendo e devendo este último tomar tomas as pro
vidências judiciais ou extrajud iciais para a realização de tão séria missão. 

Para o atingimento da finalidade em análise o Ministério Público deve verifi
car se os Conselhos previstos na Lei n. 9.424/96, foram devidamente constituídos e 
se estão, de fato, atuando. Num segundo momento, deve prestar apoio às ações dos 
Conselhos, quando necessário, dando-lhes as orientações necessárias. 

Pugnar pelo cumprimento das diretrizes propostas na Lei n. 9.424/96, de tal 
forma que elas sejam eficazes é o desafio lançado aos membros do Ministério Público. 

7.3 Exigir a valorização dos profissionais da educação 

Não há como falar em educação de qualidade sem enfrentar a questão relativa 
à valorização dos profissionais por ela responsáveis. Logicamente abordamos a educa
ção a cargo do Poder Público, quer em virtude de ser a imensa maioria, notadamente, 
em sede de ensino fundamental e também porque a educação particular segue outras 
regras ditadas pelo mercado. 

A LDB em relação ao magistério público diz que, nos termos dos estatutos e 
planos de carreira, devem ser assegurados vários pontos que abordaremos em seguida. 
Neste momento, há necessidade de enfocar a veemência da lei em exigir a elaboração 
de planos de carreira para os profissionais da educação pública, tanto que a Lei do 
FUNDEF em seu artigo 9°, determinou que no prazo de seis meses, contados de sua 
vigência, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deveriam elaborar novo 
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Plano de Carreira e Remuneração do Magistério, de modo que ficassem assegurados: 
remuneração condigna dos professores, do ensino fundamental público, em efetivo 
exercício no magistério; estímulo ao trabalho em sala de aula e melhoria da qualidade 
do ensino. Os mencionados planos de carreira e remuneração também deveriam con
templar investimentos na capacitação de professores leigos. 

A preocupação com o estabelecimento de um plano de carreira e remuneração 
tem mesmo sua razão de ser, pois funciona como um importante mecanismo de 
incentivo funcional aos profissionais, dando-lhes a esperança de obtenção de melhorias 
na carreira e na remuneração com o atendimento das condições previstas em lei, com 
critérios objetivos, evitando-se favorecimentos por quaisquer outros critérios que não 
sejam aqueles legalmente exigidos. 

Voltando à valorização dos profissionais, abordaremos os pontos que os esta
tutos e planos de carreira do magistério público devem assegurar. O primeiro deles é 
o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos. Aliás, outra não 
poderia ser a orientação, já que a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, 
inciso lI, dispõe que a investidura em cargo ou emprego público, salvo nos casos de 
cargo em comissão, depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
segundo previsto em lei. 

O concurso público permite, em igualdade de condições, que todos os interes
sados concorram para o cargo desejado e, sem interferência de qualquer natureza, os 
mais aptos sejam aprovados. Ganha o interessado que se dedicou, preparando para as 
provas e ganha a comunidade em geral com a admissão de pessoas, pelo menos em 
tese, com melhores condições de exercer as relevantes funções dentro da educação. 

A LDB prevê, em seu artigo 85, que qualquer cidadão habilitado com a 
titulação própria poderá exigir a abertura de concurso público para o cargo de docen
te de instituição pública de ensino que estiver sendo ocupado por professor não 
concursado, por mais de seis anos. 

Embora silente a LDB, cabe ao Ministério Público, na qualidade de curador 
do patrimônio público, a tomada de providências para que o ingresso no magistério 
custeado pelo poder público aconteça através do necessário concurso público. 

Se o ingresso no magistério público se dá através do mérito, auferido em concur
so, é coerente a legislação ao exigir que os estatutos e planos de carreira contemplem a 
necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim (art. 67, lI, da LDB). Nada pode ser pior para o 
profissional da educação do que a defasagem de conhecimentos. As mudanças geradas 
pelo progresso, em todos os campos, somente podem ser acompanhadas mediante cons
tante atualização por parte dos profissionais. O aprimoramento profissional, por sua 
vez, para ser obtido exige investimentos financeiros e de tempo. A previsão de 
licenciamento periódico remunerado para o fim mencionado é uma conquista, mas não 
pode ficar apenas nele, pois, não raramente, o profissional não terá condições de sozi
nho suportar os custos. Nesta situação, entra em cena a necessidade de fornecimento de 
bolsas de estudos para o custeio das despesas decorrentes dos cursos de aperfeiçoamento 
que, saliente-se, a legislação exige uma continuidade. 
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Sabe-se que o trabalho do profissional da educação não consiste em simples
mente repetir os conteúdos pr gramáticos já conhecidos. Carece sim, antes de qual
quer coisa, de tempo para planejamento e estudos prévios, avaliação e, até mesmo 
reavaliação do que se pretende ministrar. E esse tempo consumido, fora da sala de 
aula, deve ser incluído na carga de trabalho (art. 67, inciso V, da LDB). Oportuniza 
ao profissional a justa remuneração por um trabalho efetivamente prestado e impede 
a desmotivação, dentre outros benefícios. 

Após abordagens voltadas para a qualificação, resta consignar que a lei tam
bém prevê que a progressão funcional será baseada na titulação ou habilitação, e na 
avaliação do desempenho (art. 67, inciso II, da LDB). A vinculação entre aprimora
mento e melhoria profissional é altamente salutar, pois motivará os interessados a 
procurarem aprimoramento, pois, somente através dele é que conseguirão progressos 
na carreira. Lado outro, a ava . ação do desempenho do profissional também é saudá
vel. Registre-se que não é prática ainda muito usual, mas sua implementação permite 
que o trabalhador saiba como sua prática é considerada pela sua clientela, vale dizer, 
pelos alunos. Lógico que também outras avaliações podem ser realizadas, mas o que 
é bom mesmo é a existência da análise do profissional, porque deste modo ele obterá 
um diagnóstico sobre sua real situação. 

Outro ponto jungido à valorização dos trabalhadores da educação é o estabele
cimento de um piso salarial profissional (art. 67, III, da LDB), via do qual, todos os 
profissionais têm garantido, pelo menos, uma remuneração mínima. Claro que refe
rido piso profissional deve ser fixado levando em conta a complexidade e exigências 
das funções, e deve ser suficiente para que o trabalhador possa cobrir, com os rendi
mentos auferidos, as suas necessidades. 

O estabelecimento de um piso veda que a força de trabalho seja colocada em 
perverso leilão, no qual tem o cargo aquele que menos exige. Também não pode ficar 
apenas no piso. Ele é apenas um começo. 

A previsão de condições adequadas de trabalho (art. 67, inciso VI, da LDB) é 
outro ponto que também deve ser assegurado para a valorização dos profissionais da 
educação. Sem dúvida alguma, mencionado item é por demais genérico e, por tal 
razão, engloba desde remuneração condigna até espaço físico confortável para a rea
lização das atividades educacionais. Certo dizer que, na atualidade, não basta a exis
tência de uma sala de aula com carteiras razoáveis, um quadro negro e giz. Há neces
sidade também de computadores, com programas diversos, laboratórios, biblioteca, 
videoteca, quadra de esportes, etc. Tudo isso demanda investimento e, somente o 
efetivo ofertamento de condições adequadas para o trabalho, é que demonstrará que 
o profissional da educação está sendo considerado importante, ou seja, valorizado. 

8. CONCLUSÕES 

Não raramente afirma-se que os problemas existem no Brasil por falta de lei 
disciplinando dada ocorrência. Outras vezes, culpa-se a imperfeição legislativa pela 
manutenção de situações indesejáveis e cuja mudança se pretende. 
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No tocante ao direito social à educação, acabamos de ver que ambos os argu
mentos mencionados não podem ser apontados como os responsáveis por sua efetiva 
implementação. Temos leis que descem às minúcias, conforme visto. 

Por outro lado, dizer que as normas referidas têm ampla e irrestrita aplicação, 
seria desejar distorcer a realidade. Eis, portanto, o longo caminho a ser percorrido: 
tornar verdade as disposições legais. Então concluímos: 

1. O Ministério Público deve velar pela garantia do acesso e pela permanência 
em relação ao ensino fundamental; 

2. O Ministério Público deve fiscalizar o financiamento da educação, envidando 
esforços, sobretudo, para a constituição e efetiva atuação do Conselho de Controle e 
Acompanhamento Social do FUNDEF; 

3. O Ministério Público deve exigir a valorização dos profissionais da educa
ção, devendo esforçar-se pela elaboração de planos de carreira e remuneração para os 
profissionais da educação pública. 
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Edson José Guerra 

Promotor de )ustiçalPE 

"Toda Pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar 
a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, ves
tuário, habitação, cuidados médicos e os seI'viços sociais indispensá
veis, o direito à segurança, em caso de desemprego, doença, invalidez, 
viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência 
em circunstâncias fora de seu controle. "(Art. XXV; D eclaração 
Universal dos D ireitos Humanos) 

A história da humanidade sempre foi marcada pela luta dos povos contra o 
abuso do Estado e as desigualdades sociais. 

Desde os tempos mais remotos, que a exploração do homem pelo homem gera 
conflitos sociais, caracterizados pela manutenção do poder e a opressão dos mais ricos 
sobre os mais pobres. Durante muitos séculos a escravidão destacou-se nas civiliza
ções antiga, média e contemporânea, como um modo de dominação degradante, 
nociva à vida do ser humano. 

Embora a inquisição tenha se destacado como uma entidade da igreja católica, 
colaboradora do poder absolutista, confundida na idade média com o próprio poder 
do Estado, coube ao pensamento cristão,1 fundado na fraternidade, produzir mu
danças na mentalidade humana, contra as desigualdades entre os seres humanos. 

O enfraquecimento do sistema feudal e a ascensão econômica da burguesia, 
durante o período mercantilista, acarretaram a queda do regime absolutista, abrindo 
caminho para o surgimento de um sistema político onde o homem gravitava como o 
centro de todas as coisas, em detrimento do teocentrismo, pregado pelo cristianismo. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 28 AplId BARCELLOS, Ana Paula de. 

Normatividade dos Princípios e (> Princípio da Dignidade da Pessoa Humana na Constituição de 1988. 
Relrista de Dil:eito Administrativo- 221. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.160: "Nisto não há judeu nem 
grego; não há servo nem livre; não há macho nem fêmea; porque todos vós sois um em Cristo." 
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Os movimentos de independência das colônias inglesas, catalogados na Carta 
de Virgínia, seguiram em direção ao ocidente europeu. Inspirado nos ideais de liber
dade, igualdade e fraternidade, o povo francês, com base na ideologia pregada na 
doutrina iluminista e humanista da época renascentista, aprovou a Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, criando um instrumento jurídico importantíssi
mo para a história do Direito e da humanidade. 

A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, os Estados 
modernos, como entes soberanos, passaram a constitucionalizar os direitos funda
mentais e seus instrumentos de garantia. 

Destinados a garantir o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e pro
priedade, contra as arbitrariedades do Estado absolutista, os direitos humanos deno
minados pela exegese, como Direitos clássicos ou de primeira geração, caracteriza
ram-se pela implementação da divisão e independência dos poderes2 e a instituição 
do estado de direito, funcionando a lei como principal instrumento controlador das 
ações arbitrárias do Estado e das opressões praticadas pelos particulares.3 

Durante vários séculos os conflitos levados à apreciação do Judiciário possuíam 
caráter intersubjetivo, limitando-se às decisões judiciais a definir o direito de uma 
pessoa contra outra, ou contra o Estado, para evitar a realização da justiça com as 
próprias mãos. 

A inserção no ordenamento constitucional dos direitos difusos, sociais e cole
tivos e de solidariedade, provocada pelas mudanças e necessidades sociais, deu origem 
às relações jurídicas complexas, modificando o modo de aplicação e interpretação dos 
direitos fundamentais , postulados perante o Judiciário. 

Se, antes, os direitos humanos pregavam a contenção do Estado para favorecer 
a proteção da liberdade individual, do liberalismo econômico e a garantia da propri
edade privada, hoje se recorre freqüentemente ao Poder Judiciário para obter do 
Estado as prestações de serviço público, essencial ao exercício da cidadania e reprimir 
o abuso do poder econômico, consubstanciado pelo uso nocivo da propriedade, vio
lação das leis trabalhistas, ambientais e de consumo.4 

2 TÁCITO, Caio. ° Princípio de Legalidade: Ponto e Contraponto. Revista de Direito Administra
tivo- 206. Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 2: 'O movimento histórico de consagração dos princípios 
da limitação e da separação dos poderes tem como marco reconhecido da doutrina moderna os 
direitos individuais e a afirmação das liberdades públicas, a Declaração francesa dos Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, ainda que a independência das colônias inglesas na 
América do Norte houvesse antecipado o reconhecimento de direitos na Declaração de Virgínia, de 
12 de junho de 1776, que, com a ratificação de outros Estados, alcançaria forma permanente na 
Constituição promulgada em 17 de setembro de 1787." 

3 SILVA,] osé Monso da. Acesso à Justiça e Cidadania. Revista de Direi to Administra tivo - 216. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1999, p. 10:"Montesquieu já dizia que não haveria liberdade se o poder de julgar não 
fosse separado dos outros Poderes. Hoje, quer-se muito mais do Poder Judiciário, requer-se que ele seja 
efetivado guardião dos direitos fimdamentais da pessoa humana, sem o que aJustiça não se realizará." 

4 TÁCITO, Caio. Do Estado Liberal ao Estado do Bem-Estar Social. In: Temas de Direito Público. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 381:"É importante ressaltar que, no Estado Liberal Clássico como 
no moderno Estado do Bem-Estar Social (Welfare State), o destinatário último é o indivíduo. Os 
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o enfrentamento das questões jurídicas, envolvendo a concretização dos direi
tos humanos, colocou em debate a crise do Direito e a ineficiência do Poder Judici
ário. Monopolizador da prestação jurisdicional e detentor de relevantes garantias 
institucionais, o Judiciário enfrenta uma grave crise de desconfiança social. Encarre
gado pela Constituição Federal de implementar, no contexto socioeconômico, os 
direitos humanos fundamentais, o Juiz prende-se às formalidades processuais em 
detrimento da efetivação da justiça. 

A problemática da efetivação dos direitos fundamentais, sempre em contraste 
com as finalidades perseguidas pelo Poder Executivo e os postulados da ordem eco
nômica e social, abarrotou o Poder Judiciário com demandas coletivas, diretamente 
vinculadas ao exercício e manutenção dos poderes do Estado e do particular. 

Como destinatária das decisões judiciais, a sociedade acreditava que os desres
peitos aos direitos fundamentais, constitucionalizados na Carta Política, pudessem 
ser reparados no Judiciário, através da efetivação do processo.5 

Hoje, a dogmática constitucional dos direitos humanos está voltada para a 
efetivação dos direitos de cidadania, como alternativa impostergável para o desenvol
vimento da Democracia e a promoção da dignidade da pessoa humana. 

Os efeitos práticos das respostas jurisdicionais negativas à concretização dos 
direitos sociais, materializam-se quando o Juiz de Direito, invocando os arts. 1.196 
e o caput do art. 1228 do novo Código Civil, combinado com os arts. 926 c/c 928, 
da Lei Processual Civil, expede medida liminar inaudita altera pars, de reintegração 
de posse, amparando o direito de propriedade, sem exigir do autor a comprovação da 
posse, nos ditames normatizados nos princípios, regras constitucionais e legislações 
específicas. 

O tema proposto questiona a função social do Juiz frente à expedição de me
didas liminares de reintegração de posse, envolvendo conflitos agrários pela posse da 
terra, demonstrando a incompatibilidade entre o direito aplicado ao caso concreto e 
o posto no ordenamento jurídico. 

Do mesmo modo, pretende-se estimular os membros do Ministério Público a 
exercer um controle mais efetivo, sobre a condução dos atos processuais e a expedição 
de medidas liminares de reintegração de posse, sem a intimação do órgão ministerial 
e a comprovação da função social da propriedade rural. 

Direitos Sociais, na ordem democrática, têm por endereço o aperfeiçoamento das liberdades e direitos 
individuais , como garantia do homem contra os riscos sociais. A ação do Estado, dando eficácia 
àqueles, não pode ser entendida ou exercida no sentido de anular estes, senão de completá-los, 
somando, num feixe comum, a suprema proteção do homem nas várias relações jurídicas de que 
participe: como proprietário, cidadão, empresário ou trabalhador." 

5 FERRAJOLI, Luigi. O Direito como Sistema de garantias. Trad. Eduardo Maia Costa. In: OLI
VEIRA JUNIOR, José Alcebíades de. O novo em direito e política. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1997, p. 89-109: " ... o garantismo de um sistema jurídico é uma questão de grau, que 
depende da precisão dos vínculos positivos ou negativos impostos aos poderes públicos pelas normas 
constitucionais e pelo sistema de garantia que a esses vínculos asseguram uma taxa maior ou menor de 
efetividade .... " 
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1. O PRINCíPIO DA DIGNIDADE HUMANA E O REGIME JURíDICO DA 
PROPRIEDADE RURAL NA CONSTITUiÇÃO FEDERAL 

A normatização do princípio da dignidade humana no art. 10 da Constitui
ção Federal e seu enquadramento no rol dos fundamentos do Estado Democrático 
de Direito, representa o valor supremo atribuído à pessoa como ente soberano da vida 
republicana. 

Baseado na filosofia Kantiniana,6 a constitucionalização do princípio da dig
nidade da pessoa humana, assume um valor jurídico fundamental, para a integração 
do Direito, servindo como instrumento normativo, de cunho axiológico relevante 
para otimizar o alcance e o sentido das leis constitucionais e infraconstitucionais. 

Valorar o princípio da dignidade da pessoa significa promover o bem -estar 
social, através da concretização dos direitos humanos sociais fundamentais, garantin
do ao homem trabalho, saúde, educação e segurança, como forma de lhe assegurar as 
condições mínimas de existência. 7 

Juridicamente, os direitos humanos foram ampliados no Pacto de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, celebrado pelos países defensores do Estado De
mocrático de Direito, em 1966, como instrumento legal de defesa contra o genocídio 
e as barbáries praticados durante o período da primeira guerra mundial, dando ori
gem aos Direitos de terceira geração, reconhecidos como elementares para a constru
ção da dignidade da pessoa humana: 

"Art 11- Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda 

pessoa e um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive 

à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria 

contínua em suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medidas apro

priadas para assegurar a consecução desse direito ( ... )" 

Entre as garantias fundamentais da pessoa humana, a propriedade rural existe 
para servir ao homem como fonte natural e primária da própria vida, indispensável 
para alimentá-lo e lhe possibilitar o acesso aos demais bens de primeira necessidade. 

Nos termos inicialmente elencados na Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789, o instituto jurídico da propriedade visava garantir e proteger a 

6 KANT, Emmanuel. Fondements de la Métaphsique des MoeuI. Trad. Victor Delbos. Paris: Libraire 
PhilosophiqueJ. Vrin, 1992, p. 106. Apud SILVA, José Afonso da. A Dignidade da Pessoa Humana 
com Valor Supremo da Democracia. Revista de Direito Administrativo - 212. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 90: "o homem não é uma coisa, não é, por conseqüência, um objeto que possa ser 
tratado simplesmente como meio, mas deve em todas as suas ações ser sempre considerado como um 
fim em si." 

7 TORRES, Ricardo Lobo. Os Direitos Humanos e a tributação - imunidades e isonomia. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1995, p. 129: "Sem o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de 
sobrevivência do homem e desaparecem as condições iniciais da liberdade. A dignidade humana e as 
condições materiais da existência não podem retroceder aquém de um mínimo." 
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burguesia contra a usurpação dos poderes absolutos do rei. Por isso os elaboradores 
classificaram a propriedade como um direito sagrado e absoluto. 

Antes mesmo de haver a positivação do direito de propriedade, com o caráter 
individualista, submetido aos interesses da burguesia, que assumia o poder na Fran
ça, Santo Tomás de Aquino, com a visão semelhante à de Aristóteles, descreveu a 
função social da propriedade rural, assinalando na Summa theologica: "Qyanto ao 
nosso direito de usar as coisas é preciso que as consideremos como bens da coletivida
de, de tal forma as devemos utilizar para suprir as necessidades dos outros" 

A própria Declaração de Direitos Francesa, contrariando o regime exclusivista 
da propriedade, em seu art. XVII, estabeleceu seu caráter social, dizendo: 

"Sendo a propriedade um direito inviolável e sagrado, ninguém pode ser dela 

privado, a não ser quando a necessidade pública, legalmente reconhecida, o 

exige evidentemente e sob a condição de uma justa e anterior indenização." 

Outras inovações legislativas surgiram no plano jurídico internacional, ajustan
do o direito de propriedade à realidade social, a exemplo da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Uni
das, em 10 de dezembro de 1948, carta assinada pela Brasil, que assim determina: 

"1. Todo home tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 

2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade." 

A positivação do regime jurídico da propriedade nos moldes individualistas, 
traçada na Declaração de Direito do Homem e do Cidadão Francesa acabou sendo 
transportada para o Código de Napoleão e outras legislações nacionais, como a do 
Brasil, através da aprovação do Código Civil Brasileiro de 1916, aplicável nas ações de 
reintegração de posse, por grande parcela da magistratura nacional, até os dias atuais. 

As reações contra o uso absoluto da propriedade rural repercutiram na 
dogmática jurídica, recebendo de Leon Duguit, uma avaliação finalista, com o atri
buto de cumprir uma função social, nos seguintes termos: "Todo indivíduo tem 
obrigação de cumprir na sociedade uma certa função social que decorre do lugar que 
ocupa. O proprietário, pelo fat de possuir a propriedade, tem de cumprir a finalida
de social que lhe é implícita, e somente assim estará socialmente protegido, porque a 
propriedade não é direito subjetivo do proprietário, mas função social de quem a 
possui."8 

Adotando o instituto da função social da propriedade, o legislador constituin
te de 1946, assim como o de 1988, inseriu o direito de propriedade no elenco dos 
Direitos Fundamentais da pessoa humana, com a condição de explorá-la dentro dos 

8 PEREIRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A Teoria da Função Social da Propriedade Rural e seus 
Reflexos !la Acepção Clássica de Propriedade. A questão Agrária e aJustiça. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 97. 
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limites traçados no ordenamento constitucional, com as seguintes dicções contidas 
no art. 5° da CF: 

"XXII - É garantido o direito de propriedade; 

XXIII - A propriedade atenderá a sua função social". 

A ordem jurídica vigente vincula o conceito de posse ao de propriedade, para 
fins de determinar sua exploração econômica, de acordo com a função social, impon
do ao titular do domínio o cumprimento das normas trabalhista e ambiental, de 
modo a assegurar o bem-estar social do trabalhador, assim dizendo no art. 170: 

"Art 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem como fim assegurar a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 

I - soberania nacional; 

II - propriedade privada; 

III - função social da propriedade; 

VII - redução das desigualdades sociais; 

V1II - busca do pleno emprego". 

Prosseguindo na construção do regime jurídico da propriedade rural, o legisla
dor constituinte qualificou nos arts. 186 e 184, da Carta Magna, os requisitos legais 
para caracterizar o cumprimento da função social do imóvel rural, estabelecendo 
como sanção, para quem não os cumprir, a desapropriação por interesse social, para 
fins de reforma agrária: 

"Art. 184 CF. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de 

reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social, 

mediante prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária, com cláusula 

de preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até 20 anos, a partir do 

segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei." 

"Art. 186 CF. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, 

aos 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 - exportação que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores." 

Durante muito tempo perdurou a incompatibilidade entre a legislação consti
tucional e o Código Civil de 1916, contudo a desatualização da legislação ordinária 
não impediu a exegese aperfeiçoar o conceito de função social da propriedade rural, a 
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partir da interpretação da ordem jurídica constitucional e do Estatuto da Terra, lei 
específica que regulamenta a política agrária do país, ainda em vigor, observadas as 
adaptações introduzidas pela Lei n. 8.629/ 93. 

Orlando Gomes, ainda na década de 70, dimensionou o conteúdo jurídico da 
propriedade rural, correlacionando-o com os ônus e deveres do proprietário, impos
tos pelo Estado, como atributo legal de sua má exploração: 

"o que se procura ignificar, ao relatar o fenômeno evolutivo da propriedade em 

sua projeção na realidade social e, em síntese, que, sob esse aspecto, vem acom

panhada de certos ônus que com a coletividade, foram impostos pelo Estado. 

Deveres e ônus que reduplicam e são estabelecidos numa escala que vai desde as 

proibições restritivas do exercício do direito até a condenação da propriedade 

inerte, traduzida na obrigação do proprietário de utilizar seu bem na forma de 

interesse coletivo. Sua atividade deixa de ser livre em face da operatividade exter

na da função sobre a estrutura, primando o elemento teleológico sobre o estrutu

ral. Conclui-se, em definitivo, que a atividade do proprietário de bens de produ

ção não pode cumprir-se em contraste com a utilidade social, somente se justifi

cando sua proteção jurídica se em conformidade com este propósito."9 

Na visão do constitucionalista José Afonso da Silva a expressão função social 
acrescentada ao direito de Propriedade, desnatura-o, retirando-o do rol dos direitos e 
garantias fundamentais, para incorporá-lo no capítulo dos direitos econômicos. Mesmo 
assim, subsiste o direito de usar, fluir e dispor, embora sujeito, ao cumprimento da 
função social e da ordem econômica 

"" . por isso é que se conclui que o direito de propriedade não pode mais ser tido 

como um direito individual. A inserção de princípio da função social, sem impe

dir a existência da instituição, modifica a sua natureza pelo que deveria ser 

prevista apenas como instituição do direito econômico". 10 

O homem, os direitos humanos sociais fundamentais, a economia e a propri
edade rural integram o mesmo contexto jurídico, social e econômico, todos concor
rendo para o aperfeiçoamento do Estado Democrático e Social de Direito e a digni
dade da pessoa humana. 

Sintetizando o alcance da expressão interesse social, estatuída no Estatuto da 
Terra, Lei n. 4.132, de 1962, recepcionada pela Constituição Federal de 1988, 
Seabra Fagundes, um de seus autores, assim a conceituou: 

9 GOMES, Orlando. Novas Dimensões da Propriedade privada. R evista dos Tribunais 411/12, ano 
59,1970 .. ApudPERElRA, Rosalinda P. C. Rodrigues. A Teoria da Função Social da Propriedade 
RUIal e seus R eflexos na Acepção Clássica de Propriedade. A questão Agrária e aJustiça. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2000, p. 100. 

10 SILVA,José Afonso da. CLU'SO de D ireito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1990, p. 249. 
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"Haverá motivo de interesse social quando a desapropriação se destina a solu

cionar os chamados problemas sociais, isto é, aqueles diretamente atinentes às 
classes pobres, aos trabalhadores e à massa do povo em geral; enfim, pela 

atenuação das desigualdades sociais. Com base nele terão lugar as desapropri

ações que se façam para atender a plano de habitações populares ou de distri

buição de terras à monopolização de empresas quando relacionadas com a 
política econômico-trabalhista do governo."ll 

o conceito de propriedade imobiliária rural, como está assentado na ordem 

jurídica constitucional, depois de cinco décadas, acabou sendo transportado para o 
novo Código Civil, com a introdução da reforma aprovada em 2002 que, embora 
não tenha reproduzido a expressão função social, submeteu no art. 1.228 a explora

ção da propriedade às finalidades econômicas e sociais e aos deveres estabelecidos nas 

leis de preservação ambiental. 

"Art. 1228 CC. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, 
e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. 
§ 1° O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de confor

midade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, 

o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artís tico, bem como evitada a 

poluição do ar e das águas; 

§ 2° São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, 
ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem; 

§ 3° O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por 
necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisi

ção, em caso de perigo público iminente; 
§ 4° O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado 

consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco 

anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em 

conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interes

se social e econômico relevante; 

§ 5° No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida 
ao proprietário; pago o preço, valerá a sentença como título para a transcrição do 
imóvel em nome dos possuidores." 

A Constituição Federal estabeleceu como requisitos legais, para satisfazer o 
cumprimento da função social da propriedade rural, o uso racional e adequado, o 

11 FAGUNDES, Seabra. 1962. ApudTOURlNHO NETO, Fernando da Costa. Legitimidade dos 
Movimen tos Populares no Estado Democrático de Direito - As Ocupações de Terras. A Qyestão 
Agrária e aJustiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 181. 
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respeito às leis ambientais e trabalhistas e a promoção do bem estar social do traba
lhador e do proprietário. Tais requisitos constam pormenorizados no Estatuto da 
Terra e posteriormente foram adaptados a nova ordem constitucional, mediante a 
aprovação da Lei n. 8.629/93, de modo que a legislação específica suprimiu qual
quer deficiência legislativa existente no Código Civil. 

O descumprimento desses deveres e ônus legais, exigíveis espontaneamente 
dos proprietários rurais, implica na violação de direitos humanos fundamentais dos 
trabalhadores rurais, de terceira geração, indispensáveis para lhes garantir o acesso ao 
trabalho, habitação, saúde e educação, facultando-lhes postularem perante o Esta
do-Administração e o Estado-Juiz, como instrumentos soberanos para a implementação 
dos direitos subjetivos positivados na ordem jurídica em vigor. 

A nmção social da propriedade rural submeteu o direito individual de propri
edade aos princípios da ordem econômica e social, instituídos na norma constitucio
nal como fontes orientadoras das ações do Estado e dos particulares. A negação des
sas normas e princípios fundamentais atenta contra a dignidade da pessoa humana, 
produzindo violência, pobreza, doença, corrupção e analfabetismo. Na medida em 
que os direitos sociais vão sendo implementados, ocorrem inclusão social e distribui
ção de renda, melhorando o índice de desenvolvimento humano. 

O Ministério Público, como instituição defensora da ordem jurídica, do regi
me democrático e dos direitos sociais individuais indisponíveis, não pode comparti
lhar com o manuseio indevido dos instrumentos jurídicos, positivados na Constitui
ção, como forma de construir uma sociedade mais justa e menos desigual. 

2. O DESCOMPASSO ENTRE A FUNÇÃO SOCIAL DO JUIZ E A 
FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA DAS MEDIDAS LIMINARES 
EXPEDIDAS NAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
ENVOLVENDO CONFLITOS AGRÁRIOS 

A nova dimensão dos conflitos sociais, provocada pelas modernas técnicas de 
produção e consumo, ocasionou mudanças substanciais no comportamento da soci
edade e do próprio Estado, obrigando, de um lado, aos homens se organizarem e 
lutarem, visando a alcançar melhor qualidade de vida e do outro, exigindo a criação 
de leis indispensáveis para positivar os direitos subjetivos e viabilizar a efetivação 
desses direitos perante o Poder Judiciário, órgão monopolizador da prestação 
jurisdicional. 

Na medida em que as mudanças sociais vão ocorrendo e o Estado não tem a 
capacidade de dar uma resposta positiva às necessidades públicas, o Direito surge 
como instrumento de acesso à justiça, indispensável para as conquistas das pretensões 
coletivas e individuais. 

A qualidade dos direitos postulados e das partes envolvidas no conflito mudou 
a natureza de algumas lides levadas a apreciação do Juiz, a forma de conduzir o 
processo e os efeitos jurídicos produzidos na sentença, alguns deles, refletindo dire
tamente no exercício dos poderes político e econômico. 
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Surge, então, dentro desse contexto social, jurídico e econômico, os questio
namentos sobre a função social do juiz, a concretização dos Direitos Sociais Funda
mentais e a efetivação da justiça, como serviço público essencial para garantir as trans
formações sociais. 

Há conflitos sociais de natureza coletiva, como as ocupações de terras para fins 
de reforma agrária, em que a subsunção dos fatos levados a apreciação do Poder 
Judiciário ao direito reclamado pelas partes, exige do silogismo judicial reflexões 
pessoais, culturais e jurídicas, irrenunciáveis para atingir as finalidades do Direito e 
do próprio processo, como instrumentos de efetivação da justiça. 

As ações possessórias de natureza coletiva caracterizadas pela disputa de imó
vel rural reclamam um método interpretativo interdisciplinar e teleológico do Direi
to, obrigando ao Juiz abrigar os fundamentos jurídicos de sua decisão, nos princípios 
constitucionais, nos direitos humanos fundamentais e nas demais normas 
disciplinadoras da função social da propriedade rural. 

Nas ações de reintegração de posse de natureza agrária, a parte passiva da rela
ção jurídica, composta de pessoas excluídas da sociedade, visa através da ocupação da 
propriedade rural, pressionar o Estado, fazendo-o abrir os olhos para a falta de polí
ticas públicas, capazes de lhes assegurar o mínimo de dignidade, como destinatária 
final dos recursos públicos. 

Diferentemente das outras ações possessórias, as pessoas ocupantes da propri
edade rural se caracterizam por falta de trabalho, moradia, alimentação e outros bens 
sociais fundamentais, indispensáveis para a sobrevivência da pessoa humana. Daí a 
ação dirigida contra a propriedade de terceiro, não visar a incorporá-la ao seu patri
mônio individual, com a finalidade exclusiva de obter um enriquecimento sem cau
sa, em detrimento do patrimônio alheio. Sua destinação está dirigida ideologicamen
te contra a omissão do Estado que promete e não desenvolve as políticas públicas 
previstas na Constituição Republicana, para implementar a reforma agrária no país. 
Com a ocupação, a miséria torna-se visível, gerando um conflito de interesse entre os 
que têm a propriedade e não a explora de acordo com a sua função social e os que dela 
precisam e não podem acessá-la por falta de mecanismo estatal eficiente, embora a 
Carta Republicana, ofereça os instrumentos legais, para resolver o conflito caracteri
zado pela posse da terra. 

A partir da ocupação, os trabalhadores rurais sem-terra provocam o Estado
Juiz, os demais integrantes do sistema de justiça e especialmente o INCRA, para se 
envolver na questão social agrária, esperando uma solução justa para suas situações de 
abandono socioeconômico. 

Empregando o método de interpretação reducionista do direito, equivocada
mente, grande parte dos juízes brasileiros, quando provocados pelos titulares de grandes 
propriedades rurais improdutivas, prendem-se as regras ultrapassadas dos arts. 928 e 
926 do Código de Processo Civil, concedendo liminares, contra trabalhadores rurais, 
adequando o fato da ocupação, unicamente aos arts. 499 e 506 do Código Civil de 
1916, atualmente modificados pelos arts . 1.210 e 1.228, do novo Código, sem 
confrontá-las com os princípios e normas constitucionais. 
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Segundo a hermenêutica moderna, os princípios constitucionais são normas 
jurídicas de caráter imperativo, semelhantes às regras, com força vinculante superior, 
em virtude de seus conteúdos valorativos influenciarem todo o sistema, emprestando 
sentido e significação a aplicação das regras, funcionando como comando de otimização 
como assevera Robert Alexy 

"Segundo a definição standard da teoria dos princípios, princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão ampla quanto possí

vel relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios são, portanto, 

mandamentos de otimização. Como tais, eles podem ser preenchidos em graus 

distintos. A medida ordenada do cumprimento depende não só das possibili
dades fáticas, senão também das jurídicas"12 

Norberto Bobbio entende que os princípios são normas, asseverando: 

"A palavra princípios leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas 

se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvida: os princípios gerais 

são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentada por 

Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos 

são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais 

os princípios são extraídos, através de um procedimento de generalização su

cessiva, não se vê por que não devem ser normas também eles; se abstraio da 

espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo 

lugar, a função para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por 
todas as normas, isto é, a função de regular o caso."13 

Princípios e regras, na acepção de J. J. Gomes Canotilho são normas jurídicas 
com diferentes graus de abstração, determinabilidade, fundamentabilidade, proxi
midade e natureza normogenética. Vejamos, com detalhe quais os critérios de dis
tinção entre normas e princípios, adotados por Canotilho: 

"a) Os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; 

de modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida. b) 

Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por 

serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do le

gislador; do Juiz;), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta. c) 

Grau de fundamentabilidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

12 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático - para a relação 
entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Trad. Luís 
Afonso Heck. Revista de Direito Administrativo- 217. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 74/75. 

13 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. 10. ed., Brasília: UnB, 1997, p. 158\159. 

434 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



o DESCOMPASSO ENTRE A FUNÇÃO SOCIAL DO JUIZ E A FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA DAS MEDIDAS ... 

normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico 

devido à sua posição hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitu

cionais) ou à sua impoltância estluturante dentro do sistema jurídico (ex: priníipio 
do Estado de Direito) . d) 'Proximidade' da idéia de Direito: os princípios são 
'standards' juridicamente vinculantes radicados nas exigências de 'justiça' 
(Dwoeking) ou na 'idéia de direito' (Larenz); as regras podem ser normas 

vinculantes com um conteúdo meramente funcional. e) Natureza normogética 
fundamentante ."14 

A dogmática elaborada sobre os princípios, em linguagem simples, classifica-os 
como normas jurídicas, dotadas de imperatividade, com a função de influenciar, como 

fonte interpretativa do direito a compreensão e o sentido das regras, com força vinculante 

hierarquicamente superior, servindo como as regras, para regular o caso concreto. 

Com o atributo da imperatividade, os princípios, diante de sua força normativa 
vinculante, produzem eficácia e conseqüências jurídicas entre as partes litigantes, 

cabendo ao magistrado empregá-los, como fonte de regulação da pretensão jurídica 

submetida à apreciação jurisdicional. 

Nas relações jurídicas possessórias, envolvendo a ocupação de imóveis rurais, 

grande parcela dos magistrados ignora as funções dos princípios constitucionais, a 

capacidade de concretização dos direitos humanos sociais fundamentais e a eficácia 
das normas jurídicas reguladoras da função social da propriedade e da ordem econô
mica e social. De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo, violar um 

princípio, significa subverter os valores fundamentais do Sistema normativo: 

"Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 

A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico manda
mento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 
fundamentais , contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 
estrutura mestra."15 

Mantêm-se os Juízes presos ao positivismo legalista, produzindo sentenças 

formais, sem enfrentar a questão de mérito relacionada com as questões possessórias 

agrárias. Ignorando a natureza material da relação jurídica posta em juízo e a condi
ção peculiar das pessoas que figuram como parte no processo, o magistrado, baseado 
na certidão de domínio e na certidão extraída do livro de ocorrência policial, de
monstrando a ocupação, invocam o direito individual de garantia da propriedade, 

14 CANOTILHO,].]. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1997, p. 1034/1035 . 

15 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 11. ed., São Paulo: Malleiros, 
1999, p. 620. 
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valorando-o como um bem sagrado, intocável, desprovido de função social; e as re
gras jurídicas regulamentadoras da posse, previstas nos Códigos Civil e Processual 
Civil, como fundamentação para a expedição de medidas liminares, sem ouvir o 
ministério público e os réus. Só, posteriormente, quando a liminar encontra-se em 
fase de cumprimento o Promotor de Justiça toma conhecimento da decisão 
interlocutória que, na maioria das vezes, produz seus efeitos jurídicos, sem alcançar o 
manto da definitividade. 

Há, na apreciação das ações possessórias envolvendo trabalhadores rurais sem
terra e proprietários de propriedades improdutivas, um verdadeiro descompasso en
tre a função social do juiz e a realização da justiça, no sentido amplo, equânime, 
figurando o processo e o Direito como instrumentos de transformação social. Nesse 
sentido, assegura Dyrceu Aguiar Dias Cintra Junior: 

"Não é de hoje que diversas correntes críticas do direito têm observado que as 

leis e procedimentos judiciais, assim como a estrutura do Poder Judiciário e a 

cultura jurídica dos juízes (no sentido de aplicar o saber jurídico, de maneira a 

corresponder ao que a sociedade contemporânea quer do Judiciário), não estão 

preparados para dar respostas satisfatórias e eficazes para os conflitos da atua
lidade."16 

Em decorrência da velha sistematização do regime jurídico da propriedade na 
Constituição Federal e nas leis específicas, o interesse processual nos conflitos agrári
os pela posse da terra transcende além dos objetivos pretendidos pelas partes, subor
dinando-se ao interesse social que a prestação jurisdicional representa. 

Cabe ao Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e instru
mento jurisdicional garantidor da efetivação dos Direitos Humanos Fundamentais, 
proferir decisões capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana, garantido o 
mínimo de existência aos excluídos. Por imperativo constitucional, o Juiz está obri
gado a investigar nos autos das ações possessórias agrárias, a posse do autor, mediante 
a exigência de prova idônea, comprovando a função social da propriedade rural. A 
falta de documentação acostada à petição inicial, atestando a exploração racional e 
adequada da propriedade rural, com respeito às leis trabalhistas e ambientais, de 
modo a garantir o bem-estar social do trabalhador e do proprietário, desautoriza a 
concessão de medida liminar, submetendo o autor ao ônus de comprovar o cumpri
mento da função da propriedade, como requisito probatório indispensável à garantia 
do devido processo legal. 

Os efeitos da decisão judicial, nas ações de natureza agrária apresentam-se 
nocivos aos interesses da sociedade, por isso, jamais porão termo ao conflito de inte
resse discutido no bojo do processo de reintegração de posse. 

16 CINTRAJUNIOR, Dyrceu Aguiar Dias. Direitos Humanos e a Função Social da Propriedade: O 
Papel do Judiciário. A Qyestão Agrária e aJustiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 298. 
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Enquanto o Poder Judiciário analisar a questão da ocupação da propriedade 
rural em desarmonia com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais, 

bem definidos no ordenamento jurídico pátrio, estará desviando a função do Direito, 
aumentando ainda mais os conflitos e as tensões sociais. 

Esse descompasso judicial, entre os fundamentos jurídicos da decisão liminar 

reintegratória e os princípios e regras constitucionais, jamais surtirá efeito prático, 
extinguindo o conflito de interesse entre proprietários de propriedades rurais impro

dutivas e os agricultores marginalizados do sistema sócio-jurídico-político. 
A cada decisão judicial ineficaz, de acordo com as estatísticas, corresponderá o 

surgimento de outro conflito de interesse, entre as mesmas partes, ou envolvendo 

sujeitos processuais distintos, servindo a prestação jurisdicional, como matéria prima 

originária de outras demandas, por ser formal e materialmente injusta, por conse

guinte, manifestamente contrária à finalidade do Direito e ao sistema de justiça, 
como reconheceu a Comissão Parlamentar de Inquérito: 

"seria injusto atribuir ao Poder Judiciário toda a responsabilidade pelas violên

cias no campo. No entanto, parte de seus membros tem contribuído decisiva

mente com as injustiças, com a intocabilidade da propriedade privada, com a 
instituição do latifúndio e legitimando as formas mais absurdas de violência 

contra lavradores e apoiadores da reforma agrária. Inúmeros casos que servem 

como exemplo desta ineficácia do Judiciário nos foram relatados: o uso indevido 

das ações possessórias que se destinam a defesa da posse para proteção da 
propriedade."!7 

o Poder Judiciário, salvo raras exceções, nos conflitos agrários vem atuando 

em descompasso com sua função social, servindo o Direito aplicado, como um forte 

sistema de manutenção de poder e exclusão social. Cabe, nesse contexto, reproduzir 

a mensagem do eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, José Néri da 

Silveira, colocando em seus devidos termos a função social do juiz, como represen
tante de um dos Poderes da República: 

"A autoridade do Juiz decorre da Constituição e das leis em conformidade com 
a Carta Magna. A só investidura como autoridade judiciária não lhe empresta 

aptidão a decidir, discricionariamente, apenas, por invocação de princípios ide
ológicos ou de convicções pessoais, deixando à margem a lei válida, (isto é, a 
constituição) aplicável a espécie. "( ... ) "Há em verdade o juiz, de nossos dias, de 

ter presente a realidade do mundo social e econômico em que vive, ao voltar-se 
para a concretude do caso que lhe incumbe dirimir. Só desta maneira atenderá 

ao caráter prático de seu ofício, considerando, outrossim, na aplicação da lei, 

17 Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as origens, causas e conseqüências da violência 
no campo brasileiro. Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA, n. 1, vaI. 22/120, 
j an. -abr ./1992. 
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conforme preceitua em voga, os fins sociais a que se dirige, quanto as exigências 

do bem comum"IH 

o resultado prático desse sistema de justiça excludente, não poderia ser outro, 
senão a repetição de vários atos de ocupação, gerado pela indignação e falta de opção 
dos trabalhadores, tornando assim, o conflito agrário interminável, por conta da res
posta jurisdicional negativa, afastada da realidade social. 

Enquanto prevalecer essa sistemática processual, como resposta jurisdicional 
ao conflito agrário, as ocupações irão se multiplicar, como reflexo da ausência de 
políticas públicas destinadas a implementar a reforma agrária, alternativa governa
mental, prevista na Carta Republicana como instrumento jurídico capaz de assegu
rar ao homem do campo os meios dignos de adquirir sua cidadania. 

Se o foco das atenções judiciais estivesse voltado para os direitos humanos, os 
princípios e normas fundamentais, o impulso dos atos processuais reclamaria a desig
nação de audiência de justificação, comprovando-se a posse da propriedade, segundo 
o grau de produtividade, previsto na lei específica, otimizando-se o processo, como 
instrumento finalístico da jurisdição, fazendo-o atingir seu fim social, resolvendo 
definitivamente o conflito agrário. 

CONCLUSÃO 

o acesso à propriedade rural, integra o rol dos Direitos Humanos Fundamen
tais de terceira geração, susceptíveis de proteção jurídica, no âmbito do Poder Judici
ário, como meio de assegurar a efetivação do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana, sem o que, não haverá Estado Social e Democrático de Direito. 

Compete ao Poder Judiciário, como órgão detentor do monopólio da jurisdição, 
regular os conflitos agrários pela posse da terra, respeitando os princípios e normas cons
titucionais, sob pena de produzir decisões inconciliáveis com a ordem jurídica positivada. 

As medidas liminares de reintegração de posse, expedidas nos autos das ações 
possessórias, envolvendo conflitos agrários pela posse de imóvel rural, pela natureza 
coletiva da ação e o valor jurídico dos direitos discutidos, requerem do juiz o empre
go do método de interpretação interdisciplinar, funcional e axiológico, voltado para 
a concretização dos Direitos H umanos Fundamentais. 

Antes de conceder ao autor a proteção possessória reclamada, cabe ao Juiz 
verificar acerca da incidência dos pressupostos processuais de desenvolvimento válido 
e regular do processo, velar pela intimação prévia do Ministério Público e analisar se 
a petição inicial vem acompanhada dos documentos indispensáveis para caracterizar 
o cumprimento da função social da propriedade, como pressuposto probatório 
configurador da posse. 

18 SILVEIRA, José Néri da. A Função do Juiz. Revista da ESMAPE. Recife: Bagaço, 1996, p. 189/190 
e 190/191. 
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Optando o magistrado por expedir a medida liminar, baseado apenas na certi
dão de domínio e na ocorrência policial demonstrando a ocupação, a decisão 
interlocutória, representa um descompasso entre o exercício da jurisdição e a função 
social do Juiz, servindo como um sistema de manutenção de poder e de exclusão 
social, reclamando, portanto, a interposição de recurso de agravo de instrumento, 
para reparar a ordem jurídica vilipendiada. 

Ao M inistério Público, como órgão essencial à função jurisdicional, encarregado 
de promover as medidas judiciais e extrajudiciais voltadas para a concretização dos 
Direitos Humanos Fundamentais, incumbe, como defensor da ordem jurídica e dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis, desenvolver todos os mecanismos jurídicos 
necessários, para garantir, nas ações possessórias de natureza agrária, o respeito ao devi
do processo legal, buscando, sobretudo, averiguar se a propriedade rural ocupada cum
pre a função social, prevista na Constituição Federal e nas legislações específicas. 
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NECESSIDADE DE REGULAMENTAR O EXAME DE 
DNA PARA GARANTIR O DIREITO FUNDAMENTAL 
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Sandra Maria da Silva** 
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PROPOSiÇÕES 

A prova pericial do exame de DNA possibilita o conhecimento da verdadeira 
ascendência genética e está assumindo uma importância sem precedentes nas ações 
de filiação, em que o bem jurídico tutelado é o direito fundamental à própria iden
tidade do investigante, sendo necessário, portanto, uma regulamentação dessa perícia 
no País, com a padronização dos procedimentos na colheita do material, exigência de 
especialidade técnica do perito e fiscalização e credenciamento dos laboratórios, o 
que tornará o exame mais confiável e acessível à população, já que essa regulamenta
ção também resultará em uma redução no custo da perícia. 

Considerando a importância e a influência da prova pericial do exame de DNA 
nas ações de filiação, o Ministério Público deveria empreender esforços no sentido de 
efetivar a regulamentação dessa perícia, acompanhando a tramitação do Projeto de 
Lei n. 4.09712004, de autoria do Deputado Zenaldo Coutinho, perante a Câmara 
dos Deputados, fazendo proposições e fiscalizando seu andamento, tanto através de 
suas associações como de suas assessorias institucionais. 

1. A FILIAÇÃO COMO ELEMENTO INTEGRANTE DA DIGNIDADE 
HUMANA 

Não se verifica, dentre os direitos fundamentais elencados no artigo 5° da 
Constituição Federal, nenhuma referência expressa ao direito à paternidade ou à 

maternidade. Todavia, a atual Carta Magna outorga uma especial proteção à família, 

Tese aprovada por maioria. 
•• Promotora de Justiça da Comarca de UberabalMG; Especializada em Direito Processual pela Uni

versidade de UberabalMG; Especializada em Direito Civil e Direito Processual Civil pela Universi
dade de FrancalSP; Mestranda em Direito do Estado no Estado Democrático de Direito na Univer
sidade de FrancalSP; Coordenadora da Revista Unijus pelo Ministério Público do Estado de Minas 
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enfatizando os direitos fundamentais da criança e do adolescente l que, na verdade, 
são os mesmos de todo e qualquer ser humano. Mas a ênfase constante nos disposi
tivos específicos demonstra a preocupação do constituinte em proteger a criança e a 
entidade familiar. 

Nesse contexto, a preservação da dignidade da criança e do adolescente se 
encontra duplamente amparada no texto constitucional, assim como o direito fun
damental ao estado de filiação. Flávia Piovesan enfatiza que "na qualidade de sujeitos 
de direito em condição peculiar de desenvolvimento, à criança e ao adolescente é 
garantido (constitucionalmente) o direito à proteção especial."2 

O § 7° do artigo 226 da Constituição da República estabelece a liberdade 
para o planejamento familiar, mas impõe o respeito a dois princípios essenciais: a 
dignidade humana e a paternidade responsável. 

O direito à dignidade da p essoa humana está garantido no artigo 1°, inciso In, 
da Carta Magna, inserido dentre os fundamentos norteadores da República Federa
tiva do Brasil. Ora, como um fundamento da própria República, a dignidade é colo
cada como o centro, o vértice normativo e axiológico de todo o sistema jurídico, 
tendo o constituinte reconhecido que o homem constitui a finalidade precípua e não 
apenas o meio da atividade estatal. 

A dignidade da pessoa humana abrange várias categorias de direito, dentre as 
quais, o direito ao nome e ao estado de filiação determinado. 

Historicamente, a garantia da dignidade humana está ligada ao Cristianismo e 
se fundamenta na idéia de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, 
o que, por si só, lhe confere valor intrínseco. O filósofo J acques Maritain lembra que: 

A consciência da dignidade da pessoa e dos direitos da pessoa estêve(sic) implí
cita na antigüidade pagã, sôbre a qual a lei da escravidão estendia sua sombra. 
Foi a mensagem evangélica que, subitamente, chamou a si essa consciência, 
sob uma forma divina e transcendente, revelando aos homens que eles têm por 
missão ser filhos e herdeiros de Deus, no reino de Deus.3 

Portanto, a consciência da dignidade humana e dos direitos da pessoa pode ser 
notada desde a Antiguidade, tendo sido reconhecida, em um primeiro momento, na 
ordem religiosa, passando depois pela esfera da ordem natural, inserindo-o no direito 
natural, e sendo finalmente positivada, com o surgimento das grandes Declarações . 

1 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com 
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá
los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

2 PIOVESAN, Flávia. Temas de direitos humanos. 2. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Max Limonad, 
2003, p. 297. 

3 MARITAIN,Jacques. Os direitos do homem ea lei natural. Trad. Mrânio Coutinho. 3. ed., Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1967, p. 65. 
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Entende-se que, segundo a lei natural, a pessoa humana tem o direito de ser 
respeitada e é sujeito de direitos. Assim, a dignidade da pessoa humana impede que 
essa se converta em objeto, que seja tratada como coisa, conforme pontua Robert 
Alexy: "el concepto de la dignidad de la persona puede ser explicitado - a más de a 
través de fórmulas generales como la que dice que la persona no puede ser convertida 
em mero objeto - por un haz de condiciones más concretas."4 

Emmanuel Kant defende que o homem "existe como fim em si mesmo, não só 
como meio para qualquer uso desta ou daquela vontade"5 e aponta com precisão o 
alcance da dignidade: "no reino dos fins tudo possui ou um preço ou uma dignidade. 
Aquilo que tem preço pode ser substituído por algo equivalente; por outro lado, o 
que se acha acima de todo preço e, portanto, não admite nada equivalente, encerra 
uma dignidade."6 

Ingo Wolfgang Sarlet, ao discorrer sobre a qualidade humana intrínseca da 
dignidade, salienta que essa "é algo que simplesmente existe, sendo irrenunciável e 
inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser humano como 
tal e dele não pode ser destacado". 7 

O impacto da Segunda Guerra Mundial, causado pelo grande número de 
pessoas mortas, o objetivo de sua deflagração e o lançamento das bombas atômicas no 
Japão, provocou um verdadeiro assombro mundial, tendo a dignidade da pessoa hu
mana adquirido, então, uma indiscutível relevância jurídica. 

Como assevera Fábio Konder Comparato, a História mostra que o reconheci
mento da dignidade da pessoa humana tem sido resultado da dor física e moral e, 
naquele momento, "as consciências se abriram, enfim, para o fato de que a sobrevi
vência da humanidade exigia a colaboração de todos os povos na reorganização das 
relações internacionais, com base no respeito incondicional à dignidade humana".8 

Ainda sob as barbáries da Guerra, em 1943, Jacques Maritain delineou os 
contornos da dignidade que deveria ser buscada: "é uma espécie de revolução intelec
tual e moral que nos é exigida, a fim de se restabelecer sobre (sic) a base de uma 
filosofia verdadeira, nossa fé na dignidade do homem e seus direitos, e de se reencon
trarem as fontes autênticas dessa fé."9 

Assim, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem marcaram um retorno aos ideais da Revolução Francesa e influenciaram na 

4 ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Ernesto Garzón Valdés. Madrid: 
Centro de Estudos Políticos y Consritucionales, 2001, p. 344. 

5 KANT, Emmanuel. Fundamentos da metafIsica dos costumes. Trad. Lourival de Qyeiroz Henkel. 
Rio de Janeiro: Brasil Editora, MCMLXVlI, p. 91 - grifas do original. 

6 KANT, Emmanuel. Op. cit., p. 99 - grifas do original. 
7 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed . ver. e atual. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001, p. 106. 
8 COMPARA TO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. rev. e ampl.. São 

Paulo: Saraiva, 2003, p. 210. 
9 MARITAIN, Jacques. Op. cit., p. 64. 
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progressiva codificação, no âmbito internacional, da proteção dos direitos do homem 
e das liberdades fundamentais, sendo, no primeiro parágrafo do preâmbulo e no 
artigo 10 da Declaração, reconhecida a dignidade inerente a todos os membros da 
família humana. 

Hoje, praticamente todas as constituições reconhecem o princípio da dignida
de humana como um dos fundamentos de seu ordenamento, o sustentáculo do Esta
do Democrático de Direito, que confere unidade aos direitos e garantias fundamen
tais. Ana Paula de Barcellos lembra que "o princípio da dignidade da pessoa humana 
há de ser o vetor interpretativo geral, pelo qual o intérprete deverá orientar-se em seu 
ofício."lO 

E é exatamente sob esse prisma que deve ser considerado o direito à filiação 
determinada, vez que, como defende Cláudia Bellotti Moura e Vitor Hugo Oltramari, 
uma vida digna se inicia "por evidente, pela inserção (do indivíduo) no ambiente 
familiar" .11 

Qyanto à paternidade responsável, as normas constitucionais demonstram que a 
mesma foi adotada como um princípio norteador, além de estar vinculada ao "método 
interpretativo the best interest of the child', como lembra Guilherme Calmon Nogueira 
da GamaY Desse modo, torna-se evidente que o constituinte conferiu a todo cidadão 
brasileiro o direito de ter um pai e uma mãe que por ele seja responsável, já que o termo 
paternidade é empregado em sentido amplo, abrangendo também a maternidade. 

Ora, se todos têm o direito de ter um pai responsável, então, aqueles cuja 
paternidade não foi reconhecida espontaneamente, têm o direito de investigar esta 
paternidade. 

O caput do artigo 227 da Carta Magna expressa a preocupação de garantir a 
todos uma família, que é considerada a base da sociedade. 13 Então, para possibilitar 
essa convivência familiar, na qual se inclui a figura materna e paterna, devem ser 
colocados à disposição dos filhos os mecanismos necessários para se garantir o estado 
de filiação que permita tal convivência, sendo que, quando não há o reconhecimento 
espontâneo, a forma mais eficiente é a investigação de paternidade/maternidade. 

Defende-se, portanto, nesta pesquisa, a idéia de que o direito ao estado de 
filiação é direito fundamental constitucional, vez que faz parte da identidade e está 
inserido na dignidade da pessoa humana. Esse posicionamento é corroborado pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), cujo artigo 27 estabelece 
que "o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

10 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jw·ídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 146. 

II MOURA, Cláudia Bellotti; OL TRAMARl, Vitor Hugo. A quebra da coisa julgada na investigação 
de paternidade: uma questão de dignidade. Revista Brasileira de Direito de Família. Ano VI, n. 27, 
dez./jan. 2005, p. 83. 

12 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Filiação e reprodução assistida: introdução ao tema sob a 
perspectiva civil-constitucional. In : TEPEDINO, Gustavo (coord.). Problemas de Direito Civil
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 522. 

13 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
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imprescritível, podendo ser exercido contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer 
restrição, observado o segredo de Justiça". 

Por sua vez, a Lei n. 8.560/92, que regula a investigação de paternidade dos 
filhos havidos fora do casamento, deixa claro o objetivo do legislador de evitar pater
nidades ocultas ao instituir a "averiguação oficiosa", por meio da qual se faz uma 
espécie de investigação sumária em juízo, independente da iniciativa da genitora, e 
que pode culminar com a ação proposta pelo Ministério Público, quando frustrado 
eventual acordo. Essa disposição demonstra que o direito à paternidade é um ele
mento integrante da dignidade humana. 

Nessa mesma linha, o Código Civil de 2002 também tornou imprescritível a 
contestação da paternidade (artigo 1.601), conforme já mencionado. 

O direito a uma paternidade determinada advém da própria natureza humana 
e possui um caráter inviolável e universal, por integrar a própria identidade do indi
víduo. É inquestionável que o conhecimento da ascendência verdadeira é um aspecto 
extremamente relevante da personalidade individual e integra a própria dignidade da 
pessoa, que tem direito à identidade pessoal e ao nome familiar. Adriano de Cupis 
salienta que "a identidade constitui um bem por si mesma, independentemente do 
grau da posição social, da virtude ou dos defeitos do sujeito. A todo o sujeito deve 
reconhecer- se o interesse a que sua individualidade seja preservada."14 

Portanto, sendo a paternidade verdadeira um atributo da dignidade humana, 
o direito à identidade pessoal é um direito fundamental constitucionalmente garan
tido, que abrange não só o direito ao nome, mas também o direito à historicidade 
pessoal, que é o direito de conhecer a identidade de seus genitores. 

A Constituição Portuguesa de 1976 foi a primeira a reconhecer expressamen
te esse direito, garantindo no seu artigo 26, n. 01, "os direitos à identidade pessoal, 
ao desenvolvimento da personalidade, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra 
e à reserva da intimidade da vida privada e familiar".ls 

Como salienta José Joaquim Gomes Canotilho: 

O s direitos de personalidade abarcam certamente os direitos de estado (por ex. : 

direito de cidadania), os direitos sobre a própria pessoa (direito à vida, à integri

dade moral e física, direito à privacidade), os direitos distintivos da personalidade 

(direito à identidade pessoal, direito à informática) e muitos dos direitos de liber

dade (liberdade de expressão). 16 

Atualmente, o chamado direito ao conhecimento da própria ascendência está 
sendo reconhecido e exigindo uma positivação em vários lugares, mormente na Alema-

14 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Manso Celso Furtado Rezende. Campinas: 
Romana, 2004, p. 185. 

15 MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional - direitos fundamentais. 3. ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2000, t. IV, p. 185 . 

16 CANOTILHO,José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed., Coimbra: 
Almedina, 2003, p. 396 - os grifas não são do original. 
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nha, onde tem obtido uma especial atenção da doutrina e da jurisprudência, que 
usam expressão equivalente: R echt des Kindes auf Kenntnis der eigenen AbstammungY 

O bem jurídico tutelado no direito ao conhecimento da identidade genética é 
a descoberta da origem biológica do indivíduo, considerada um atributo inerente à 

personalidade humana; o direito ao nome de família, que aponta a sua ascendência 
genética e o próprio estado de filiação, que implica, inclusive, na concessão de deter
minados direitos de cunho patrimonial. 

No Brasil, o sistema jurídico indica que esse direito está amparado constituci
onalmente, por ser elemento integrante da dignidade da pessoa humana, que é con
siderada como um dos fundamentos do Estado Democrático Brasileiro. 

Assim, considerando o panorama apresentado, conclui-se que o direito ao es
tado de filiação (verdadeira paternidade e maternidade) é um direito fundamental, 
formalmente amparado na Carta Magna, que garante o direito de investigar de for
ma irrestrita a paternidade ou maternidade, pois isso faz parte da própria identidade 
do indivíduo. 

Esse mesmo princípio também ampara a livre impugnação da paternidade. E 
o advento da prova pericial do exame de DNA trouxe a possibilidade inédita no 
Direito de substituir a verdade formal (ficta) pela verdade real. 

Resta, então, nas palavras de Flávia Piovesan: 

o desafio de recuperar no Direito seu potencial ético e transformador, doando 

máxima efetividade aos princípios constitucionais fundamentais, com realce ao 

princípio da dignidade humana - porque fonte e sentido de toda experiência 

jurídica.18 

2. PROVA PERICIAL DO EXAME DE DNA NAS AÇÕES DE ESTADO DE 
FILIAÇÃO 

As profundas mudanças vivenciadas pela sociedade nas últimas décadas, prin
cipalmente no campo tecnológico e científico do conhecimento humano, têm resul
tado na criação de vários tipos de especialidades que, por sua vez, estão produzindo 
uma crescente interferência da ciência na apuração dos fatos sub judice. 

Um dos casos de maior proeminência desse fenômeno ocorre, com certeza, nas 
ações de filiação, nas quais a atual perícia genética, realizada com base nas impressões 
digitais do DNA (do inglês desoxinibonuc/eic acid - ácido desoxirribonucléico19

), é 
capaz de demonstrar de forma cabal se o investigante é ou não filho biológico da 
pessoa investigada, causando uma grande revolução no julgamento das ações de esta-

17 Direito da criança de conhecer a própria ascendência biológica. 
18 PIOVESAN, Flávia. Dp. cit., p. 398. 
19 O artigo 3°, inciso 11, da Lei 11 . 8.974/95 define o ácido desoxirribonucléico (ADN), assim como o 

ácido ribonucléico (ARN), como material genético que contém informações determinantes dos 
caracteres hereditários transmissíveis à descendência. 
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do de filiação. Sua utilização é cada vez mais acentuada, inclusive com ampla aceita
ção, tanto pelos profissionais do Direito como pelas partes envolvidas, que a conside
ram a solução de seus problemas. 

Mas a confiabilidade de seus resultados, que atinge 100% (cem por cento) de 
certeza na exclusão da paternidade20 e a impressionante probabilidade de acerto de 
até 99,999999% (noventa e nove vírgula dízima de nove por cento), na determina
ção do vínculo biológico, depende da observância dos cuidados remendados na coleta 
do material, da quantidade de alelos analisados, assim como da capacidade técnica 
dos peritos e dos laboratórios. 

Todavia, essas peculiaridades do procedimento do exame de DNA não costu
mam ser abordadas nas decisões judiciais (ou sequer percebidas pelo julgador), seja 
naquelas que o acatam ou naquelas que rejeitam seus resultados, baseadas nas demais 
provas dos autos. 

Assim, entendendo-se o direito à filiação determinada como um dos elemen
tos integrantes da dignidade humana e considerando a influência causada na prática 
forense pela perícia genética do DNA, faz-se necessária uma regulamentação urgen
te desse exame, com a padronização dos procedimentos e o credenciamento dos labo
ratórios, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos da América. 

Segundo José Manoel Vieira Silva, Estatísticas do Registro Civil indicam que 
cerca de 30% (trinta por cento) das crianças nascidas no Brasil não têm o pai decla
rado em seu registro. 21 Esse índice é alarmante e causa um sério problema de ordem 
emocional, social e econômica, dando uma dimensão exata da importância da prova 
pericial do exame de DNA. 

Todavia, é imprescindível que essa perícia seja realizada de forma idônea, pois, 
se a confiabilidade de todo exame pericial repousa na capacidade técnica e na idonei
dade do perito, em uma perícia que possibilita um resultado com precisão superior a 
99,9999%, o cuidado para garantir sua realização de forma técnica e correta deve ser 
ainda mais acentuado. 

3. NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO E PRADRONIZAÇÃO DO 
EXAME DE DNA NO BRASIL 

o exame pericial de determinação da filiação pelo DNA foi introduzido no 
Brasil em 1988, pelo Núcleo de Genética Médica de Minas Gerais - GENE e pelo 
Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de M inas Gerais, dirigidos 

20 Conforme ARRUDA, José Acácio. PARREIRA, Kleber Simônio. A prova judicial de ADN. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2000, p. 183; FORTUNA, Evandro Luiz. O valor da prova pericial biológica de 
DNA nas ações de investigação de paternidade. RevistaJustiça do Direito. Passo Fundo, v. 13. n.13, 
1999, p. 103; PENA, Sérgio Danilo Junho. CHAKRABORTY, Ranajit. Paternity testing in the 
DNA era. Trends in Genetics. June 1994, v. 10, n. 6, p. 208. 

21 SILVA, José Manoel Vieira. Teste de paternidade por análise de DNA. Disponível em <http :// 
www.ufv.brldbg/BI0240ITP120.htm> Acesso em 10.08.2005. 
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pelo geneticista Sérgio Danilo Junho Pena, mas atualmente existem cerca de 40 
(quarenta) laboratórios de maior porte que realizam o teste no país. Além deles, 
vários pequenos laboratórios oferecem o exame, mas não existe um controle que 
garanta a utilização do rigor científico da técnica. Alguns oferecem uma versão me
nos complexa do exame, o que reduz consideravelmente o custo da perícia, mas cujo 
resultado também é de precisão muito inferior. 

O fato foi, inclusive, tema de uma reportagem na Revista Veja, em que se 
questionou exatamente a proliferação de exames mais superficiais e que causam uma 
redução brutal em sua confiabilidade, pois nesses exames a probabilidade aceitável 
de uma margem de erro em cada cem mil testes (99,999%) cai para um erro em cada 
cem testes (99%) . 

O problema torna-se pior em decorrência da falta de regulamentação da ativi
dade no Brasil e a inexistência de qualquer fiscalização, pois, como salienta a repor
tagem, "a Sociedade Brasileira de Medicina Legal recomenda que o laudo seja assi
nado por um doutor em genética e tenha três anos de experiência na área - mas 
ninguém é obrigado a seguir essa instrução".22 

A falta de regulamentação do exame de DNA no Brasil continua um impasse, 
pois, durante esta pesquisa, além da citada Recomendação da atual Associação Bra
sileira de Medicina Legal, conseguiu-se localizar apenas a Resolução n. 78, de 29 de 
abril de 2002, expedida pelo Conselho Federal de Biomedicina, que exige formação 
específica para a realização do exame de DNA,23 mas que também não é de obser
vância obrigatória pelos laboratórios que realizam o exame. 

Na verdade, embora o e ame do vínculo biológico pelo DNA seja considerado 
um ato médico pelo Conselho Federal de Medicina, não existe consenso sequer so
bre o tipo de especialidade médica que deveria ser indicada para a realização do 
aludido exame, o que praticamente impossibilita a fiscalização do exame pelas asso
ciações médicas, sendo necessário, assim, uma regulamentação do governo federal. 

Está em trâmite na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 4.097/2004, de 
autoria do Deputado Zenaldo Coutinho, o qual dispõe sobre as normas e condições para 
a realização de exames genéticos em seres humanos, inclusive a investigação de paternida
de. Aludido projeto está aguardando parecer das Comissões de Seguridade Social e Fa
mília e Constituição e Justiça e de Cidadania desde 03 de setembro de 2004. 

22 BARBOSA, Bia; COUTINHO, Leonardo. Qyem é o pai? R evista Veja. São Paulo, n. 1.658, p. 
109, jul. 2000. 

23 Art. 5° É atribuído ao profissional biomédico a realização de exames que utilizem como técnica a 
reação em cadeia da polimerase (PCR), podendo para tanto assumir a Responsabilidade Técnica e 
firmar os respectivos laudos. 
§ 1° Para realização de exames de DNA, o Biomédico deverá: 
a) Possuir curso de especialização em uma das seguintes áreas: Biologia Molecular, Patologia Clínica, 
Reprodução Humana e Genética, devidamente autorizados pelo MEC. 
§ 2° O s Biomédicos com habilitação em Patologia (Análises Clínicas) e em Biologia Molecular são 
aptos e autorizados a atuar na área de Biologia Molecular, a saber: coleta, análise, interpretação, emissão 
e assinatura de laudos e de pareceres técnicos, inclusive a investigação de paternidade por DNA. 
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Autores como RolfMadaleno enfatizam o perigo de uma sacralização do exa
me de DNA, sem o devido credenciamento dos laboratórios e a regulamentação legal 
da técnica. 24 

Para o Professor Sérgio Danilo Junho Pena, que desde 1994 vem alertando 
sobre o risco da proliferação de laboratórios com índices científicos menos rigorosos, 
o percentual mínimo aceitável, no caso de inclusão de paternidade, é de 99,999% 
(noventa e nove inteiros e novecentos e noventa e nove milésimos pontos percentuais), 
embora deva ser exigido o de 99,9999%, sempre que possível. 

N os Estados Unidos, a American Association of Blood Banks - AABB regula a 
realização do exame de DNA para apurar o vínculo de parentesco, por meio do 
Guidance for Standards for Parentage Testing Laboratories e do Parentage Testing 
Accreditation Requirements Manual, sendo que somente são juridicamente válidos os 
exames de DNA que sigam estritamente tais padronizações,25 que incluem o contro
le de qualidade dos laboratórios e a avaliação de competência dos peritos. Essas nor
mas exigem, também, no caso de não-exclusão da paternidade, que o laudo indique 
o Índice de Paternidade para cada sistema genético empregado, o Índice Combinado 
de Paternidade e a Probabilidade de Paternidade expressa em percentagem. 

Vale salientar que, nos Estados Unidos, como existe a fiscalização dos labora
tórios' a maioria das cortes exige um índice de probabilidade de apenas 99%, sendo 
que os laboratórios analisam, em geral, doze locos, oferecendo um índice de 99,9%. 

Aqui, a falta de regulamentação e controle gera uma maior desconfiança, fazendo 
com que os especialistas exijam a análise de um número maior de locos, geralmente 
dezesseis, com índice de probabilidade de 99,9999%, o que aumenta o custo da perícia. 

Isso, sem dúvida, dificulta o acesso ao exame, cujo preço ainda é bastante 
elevado, considerada a situação financeira da maior parte da população brasileira. 
Atualmente, em laboratórios mais conceituados, os preços do exame de DNA variam 
de R$ 350,00 a R$ 5.700,00. Caso houvesse uma regulamentação, as partes poderi
am, inclusive, acordar sobre a análise de um número menor de alelos, já que teriam a 
confiabilidade dos laboratórios atestada por um órgão federal de controle. 

Também seria recomendável uma regulamentação média dos preços dos pro
cedimentos, de acordo com o tipo de exame a ser elaborado. 

Atentos ao grave problema social causado pela incerteza da ascendência bioló
gica e à necessidade de propiciar o acesso a esse exame pericial, alguns laboratórios 
estão firmando convênios com o Poder Judiciário, para a realização do exame por 
preços mais acessíveis, como ocorre na Comarca de Uberaba, onde o Laboratório 
BioGenetics oferece o exame do trio por R$ 245,00 (duzentos quarenta cinco reais). 

No Estado de Minas Gerais, a Lei Estadual n. 12.460/97, atualmente regu
lamentada pelo Decreto n. 41.420/2000, propicia a realização gratuita de 200 (du-

24 MADALENO, Rolf. A sacralização da presunção na investigação de paternidade. Revista dos Tribu
nais, ano 88. v. 766, agosto de 1999. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 75. 

25 Conforme informações constantes no Site The DNA T esting Centre, Inc. Disponível em <http:// 
www.dnatestingcentre.com/AABB.htm>. Acesso em 25.09.2005. 

COMISSÃO TEMÁTICA II - ÁREA CfVEL E ESPECIALIZADA - INFÂNCIA E JUVENTUDE 449 



SANDRA MARIA DA SILVA 

zentos) exames de DNA por mês, em todo o Estado, para aqueles beneficiados pela 
Justiça Gratuita. Entretanto, esse número é ínfimo diante da quantidade das ações 
de filiação em trâmite, a grande maioria sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Considerando o atual contexto do direito de ação, que visa a garantia cívica de 
justiça, o exame deveria ser ofertado pelo Estado de forma gratuita a todos aqueles 
que não dispusessem de condições financeiras para arcar com seu custo, da mesma 
forma e sob as mesmas justificativas da Justiça Gratuita, pois de nada adianta ajuizar 
uma ação, se a parte não tiver condições de produzir todas as provas necessárias para 
comprovar o direito alegado. 

De todo modo, não resta dúvida de que a regulamentação e padronização do 
exame de DNA, com a aprovação de uma legislação federal sobre o tema, propiciará 
um melhor acesso da população a essa perícia, garantindo o direito ao conhecimento 
da própria ascendência biológica. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

o direito ao conhecimento da identidade genética refere-se à própria desco
berta da origem biológica do indivíduo, que é atributo ínsito à sua personalidade, ao 
seu status de filiação. 

Por possibilitar o conhecimento dessa ascendência genética, a atual perícia 
genética do DNA assume uma importância sem precedentes nas ações de filiação, 
em que o bem jurídico tutelado é a própria identidade do investigante. 

Então, não se pode mais afastar o imperioso auxílio da prova pericial do exame 
de DNA nas ações de filiações para se alcançar a verdadeira ascendência biológica, 
que é um direito fundamental do investigante, sendo certo que aludido exame ainda 
confere uma maior efetividade nas ações de estado de filiação. 

Assim, o que se deve buscar, de forma urgente, é a regulamentação da perícia 
genética no País, como já existe nos Estados Unidos da América, com a padronização 
dos procedimentos e cuidados relativos à colheita do material, exigência de especiali
dade técnica do perito, além da fiscalização e credenciamento dos laboratórios, o que 
resultará em um exame cada vez mais confiável e acessível à população, já que essa 
regulamentação, com certeza, também reduzirá o custo da perícia. 

Dada a importância e a influência da prova pericial do exame de DNA nas 
ações de fIliação e por ser, muitas vezes, o autor das ações, o Ministério Público 
deveria empreender esforços no sentido de efetivar a regulamentação dessa perícia, 
acompanhando a tramitação do Projeto de Lei n. 4.097/2004, de autoria do Depu
tado Zenaldo Coutinho, perante a Câmara dos Deputados, fazendo proposições e 
fiscalizando seu andamento, tanto através de suas associações como de suas assessori
as institucionais. 
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Olympio de Sá Sotto Maior Neto 

Procurador de JustiçalPR 

Qyando da Assembléia Nacional Constituinte, mediante emenda popular com 
mais de dois milhões de assinaturas e buscando traduzir a máxima do "superior interes
se da criança" contida nos documentos internacionais ratificados pelo Brasil, inscreveu 
o legislador pátrio princípio constitucional no sentido de que o atendimento aos inte
resses da infância e juventude deve ocorrer com absoluta prioridade (art. 227, da CF), 
traduzindo-se a regra - além dos deveres da família e sociedade - na obrigatoriedade 
para o Estado em, de maneira priferencial, formular e executar políticas públicas capa
zes de garantir às crianças e adolescentes proteção integral (isto é, a possibilidade do 
exercício dos direitos fundamentais da pessoa humana e, também, daqueles especiais e 
inerentes à condição de pessoas em peculiar fase de desenvolvimento), bem como, 
identicamente de forma privilegiada, destinar os recursos necessários à consecução dos 
programas e ações estabelecidos em favor de tal população (art. 4°, do ECA). 

Diante de um contexto de desassistência e abandono, experimentado pela gran
de maioria das crianças e adolescentes brasileiros (calcula-se a existência de cerca de 40 
milhões de carentes e abandonados), pretende-se que o comando da Constituição Fe
deral (repetido nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais) não per
maneça mera declaração retórica, exortação moral, singelo conselho ao administrador e, 
porque assim tomado, postergado na sua efetivação ou relegado ao abandono. 

As crianças vítimas do holocausto permanente ditado pela mortalidade infan
til, aquelas que apresentam lesões cerebrais irreversíveis decorrentes da subnutrição, 
as que se encontram nas ruas sobrevivendo através da esmola degradante, bem como 
as que não têm acesso à educação ou à saúde, enfim as sem oportunidade de vida digna, 
não podem mais aguardar que a "natureza das coisas" ou o "processo histórico" ve
nham a intervir para a materialização daquilo que lhes foi prometido como direitos 
fundamentais (até porque entre nós já comparece concreta - e produzindo seus efei
tos nocivos - a proposta da hipocrisia neoliberal travestida de globalização econômi
ca, tendente a transferir os foros das decisões políticas, sociais e econômicas dos espa
ços da soberania nacional para os escritórios encarpetados das empresas multinacionais 

Tese aprovada por unanimidade. 
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ou transacionais, com significativos prejuízos às questões sociais (afinal, não é por 
acaso que o governo brasileiro se vangloria do pagamento da dívida externa e não se 
envergonha com a sua crescente dívida social), sendo que "a mão invisível do merca
do", por certo, não tem olhos (nem coração) para enxergar nossas crianças entregues 
à miséria social e conseqüente sub-cidadania). 

Em razão exatamente di so é que se quer ver aplicado o princípio da prioridade 
absoluta em todas as esferas de intervenção do poder público, especialmente, para 
aquilo que aqui nos interessa, pelos próprios órgãos incumbidos institucionalmente 
de realizar - observado o princípio da legalidade - o controle externo da administra
ção pública e da gestão dos recursos públicos, vale dizer, os Tribunais de Contas 
(arts. 70, 71 e 75, da Constituição Federal). 

Neste momento em que as nossas crianças e adolescentes passam a ser tratados 
como bodes expiatórios da caótica situação social (e de insegurança) vivida no país, com o 
surgimento de levianas propostas para restabelecimento do Código de Menores ou da 
diminuição da imputabilidade penal (na verdade, a sociedade brasile~ra tem o direito 
de se indignar diante da tragédia que envolve nossas crianças e adolescentes, entretanto, 
tal indignação deve ser canalizada a favor da infância e da juventude e não contra ela, na 
correta perspectiva de que a melhor forma para evitar violência e criminalidade é superar 
a marginalidade, retirando-se aqueles que se encontram à margem dos benefícios pro
duzidos pela sociedade para conduzi-los à cidadania plena), urge intervenção também 
dos integrantes das Cortes de Contas, estabelecendo política institucional capaz de 
conduzir à efetivação no país do princípio constitucional da PTioridade absoluta (assu
mindo-se, com essa postura, a responsabilidade funcional, ética e social de se escrever 
uma nova história para a nossa infância e juventude) objetivando a implementação da 
regra constitucional que contempla a população infanto-juvenil com a GARANTIA 
PRlORlTARIA do exercício dos direitos relacionados à vida, saúde, alimentação, edu
cação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, ao respeito, liberdade e a convivên
cia familiar e comunitária, assim como das diretrizes e programas de atendimento esta
belecidos em favor das crianças e adolescentes na Lei n. 8.069/90. 

Para tanto, afora a criação e instalação de órgãos de apoio às respectivas atividades 
funcionais (inclusive no que tange à orientação para a política institucional a ser traçada), 
a realização permanente de cursos para o aperfeiçoamento funcional dos seus mem
bros, as publicações institucionais contemplando matérias referentes à área da infância 
e juventude, a inserção nas auditorias e inspeções de tópicos pertinentes à política de 
atendimento à infância e juventude, indispensável que os agentes dos Tribunais de 
Contas verifiquem, em todos os níveis (municipal, estadual e federal) e em todas as 
instâncias de poder (Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público), a exis
tência de adequada e preferencial política pública de atendimento à infância e juventu
de, assim como a destinação privilegiada de recursos para essa área social, assegurando 
efetiva, regular e, principalmente, legal gestão dos recursos públicos. 

Partindo-se de rigorosa verificação dos percentuais constitucionais pertinentes à 
educação e saúde, com a observância também nessas áreas do princípio da prioridade 
absoluta a crianças e adolescentes, mediante políticas públicas específicas e preferenci-
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ais em benefício da população infanto-juvenil e materno-infantil, respectivamente (cujo 
descumprimento, como se sabe, pode importar intervenção da União nos Estados e dos 
Estados nos Municípios, nos termos do art. 34, ine. VI, letra e, e art. 35, inc. IH, 
ambos da Constituição Federal), passando pela exigência relativa à criação dos Conse
lhos dos D ireitos da Criança e do Adolescente e dos Conselhos Tutelares (enquanto 
órgãos obrigatórios da política de atendimento, consoante regra dos arts. 88, inc. H e 
132, do ECA; observando-se, quanto aos Conselhos Tutelares, a cabível fiscalização 
sobre a previsão na lei orçamentária dos recursos necessários ao adequado e ininterrupto 
funcionamento, conforme comando do art. 134, par. único, do ECA), necessário tam
bém interferir no sentido de que, por parte dos Conselhos dos Direitos (espaços de 
democracia participativa, face sua composição paritária entre representantes do poder 
público e das entidades representativas da sociedade civil, com caráter deliberativo quanto 
à política de atendimento aos direitos da população infanto-juvenil e controladores das 
ações em todos os níveis, conforme estabelece o art. 88, inc. H, do ECA), haja a regular 
formulação de políticas públicas capazes de fazer das crianças e adolescentes efetiva
mente sujeitos de direitos (alcançável com a exigência de obrigatória apresentação das 
respectivas deliberações quando da prestação de contas dos entes fiscalizados), garan
tindo-se, entre outros e guardadas as peculiaridades locais, os relacionados à vida (p. 
ex., identificando a taxa e os fatores responsáveis pela mortalidade infantil nos municí
pios), à saúde (p. ex., verificando a destinação prioritária de recursos na assistência 
materno-infantil; a cobertura integral das vacinações recomendadas pelas autoridades 
sanitárias; a realização pelos hospitais dos exames visando ao diagnóstico e terapêutica 
de anormalidades do metabolismo; a existência de programas destinados à nutrição, à 
assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que ordinaria
mente afetam a população infantil, e campanhas de educação sanitária para pais, edu
cadores e alunos), à convivência familiar (p. ex., verificando a existência de programas 
oficiais de auxílio e orientação a famílias carentes, bem assim os de desinstitucionalização 
de crianças e adolescentes abrigados e também os destinados à adequada aproximação e 
retirada das crianças e adolescentes das ruas), à educação (p. ex., verificando a garantia 
de educação infantil, assim como de ingresso, permanência e sucesso no ensino funda
mental; conferindo a existência dos conselhos de acompanhamento e controle social 
Fundef, bem como dos planos de cargos, salários e valorização do magistério e, ainda, 
dos programas suplementares de material didático-escolar, transporte alimentação e 
assistência à saúde), à profissionalização (p. ex., verificando o desenvolvimento de pro
gramas de aprendizagem e de iniciação profissional, bem assim de proteção no traba
lho, de modo a impedir atividades insalubres, penosas e perigosas ou que impossibili
tem a regular escolaridade) e às medidas socioeducativas (p. ex., verificando a existência 
de adequadas unidades de internação e também dos programas de prestação de serviços 
à comunidade e, principalmente, de liberdade assistida). 

Anote-se que, dos temas emergenciais aqui elencados (quase sempre, reflexos 
da situação familiar determinada pela inexistência de política de pleno emprego, de 
salário justo, de programas de renda mínima ou, ao menos, de efetiva assistência 
social para quem dela necessite) e afora, obviamente, o combate à tragédia da morta-
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lidade infantil, destaque-se a necessidade da implementação dos projetos governa
mentais destinados ao auxilio a famílias carentes, já que, na maioria absoluta das 
vezes, a promoção social de uma criança ou adolescente implicará resgatar para a 
cidadania também os seus familiares. 

Uma vez atendidas as condições materiais indispensáveis à subsistência, o ca
minho seguinte a ser trilhado se traduz no encaminhamento de todas as crianças e 
adolescente para o sistema educacional, pois, como sempre se diz - e isto exsurge 
indisputável em relação aos nossos filhos - lugar de criança é na escola. Dentre os 
direitos fundamentais consagrados à infância e juventude, sem dúvida avulta em 
significado o pertinente à educação, observado também que o sistema educacional se 
constitui - juntamente com a fàmília - em extraordinária agência de socialização do 
ser humano (isso sem contar com a possibilidade de importante interferência, en
quanto aparelho ideológico do Estado, na formação do pensamento acerca da socie
dade em que se vive e do papel que cada um pode nela desempenhar). A educação, 
devidamente entendida como direito de todos e dever do Estado, destina-se, confor
me prevê a regra constitucional, ao pleno desenvolvimento da pessoa, sua qualifica
ção para o trabalho e, principalmente, ao preparo para o exercício da cidadania (art. 
205, da CF). O direito de acesso, permanência e sucesso no sistema educacional com
parece como antídoto à marginalização social que encaminha crianças e adolescentes 
à mendicância, ao trabalho precoce, à prostituição e à delinqüência. Não é por acaso 
que, na verificação dos adolescentes sujeitos às medidas socioeducativas (especial
mente as privativas de liberdade), alcança-se índices elevadíssimos no referente ao 
afastamento (muitas vezes por exclusão imposta indevidamente pela própria escola) 
do direito à educação. A luta por novos e melhores dias para a infância e juventude 
brasileiras só pode estar embandeirada - e ter como ponto de partida - a efetivação 
do direito à educação. Por isso, o legislador do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
ao mesmo tempo em que arrola os seus princípios informadores (art. 53) e as formas 
de sua materialização (art. 54), assevera que "o acesso ao ensino obrigatório gratuito 
é direito público subjetivo", e que "o não oferecimento do ensino obrigatório pelo 
Poder Público, assim como a sua oferta irregular, importa responsabilidade da auto
ridade competente" (art. 54, §§ 10 e 20). 

Então, na perspectiva da formação de verdadeiros cidadãos, o processo educativo 
deve atender a propósitos de valorização do ser humano, de seu enriquecimento no 
campo das relações interpessoais, de respeito ao semelhante e, igualmente, de desen
volvimento do senso crítico, da responsabilidade social, do sentimento participativo, 
da expressão franca e livre do pensamento, enfim, constituindo-se a escola em espaço 
democrático propício ao desenvolvimento harmônico do educando. Ainda em tal 
aspecto, convém anotar a importância de restar concretizado, para todas as crianças 
de O a 6 anos, o direito a creche e pré-escola, capaz de atendê-los quanto à saúde e 
alimentação (eliminando-se, principalmente, os riscos das lesões cerebrais irreversíveis 
decorrentes da subnutrição), bem como a oportuna introjeção de valores ético-soci
ais, além do preparo para o ingresso no ensino fundamental, caminho para uma 
cidadania que se quer ver atingindo por todas as nossas crianças e adolescentes. 
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Nesta altura da reflexão - acerca das previsões do ordenamento jurídico e da 
sua distância da vida concreta de nossas crianças e adolescentes - vale a convocação 
então dos Tribunais de Contas no sentido do empenho pela materialização dos co
mandos legais, porquanto, como se sabe, a lei por si só não tem o condão de modifi
car a realidade social, mas sim o cumprimento das sua regras pelos governantes e o 
exercício dos direitos nela consagrados pela sociedade civil. 

Daí, tratando-se da efetivação das promessas jurídicas, comparece conveniente 
o raciocínio de que - além da escola, da família e de outros espaços adequados para o 
seu desenvolvimento -lugar de criança é nos orçamentos públicos, cumprindo-se com o 
princípio constitucional da prioridade absoluta em prol da infância e juventude e 
propiciando a consecução da política traçada pelos Conselhos dos Direitos da Crian
ça e do Adolescente (nesse sentido, vale citar recente decisão do Superior Tribunal 
de Justiça no sentido da obrigatoriedade de efetivação, por parte do administrador 
público, da política deliberada pelos Conselhos de Direitos: 

"Administrativo e Processo Civil. Ação Civil Pública. Ato Administrativo Dis

cricionário: nova visão. 1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo 

do Judiciário, autoriza que se examinem, inclusive, as razões de conveniência e 

oportunidade do administrador. 2. Legitimidade do Ministério Público para 

exigir do Município a execução de política específica, a qual se tornou obrigató

ria por meio de resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo 

orçamento, a fim de atender a propostas políticas certas e determinadas. 4. 

Recurso especial provido" - RESP 493811, 2a T., ReI. Min. Eliana Calmon, 

Df datado de 15/03/04). 

o acompanhamento pelos agentes dos Tribunais de Contas (Conselheiros, 
Auditores, Ministério Público, enfim, por todo seu corpo técnico e funcional) das 
leis orçamentárias (desde o plano plurianual, passando pela lei de diretrizes orça
mentárias até a lei orçamentária propriamente dita) e de sua execução, não se tenha 
dúvida, comparece indispensável para a melhoria - sob todos os aspectos - das con
dições de vida das nossas crianças e adolescentes (relembrando, no referente à educa
ção, a previsão constitucional na linha de que "a União aplicará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por 
cento, no mínimo, da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino" - art. 212, da CF). 

Interessante, inclusive, seria comparar a evolução dos recursos destinados à 
efetivação de políticas públicas pertinentes a crianças e adolescentes antes e depois de 
1988 (de molde a se conferir o cumprimento do novo comando constitucional), além 
de compará-los com outras rubricas orçamentárias, legalmente consideradas sem 
prevalência. 

Para o eventual embate jurídico, cabe registrar que o princípio constitucional 
da prioridade absoluta (art. 227, da CF), somado ao da democracia participativa (arts. 
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1°, par. único, 204, II e 227, § 7°, todos da CF e concretizados com a atuação dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente na formulação da política -
municipal, estadual e nacional- de atendimento aos interesses da população infanto
juvenil- art. 88, lI, do ECA), são limitadores e condicionantes do poder discricio
nário do administrador público. 

Enfim, a atuação dos Tribunais de Contas em tornar concreto (dar vida e 
eficácia) ao princípio constitucional da prioridade absoluta para a área da infância e 
juventude importará efetivo cumprimento de dever institucional prioritário e possi
bilidade de significativa interferência junto aos Municípios, Estados e União para 
que as promessas de cidadania contidas no ordenamento jurídico compareçam reali
dade nas suas vidas cotidianas, universalizando-se os direitos que parte da população 
infanto-juvenil já exercita. 

A certeza é de que, interagindo articuladamente com os demais órgãos da 
estrutura estatal e cumprindo prioritariamente a tarefa de promoção dos direitos das 
crianças e adolescentes, os Tribunais de Contas se transformarão em decisivo colabo
rador para que a Nação brasileira venha a alcançar um dos seus objetivos fundamen
tais: o de instalar - digo eu, a partir das crianças e adolescentes - uma sociedade livre, 
justa e solidária. 

CONCLUSÕES 

1) Os Tribunais de Contas, porque também submetidos ao comando consti
tucional da prioridade absoluta, devem formular, de maneira preferencial, política es
pecífica para atuação dos seus membros na área da infância e juventude. 

2) Afora a prioridade institucional interna, os integrantes dos Tribunais de 
Contas devem intervir para o efetivo cumprimento pela administração pública do 
princípio constitucional da prioridade absoluta, especialmente no que é pertinente à 
materialização do direito à educação e à destinação privilegiada de recursos para a área da 
infância e juventude (levando-se aqui em consideração a política deliberada pelos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente), adotando as medidas necessá
rias à sua garantia. 

3) O princípio constitucional da prioridade absoluta, somado ao da democracia 

participativa, são limitadores e condicionantes do poder discricionário do adminis
trador público, cabendo também nesse aspecto aos Tribunais de Contas a verificação 
da regular e legal gestão dos recursos públicos. 
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o PRAZO PEREMPTÓRIO DA INTERNAÇÃO 
PROVISÓRIA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 

ADOlESCENTE* 

Olegário Gurgel Ferreira Gomes 

Promotor de Justiça/RN 

SíNTESE DOGMÁTICA 

A ação socioeducativa é pautada no princípio da urgência, o qual delimita 
vários institutos processuais que disciplinam a persecução do ato infracional. Tal 
princípio tem expressão nos artigos 108 e 183, da Lei n. 8.069/90, que dispõem 
acerca da medida cautelar de internação provisória. Observe-se que a privação da 
liberdade do adolescente antes do trânsito em julgado condiciona a marcha proces
sual. O processo deve estar concluído em 45 dias, prazo peremptório, que não decai 
após finda a instrução processual. Alcançado o termo final sem que o Juízo tenha 
proferido a sentença, é compulsória a liberação do adolescente, que tem direito sub
jetivo a um julgamento célere, dada a prioridade absoluta nos serviços públicos, in
clusive a prestação jurisdicional (artigo 4°, da Lei n. 8.069/90). Trata-se de direito 
fundamental, consoante a nova redação do artigo 5°, inciso LXXV1II, conferida pela 
Emenda Constitucional n. 45/2004, delimitando as margens objetivas do que vem a 
ser razoável duração do processo. Neste sentido, forçoso é concluir pela existência de 
constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas C01pUS, sempre que no caso concre
to verifique-se a prorrogação do prazo de internação. Neste ponto, a ação socioeducativa 
diferencia-se da ação criminal, na qual se admite, em variadas circunstâncias, exten
são da prisão preventiva, especialmente quando finda a fase de instrução, questão já 
pacificada na jurisprudência e objeto da súmula 52, do Superior Tribunal de Justiça. 
Não há, assim, compatibilidade lógica nos sistemas processuais de persecução do ato 
infracional e do crime, pelo menos no que se refere à privação de liberdade provisória, 
vedando-se o emprego da referida súmula no processo de ato infracional. 

JUSTIFICATIVA 

1. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

A privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença apresenta 
disciplina processual distinta no Estatuto da Criança e do Adolescente ao comparar 

Tese aprovada por maioria. 
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com o regime jurídico dos imputáveis, consoante as regras estatuídas nos art. 282 e 
seguintes, do Código de Processo Penal. As hipóteses de cabimento e os institutos 
processuais se distinguem, de forma a se amoldarem aos princípios norteadores do 
Direito da Criança e do Adolescente, em especial aos princípios da proteção integral, 
da prioridade absoluta, da brevidade, da excepcionalidade e ao da peculiar condição 
de pessoa em desenvolvimento. 

Contudo, as normas do processo penal podem, em diversas circunstâncias, ser 
aplicadas para integrar o processo da Infância e da Adolescência, valendo-se da ana
logia e da permissão expressa do artigo 152, da Lei n. 8.069/90, como reconhece o 
Superior Tribunal de Justiça.1 

Assim, a idéia básica em ambos os sistemas persiste numa linha única e 
inarredável segundo a qual a presunção de inocência,2 enquanto garantia constituci
onal prevista no art. 5°, inciso LVII, da Constituição da República de 1988, cede 
espaço tão-somente para o imperativo de salvaguardar bens jurídicos de igual magni
tude, a exemplo da ordem pública e da paz social. Não há distinções quanto à natu
reza cautelar da decisão judicial que, no curso da ação, restringe a liberdade do ho
mem, quer seja adolescente ou maior de 18 anos. Como qualquer outra medida 
cautelar, serve de instrumento para a realização do processo e garantia de seus resul
tados, impedindo que o efeito do tempo destrua a utilidade almejada com a propositura 
da ação principaP 

Neste sentido, o decreto de prisão preventiva ou internação provisória, nas 
hipóteses de processo crime e ação socioeducativa, respectivamente, depende de se 
constatar, no caso concreto, a presença dos pressupostos do fumus bonijuris e periculum 
in mora, ou seja, a plausibilidade do direito alegado e o risco de ineficácia do provi
mento principal. É preciso que os fatos justifiquem a adoção da medida extrema, sob 
pena de expor a um risco desnecessário a própria ordem pública. Presentes os pressupos-

1 ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
ORDEM PÚBLICA E CLAMOR POPULAR - EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO 
ESPECIAL - VIABILIDADE - A internação provisória do ECA deve ser interpretada por analogia 
ao instituto da prisão preventiva do CP. A segregação provisória do menor deve ser fundamentada de 
forma objetiva e concreta, o exame do mérito da representação é inviável na via eleita do writ. 
Presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, requisitos essenciais ao deferimento da cautela, 
justifica-se a concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, a fim de possibilitar a internação 
provisória do adolescente. MEDIDA CAUTELAR]ULGADA PROCEDENTE. (STJ - MC 
7677 - AC - 6" T. - ReI. Min. Paulo Medina - DjU03.05.2004 - p. 00213). 

2 A presunção de inocência refere-se à exclusão da culpabilidade e, consequentemente, da pena na fase 
anterior ao trânsito em julgado de decisão judicial. De igual modo, o princípio em comento exclui a 
sanção decorrente do ato infracional. Implica dizer que nenhum direito de liberdade será restringindo a 
não ser por decisão judicial transitado em julgado. A presunção de inocência tem referência em várias 
normas internacionais: artigo 40, § 2°, alínea b-i, da Convenção sobre os Direitos da Criança; inciso 7.1 
das Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância eJuventude (Regras 
de Beijing); inciso 17, das Regras das Nações Unidas para Proteção de jovens privados de liberdade. 

3 A este respeito, consultar: GRINOVER, Ada Pellegrini; FERNANDES, Antonio Scarance; GO
MES FILHO, Antonio Magalh-es. As nlllidades no processo penal, p. 276. 
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tos, é de se entender que a privação de liberdade não constitui coação ilegal nem 
afronta o princípio constitucional da presunção de inocência.4 

Como visto, se a qualidade da decisão judicial não destoa, caracterizando-se 
como uma medida cautelar, a diferenciação se revela no tratamento que a legislação 
confere aos requisitos para a segregação provisória. E não poderia ser diferente, vez 
que a ação socioeducativa e a criminal miram responsabilidades distintas, a primeira 
voltada para a aplicação de uma sanção prevalentemente pedagógica,S consistente na 
medidas socioeducativas destacadas no art. 112, da Lei n. 8.069/90, e a segunda em 
busca de uma pena. 

No âmbito do ECA, os princípios da proteção integral, prioridade absoluta e 
da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento constituem um dos principais 
referenciais para a conformação dos direitos e garantias do adolescente, apresentan
do, igualmente, fortes implicações no campo processual. Com o primeiro tem-se que 
a família, a sociedade e o Estado são responsáveis solidários em assegurar, com abso
luta prioridade, os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, inclusive o di
reito à liberdade, ao respeito e à dignidade, quando o jovem se encontra em situação 
de risco em razão do cometimento de ato infracional. Trata-se de princípio constitu
cional, expresso no art. 227, da Constituição Federal, que orientou a elaboração da 
Lei n. 8.069/90, seguindo os avanços delineados na Convenção sobre os Direitos da 
Criança da OND.6 

A doutrina da proteção integral, em síntese, confere proteção à cidadania, 
estendendo o estado de Direito à criança e ao adolescente, não se aplicando medida 
socioeducativa antes do trânsito em julgado da sentença, em respeito ao devido pro
cesso legal. 

Assim, diversas inovações de ordem processual podem ser assinaladas no Esta
tuto da Criança e do Adolescente, dentre as quais a limitação em quarenta e cinco 
dias do período de internação provisória e o prazo fatal para conclusão do processo. A 
restrição da liberdade do adolescente exige a imediata instauração da relação proces
sual, com a oferta da representação e a formação do contraditório, com vista a se 
obter, com celeridade, a responsabilização socioeducativa. 

O princípio da peculiar condição de pessoa em desenvolviment07 informa que a 
criança e o adolescente gozam dos mesmos direitos do cidadão imputável, mas, por 
estarem num período de formação física, moral e social, dispõem de tratamento jurídi-

4 Na doutrina pátria, é praticamente consenso o entendimento que fIxa a natureza cautelar da prisão 
preventiva. Trata-se de uma medida de privação de liberdade cujo cabimento res tringe-se a situações 
específIcas nas quais a segregação, embora um mal indesejado, revela-se imprescindível. 

5 A proposta de Lei de Diretrizes Sócio-educativas, elaborada pela Associação Brasileira de Magistra
dos e Promotores de Justiça da Infância e da Juventude (ABMP), dispõe em seu artigo 2° que "a 
medida sócio-educativa tem natureza sancionatória e conteúdo prevalentemente pedagógico." Dis
ponível em: <http://www.abmp.org.br> . Acesso em 16-06-2005. 

6 Art. 1°, da Lei n. 8.069/90: "Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente." 
7 O princípio da peculiar condição de pessoa em desenvolvimento é expresso nos artigos 6°,15,69,71 

e 121, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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co especial, assegurado no art. 228, da Constituição Federal. Deste modo, não são 
simplesmente equiparados em direitos aos maiores de 18 anos, mas também dotados 
de prerrogativas no exercício destes direitos, num desdobramento lógico do princípio 
da igualdade, que encara desigualmente os desiguais, em nome da paridade de armas. 

O Direito da Criança e do Adolescente precisa ser especial, na medida da 
necessidade de igualar a seus pares adultos, conferindo as oportunidades para o de
senvolvimento digno e livre. N o dizer de João Batista da Costa Saraiva, a ordem 
jurídica confere todos os direitos assegurados a qualquer pessoa e "mais um plus de 
direitos específicos precisamente por reconhecer-se que são pessoas em peculiar con
dição de desenvolvimento".8 

Daí o princípio da urgência, a exigir uma pronta resposta do Poder Judiciário. 
Do compromisso com a celeridade resultam todas as restrições do inquisitório polici
al, reduzido ao mínimo necessário. Também a regra da mitigação da prova, com a 
qual a internação provisória pode ser deferida pelo magistrado mediante a simples 
constatação de indícios da materialidade e autoria do ato infracional, dispensando a 
prova da ocorrência da infração, requisito assentado no artigo 312, do Código de 
Processo Penal. Nesta mesma linha, a segurança pessoal serve de fundamento para a 
privação da liberdade do adolescente, o que não se admite para o imputável. Os dois 
pontos são inovações do Estatuto da Criança e do Adolescente, diferenciando-se do 
sistema adotado pela lei processual penal. 

O presente trabalho visa demonstrar que a liberação imediata e a internação 
provisória devem ser compreendidas como institutos próprios do Direito Processual 
da Infãncia e Juventude, apresentando normas distintas e, via de conseqüência, im
pedindo o emprego direto do Processo Penal. Acredita-se que o estudo comparativo 
é essencial, mormente para se fiXar a idéia de que o Direito da Criança e do Adoles
cente, no capítulo do ato infracional, buscou inspiração no Direito Penal para dele se 
distanciar na formação de um ramo autônomo do direito, com institutos próprios e 
princípios específicos. 

2. LIBERAÇÃO IMEDIATA 

Corolário do princípio da presunção de inocência, o instituto da liberação ime
diata tem previsão normativa nos artigos 107, parágrafo único, e 174, da Lei n. 8.069/ 
90. Uma vez apreendido o adolescente na prática de ato infracional, é regra a liberação 
imediata, fazendo-se a entrega aos pais ou responsável, sob termo de compromisso e 
responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público. 

A liberação imediata possui fundamento constitucional. O art. 227, § 3°, 
inciso V, da Constituição da República, informa expressamente que a privação de 
liberdade tem caráter excepcional, preceito reproduzido no artigo 121, do Estatuto 

8 SARAIVA, João Batista Costa. Adolescente em conflito com a lei: da indiferença à proteção 
integral, uma abordagem sobre a responsabilidade penal juvenil, p. 56. 
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da Criança e do Adolescente. Ora, se a internação tem cunho extraordinário, é por
que o comum, o usual, o normal deve ser a liberdade. 

O legislador pátrio buscou igualmente inspiração nas normas internacionais. 
A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembléia Geral das Na
ções Unidas como uma Carta Magna para as crianças de todo o mundo, em 20 de 
novembro de 1989, e integrada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 
99.710, de 21 de novembro de 1990, ressalta, no artigo 37, alínea a, que nenhuma 
criança há de ser privada de sua liberdade de forma ilegal ou arbitrária. Já as regras 
mínimas das N ações Unidas para a administração da Justiça da Infância e Juventude, 
as Regras de Beijing, dispõem no artigo 100 que "o juiz, funcionário ou organismo 
competentes examinarão sem demora a possibilidade de pôr o jovem em liberdade". 

Como se observa, a liberdade forma um dos pilares dos direitos fundamentais 
da criança e do adolescente, com assento constitucional, na Lei n. 8.069/90 e nos 
tratados internacionais firmados pelo País. Deste modo, somente após o trânsito em 
julgado da sentença de internação ou de semiliberdade, em ação judicial sujeita ao 
devido processo legal, em conformidade com o art. 110, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, será admissível restringir o direito de locomoção. 

J á no decorrer do processo, presume-se que, em meio aberto, a família e a 
sociedade podem oferecer a resposta pedagógica mais eficaz para o jovem infrator. 
Cuida-se de presunção relativa, considerando que o próprio artigo 174, do ECA, faz 
a ressalva quanto à possibilidade da internação provisória. Aliás, a privação de liber
dade deve ser o último recurso a se integrar no esforço para a formação cidadã do 
adolescente em conflito com a lei. A família e as demais instituições, em particular a 
escola, apresentam meios infinitamente mais eficientes para socializar o jovem e pro
teger a comunidade, assumindo uma responsabilidade solidária com o Estado
sancionador. Observe que por imperativo legal as medidas socioeducativas em meio 
aberto têm prevalência sobre as privativas de liberdade, à luz do que preconizam os 
artigos 100, 113 e 122, § 20

, da Lei n. 8.069/90.9 

Neste aspecto, importa anotar a natureza vinculada da liberação imediata. Os 
pais ou responsável assumem o compromisso de apresentar, no mesmo dia ou no 
primeiro dia útil seguinte, o adolescente ao promotor de justiça. Subentende a lei 
que o compromisso de apresentação abrange o dever de, ao longo do processo, afastar 
o infrator das circunstâncias que o levaram a cometer o ato infracional, de forma a 
sanar a situação de risco e proteger a ordem social. 

A ausência de pais ou responsável não compõe justificativa para manter a cus
tódia do adolescente. Sendo caso de liberação imediata, o Conselho Tutelar deve ser 

9 O artigo 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, confere a defesa da liberdade e convivência 
familiar de forma simultânea à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao Poder Público. No 
artigo 15, o referido instrumento normativo assegura à criança e ao adolescente o direito à liberdade 
e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento, anotando-se, ainda, que é 
dever de todos, consoante o artigo 18, impedir tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório 
ou constrangedor. 
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comunicado para providenciar o abrigo provisório, a localização de parentes ou mes
mo sugerir a colocação em família substituta, a depender das circunstâncias. 

3. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA 

o direito fundamental à liberdade e a imprescindível segregação provisória 
como garantia da ordem pública são idéias antagônicas que protagonizam um emba
te de particular interesse social. A ocorrência da infração penal abala, 
indubitavelmente, a tranqüilidade da sociedade, disseminando a insegurança e pro
vocando o clamor popular, o que demanda uma resposta rápida e incisiva. Os bens 
jurídicos em conflito, um de caráter individual, dos mais valiosos à condição huma
na, porque afeta ao direito fundamental de ir e vir, e outro de cunho público, com 
esteio na paz, pressuposto essencial à civilização, resultam em tutelas urgentes que 
precisam ser compatibilizadas no Direito positivo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente equacionou a questão de forma sin
gular, conferindo ao Estado-sancionador a pretensão à internação cautelar, ao passo 
que lhe impôs a obrigação correlata de disponibilizar uma série de garantias, muitas 
de caráter processual. 

De fato, o adolescente pode ser privado de sua liberdade, antes da sentença, 
por um prazo máximo de quarenta e cinco dias, em razão do cometimento de ato 
infracional. Nos termos do artigo 108, da Lei n. 9.069/90, a decisão deverá ser 
fundamentada e basear-se em indícios suficientes de autoria e materialidade, de
monstrada a necessidade imperiosa da medida. O dispositivo em tela se completa 
com o teor dos artigos 121, 122, 173, 174, 183 e 184, do diploma referido, permi
tindo afirmar que a internação provisória sujeita-se ao princípio da excepcionalidade, 
tem lugar na hipótese de ato infracional grave e de repercussão social, baseia-se na 
garantia da segurança pessoal do adolescente ou manutenção da ordem pública, im
põe celeridade à marcha processual, com um prazo máximo e improrrogável para sua 
conclusão, e deve necessariamente ser veiculada através de decisão fundamentada da 
autoridade judicial, mantendo a apreensão em flagrante ou simplesmente decretan
do a internação provisória. 

4. EXIGÊNCIA DE CELERIDADE 

O contato do adolescente com o sistema judicial, quando inevitável, deve se 
pautar pela celeridade, no sentido de que o valor pedagógico da medida socioeducativa 
se desvanece progressivamente no decorrer do tempo. Ademais, a submissão do jo
vem ao Poder Judiciário já constitui em si um constrangimento, o qual deve ser 
minimizado com a agilidade dos atos processuais. 10 

10 Proposta de Lei de Diretrizes Sócio-educativas, elaborada pela Associação Brasileira de Magistrados 
e Promotores de Justiça da Infância e daJuventude (ABMP), art. 3°: "O procedimento socioeducativo, 
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A Convenção dos Direitos da Criança ressalta a necessidade da causa ser deci
dida sem demora (artigo 37, aliena 'd', e artigo 40, alínea 'b - iii'), assim como as 
Regras de Beijing (artigo 20, item 1). 

A exigência de celeridade impõe inovações no procedimento de apuração de ato 
infracional ao se comparar aos dispositivos do Código de Processo Penal, especialmente 
em situação de flagrância. A fase inquisitorial apresenta-se dramaticamente reduzida 
no Estatuto da Criança e do Adolescente. A autoridade policial, frente a uma infração 
cometida com violência ou grave ameaça à pessoa, deve lavrar o auto de apreensão em 
flagrante, ouvir testemunhas e o adolescente, apreender os produtos e instrumentos do 
ato e requisitar os exames de corpo de delito pertinentes. Tudo deve ser providenciado 
nos momentos seguintes à apreensão, considerando que o adolescente não liberado de 
imediato e os autos de investigação serão desde logo encaminhados ao representante do 
Ministério Público (artigo 175, do ECA). As provas periciais, por conseguinte, serão 
juntadas na fase judicial da persecução. Natural que a este momento as provas não 
sejam conclusivas quanto à autoria e à materialidade do evento infracional, tanto é 
verdade que o artigo 179, da Lei n. 8.069/90, expressamente faculta ao promotor de 
justiça atividades investigatórias, auxiliando-o na eventual oferta da representação. 

Resulta daí a opção do legislador estatutário pela mitigação da prova. Clara
mente, a segurança jurídica cede lugar à noção de eficácia de um processo que almeja 
a construção cidadã do adolescente infrator. Destarte, a internação provisória pode 
ser deferida pelo magistrado mediante a simples constatação de indícios da 
materialidade e autoria do ato infracional, dispensando a prova da ocorrência da 
infração, requisito assentado no artigo 312, do Código de Processo Penal. 

O artigo 108, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
define os requisitos da internação provisória, que tem por base indícios suficientes de 
autoria e materialidade, demonstrada sua necessidade imperiosa. Na qualidade de 
medida cautelar, a averiguação da prova equivale a aferir a fumaça do bom direito 
lfumus bani juris) , ou seja, a plausibilidade do direito, distinguindo no conjunto das 
investigações elementos que autorizem, por indução, atribuir o ato infracional ao 
adolescente, bem como atestar a existência deste ato. 11 

Por necessidade imperiosa da medida, entende-se o segundo pressuposto do 
provimento cautelar, o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na 
garantia da segurança pessoal do jovem infrator ou na manutenção da ordem pública, 
expressos no artigo 174, do ECA, em rol taxativo. Apenas nestas duas circunstâncias 
está o magistrado autorizado a decretar a internação cautelar. 

em observância ao princípio constitucional da prioridade absoluta, insculpido no art.227, caput da 
Constituição Federal, deverá tramitar de forma célere e, juntamente com todos os demais feitos 
relativos à área da infância e juventude, terá preferência de instrução e julgamento sobre todos os 
demais processos em tramitação no mesmo Juízo ou Tribunal." 

11 Conforme o art. 239, do Código de Processo Penal, "considera-se indício a circunstância conhecida e 
provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou 
outras circunstâncias" . 
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As hipóteses de cabimento da segregação provisória da Lei n. 8.069/90 são 
bastante restritas, tendo em vista o artigo 312, do CPP, não se podendo privar a 
liberdade do adolescente com fundamento na garantia da ordem econômica, por 
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Na 
prática, a destruição de provas, a ameaça a testemunhas ou a ocorrência de fuga não 
servem para justificar o decreto da internação no decorrer da ação socioeducativa. 
Não constitui o artigo 108, do ECA, portanto, meio de instrução nem garantia de 
execução de medidaY Neste sentido, agiu de forma acertada o legislador, vez que a 
liberdade do adolescente exige maior proteção, preservando seu direito à convivência 
comunitária e respeitando sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. 

Interessante observar, enfim, que o abrandamento dos parâmetros do fumus 
bani juris, alterando a prova por apenas indícios da materialidade, acompanha uma 
limitação nas hipóteses que configuram o periculum in mora, conferindo certa com
pensação na sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

5. EXCESSO DE PRAZO 

A integração da disciplina jurídica do ato infracional com os institutos do 
Direito Penal e Processo Penal pressupõe, assim, a observância aos princípios 
informadores do Direito da Criança e do Adolescente. O emprego direto das normas 
penais sem uma anterior conformação aos ditames da Lei n. 8.069/90 resulta em 
situações teratológicas, as quai vem sendo objeto de seguidos habeas corpus nos tri
bunais pátrios. 

Exemplo clássico surge da interpretação dos artigos 108 e 183, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em conjunto com a súmula 52, do Superior Tribunal de 
Justiça, que tem sua referência legal no artigo 401, do Código de Processo Penal. 
Consoante a súmula em destaque, encerrada a instrução criminal, fica superada a 
alegação de constrangimento por excesso de prazo. Neste sentido, vicejam decisões 
ampliando o prazo de internação além dos quarenta e cinco dias, sob o fundamento 
do término da fase probatória. 

A razão de um prazo exíguo na apuração do ato infracional reside no caráter 
urgente da Justiça da Infância e Juventude, cujas lides são, essencialmente, efêmeras. 
A medida socioeducativa, caso necessária sua aplicação, deve ser acertada prontamen
te, em prol do sucesso e da efetividadade da prestação jurisdicional, de forma a con
ferir o atendimento pedagógico adequado ao jovem em conflito com a lei. 

Os princípios constitucionais da brevidade, da excepcionalidade e do respeito 
à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, expressos no artigo 227, § 3°, 
inciso V, da Constituição da República, vedam o emprego da referida súmula para 
estender a internação provisória. De certo que os artigos 108, 183 e 184, da Lei n. 
8.069/90, fixam um prazo fatal, delimitando não-só a medida cautelar mas também 

12 A este respeito: MlRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal, p. 370. 
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a própria marcha processual, que deve ser ultimada obrigatoriamente no interregno 
legal, gozando de prioridade absoluta na pauta de audiência e demais serviços do 
Juízo todos os processos em que o adolescente esteja privado de liberdade por medida 
cautelar. 

É de ressaltar que os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente não 
guardam correspondência com o artigo 401, do CPP, que trata do prazo máximo de 
vinte dias para oitiva das testemunhas de acusação. Os argumentos doutrinários e as 
referências legais que serviram de base à construção da súmula não se conformam ao 
rito de cognição sumária previsto nos artigos 182 a 190, da Lei n. 8.069/90. Assim, 
situações jurídicas distintas não podem ter tratamento semelhante, sem que se incor
ra em grasso erro de interpretação. 

Malgrado o entendimento exposto, a jurisprudência ainda se revela vacilante 
quanto ao tema, sendo diversos os julgados que defendem a inexistência de excesso 
de prazo uma vez instruída a ação socioeducativa.13 Na doutrina, colhe-se a posição 
de Valter Kenji Ishida, para quem o excesso de prazo não implica na liberação do 
adolescente, desde que justificável. Cita ainda julgados que firmam a periculosidade 
do adolescente como um fator a autorizar a custódia do adolescente além dos qua
renta e cinco dias. 14 

O risco na adoção da súmula 52, do STJ, está na completa falta de controle, 
vez que vencida a instrução a cautelar de privação de liberdade terá vigência indefini-

13 Contra a aplicação da Súmula 52, do STJ: HABEAS CORPUS - INTERNAÇÃO PROVISÓ
RIA - INFRINGÊNCIA AO ART. 183 DO ECA - CONCESSÃO DA ORDEM - Esgotado 
o prazo es tipulado no art. 183 do ECA, sem qualquer culpa por parte do adolescente/paciente, deve 
a internação provisória ser revogada. Ordem concedida. (TJRS - HCO 70007234024 - 8a C.Cív.
ReI. Des. José Ataídes Siqueira Trindade - J. 06 .11.2003) (Ementas no mesmo sentido )JECA. 183 . 
HABEAS CORPUS - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO 
INFRACIONAL PREVISTO COMO ROUBO - INTERNAÇÃO PROVISÓRIA - FUN
DAMENTAÇÃO COM APOIO EM FATOS - EXCESSO DE PRAZO INEXISTENTE-
1. Além da gravidade da infração atribuída ao adolescente, prevista como roubo qualificado na Lei 
Penal, justificada está sua internação provisória em razão dos indícios de pertencer a gangue que se 
dedica a danificar patrimônio público e por outras seis passagens pela vara da infância e da juventude. 
2. A internação provisória deve durar, no máximo, quarenta e cinco dias. Rejeita-se a alegação de 
excesso de prazo uma vez provada sua não-extrapolação. (TJDF - HBC 20030020072887 - DF - 2' 
T.Crim. - ReI. Des. Getulio Pinheiro - DjU08.10.2003 - p. 117) 
Admitindo a aplicação da Súmula 52 STJ: HAB EAS CORPUS - MENOR - ATO 
INFRACIONAL - Representação por roubo qualificado e porte de arma de fogo - Internação 
provisória - Excesso de prazo na formação da culpa - Alegado constrangimento ilegal - Instrução 
criminal encerrada - Prejudicialidade da ordem. consoante entendimento jurisprudencial pátrio, onde 
se destaca a Súmula n. 52 do e. Superior Tribunal de Justiça, uma vez encerrada a instrução criminal, 
não há que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em razão de excesso de prazo para 
a formação da culpa. ordem prejudicada. Unânime. (TJDF - HBC 20030020102976 - DF - CM
ReI. Des. Otávio Augusto - DjU27.01.2004 - p. 71) 

N o mesmo sentido: TJES - HC 100030024630 - CM - ReI. Des. Welington da Costa Citty - J. 
22.09.2003 e TJMA - HC 012885-2003 - (45.468/2003) - C.Esp.Fér. - Rela Des' Maria Dulce 
Soares Clementino - J. 30.07.2003. 

14 ISHIDA, Valter Kenji . Estatuto da Criança e do Adolescente: doutrina e jurisprudência, p. 168. 
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da, redundando em constrangimento ilegal inaceitável, por ser atentatória à liberda
de do adolescente. 

Tem-se, portanto, prazo peremptório de quarenta e cinco dias para a internação 
provisória e conclusão do processo, que não decai após finda a instrução processual 
nem sofre mitigação com o argumento de atraso no desenvolvimento processual por 
culpa da defesa. Nem mesmo fatos relevantes argüidos pelas partes e a complexidade 
do caso concreto, duas fortes razões construídas pela jurisprudência para validar a 
continuidade da prisão provisória no processo penal, podem ser levantadas para sus
tentar a renovação do prazo do Estatuto da Criança e do Adolescente.15 

Alcançado o termo final sem que o Juízo tenha proferido a sentença, é com
pulsória a liberação do adolescente, tendo este direito inviolável a um julgamento 
célere, não podendo ser prejudicado pelas falhas do Poder Judiciário. 

A contagem do prazo tem como termo a quo o recebimento da representação, 
decisão que já acompanha o decreto da internação provisória. Isto considerando que no 
prazo de vinte quatro horas da apreensão em flagrante de ato infracional, o adolescente 
deve ser apresentado ao promotor de justiça, este no mesmo dia deve ofertar a peça 
inaugural, seguindo-se a deliberação do magistrado. Nesta fase pré-processual, o aten
dimento é de urgência, com atos que se seguem sem prazo determinado, porque con
tínuos, devendo-se mesmo ultimar nas vinte e quatro horas após a apreensão.16 

CONCLUSÃO 

o legislador pátrio reconhece que a privação da liberdade do adolescente, mesmo 
que imbuída de um propósito pedagógico, deve se submeter aos critérios objetivos da 
tipicidade e a uma atividade jurisdicional moldada no princípio do devido processo 
legal e seus consectários lógicos. A disciplina da internação provisória deve ser vista 
sob este prisma. Assim, é possível chegar às seguintes conclusões: 

1 - Uma vez decretada, a internação provisória condiciona a marcha processu
al. O processo deve estar concluído em quarenta e cinco dias, prazo peremptório, que 
não decai após finda a instrução processual. Alcançado o termo final sem que o Juízo 

15 Em sentido contrário: PROCESSO PENAL - HABEAS CORPUS - INTERNAÇÃO DE 
MENORES POR PRAZO SUPERIOR A 45 DIAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL
IN OCO RRÊNCIA - I - Em sendo interposto habeas COlpUS para fustigar alegado excesso de prazo 
em sede de internação provisória de menores infratores, e informando a dita autoridade coatora que tal 
elastério se mostra necessário ante as peculiaridades do caso, há de se negar a ordem como medida de 
correta prestação jurisdicional. II - Outrossim, sendo posto em liberdade um dos pacientes, prejudi
cado se mostra a apreciação da ordem em relação a es te. (T]MA - HC 014157/2003 - (45.998/2003) 
- ReI. Des. Benedito de Jesus G uimarães Belo - J. 02.09 .2003). 

16 Em sentido contrário: DIGIÁCOMO, Murillo José. Breves comentários sobre a proposta de L ei de 
Diretrizes Sócio-educa tivas, disponível em: <http://www.abmp.org.br>. Acesso em 16-06-2005, 
comentário ao art. 15. O autor defende que o prazo se inicia com a apreensão do adolescente, 
criticando a redação pouco incisiva do trabalho. 
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tenha proferido a sentença, é compulsória a liberação do adolescente, que tem direito 
subjetivo a um julgamento célere, dada a prioridade absoluta nos serviços públicos, 
inclusive a prestação jurisdicional (artigo 4°, da Lei n. 8.069/90). Aliás, trata-se de 
direito fundamental, consoante a nova redação do artigo 5°, inciso LXXVIII, conferida 
pela Emenda Constitucional n. 45/2004, delimitando as margens objetivas do que 
vem a ser razoável duração do processo. 

2 - Não há, portanto, compatibilidade lógica nos sistemas processuais de 
persecução do ato infracional e do delito, pelo menos no que se refere à aplicação dos 
artigos 108 e 183, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em conjunto com a 
súmula 52, do STJ, em referência ao artigo 401, do Código de Processo Penal. 
Ainda que encerrada a fase de instrução, é de se concluir pelo constrangimento ilegal 
decorrente do excesso de prazo, sanável pela via do habeas corpus. 
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INTRODUÇÃO 

Em um tempo onde não raro se vê mesas de integrantes do Ministério Públi
co assoberbadas de processos, escaninhos sem espaço para mais papéis, público cada 
vez mais ansioso por atendimento, e onde também se presencia o aumento da violên
cia, a escalada do crime organizado, a exteriorização da corrupção em todos os níveis, 
saúde deflcitária e outras situações de extremo interesse para a sociedade, chega-se a 
inexorável conclusão que há de ser repensada a intervenção Ministerial, tanto admi
nistrativamente, quanto judicialmente. 

Este o escopo do presente trabalho. Trazer à baila, em rápidas pinceladas, 
mais um tema destinado à racionalização da intervenção do Ministério Público, 
mormente administrativamente. 

O NOVO PERFIL DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS 1988 

Deixando de lado a controvertida história do Ministério Público, tem-se como 
ponto pacífico, no entanto, que o Parquet brasileiro alcançou seu maior status na 
Constituição da República de 1.988, se tornando um verdadeiro Poder Social.! 

A Magna Carta impôs ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos int resses sociais e individuais indisponíveis (art. 127) e 
lhe conferiu vasta gama de funções (art. 129), estendendo a possibilidade de outras, 
desde que compatíveis com sua finalidade (art. 129, IX), dentre as quais, à evidência, 
a intervenção nas hipóteses do artigo 82 do CPC. 2 

Tese aprovada por unarumidade. 
1 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Cllrso Completo de Processo Civil, Saraiva, 1990, p. 79. 
2 CPC, art. 82. Compete ao Ministério Público intelvir: 

I - nas causas em que há interesses de incapazes; 
II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio poder, tutela, curatela, interdição, casamento, 
declaração de ausência e disposições de última vontade; 
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Salta aos olhos, portanto, que toda causa legitimadora da intervenção do Mi
nistério Público deve estar dentro de sua finalidade traçada pela Lei Maior. ~alquer 
exigência de intervenção fora deste contexto, desde que impossível de haver concili
ação, por certo será inconstitucional ou não terá sido recepcionado pela nova ordem 
constitucional. 

A ASSISTÊNCIA ÀS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO 

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT - Decreto-Lei n. 5.452, de 1° 
de maio de 1.943), em seu artigo 477, § 1 0, em outras palavras dispôs que, para a 
validade da rescisão do contrato de trabalho firmado há mais de 01 (um) se faz 
necessário a assistência do respectivo Sindicato ou da autoridade do Ministério do 
Trabalho. Até aí tudo bem. Ocorre que o §3° do mesmo artigo, em sua nova redação 
dada pela Lei 5.584/70, estatuiu que na localidade onde não houver os órgãos menciona

dos, a assistência é prestada pelo Ministério Público ou, onde houver, Defensor Público 
e, na falta ou impedimentos destes, pelo Juiz de Paz. 

Eis: 

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado para 
a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado motivo para 

cessação das relações de trabalho, o direito de haver do empregador uma inde

nização, paga na base da maior remuneração que tenha percebido na mesma 

empresa. (Redação dada ao capu! pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970) 
§ 1°. O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só será 

válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou perante a 
autoridade do Ministério do Trabalho. (Redação dada ao parágrafo pela Lei n. 

5.584, de 26.06.1970) 
§ 2° .... 
3°. Qyando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos neste artigo, 

a assistência será prestada pelo Representante do Ministério Público, ou, onde 
houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento destes, pelo Juiz de 

Paz. (Redação dada ao parágrafo pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970). 

A pergunta que se faz é, pois, se o §3° do artigo 477 da CLT, ao atribuir ao 
Parquet a assistência à rescisão do contrato de trabalho, foi recepcionado pela nova 
ordem constitucional. A resposta só será positiva se houver conciliação da norma com 
os artigos 127 da CR e 82 do CPC. 

III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra mral e nas demais causas em que há 
interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte. (Redação dada ao inciso pela 
Lei n. 9.415, de 23 .12.1996). 
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A assistência às rescisões tem amparo, por certo, no princípio da proteção que 
vigora no Direito do Trabalho, onde o legislador objetivou dar um tratamento dife
renciado às partes, protegendo, via de regra, o empregado. Tal princípio, atrelado ao 
princípio da isonomia, existe para igualar as partes - trabalhador e empregador - este 
considerado como parte mais fraca, hipossuficiente.3 

Todavia, o simples princípio da proteção não pode servir de justificativa para a 
intervenção Ministerial, porque não coincide com a finalidade da atuação do Parquet 
ditada pela CR, artigos 127 e 129 ou mesmo artigo 82 do CPC, haja vista que a 
questão se insere, no mais das vezes, dentro do direito disponível (embora existam pen
samentos em contrário), envolvendo apenas interesse privado e, além do mais, não aflorando 
nenhum interesse público relevante a motivar a intervenção. Raciocínio contrário leva
ria à necessidade de intervenção do Ministério Público em todas as causas discutidas na 
Justiça do Trabalho, em todas as instâncias, e não é bem assim, tanto que o artigo 83, 
inciso II, da Lei Complementar n. 75/93 - Lei Orgânica do Ministério Público da 
União - estabelece a necessidade de intervenção do Ministério Público do Trabalho 
em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua 
iniciativa, quando entender existente interesse público quejustijique a intervenção. 

Por outro lado, reservar ao Ministério Público a possibilidade de assistência -
em qualquer caso (na falta de Sindicato ou Ministério do Trabalho) é diminuir-lhe 
a importância, relegando-o a despachante, mero carimbador, já que diminuta a rele
vância social da assistência, servindo apenas, ao lado de dar validade formal para o ato 
(exigência para os contratos celebrados há mais de 01 ano), para os fins da Súmula 
330 do TST, a saber: 

N. 330 - QUITAÇÃO. VALIDADE - REDAÇÃO DADA PELA RES. 
108/2001, Df 18.04.200l. 
A quitação passada pelo empregado, com assistência de entidade sindical de 

sua categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos pa

rágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas 

expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e 

especificada ao valor dado à parcela ou parcelas impugnadas. 

I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, 

conseqüentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem 
desse recibo; 

3 O Df. Júlio Ricardo de Paula Amaral, em seu artigo publicado no site, sob o título Limitações à 
Aplicação do Princípio da Proteção no Direito do TraballJO, expressou o seguinte entendimento: 
"Justamente com a finalidade de igualar os desiguais foi que smgiu o princípio da proteção no âmbito 
do Direito do Trabalho. Pode-se afirmar, sem medo de errar, que este princípio trata-se de reflexo da 
igualdade substancial das partes, preconizada no âmbito do direito material comum e direito proces
sual. Essa referida igualdade substancial tem a fll1alidade de equiparar as partes desiguais, já que dar 
tratamento isonômico às partes, significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na 
exata medida de suas desigualdades". 
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II - Qyanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do 
contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente 
consignado no recibo de quitação. 

Basta simples perpasse de olhos para saber que o Pai'quet estará desempenhan
do uma função de mero conferente de valores, o que, embora a importância indivi

dual (proteção do trabalhador - e que lhe possibilitará ingressar na Caixa Econômica 
Federal com pedido de determinados benefícios, p. ex., seguro desemprego) , não 
condiz com a finalidade do Ministério Público ditada pela Magna Carta. 

Há colegas que, por sempre terem atuado em localidades providas de sindica
to ou autoridade do Ministério do Trabalho, jamais tenham prestado uma assistên
cia e até cheguem a achar estranha a atividade, tamanho a afronta inicial que gera aos 
Promotores de Justiça, sempre engajados na defesa do social. Mas o certo é que há 
comarcas desprovidas, como, a título de exemplo, as mineiras Guaxupé, Jacuí, 
Muzambinho, Guaranésia, Monte Santo de Minas, Frutal, algumas desprovidas, 
inclusive, de Defensores Públicos, como é o caso de Guaxupé. Resultado em Guaxupé: 
a Promotoria de Justiça mais não faz do que despachar e conferir valores, sendo mais 
de 100 homologações/mês!, comprometendo o atendimento do público, compro
metendo os processos relevantes, comprometendo a análise dos inquéritos civis, com
prometendo, enfim, toda a relevante função do Parquet. 

Contudo, a norma prevista no artigo 477, §3°, da CLT só não é inconstitu
cional porque possível sua conciliação com a finalidade da atuação do Ministério 
Público. Exemplo disso está na Portaria n. OS/2.004 da Procuradoria Regional do 
Trabalho da 18a Região, que estabelece a possibilidade de prestar assistência às res
cisões de contrato de trabalho de menor sem representante legal. 

Buscando amparo na experiência, fazendo um estudo a respeito das rescisões 
já realizadas, chega-se a conclusão de ser possível a assistência pelo Órgão Ministerial 
apenas e tão-somente nas seguintes hipóteses: quando o empregado ou empregador for 
incapaz (nos termos dos artigos 3° e 4° do CC)4 ou quando o empregado houve1'falecido e 
deixado herdeiros incapazes (também nos termos da Lei Civil), necessitando, estes, de rece

berem verbas trabalhistas, ou, ainda, quando em foco interesse coletivo dos trabalhadores. 

Qyalquer outra hipótese estará em foco direito individual, privado, sem qualquer 
relevância pública, onde não deverá intervir o Ministério Público, e, na falta dos 
legitimados a prestarem assistência, deve buscar o empregado o ato perante a Defensoria 
Pública e, na falta, perante o Juiz de Paz. 

4 CC, art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
I - os menores de dezesseis anos; 
II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a 
prática desses atos; 
III - os que, mesmo por causa transitóri a, não puderem exprimir sua vontade. 
CC, art. 4° São incapazes, relativamente a certos atos, ou à maneira de os exercer: 
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos; 
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MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL X TRABALHISTA 

Estabelecidas as hipóteses de atuação do Ministério Público, pergunta-se: 
qual Ministério Público deverá prestar a assistência? O Estadual ou o do Trabalho? 
A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, n. 8.625/93, silenciou a respeito. 
A Lei Complementar n. 75/93, igualmente. Pelo menos a Lei Complementar n. 
34/94 (Mineira), também permaneceu silente. A CLT cingiu-se na afirmativa de 
que incumbe ao Ministério Público. Não disse qual. 

À toda evidência trata-se do Ministério Público do Trabalho. A Portaria 
anteriormente citada, n. OS/2004 da PRT 18a Região, corrobora com o argumento. 
Demais disso, de se ver que, pela matéria, pouca discussão comporta, ou seja, nada 
tem a ver com o MPE a assistência à rescisão de contrato de trabalho. 

De se ver que a legislação não delegou ao Ministério Público Estadual a atu
ação, conforme fez na seara eleitoral (art. 73 da Lei n. 8.625/93, arts. 72 a 80 da LC 
75/93, art. 74, inciso III, da Lei Complementar Estadual n. 034/94). 

Dessa forma, cumpre ao Ministério Público do Trabalho, que está estruturado 
e em plena atividade, a sobredita função, em razão da matéria, pelo menos até que a 
legislação infraconstitucional atribua ao Ministério Público do Estado a assistência 
nas hipóteses em que couber a intervenção. 

CONCLUSÕES 

a) a leitura de toda atividade ministerial deve ser dada de acordo com o 
perfil constitucional traçado pela Carta de 1988. Assim é que o Ministério Públi
co, no exercício de suas funções, não deve se desgarrar do contorno traçado pela 
Constituição, de órgão incumbido da defesa dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis; 

b) após a CR/88, quando o empregado for maior e capaz, não mais incumbe 
ao Ministério Público a assistência às rescisões de contrato de trabalho, ainda que na 
localidade não tenha sindicato, autoridade do Ministério do Trabalho ou Defensoria 
Pública, tendo em vista tratar-se de ato administrativo alheio às relevantes funções 
ministeriais previstas nos artigos 127 e 129 da CR e 82 do CPC, não estando em 
foco a tutela de qualquer interesse público, mas tão somente de interesses puramente 
individuais e privados; 

c) admite-se a hipótese de assistência por parte do Ministério Público apenas 
e tão-somente quando o empregado ou empregador for incapaz (nos termos dos arts. 
3° e 4° do do CC) ou quando o empregado houver falecido e deixado herdeiros 

II - os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento 
reduzido; 
III - os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo; 
IV - os pródigos. 
Parágrafo único. A capacidade dos índios será regulada por legislação especial. 
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incapazes (também nos termos da Lei Civil), necessitando, estes, de receberem ver
bas trabalhistas, ou, ainda, quando em foco interesse coletivo dos trabalhadores; 

d) na hipótese do item "b", a atribuição para a assistência é do Ministério 
Público do Trabalho, em razão da matéria e até porque inexistente delegação da 
atividade ao Estadual; 

e) para implementação efetiva da racionalização do trabalho, cumpre à 
Corregedoria Geral do M inistério Público de cada Estado e às Procuradorias Gerais 
de Justiça expedirem orientação no sentido da desnecessidade do Promotor de Justi
ça prestar, doravante, assistência às rescisões de contrato de trabalho e, em 
contrapartida, às Procuradorias Regionais do Trabalho expedirem orientação no sen
tido de explicitar a forma de prestar assistência às rescisões, nas hipóteses descritas no 
item "b". 
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Marlusse Pestana Daher 

Promotora de Justiça/ES 

Sem dúvida nenhuma os pedidos de alvarás vão-se constituindo no maior nú
mero de procedimentos a tramitarem em Varas de Órfãos e Sucessões. Na maioria 
dos casos, desnecessariamente. Constatei em uma oportunidade, que entre 57 pro
cessos com vista, em 26, se requeria um Alvará. Os demais eram inventários, curatelas 
e outros. 

Tal constatação autoriza afirmar que a Justiça se torna ainda mais lenta, em 
virtude do excesso do uso indevido que muitas vezes dela se faz, além de, de forma 
quase invariável, penalizar as pessoas com exigências que a lei não traz. 

Não se justifica que as Instituições Financeiras exijam apresentação de Alvará 
para levantamento dos valores devidos pelos empregadores aos empregados, bem como 
dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e 
do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 
titulares, porque já há previsão legal de que devem ser pagos, em quotas iguais, aos 
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação espe
cífica sendo o caso de servidores civis e militares, pois tal condição já consta da certi
dão respectiva fornecida pelo Órgão. 

E o que expressamente consta do art 10 da Lei n. 6.858/80, que só recomenda 
necessidade do alvará judicial independentemente de inventário ou arrolamento, na 
sua falta, e daí beneficiando outros sucessores como previsto na lei civil. 

Tal comportamento faz perder tempo, desvia a finalidade jurisdicional, além 
de contribuir para que a lei continue a não ser cumprida. 

Mas ainda existe um outro ponto a carecer de um posicionamento mais efetivo 
do Parquet. É o comando no sentido de que "as quotas atribuídas a menores ficarão 
depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e que 
só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do 
juiz para aquisição de imóvel destinado à residência dele e de sua família ou para 
dispêndio necessário à sua subsistência ou educação. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Na grande maioria dos casos, tais importâncias chegam a ser irrisórias, pelo 
que conservá-las em poupança, não significa propiciar um futuro melhor ou melhor 
sorte aos seus detentores ou destinatários, devendo prevalecer o bom senso ao pensa
mento de que "o melhor é ter um pouco mais agora" e assim liberar diretamente tais 
valores para gastos iminentes. 

Com base em tal convicção, recentemente, num alvará desta natureza, mani
festei-me assim: 

MMJuiz 

No dia 30 de junho de 2004, faleceu G. O, brasileiro, separado. Há mais de 

dez anos sem contribuir com a Previdência, não deixou direito a recebimento de 

pensão por sua referida morte. Deixou duas filhas : ... 

É verdade que P ainda não tem 18 anos, pelo que, o valor a que tem direito, 

pelo que me informei, cerca de quatrocentos reais, deveriam destinar-se a uma 

Caderneta de Poupança em seu nome. 

Daqui a um ano e meio, referido valor teria acrescido de muito pouco. Atual

mente, sua vida é precária devido às condições econômicas de sua mãe, faxinei

ra em residências . Raciocino assim, lembrando-me daquela parte de um seguro 

que foi depositado em CP para uns órfãos de pai e que a inflação comeu tudo. 

Qyando quiseram receber, não tinha mais nada. 

Com 16 anos de idade, a adolescente é apenas assistida e até já tem direito de 

votar, escolhendo quem deve exercer mandato político representando todos nós. 

O requerimento apesar de feito de forma precária, permite entender nas entre

linhas, o que tal valor vai representar para as duas meninas e sua mãe. 

Fico imaginando como o dia será mais feliz naquela casa, como por algum 

tempo suas moradoras vão-se sentir um pouco mais confortadas. Um dinheiri

nho a mais, um pouco mais de comida na mesa, (se tiver mesa), mas pelo menos, 

cozinhando no fogão, quem sabe uma roupa nova, ou aquela sandalinha ... 

E em assim sendo, considerando que na aplicação da lei, deve-se ter em conta 

sobretudo, a finalidade social a qual ela se destina, como diz o art. 5° da Introdu

ção ao Código Civil Brasileiro, opino no sentido de que seja expedido o Alvará 

nos termos requerido. 

o mundo evoluiu de muito, as necessidades são novas nos tempos novos que 
estamos vivendo. Entendo pois, pela necessidade de que se tenha um senso agudo de 
como será melhor para a parte o que ajudamos a decidir em favor dela. Se existirem, 
usando as lacunas que toda lei encerra, em caso contrário, pelo que há de ser melhor, 
apesar da lei. 

CONCLUSÃO 

1. É necessário coibir requerimento de Alvará para recebimento de valores de 
qualquer tipo, quando já há previsão legal para o respectivo pagamento. 
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2. As distorções verificadas na busca da prestação jurisdicional devem ser blo
queadas mediante uma atitude ao mesmo tempo tão legal quanto enérgica do Minis
tério Público, prevenindo excesso de zelo ou outro desrespeito à lei, verificada por 
parte de Bancos principalmente. 

3. Na emissão do respectivo parecer, quando intervém nas causas em que há 
interesse de incapazes, o Ministério Público deve pautar-se pelo que a eles melhor 
convém no presente, máxime, quando se trata de direito correspondente a pequenas 
quantias. 
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PELA POSSE DA TERRA* 

Isabel de lizandra Penha Alves 

Promotora de Jutíça/PE 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Começaremos nossa investigação abordando o conceito basilar que se funda
menta a discussão proposta, qual seja: o direito de propriedade, que, sendo desde a 
antiguidade elemento presente na organização social, tem sido enredado na evolução 
do próprio Estado, sofrendo uma constante modificação pelas necessidades inerentes 
à evolução do homem em sociedade. Contextualizando historicamente, os interesses 
individuais e coletivos inerentes ao direito de propriedade, bem como as teorias que 
o fundamentam. 

Feito isso, serão explicitadas as diferenças existentes entre a luta pela terra, 
questão arraigada ao cerne embrionário da concepção estatal, e a luta por Reforma 
Agrária, a qual passar a ter relevância com as recentes formulações teóricas do Estado 
Social de Direito. 

Por fim, solidificaremos, segundo o ordenamento pátrio, os limites atuais exis
tentes entre o direito individual da propriedade e sua função social, onde se estriba a 
luta pela tão sonhada Reforma Agrária, como elemento pacificador dos conflitos agrá
rios. Dentro desse contexto, surgi como indispensável à atuação do Ministério Público 
nos litígios coletivos pela posse da terra como instituição, constitucionalmente, incum
bida da defesa do interesse social (Art. 127, da Constituição Federal de 1988). 

2 EVOLUÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

A idéia de "Propriedade Privada", já na Roma Antiga, ligava-se à Religião, a 
adoração do "Deus Lar", que tomava posse de um solo e não podia ser desalojado, 
tendo desta forma o domínio absoluto do bem. Ressalte-se que na língua latina 
"Dominus" e "Dominium" derivam de "Domus", significando, respectivamente, o 
chefe da casa e o poder próprio deste sobre todos os bens familiares. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Para os Romanos o Direito de Propriedade era concebido como uma relação 
entre uma pessoa e uma coisa, de caráter absoluto, natural e imprescritível. A propri
edade era tida, em princípio, como um direito ilimitado sobre uma coisa, oponível 
erga omnes. Sendo, absoluto, em virtude da plenitude com que o respectivo titular 
poderia dele dispor. 

N a civilização Greco-Romana, a propriedade privada, assim como a família e 
a religião doméstica, faziam parte da "Constituição Social", da organização institucional 
da sociedade, e não podiam ser alteradas por deliberação dos governantes. 

Na concepção prevalente em todo o século XIX, a propriedade desvinculou-se 
da dimensão religiosa das origens, a partir da civilização burguesa e do Código 
Napoleônico, separando "homem" e "privado", "Estado" e "Sociedade Civil". 

Com a Revolução Francesa que aparentemente é considerada um movimento 
popular contra privilégios, em verdade ocorreu à substituição dos privilégios da rea
leza, da nobreza e do clero, pelos privilégios dos comerciantes, dos industriais, dos 
burgueses. Surgem então, com a revolução burguesa os novos ricos, fortalecendo 
assim o direito de propriedade. O Código Civil Francês ou Código Napoleônico 
dizia que a propriedade é o direito de gozar e dispor da coisa de maneira absoluta, 
desde que o seu uso não violasse as leis ou os regulamentos. Percebe-se, portanto, que 
mesmo encarando o direito de propriedade como um direito absoluto, este começa 
sofrer restrições, não podendo violar leis e/ou regulamentos, tendo que obedecer ao 
princípio da legalidade. Além da restrição acima exposta a Constituição Francesa 
também mandava pagar indenização pelo bem desapropriado. 

Verifica -se que, nos últimos duzentos anos, a humanidade experimentou 
mudanças em uma velocidade e intensidade, sem igual, na história, em praticamente 
todos os campos de atividades. 

O Estado evoluiu do absolutismo monárquico para um modelo liberal
iluminista e posteriormente para um modelo de Estado Social. O conhecimento 
passou a ser formulado sob bases científicas. O modelo econômico sofreu todas as 
influências da Revolução Industrial e hoje se vislumbra mais um salto evolutivo às 
expensas da tecnologia. 

No Brasil, na época do Império, o Direito de Propriedade era concebido em 
sua plenitude, influenciado pelas idéias políticas que dominavam o mundo oci
dental. 

Na primeira Constituição Republicana Brasileira de 1891, o Brasil ainda esta 
dominado pelo mesmo fervor individualista, e o direito de propriedade mantinha-se 
em sua plenitude, sem restrições. 

Com a Emenda Constitucional de 1926, surge no Brasil à primeira restrição 
ao pleno exercício do direito de propriedade, com a proibição da aquisição por es
trangeiros, de minas e jazidas minerais necessárias à segurança e defesa nacional e as 
terras onde existissem. 

Com a Constituição Federal de 1934, surge a divisão entre o titular do direito 
de propriedade em si e a titularidade dominial sobre as minas e demais riquezas do 
solo, inclusive quedas d'água que passaram a constituir propriedade distinta do solo 
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para efeitos de exploração ou aproveitamento. Esta constituição assegurava o direito 
de propriedade aos nacionais e estrangeiros. Contudo, o mesmo não poderia ser exer
cido contra interesse social ou coletivo. 

Os princípios supramencionados foram mantidos pela Constituição federal de 
1937. 

A constituição de 1946 exigia que o uso da propriedade estivesse condiciona
do ao bem-estar social, preconizando a justa distribuição da mesma, com igual opor
tunidade para todos. 

Já a Constituição de 1946 e a Emenda Constitucional de 1969 emprestaram 
à propriedade uma função social. 

A nossa Carta Constitucional de 1988, em seu art. 5°, XXII e XXIII, garante 
o direto de propriedade e que o mesmo atenderá a sua função social. O art. 170°, II 
e III, inscreve a propriedade e a função social da propriedade como princípios da 
ordem econômica. Sendo assim, o Direito de Propriedade não pode mais ser consi
derado como um Direito Individual, nem como um instituto de Direito Privado, 
mas como um instituto da Ordem Econômica. 

Enfim, a Função Social da Propriedade manifesta- se como elemento 
qualificante na predeterminação dos modos de aquisição, gozo e utilização dos bens. 

Desta forma, a concepção do direito de propriedade como um direito absoluto 
do titular, de poder utilizar a coisa e desfrutá-la da forma que melhor entender, 
mesmo que em detrimento dos demais, não mais prevalece. Segundo os ditames da 
nova ordem constitucional, a utilização e o desfrute de um bem devem ser feitos de 
acordo com a conveniência social da utilização da coisa. Assim, o direito individual 
da propriedade deve ajustar-se aos interesses da sociedade. E em caso de conflito, o 
interesse social deverá prevalecer sobre o individual. 

3. TEORIAS QUE FUNDAMENTAM O DIREITO DE PROPRIEDADE 

De acordo com a evolução histórica são três as principais teorias que funda
mentam o direito de propriedade: 

- A Teoria Absolutista que consagra o direito de propriedade como um direi
to absoluto, natural e imprescritível de usar e gozar da coisa da maneira mais ampla 
possível, mesmo que em detrimento de terceiros; 

- A Teoria Civilista que consagra o direito de propriedade como instituto de 
direito privado, regulado por normas de direito civil, tendo como limites apenas a lei, 
em sentido amplo; 

- A Teoria Publicista ou Constitucionalista que consagra o direito de propri
edade como uma Instituição da Ordem Econômica, vinculada à função Social. Esta 
foi à teoria adotada pela Constituição Federal de 1988, ou seja, não basta conceder
mos ao homem o direito de propriedade, faz-se necessário que este direito de usar e 
de gozar da coisa garanta o seu sustento e de sua família, além do seu desenvolvimen
to sócio econômico. 
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4. O PAPEL SOCIAL DO DIREITO DE PROPRIEDADE 

o Direito de Propriedade surgiu no século XVIII, com a Declaração do Ho
mem e do Cidadão de 1789, segundo a qual seu exercício não estaria limitado senão na 
medida em que ficassem assegurados aos demais indivíduos o exercício de seus direitos. 

Este conceito foi transformando-se e foi tomando o âmbito da propriedade 
aliada ao seu conceito social, sua função social, com a aplicação da teoria do abuso do 
direito e do sistema de limitações negativas, e depois de imposições positivas, deveres 
e ônus. 

Antigamente, tinha-se o Direito de Propriedade como uma relação entre uma 
pessoa e uma coisa, caráter absoluto, natural e imprescritível. Com a revolução jurí
dica deste ramo, foi verificado o absurdo desta teoria: não pode existir relação jurídi
ca entre uma coisa e uma pessoa. A trajetória desta teoria foi a de que o Direito de 
Propriedade era uma relação entre um sujeito ativo e um passivo universal integrado 
por todas as pessoas, as quais têm o dever de respeitar esse direito e, fazendo com que 
isto se torne um modo de imputação jurídica de uma coisa a um sujeito. 

A evolução deste instituto corroborou com a superação da propriedade como 
direito natural, pois não se pode confundir Direito de Propriedade sobre um bem, 
que é sempre atual, isto é, só existe enquanto é atribuído positivamente a uma pes
soa, com a faculdade que tem todo indivíduo de chegar a ser desse direito, que é 
potencial, não sendo a propriedade um direito atual, cuja característica é a faculdade 
de usar, gozar e dispor de bens, fixada em lei. É o que, aliás, decorre do nosso Direito 
Positivo, a lei ordinária mesma, que fixa, o conteúdo desse direito que é 
institucionalmente garantido pela Constituição. 

O Direito de Propriedade é visto em três planos distintos na mesma ordem de 
valores, segundo São Tomás de Aquino: o homem, em razão de sua natureza especí
fica tem direito a um apossamento de bens materiais; a apropriação de bens, que 
resulta no Direito de Propriedade stricto semu e, finalmente, há o condicionamento 
da propriedade ao momento histórico de cada povo, desde que não se chegue ao 
extremo de negá -la. 

Para outros estudiosos do assunto, a função social da propriedade representa
ria o reconhecimento de todo titular do domínio, de que por ser um membro da 
comunidade tem direitos e obrigações em relação aos demais membros, de maneira 
que se ele pode chegar a ser titular do domínio, tem a obrigação de cumprir com o 
direito dos demais sujeitos, que consiste em não realizar ato algum que possa impe
dir ou obstaculizar o bem de ditos sujeitos, ou seja, da comunidade. 

Segundo Benedito Ferreira Marques a função social da Propriedade sofreu 
um grande impulso jurídico de doutrina com Duguit ao proferir a palestra de 1911, 
na Faculdade de Direito de B enos Aires, posto que, para ele: "a propriedade não é 
um direito subjetivo, mas a subordinação da utilidade de um bem a um determinado 
fim, conforme o direito objetivo". 

No Brasil o princípio social da propriedade é introduzido a partir da Emenda 
Constitucional n. 10, de novembro de 1964 na Constituição de 1946. 
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Pode-se notar que há certa confusão entre a função social da propriedade e a 
defesa do meio ambiente e riquezas naturais, o que chama a atenção para o aspecto 
público da terra. 

A Conferência das Américas sobre a Carta da Terra, realizada em Cuiabá, em 
1998, albergou acalorada discussão acerca da inclusão da denominação "função só
cio-ambiental da terra", querendo demonstrar a necessidade contemporânea de 
explicitar a relação existente entre a terra enquanto ecossistema e meio de produção. 

A propriedade atenderá a sua função social, diz o artigo 5°, XXIII, para a 
propriedade em geral. Essa disposição bastava para que toda forma de propriedade 
fosse intrinsecamente permeada daquele princípio constitucional; mas a Constitui
ção não se limitou a isso. Reafirmou a instituição da propriedade privada e sua fun
ção social como princípio da ordem econômica (art. 170, II e III), relativizando, 
assim seu significado. Além disso, inscreveu o princípio da função social da proprie
dade, com conteúdo definido em relação às propriedades urbana e rural, com sanções 
para o caso de não ser observado (arts. 182, 184 e 186). 

O princípio da função social da propriedade tem sido mal definido na doutri
na brasileira, obscurecido, não raro, pela confusão que dele se faz com os sistemas de 
limitação da propriedade. Não se confundem, porém. Limitações dizem respeito ao 
proprietário, enquanto a função social interfere com a estrutura do dinheiro mesmo. 

O processo de dar sentido à sua função social da propriedade é lento e longo. 
Daí a conclusão necessária de que é um instituto atual e deverá manter-se assim por 
décadas adiante. Sempre que há uma mudança social, principalmente mudanças na 
relação de produção, surge uma nova concepção acerca deste tema, assim como deixa 
claro o ilustre José Monso da Silva: 

"E toda vez que isso ocorreu houve transformação na estrutura interna do concei

to de propriedade, surgindo nova concepção sobre ela, de tal de sorte que, ao 

estabelecer expressamente que a propriedade atenderá a sua função social, mas 

especialmente quando o reputou princípio da ordem econômica (Art. 170, H e 

IH), a Constituição não estava simplesmente preordenando fundamentos às 

limitações, obrigações e ônus relativamente á propriedade privada, mas adotando 

um princípio de transformação da propriedade capitalista, sem socializá-la; um 

princípio que condiciona a propriedade como um todo, não apenas seu exercício, 

possibilitando ao legislador entender com os modos de aquisição em geral ou com 

certos tipos de propriedade, com seu uso, gozo e disposição; A função social -

assinala Pedro Escribano Collado:". introduziu, na esfera interna do direito de 

propriedade, um interesse que pode não coincidir com o do proprietário e que, em 

todo caso, é estranho ao mesmo, constitui um princípio ordenador da propriedade 

privada e fundamento da atribuição desse direito, de seu reconhecimento e da 

sua garantia mesma, incidindo sobre seu próprio conteúdo". 

Assim é que a função social acaba por posicionar-se como elemento qualificante 
da situação jurídica considerada, manifestando-se conforme as hipóteses, seja como 
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condição de exercício de faculdades atribuídas, seja como obrigação de executar de
terminadas faculdades de acordo com modalidades preestabelecidas. 

A função social da propriedade, simplificadamente, seria a submissão do 
direito de propriedade, essencialmente excludente e absoluto pela natureza que se 
lhe conferiu modernamente, a um interesse coletivo. Duguit já afirmava que: "O 
proprietário, é dizer, o possuidor de uma riqueza tem, pelo fato de possuir esta 
riqueza uma função social a cumprir; enquanto cumpre esta missão, seus atos de 
propriedade estão protegidos. Se não os cumpre, ou deixa arruinar-se sua casa, a 
intervenção dos governantes é legítima para obrigar-lhe a cumprir sua função social 
de proprietário, que consiste em assegurar o emprego das riquezas que possui con
forme o destino". 

José Cretella Junior ao tratar da função social da propriedade conclui que: " ... 
o direito de propriedade, outrora absoluto, está sujeito em nossos dias a numerosas 
restrições, fundamentadas no interesse público e também no próprio interesse priva
do de tal sorte que o traço nitidamente individualista, de que se revestia, cedeu lugar 
à concepção bastante diversa, de conteúdo social, mas do âmbito do direito público". 

O conceito de imóvel rural no Brasil congrega longuíssima discussão teórico
legislativo-jurisprudencial acerca de sua definição . Considero que, executando o ân
gulo tributário, a questão está parcialmente pacificada, nos termos do art. 4°, I, da 
Lei n. 8.629/93, que define o imóvel rural pela sua destinação. Nesse sentido, a 
função social da propriedade - aplicada ao imóvel rural - tem o caráter de regulariza
ção econômica e ambiental do uso da terra, numa perspectiva de bem estar social. 

Se analisarmos o art. 2°, §1° do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) e o art. 
186 da constituição Federal bservamos profunda identidade entre a redação de 
ambos; enfatizando-se a necessidade de simultaneidade no cumprimento das medi
das ali elencadas para que se considere cumprida a função social da propriedade. 

A análise da função social da propriedade, como é nomeada no País, não pode 
passar ao largo de duas questões: 

a) quem se coloca como meio de produção é a terra, sendo a propriedade um 
atributo conferido a esta; 

b) o desenvolvimento humano e o respeito ao meio ambiente deve sempre ser 
considerado privilegiadamente em relação ao direito de propriedade. 

Por vezes confundiu-se a exigência de cumprimento da função social da pro
priedade com comunismo ou socialismo. Ledo engano. Função social da proprieda
de é um instrumento capitalista, que entre outras coisas preserva o direito de propri
edade. Por outro lado, a função social da propriedade não é um artifício para a reali
zação da Reforma Agrária. N ão, este instituto é resultado do processo civilizatório da 
humanidade, com o intuito de considerar a terra com um bem básico e coletivo; 
embora particularmente, apropriado segundo o sistema econômico de cada cultura. 

Em sintonia com o artigo 5°, XXII da Constituição Federal é garantido o 
direito de propriedades, mas de forma a que se atenda sua função social. Nesse sen
tido para assegurarmos que um cidadão é proprietário temos que garantir que o 
mesmo cumpre os deveres sociais regulamentados na Carta Magna, ou seja, que o 
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titular do direito de propriedade cumpre a sua função social, nos termos do art. 186, 
da Constituição Federal. 

É famoso o contra-senso entre os artigos 185, II e 186 da Constituição Fede
ral. Enquanto o segundo artigo elenca as condições para cumprimento da função 
social, o primeiro coloca a propriedade produtiva no pedestal da insucetibilidade de 
desapropriação por interesse social para fins de Reforma Agrária. A interpretação 
desses artigos deve ser feita em sintonia com a análise histórica do processo constitu
inte que produziu a Constituição em vigor. Os dois artigos refletem o embate entre 
as forças conservadoras (Oligarquia rural) e as forças progressistas (Igreja Católica
Universidades/ONGs - Partidos de "esquerda"). 

Ora, não é preciso ser um grande hermeneuta para saber que há situações em que 
o cumprimento da função social da propriedade já se faz de todo impossível- trabalho 
escravo, descumprimento contumaz das leis trabalhistas, agressão irremediável ao meio 
ambiente, exploração de parceiros outorgados e arrendatários nos contratos agrários. Os 
prejuízos sócio-ambientais não podem ser maquiados com reparações cosméticas, posto 
que as chagas psico-sociais e a agressão ambiental não podem ser simplesmente corrigidas, 
pois suas marcas são por vezes perenes ou, no mínimo duradouras. 

Pesquisando-se, ainda, a etimologia da palavra social esta é um adjetivo, que 
diz respeito a uma sociedade e, para o sociólogo social diz respeito "às manifestações 
provenientes das relações entre os seres humanos". Assim, a função social para os 
especialistas da língua e da sociologia significa que o imóvel, como coisa, sujeita-se à 
sua natureza e às necessidades da sociedade. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil o conceito de propriedade 
é bem mais amplo, porque no Direito Civil o direito de propriedade restringe-se ao 
direito de usar, gozar e dispor de uma coisa (art. 524), enquanto que para o 
constitucionalista é um direito de conteúdo econômico-patrimonial. Explica-se esta 
amplitude porque o imóvel não é o único bem e fonte de riqueza, existem ainda os 
móveis, semoventes, créditos, a propriedade imaterial, a intelectual, a industria, etc ... 

Seguindo o raciocínio sociológico, a sociedade brasileira para garantir a sua per
petuação necessita dizer quais os produtos agrícolas que precisa para sua manutenção, 
isto é, qual a produção necessária para abastecer o mercado nacional, e quais os produ
tos que os ruralistas devam produzir para exportação, a fim de equilibrar a balança 
comercial. E, ainda, quais as áreas que necessitam ser ecologicamente preservadas. 

Como não existe (aliás, nunca existiu) uma política econômica para a 
agropecuária, somente planos de safra, há uma produção desordenada com excesso 
de certos produtos e carência de outros. Não existe uma política de conquista de 
novos mercados, porque o mercado é bagunçado, e não confere credibilidade a uma 
política de exportação. 

Produzir alimentos no Brasil, um País de população muito pobre, é uma coisa 
muita complicada, porque o consumidor tem baixa renda. E produtor nunca sabe a 
demanda nacional de seu produto e onde será colocado o excedente. 

É certo que a terra é um patrimônio que pertence às gerações futuras, então, 
não é moral que haja uma exploração voltada unicamente para o atendimento de 
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índices de produtividade, em detrimento da conservação dos mananciais hídricos, 
das matas e das terras agricultáveis. 

A utilização do solo pátrio deve ser equilibrada, com produção suficiente para 
atender a satisfação das necessidades humanas dos que nela laboram e capaz de aten
der a demanda do mercado nacional, com técnicas preservacionistas e ecologicamente 
corretas. 

O imóvel em que o proprietário destina uma parte para preservação da mata 
nativa, outra para preservação das pastagens nativas, que não se utiliza de técnicas 
predatórias dos recursos hídricos, que não admita a caça, etc, embora não atinja os 
índices de produtividade exigidos pelo INCRA, cumpre melhor sua função social do 
que aquele que é exaustivamente utilizado. 

5. A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE COMO PRINCíPIO 
NORTEADOR DA ATUAÇÃO MINISTÉRIAL NOS LITíGIOS COLETIVOS 
PELA POSSE DA TERRA RURAL 

Diante da inércia do Poder Executivo em promover políticas sociais e a ausência 
de representação parlamentar, surge crescente insatisfação social, a qual é manifestada 
na emergência dos conflitos coletivos pela posse da terra, que em última instância 
chegam ao poder judiciário em busca da efetivação dos direitos sociais, gerando como 
afirma Cappelletti (1993), "Fenômenos de massificação da tutela jurídica". 

No que diz respeito à propriedade, a Constituição Federal de 1988 ao incor
porar definitivamente a Teoria da Função Social da Propriedade entre o rol de direi
tos e garantias fundamentais (art. 50, XXIII, da CF/88) e como instituição da or
dem econômica (art. 1700

, III, da CF 188), trouxe importantes modificações no 
conteúdo do direito de propriedade que não mais pode ser entendida na Acepção 
civilista, restrita ao caput do art . 1228 do Código Civil. Na nova ordem constitucio
nal, o conceito de função social da propriedade foi ampliado, atribuindo tal função, 
também, à propriedade urbana conforme reza o art. 182, § 20

• Dentro desse novo 
contexto constitucional, o art. 184, caput, atribuiu o instituto da desapropriação por 
interesse social a propriedade rural que não esteja cumprindo com sua função social, 
para fins de reforma agrária. Já o art. 186 da constituição federal aponta quais os 
requisitos da função social da propriedade, a fim de estabelecer a justiça social. 

O art. 20
, da Lei n . 8.629/93, que veio regulamentar os artigos da Consti

tuição Federal de 1988, referentes à reforma agrária, é claro, ao dispor que a pro
priedade rural que não atender ao princípio da função social é passível de desapro
priação para fins de reforma agrária, cabendo a união à competência para desapro
priar por interesse social, desde que haja prévia e justa indenização em títulos da 
dívida agrária. 

Diante dessa nova ordem constitucional, o direito de propriedade passou a ser 
limitado pela obrigação social do proprietário para com a sociedade; o dever de dispor 
adequadamente do bem; não bastando ser proprietário de terras e acumulá-las como 
fonte de renda e produzindo miséria e pobreza e gerando desigualdades sociais. O 
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titular do direito de propriedade não deve agredir o direito a vida, devendo obedecer 
aos preceitos constitucionais e legais, da função social da propriedade para melhor 
distribuir a riqueza e erradicar a pobreza e as desigualdades sociais, sob pena de 
sofrer como sanção uma desapropriação de sua propriedade privada, para fins de 
reforma agrária. 

Nos litígios, referentes ao direito de propriedade, envolvendo a posse coletiva 
da terra, tendo como pólo da relação o proprietário da terra e o MST ou qualquer 
outro movimento social de luta pela terra, Constatam-se dois caminhos empregados 
pelos magistrados para resolução do litígio: primeiramente o de optar pela Corrente 
Civilista que consagra o direito de propriedade como instituto de direito privado, 
regulado por normas de direito civil, tendo como limites apenas a lei, em sentido 
amplo, de base positivista legalista, que entende o direito de propriedade como direi
to real por excelência, fundamentando-se exclusivamente no título de propriedade, 
aplicando apenas o disposto no art. 1228, caput, do Código Civil e os arts. 926 e 
seguintes do CPC; Ou optar pela outra, a corrente constitucionalista, de base 
humanista, que entende que o direito de propriedade é passível de tutela jurídica, a 
partir do momento em que o dever social da propriedade é respeitado pelo proprie
tário, aplicando-se os artigos 5° da LICCB, o art. 25° da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem, Art. 5°, XXIII, art. 182°, art. 184° e art. 186° todos da CF/ 
88, chamando INCRA para que se manifeste no processo quanto à situação legal da 
propriedade em litígio, deixando assegurada a posse e a permanência da população 
até que venha aos autos o lado de produtividade da propriedade emitido pela vistoria 
do INCRA, como forma de resolução . 

Contudo, diante do dogmatismo positivista adotado por muitos magistrados 
brasileiros, na solução dos litígios coletivos pela posse da terra rural, torna imprescin
dível a atuação do Ministério Público como defensor da sociedade e dos interesses 
sociais, com competência para intervir nas ações que envolvem litígios coletivos pela 
posse da terra rural. 

Ademais, o legislador pátrio ao consagrar o direito de propriedade como prin
cípio da ordem econômica, atrelado à função social, vinculou a utilização e o desfrute 
do bem a conveniência social da utilização da coisa. Assim, diante dessa nova pers
pectiva do direito de propriedade, o qual exorbita a esfera individual a ordem passa a 
compor a ordem pública, traz como uma de suas principais conseqüências à compe
tência do Ministério Público para intervir nos litígios coletivos pela posse da terra 
rural, ou seja, os litígios agrários. 

Dessa forma vem se posicionando o Supremo Tribunal Federal: 

"A Constituição Federal confere relevo ao Ministério Público como instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a de

fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivi

duais indisponíveis (CF, art. 127). Por isso mesmo detém o Ministério Público 

capacidade postulatória, não só para a abertura do inquérito civil, da ação penal 

pública e da ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do 
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meio ambiente, mas também de outros interesses difusos e coletivos (CF, art. 
129, I e III)." (RE 163.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Dj29/06/01). 

Outrossim, o legislador pátrio consciente da tendência internacional de am
pliação do rol de competência do Ministério Público, edita a Lei n. 9.415, de 23 de 
dezembro de 1996, dando uma nova redação ao art. 82°, lII, do Código de Processo 
Civil que passou a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 82° - Compete ao Ministério Público intervir: 

IH - Nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas 
demais causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide 
ou qualidade da parte". 

Com a edição da Lei n. 9.415/96, houve a regulamentação ampliada da com
petência ministerial tornando positivo o que a doutrina desde a muito proclamava. 

Percebe-se, portanto, que o legislador pátrio ao estabelecer a competência do 
Ministério Público para intervir nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da 
terra rural, teve como objetivo garantir a aplicação da Corrente Constitucionalista do 
Direito de Propriedade na solução judicial dos litígios coletivos pela posse da terra rural 
e garantir assim, ao trabalhador rural o acesso ao direito de propriedade vinculado a 
função social, protegendo desta forma, este importante Instituto de Direito Público. 

O papel do Ministério Público, nos litígios agrários é de fundamental impor
tância na construção dos direitos humanos no Estado de Pobreza e desigualdade social 
em que vivemos, buscando equalizar as inúmeras arbitrariedades cometidas, em nome 
do direito de propriedade, compreendido dentro de um sistema normativo positivista. 

6. O DESCOMPASSO ENTRE A FUNÇÃO SOCIAL DO DIREITO E A 
FUNDAMENTAÇÃO JURíDICA NAS MEDIDAS LIMINARES EXPEDIDAS 
PELO ÓRGÃO JULGADOR NAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
ENVOLVENDO CONFLITOS AGRÁRIOS 

A qualidade dos direitos postulados e das partes envolvidas no conflito mudou 
a natureza de algumas lides levadas a apreciação do Juiz, a forma de conduzir o 
processo e os efeitos jurídicos produzidos na sentença, alguns deles, refletindo dire
tamente no exercício dos poderes político e econômico. 

Surgem, então, dentro desse contexto social, jurídico e econômico, os 
questionamentos sobre a função social do juiz, a concretização dos Direitos Sociais 
Fundamentais e a efetivação da justiça, como serviço público essencial para garantir 
as transformações sociais. 

Há conflitos sociais de natureza coletiva, como as ocupações de terras para fins 
de reforma agrária, em que a subsunção dos fatos levados a apreciação do Poder 
Judiciário ao direito reclamado pelas partes, exige do silogismo judicial reflexões 
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pessoais, culturais e jurídicas, irrenunciáveis para atingir as finalidades do Direito e 
do próprio processo, como instrumentos de efetivação da justiça. 

As ações possessórias de natureza coletiva, caracterizadas pela disputa de imó
vel rural reclamam um método interpretativo interdisciplinar, valorativo e teleológico 
do Direito, obrigando ao Juiz abrigar os fundamentos jurídicos de sua decisão, nos 
princípios constitucionais, nos direitos humanos fundamentais e nas demais normas 
disciplinadoras da função social da propriedade rural. 

Nas ações de reintegração de posse de natureza agrária, a parte passiva da rela
ção jurídica, composta de pessoas excluídas da sociedade, visa através da ocupação da 
propriedade rural, pressionar o Estado, fazendo-o abrir os olhos para a falta de polí
ticas públicas, capazes de lhes assegurar o mínimo de dignidade como destinatária 
final dos recursos públicos. 

Diferentemente das outras ações possessórias, as pessoas ocupantes da propri
edade rural se caracterizam por falta de trabalho: moradia, alimentação e outros bens 
sociais fundamentais, indispensáveis para a sobrevivência da pessoa Humana. Daí a 
ação dirigida contra a propriedade de terceiro, não visar a incorporá-lo ao seu 
patrimônio individual, com a finalidade exclusiva de obter um enriquecimento sem 
causa, que promete e não desenvolve as políticas públicas previstas na Constituição 
Republicana, para implementar a reforma agrária no país. Com a ocupação a miséria 
torna-se visível, gerando um condito de interesse entre os que têm a propriedade e 
não a explora de acordo com a sua função social e os que dela precisam e não podem 
acessá-la por falta de mecanismo estatal eficiente, embora a Carta Republicana, ofe
reça os instrumentos legais, para resolver o conflito caracterizado pela posse da terra. 

A partir da ocupação, os trabalhadores rurais sem-terras provocam o Estado
Juiz os demais integrantes do sistema de justiça e especialmente o INCRA, para se 
envolverem na questão social agrária, esperando uma solução justa para suas situações 
de abandono socioeconômico. 

Empregando o método de interpretação reducionista do direito, grande parte 
dos juízes brasileiros, quando provocados pelos titulares de grandes propriedades 
rurais improdutivas, prendem-se as regras ultrapassadas dos arts. 928 e 926 do Có
digo de Processo Civil, concedendo liminares, contra trabalhadores rurais, adequan
do o fato ocupação, unicamente aos arts. 499 e 506 do Código Civil de 1916, atu
almente modificados pelos arts. 1.210 e 1.228, do novo Código, sem confrontá-las 
com os princípios e normas constitucionais. 

Segundo a hermenêutica moderna, os princípios constitucionais são normas 
jurídicas de caráter imperativo, semelhantes as regras, com força vinculante superior, 
em virtude de seus conteúdos valorativos influenciarem todo o sistema, emprestando 
sentido e significação a aplicação de regras, funcionando como comando de otimização 
como assevera Robert Alexy: 

"Segundo a definição standard da teoria dos princípios, princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão ampla quanto possí

vel relativamente a possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios são, portanto, 
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mandamentos de otimização. Como tais, eles podem ser preenchidos em graus 

distintos. A medida ordenada do cumprimento depende não só das possibili

dades fáticas, sendo também das jurídicas".1 

Norberto Bobbio entende que os princípios são normas, asseverando: 

"A palavra princípios leva a engano, tanto que é velha questão entre os juristas 

se os princípios gerais são normas. Para mim não há dúvidas: os princípios gerais 

são normas como todas as outras. E esta é também a tese sustentada por 

Crisafulli. Para sustentar que os princípios gerais são normas, os argumentos 

são dois, e ambos válidos: antes de mais nada, se são normas aquelas das quais 

os princípios são extraídos, através de um procedimento de generalização su

cessiva, não se vê por que não devem ser normas também eles; se abstraio da 

espécie animal obtenho sempre animais, e não flores ou estrelas. Em segundo 

lugar, a função para qual são extraídos e empregados é a mesma cumprida por 

todas as normas, isto é, a função de regular o caso".2 

Princípios e regras, na acepção de J. J. Gomes Canotilho são normas jurídicas 
com diferentes graus de abstração, determinabilidade, fundamentabilidade, proxi
midade e natureza normogenética. Vejamos, com detalhe quais os critérios de dis
tinção entre normas e princípios, adotados por Canotilho: 

"a) os princípios são normas com um grau de abstração relativamente elevado; de 

modo diverso, as regras possuem uma abstração relativamente reduzida; b) Grau 

de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem 

vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador; do 

Juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação direta; c) Grau de 

fundamentabilidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas de 

natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua 

posição hierárquica no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou à sua 

importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de 

Direito); d) 'Proximidade' da idéia de Direito: os princípios são 'standards' juridi

camente vinculan tes radicados nas exigências de Justiça' (Dwoeking) ou na 'idéia 

de direito' (Lare z) : as regras podem ser normas vinculantes com um conteúdo 

meramente funcional; e) Natureza normogética fundamentante". 3 

1 ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático - para a relação 
entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Trad. Luís 
Monso Heck. Revista de Direito Administrativo- 217. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 74/75. 

2 BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Trad. Maria Celeste Cordeiro Leite dos 
Santos. 10. ed., Brasília: UnB,1997, p. 158/159. 

3 CANOTILHO,JJ Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1997,p.1034/1035. 
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A exegese elaborada sobre os princípios, em linguagem simples, classifica-os 
como normas jurídicas, dotadas de imperatividade, com a função de influenciar, como 
fonte interpretativa do direito a compreensão e o sentido das regras, com força vinculante 
hierarquicamente superior, servindo como as regras, para regular o caso concreto. 

Com o atributo da imperatividade, os princípios, diante de sua força normativa 
vinculante, produz eficácia e conseqüências jurídicas entre as partes litigantes, ca
bendo ao magistrado empregá-los, como fonte de regulação da pretensão jurídica 
submetida à apreciação jurisdicional. 

Nas relações jurídicas possessórias, envolvendo a ocupação de imóveis rurais, 
grandes parcelas dos magistrados ignoram as funções dos princípios constitucionais, 
a capacidade de concretização dos direitos humanos sociais fundamentais e a eficácia 
das normas jurídicas reguladoras da função social da propriedade e da ordem econô
mica e social. De acordo com a lição de Celso Antônio Bandeira de Melo, violar um 
princípio, significa subverter os valores fundamentais do Sistema normativo: 

"Violar um princípio e muito mais grave que transgredir uma norma qualquer. 

A desatenção ao principio implica ofensa não apenas a um específico manda

mento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de 

ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 

porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua 

estrutura mestra".4 

Mantêm-se os Juízes presos ao positivismo legalista, produzindo sentenças 
formais, sem enfrentar a questão de mérito relacionada com as questões possessórias 
agrárias. Ignorando a natureza material da relação jurídica posta em juízo e a condi
ção peculiar das pessoas que figuram como parte no processo, o magistrado, baseado 
na certidão de domínio e na certidão extraída do livro de ocorrência policial, de
monstrando a ocupação, invocam o direito individual de garantia da propriedade, 
valorando-o como um bem sagrado, intocável, desprovido de função social; e as re
gras jurídicas regulamentadoras da posse, previstas nos Códigos Civil e Processual 
Civil, como fundamentação para a expedição de medidas liminares, sem ouvir o 
ministério público e os réus. Só posteriormente, quando a liminar encontra-se em 
fase de cumprimento o Promotor de Justiça toma conhecimento da decisão 
interlocutória, que na maioria das vezes, produz seus eleitos jurídicos, sem alcançar o 
manto da definitividade. 

Há, na apreciação das ações possessórias envolvendo trabalhadores rurais sem
terra e proprietários de propriedades improdutivas um verdadeiro descompasso entre 
a função social do juiz e a realização da justiça, no sentido amplo, equânime, figu-

4 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Cw'so de Direito Administra tivo. 11. ed., São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 620. 
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rando O processo e o Direito como instrumentos de transformação social. Nesse sen
tido, assegura Dyrceu Aguiar Dias Cintra Júnior: 

"Não é de hoje que diversas correntes críticas do direito têm observado que as leis 

e procedimentos judiciais, assim como a estrutura do Poder Judiciário e a cultura 

jurídica dos juizes (no sentido de aplicar o saber jurídico, de maneira a corresponder 

ao que a sociedade contemporânea quer do Judiciário), não estão preparados para 

dar respostas satisfatórias e eficazes para os conflitos da atualidade".5 

Em decorrência da velha sistematização do regime jurídico da propriedade na 
Constituição Federal e nas leis específicas, o interesse processual nos conflitos agrári
os pela posse da terra transcende além dos objetivos pretendidos pelas partes, subor
dinando-se ao interesse social que a prestação jurisdicional representa. 

Cabe ao Poder Judiciário, como guardião da Constituição Federal e instrumen
to jurisdicional garantidor da efetivação dos Direitos Humanos Fundamentais, profe
rir decisões capazes de assegurar a dignidade da pessoa humana, garantido o mínimo de 
existência aos excluídos. Por imperativo constitucional, o Juiz está obrigado a investi
gar nos autos das ações possessórias agrárias, a posse do autor, mediante a exigência de 
prova idônea, comprovando a hmção social da propriedade rural. A falta de documen
tação acostada à petição inicial, atestando a exploração racional e adequada da proprie
dade rural, com respeito às leis trabalhistas e ambientes, de modo a garantir o bem estar 
social do trabalhador do proprietário, desautoriza a concessão de medida liminar, sub
metendo o autor ao ônus de c mprovar o cumprimento da função da propriedade, 
como requisito probatório indispensável à garantia do devido processo legal. 

Os efeitos da decisão judicial, nas ações de natureza agrária apresentam-se 
nocivos aos interesses da sociedade, por isso, jamais porão termo ao conflito de inte
resse discutido no bojo do processo de reintegração de posse. 

Enquanto o Poder Judiciário analisar a questão da ocupação da propriedade 
rural em desarmonia com os princípios constitucionais e os direitos fundamentais, 
bem definidos no ordenamento jurídico pátrio, estará destorcendo a função do Di
reito, aumentando ainda mais os conditos e as tensões sociais. 

Esse descompasso judicial, entre os fundamentos jurídicos da decisão liminar 
reintegratória e os princípios e regras constitucionais, jamais surtirá efeito prático, 
extinguindo o conflito de interesse entre proprietários de propriedades rurais impro
dutivas e os agricultores marginalizados do sistema sócio-jurídico-político. 

A cada decisão judicial ineficaz, de acordo com as estatísticas, corresponderá o 
surgimento de outro conflito de interesse, entre as mesmas partes, ou envolvendo 
sujeitos processuais distintos, servindo a prestação jurisdicional, como matéria-prima 
originária de outras demandas, por ser formal e materialmente injusta, por conse-

5 CINTRAJÚNIOR, Dyrceu Aguiar Dias. Direitos Humanos na Função Social da Propriedade: O 
Papel do Judiciário. A Qiestão Agrária e a Justiça. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 298. 
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guinte, manifestamente contrária à finalidade do Direito e ao sistema de justiça, 
como reconheceu a Comissão Parlamentar de Inquérito: 

"Seria injusto atribuir ao Poder Judiciário toda a responsabilidade pelas violên
cias no campo. No entanto, parte de seus membros tem contribuído decisiva

mente com as injustiças, com a intocabilidade da propriedade privada, com a 

instituição do latifúndio e legitimando as formas mais absurdas de violência 

contra lavradores e apoiadores da reforma agrária. Inúmeros casos que servem 

como exemplo desta ineficácia do Judiciário nos foram relatados: o uso indevido 

das ações possessórias que se destinam da defesa da posse para proteção da 

propriedade".6 

o Poder Judiciário, salvo raras exceções, nos conflitos agrários vem atuando 
em descompasso com sua função social, servindo o Direito aplicado, como um forte 
sistema de manutenção de poder e exclusão social. Cabe, nesse contexto, reproduzir 
a mensagem do eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal. José Néri da 
Silveira, colocando em seus devidos termos a função social do juiz, como represen
tante de um dos Poderes da República: 

"A autoridade do Juiz decorre da Constituição e das leis em conformidade com 

a Carta Magna. A só investidura como autoridade judiciária não lhe empresta 

aptidão a decidir, discricionariamente, apenas, por invocação de princípios ide

ológicos ou de convicções pessoais, deixando à margem a lei válida, (isto é, a 
constituição) aplicável a espécie". ( ... ) "Há em verdade o juiz, de nossos dias, de 

ter presente a realidade do mundo social e econômico em que vive, ao voltar-se 

para a concretude do caso que lhe incumbe dirimir. Só desta maneira atenderá 

ao caráter prático de seu ofício, considerando, outrossim, na aplicação da lei, 
conforme preceitua em voga, os fins sociais a que se dirige, quanto as exigências 
do bem comum." 

o resultado prático desse sistema de justiça excludente, não poderia ser outro, 
senão a repetição de vários atos de ocupação, gerado pela indignação e falta de opção 
dos trabalhadores, tornando assim, o conflito agrário interminável, por conta da res
posta jurisdicional negativa, afastada da realidade social. 

Enquanto prevalecer essa sistemática processual, como resposta jurisdicional 
ao conflito agrário, as ocupações irão se multiplicar, como reflexo da ausência de 
políticas públicas destinadas a implementar a reforma agrária, alternativa governa
mental, prevista na Carta Republicana como instrumento jurídico capaz de assegu
rar ao homem do campo os meios dignos de adquirir sua cidadania. 

6 Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar as origens, causas e conseqüências da violência 
no campo brasileiro, Revista da Associação Brasileira de Reforma Agrária - ABRA, n. 1, v. 22/120, 
jan.abr/1992. 
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Se o foco das atenções judicial estivesse voltado para os direitos humanos, os 
princípios e normas fundamentais, o impulso dos atos processuais reclamaria a desig
nação de audiência de justificação, comprovando-se a posse da propriedade, segundo 
o grau de produtividade, previsto na lei específica, otimizando-se o processo, como 
instrumento finalístico da jurisdição, fazendo-o atingir sem fim social, resolvendo 
definitivamente o conflito agrário. 

7. CONCLUSÕES 

1. A Função Social da propriedade, em que pese às definições legais pertinen
tes, é um bem cujo valor não se esgota na letra de parcos regulamentos, devendo ser 
constantemente avaliado segundo um processo que a política e dialética das constru
ções jurídicas impõe. 

2. O distanciamento dos sistemas normativos para com as camadas mais baixas 
da população e a tendência à interpretação às suas ações coletivas como atos de 
disfunções sociais ou marginais, aliada ao uso do aparato estatal para reprimi-las, 
sempre esteve presente nas ações do poder público. 

3. Ainda que, as ações coletivas pela posse da terra rural transitem entre uma 
aparente ilicitude, como um ato de desobediência civil, as manifestações e principal
mente as ocupações coletivas de terra, significam na realidade, assim como, os 
Qyilombos, Canudos e o Contestado; o questionamento positivo (no sentido de 
ação) a legitimidade da ordem jurídica e democrática vigente. Na qual cabe ao Poder 
Judiciário, discernir entre a legitimidade das ações do poder público e o direito cole
tivo e difuso dos trabalhadore rurais, a fim de cumprir com a sua função social. 
Nesse sentido é que justifica a imobilidade inerente aos cargos dos magistrados, para 
o que o terceiro poder do Estado - o Judiciário, não fique dependente do poder 
político do Estado e possa garantir o exercício da cidadania e aplicabilidade de direi
tos fundamentais a todos que vivem na comunidade. 

4. Os princípios normativos elencados na Carta Magna são demonstrações de 
amadurecimento político no aprendizado da democracia. Assim, a permanência des
se sistema fundiário, configura uma ofensa aberrante aos princípios constitucionais 
expressos na Carta Magna, que retiram dos invasores sem terra o caráter de ilegalida
de de suas ações. Corresponde, no Direito Penal, à legítima defesa ou ao estado de 
necessidade, circunstâncias excriminantes. 

5. Apesar do conservadorismo e da memória ditatorial militar nos Tribunais, 
diversos magistrados, vêm conscientizando-se da responsabilidade social de suas de
cisões nos litígios coletivos e do comprometimento do Poder Judiciário aliado com o 
Ministério Público para com a democratização do direito e da sociedade. Portanto as 
manifestações populares não podem continuar a serem tratadas como caso de polícia, 
e nem a lei, pode ser usada como aparelho repressivo do Estado, para que haja o 
amplo exercício da cidadania no Estado Democrático de Direito. 

6. O acesso à propriedade rural, integra o rol dos Direitos Humanos Funda
mentais de terceira geração, susceptíveis de proteção jurídica, no âmbito do Poder 
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Judiciário, como meio de assegurar a efetivação do princípio constitucional da digni
dade da pessoa humana, sem o que, não haverá Estado Social e Democrático de 
Direito. 

7. Dentre as garantias fundamentais da pessoa humana, a propriedade rural 
existe para servir ao homem como fonte natural e primária da própria vida, indispensá
vel para alimentá-lo e lhe possibilitar o acesso aos demais bens de primeira necessidade. 

8. Todo indivíduo tem obrigação de cumprir na sociedade uma função social 
que decorre do lugar que ocupa. Assim, o proprietário pelo fato de possuir a propri
edade, tem de cumprir a finalidade social que lhe é implícita, e somente assim está 
socialmente protegido, porque a propriedade não é direito subjetivo do proprietário, 
mas função social de quem a possui. 

9. O descumprimento dos deveres e ônus legais, positivados Constitucional
mente aos detentores do direito de propriedade, exigíveis espontaneamente dos pro
prietários rurais, implica na violação de direitos humanos fundamentais dos traba
lhadores rurais, de terceira geração, indispensáveis para lhes garantir o acesso ao tra
balho, habitação, saúde e educação, facultando-lhes postularem perante o Estado
Administração e o Estado-Juiz, como instrumentos soberanos para a implementação 
dos direitos subjetivos positivados na ordem jurídica em vigor. 

10. A função Social da Propriedade Rural submeteu o direito individual de 
propriedade aos princípios da ordem econômica e social, instituídos na norma cons
titucional como fontes orientadoras das ações do Estado e dos particulares. A nega
ção dessas normas e princípios fundamentais atenta contra a dignidade da pessoa 
humana, produzindo violência, pobreza, doença, corrupção e analfabetismo. Na 
medida em que os direitos sociais vão sendo implementados, ocorrem inclusão social 
e distribuição de renda, melhorando o índice de desenvolvimento humano. 

11. Compete ao Poder Judiciário, como órgão detentor do monopólio da ju
risdição, regular os conflitos agrários pela posse da terra, respeitando os princípios e 
normas constitucionais, sob pena de produzir decisões inconciliáveis com a ordem 
jurídica positivada, utilizando-se, nesse mister, dos princípios da proporcionalidade 
e da razoabilidade, norteadores de decisões capazes de nos aproximar dos ideais de 
justiça social. 

12. As ações possessórias de natureza coletiva, caracterizadas pela disputa de 
imóvel rural reclamam um método interpretativo interdisciplinar, valorativo e 
teleológico do Direito, obrigando o Órgão Julgado abrigar os fundamentos jurídicos 
de sua decisão, nos princípios constitucionais, nos direitos humanos fundamentais e 
nas demais normas disciplinadoras da função social da propriedade rural. 

13. As medidas liminares de reintegração de posse, expedidas nos autos das 
ações possessórias, envolvendo conflitos agrários pela posse de imóvel rural, pela na
tureza coletiva da ação e o valor jurídico dos direitos discutidos, requerem do juiz o 
emprego do método de interpretação interdisciplinar, funcional e axiológico, voltado 
para a concretização dos Direitos Humanos Fundamentais. 

14. Antes de conceder ao autor a proteção possessória reclamada, cabe ao Ór
gão Julgador verificar acerca da incidência dos pressupostos processuais de desen-
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volvimento válido e regular do processo, velar pela intimação prévia do Ministério 
Público e analisar se a petição inicial vem acompanhada dos documentos indispensá
veis para caracterizar o cumprimento da função social da propriedade, como pressu
posto probatório configurador da posse. 

15. Optando o magistrado por expedir a medida liminar, baseado apenas na 
certidão de domínio e na ocorrência policial demonstrando a ocupação, a decisão 
interlocutória, representa a um descompasso entre o exercício da jurisdição e a fun
ção social do Juiz, servindo como um sistema de manutenção de poder e de exclusão 
social, reclamando, portanto, a interposição de recurso de agravo de instrumento, 
para reparar a ordem jurídica vilipendiada. 

16. Ao Ministério Público, como órgão essencial à função jurisdicional, en
carregado de promover as medidas judiciais e extrajudiciais voltadas para a 
concretização dos Direitos H umanos Fundamentais, incumbe, como defensor da 
ordem jurídica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, desenvolver todos os 
mecanismos jurídicos necessários, para garantir, nas ações possessórias de natureza 
agrária, o respeito ao devido processo legal, buscando, sobretudo, averiguar se a pro
priedade rural ocupada, cumpri a função social, prevista na Constituição Federal e 
nas legislações específicas. 
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SíNTESE DOGMÁTICA 

A dramática realidade do sistema agrário brasileiro, que afronta os direitos e 
garantias fundamentais , comprometendo até mesmo a existência plena do desejado 
Estado Democrático de Direito, nos motivou a escolher o tema. O qual apresenta 
como objetivos principais: 1 - demonstrar a importância da atuação do Ministério 
Público nos litígios coletivos pela posse da terra, como órgão incumbido constituci
onalmente da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses soci
ais e individuais indisponíveis; 2 - Ressaltar que o acesso à propriedade rural, íntegra 
o rol dos Direitos Humanos Fundamentais, suscetíveis de proteção jurídica, no âm
bito do Poder Judiciário, como meio de assegurar a efetivação do Princípio Constitu
cional da Dignidade da Pessoa Humana, sem o qual, não haverá Estado Social e 
Democrático de Direito; 3- Demonstrar que incumbe ao Ministério Público, como 
órgão essencial à função jurisdicional, encarregado de promover as medidas judiciais 
e extrajudiciais voltadas para a concretização dos Direitos Humanos Fundamentais, 
em especial o Direito de Propriedade vinculado a Função Social. Em vista disso, 
vislumbramos que a função desempenhada pelo órgão julgador, incumbido de apli
car o direito ao caso concreto, quando do enfrentamento das questões relacionadas 
aos conflitos agrários pela posse da terra, carece de uma melhor interpretação, ade
quando o reconhecimento do direito de propriedade à função social por ela desem
penhada dentro da ordem constitucional vigente, de modo a não se limitar aos aspec
tos processuais e procedimentais das demandas de reintegração de posse, para tanto, 
fazendo insurgir-se, obrigatoriamente, a participação efetiva do Ministério Publico, 
como órgão legitimado a tutelar os interesse sociais. Fazendo-se necessária à utiliza
ção do método histórico, consistente na historicidade dos institutos relacionados ao 
tema, partindo de tempos remotos até os dias atuais, como também o conhecimento 
vivenciado na qualidade de promotora de justiça atuando em demandas dessa natu
reza. Recorremos ainda ao aparelhamento legal, doutrinário e jurisprudencial perti
nente a matéria. Concluímos, pois, que a Função Social da propriedade, em que pese 
às definições legais pertinentes, é um bem cujo valor não se esgota na letra de parcos 
regulamentos, devendo ser constantemente avaliado segundo um processo que a po
lítica e a dialética das construções jurídicas impõe; que o distanciamento dos sistemas 
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normativos para com as camadas mais baixas da população e a tendência à interpre
tação às suas ações coletivas como atos de disfunções sociais ou marginais, aliada ao 
uso do aparato estatal para reprimi-las, sempre esteve presente nas ações do poder 
público; que, as ações coletivas pela posse da terra rural embora transitem entre uma 
aparente ilicitude, como um ato de desobediência civil, principalmente as ocupações 
coletivas de terra, significam na realidade, assim como, os Qyilombos, Canudos e o 
Contestado; o questionamento positivo (no sentido de ação) da legitimidade da or
dem jurídica e democrática vigente. Na qual cabe ao Poder Judiciário, discernir entre 
a legitimidade das ações do poder público e o direito coletivo e difuso dos trabalha
dores rurais, a fim de cumprir com a sua função social. Nesse sentido é que justifica 
a imobilidade inerente aos cargos dos magistrados, para o que o terceiro poder do 
Estado - o Judiciário, não fique dependente do poder político do Estado e possa 
garantir o exercício da cidadania e aplicabilidade de direitos fundamentais a todos 
que vivem na comunidade; que os princípios normativos elencados na Carta Magna 
são demonstrações de amadurecimento político no aprendizado da democracia. As
sim, a permanência desse sistema fundiário, configura uma ofensa aberrante aos prin
cípios constitucionais expressos na Carta Magna, que retiram dos invasores sem terra 
o caráter de ilegalidade de suas ações. Corresponde, no Direito Penal, à legítima 
defesa ou ao estado de necessidade, circunstâncias excriminantes; que apesar do 
conservadorismo e da memória ditatorial militar nos Tribunais, diversos magistra
dos, vêm conscientizando-se da responsabilidade social de suas decisões nos litígios 
coletivos e do comprometimento do Poder Judiciário aliado com o Ministério Públi
co para com a democratização do direito e da sociedade. Portanto as manifestações 
populares não podem continuar a serem tratadas como caso de polícia, e nem a lei, 
pode ser usada como aparelho repressivo do Estado, para que haja o amplo exercício 
da cidadania no Estado Democrático de Direito; que o acesso à propriedade rural, 
integra o rol dos Direitos H umanos Fundamentais de terceira geração, susceptíveis 
de proteção jurídica, no âmbito do Poder Judiciário, como meio de assegurar a 
efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, sem o que, 
não haverá Estado Social e Democrático de Direito; que dentre as garantias funda
mentais da pessoa humana, a propriedade rural existe para servir ao homem como 
fonte natural e primária da própria vida, indispensável para alimentá-lo e lhe possi
bilitar o acesso aos demais bens de primeira necessidade; que todo indivíduo tem 
obrigação de cumprir na sociedade uma função social que decorre do lugar que ocu
pa. Assim, o proprietário pelo fato de possuir a propriedade, tem de cumprir a fina
lidade social que lhe é implícita, e somente assim está socialmente protegido, porque 
a propriedade não é direito subjetivo do proprietário, mas função social de quem a 
possui; que o descumprimento dos deveres e ônus legais, positivados Constitucional
mente aos detentores do direito de propriedade, exigíveis espontaneamente dos pro
prietários rurais, implica na violação de direitos humanos fundamentais dos traba
lhadores rurais, de terceira geração, indispensáveis para lhes garantir o acesso ao tra
balho, habitação, saúde e educação, facultando-lhes postularem perante o Estado
Administração e o Estado-Juiz, como instrumentos soberanos para a implementação 
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dos direitos subjetivos positivados na ordem jurídica em vigor; que a função Social da 
Propriedade Rural submeteu o direito individual de propriedade aos princípios da 
ordem econômica e social, instituídos na norma constitucional como fontes 
orientadoras das ações do Estado e dos particulares. A negação dessas normas e prin
cípios fundamentais atenta contra a dignidade da pessoa humana, produzindo vio
lência, pobreza, doença, corrupção e analfabetismo. Na medida em que os direitos 
sociais vão sendo implementados, ocorrem inclusão social e distribuição de renda, 
melhorando o índice de desenvolvimento humano; que compete ao Poder Judiciário, 
como órgão detentor do monopólio da jurisdição, regular os conflitos agrários pela 
posse da terra, respeitando os princípios e normas constitucionais, sob pena de pro
duzir decisões inconciliáveis com a ordem jurídica positivada, utilizando-se, nesse 
mister, dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, norteadores de deci
sões capazes de nos aproximar dos ideais de justiça social; que as ações possessórias de 
natureza coletiva, caracterizadas pela disputa de imóvel rural reclamam um método 
interpretativo interdisciplinar, valorativo e teleológico do Direito, obrigando o Ór
gão Julgado abrigar os fundamentos jurídicos de sua decisão, nos princípios consti
tucionais, nos direitos humanos fundamentais e nas demais normas disciplinadoras 
da função social da propriedade rural; que as medidas liminares de reintegração de 
posse, expedidas nos autos das ações possessórias, envolvendo conflitos agrários pela 
posse de imóvel rural, pela natureza coletiva da ação e o valor jurídico dos direitos 
discutidos, requerem do juiz o emprego do método de interpretação interdisciplinar, 
funcional e axiológico, voltado para a concretização dos Direitos Humanos Funda
mentais, que antes de conceder ao autor a proteção possessória reclamada, cabe ao 
Órgão Julgador verificar acerca da incidência dos pressupostos processuais de desen
volvimento válido e regular do processo, velar pela intimação prévia do Ministério 
Público e analisar se a petição inicial vem acompanhada dos documentos indispensá
veis para caracterizar o cumprimento da função social da propriedade, como pressu
posto probatório configurador da posse; que optando o magistrado por expedir a 
medida liminar, baseado apenas na certidão de domínio e na ocorrência policial de
monstrando a ocupação, a decisão interlocutória, representa a um descompasso entre 
o exercício da jurisdição e a função social do Juiz, servindo como um sistema de 
manutenção de poder e de exclusão social, reclamando, portanto, a interposição de 
recurso de agravo de instrumento, para reparar a ordem jurídica vilipendiada e por 
fim, que compete ao Ministério Público, como órgão essencial à função jurisdicional, 
encarregado de promover as medidas judiciais e extrajudiciais voltadas para a 
concretização dos Direitos H umanos Fundamentais, como defensor da ordem jurí
dica e dos direitos sociais e individuais indisponíveis, desenvolver todos os mecanis
mos jurídicos necessários, para garantir, nas ações possessórias de natureza agrária, o 
respeito ao devido processo legal, buscando, sobretudo, averiguar se a propriedade 
rural ocupada, cumpri a função social, prevista na Constituição Federal e nas legisla
ções específicas. 
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Afonso Henrique de Miranda Teixeira 

Procurador de Justiça/MG 

Não, não é o tmbalho policial que ficou mais difícil com a nova 
Constituição. Difícil mesmo para algumas pessoas é trataI' da mes
ma foTma o apartamento de luxo e o ban-aco, é considerar que 
ambos são, igualmente, o asilo inviolável do indivíduo. ] 

o processo histórico brasileiro proporcionou uma excessiva concentração da 
propriedade da terra nas mãos de poucos, o que se fez desde a instituição das capita
nias hereditárias, passando pelas sesmarias, pela grilagem e vexamosas e seletivas trans
ferências de terras públicas a particulares. 

Inegavelmente, a esdrúxula estrutura fundiária tem levado ao inchamento das 
grandes cidades, retirando o homem do campo, expulsando-o para os centros urba
nos, onde, à procura de sua subsistência, passa a se estabelecer em aglomerados peri
féricos e guetos, vivendo em habitações precárias, sem saneamento básico, acesso à 

saúde, à educação, segurança, trabalho digno, dentre outras diversas privações . 
Paralelamente, a especulação imobiliária, aliada a programas governamentais 

que, além de financiamentos vultosos para "produtores rurais", destinam habitações 
para os já privilegiados, vulnerabilizam, ainda mais, os desfavorecidos, desassistidos 
por completo, neste sistema em que só os poderosos detêm os direitos e o exercício 
das garantias individuais. 

Como forma de sustentar o sistema em tela, manifesta-se o poder organizado, 
seja o Judiciário, a Polícia e o próprio Ministério Público, os quais, por ação ou 
omissão, contribuem para o acirramento das desigualdades e a perpetuação das injus
tiças sociais. 

Sob este aspecto é que se faz necessário estabelecer um critério técnico e cien
tífico, no sentido de se pautar a atuação do Poder Público no tocante aos conflitos 
possessórios, notadamente nas questões de intervenção policial em caso de ocupação 
de terras, por saber-se que a atuação do aparelho policial tem sido determinante para 

Tese aprovada por maioria. 
1 Cf. BATISTA, Nilo . Punidos eNIal Pagos. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 
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desequilibrar a disputa pela posse de áreas, especialmente, as rurais, em favor dos 
poderosos. 

Primeiramente, há que ser ressaltado que a estipulação de parâmetro técnico
jurídico para a verificação da legitimidade da intervenção policial em questão possessória 
pressupõe uma ação policial oficial. Ou seja, quando os agentes policiais atuam como 
autoridades públicas e não como pistoleiros ou jagunços contratados, onde as ilegali
dades são flagrantes. O que se deseja é extrair da sistematização jurídica critérios 
objetivos, no sentido de se aferir a legitimidade da intervenção policial, quando a 
mesma se desempenhar de forma oficial, com o intuito de moldar a atuação do Mi
nistério Público no sentido de se consecutar as apurações e buscar as respectivas 
responsabilidades. 

A seara possessória é uma das mais ricas do mundo do direito, no tocante aos 
acirrados posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito de seus institu
tos. As escolas de Savigny e Jhering, desde o século passado, procuraram conceituar a 
posse clássica em um dos mais empolgantes embates doutrinários do direito, tradu
zidos, obrigatoriamente, em todas as faculdades deste País. 

No poder judiciário, os feitos se avolumam diante da delicada formulação da 
decisão judicial quanto à determinação do real possuidor. 

Porém, as questões possessórias, de intricadas soluções, assim não se apre
sentam, em regra, na visão e atuação do aparelho policial. Sobrepujando qual
quer análise jurídica que, como se disse, demonstra-se de difícil solução, o corpo 
policial tem agido, de forma freqüente, na expulsão de posseiros em áreas urba
nas e rurais . Passando por cima do poder judiciário e ridicularizando os interdi
tos possessórios, a polícia tem sido efetiva na perpetuação do sistema, agindo 
como verdadeira garantidora de interesses nitidamente privados e muitas vezes 
escusos. 

Daí a necessidade do estabelecimento de critérios técnico-jurídicos no sentido 
de verificação da legalidade da intervenção policial. 

A questão da ocupação de áreas encontra-se, basicamente, instituída em dois 
ramos do direito infraconstitucional, ou seja, no direito privado (civil) e no direito 
público (penal e processual civil). 

No direito privado, a matéria é tratada no âmbito da proteção possessória, 
quando do estabelecimento do desforço imediato, previsto no art. 1210, § 1°, do 
Código Civil de 2002. 

No direito público (penal), recebe o tratamento de crime (art. 161, § 1°, do 
Código Penal), em uma rigorosa política criminal de defesa do patrimônio, o que 
vem sendo categoricamente af.'1stada pelos Tribunais, até mesmo Superiores, como 
veremos adiante. E, ainda, no direito processual civil, quando do estabelecimento 
dos interditos possessórios (art. 920 e segs. do CPC). 

Sem dúvida, do estudo dos institutos civis e penais, submetidos, obviamente, 
à supremacia da ordem constitucional, podem ser extraídos critérios científicos para 
a verificação da atuação policial. 

Preceitua o art. 1210, § 1°, do Código Civil: 
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o possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se, ou restituir-se por sua 

própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não 

podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. 

o dispositivo acima trata do princípio da autodefesa, também denominado de 
desforço in continenti. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira,2 "fora da ação judicial ou antes dela, o 
possuidor tem a faculdade de repelir o atentado à posse, mantendo-a ou nela reinte
grando pela própria força". 

Tratando-se, portanto, de uma faculdade concedida ao possuidor de defender 
a sua posse é que toma relevo a abordagem que ora se faz, de vez que poderia ensejar 
o chamamento e intervenção do aparelho policial, no sentido de se expulsar o suposto 
invasor. Da análise da citada norma, vê-se, entretanto, a impossibilidade da interven
ção policial, quando da ocorrência de "esbulho possessório" de conotação estritamen
te civil. Isto porque, conforme estatui o citado artigo, o possuidor deve agir "por 
própria força, e com isso a Lei quer dizer sem apelar para a autoridade, para a Polícia 
ou para a Justiça", nos ensinamentos do renomado Tito Fulgêncio.3 

De acrescentar que, diante de sutileza e intricamento das questões possessórias, 
a polícia não está calcada em formação suficiente para "decidir" sobre a solução a ser 
dada com a sua intervenção, podendo, com isso, possibilitar situações nitidamente 
contrárias ao direito, quando, por exemplo, retirasse o real possuidor, deixando no 
local o real "esbulhador": se as questões possessórias nos tribunais, onde se estabelece 
o contraditório com a produção de provas testemunhais, documentais e periciais, 
encontram difícil solução, imagine-se diante de um simples "juízo de prelibação" por 
policiais. Há que ser registrado, ainda, que nem mesmo a exibição do título de pro
priedade é suficiente para embasar uma cognição correta da autoridade policial, ten
do em vista que nas ações possessórias, que se desenvolvem perante o poder judiciá
rio, não é permitida a exceção de domínio, ou seja, a prova de propriedade, como 
fator determinante da definição possessória, como estabelece o art. 923 do Código 
de Processo Civil. Tal cognição sumária apresenta-se, atualmente, ainda mais com
plexa, diante inarredável conclusão de que somente se confere proteção possessória à 
propriedade urbana (art. 182, § 2°, da Constituição Federal) ou rural (art. 186, da 
CF) que cumpra a função social (art. 5°, XXIII, da CF). 

De notar- se, ainda, que há no citado art. 1210, § lOdo Código Civil o estabe
lecimento de requisitos para a legitimação do desforço, que dificilmente poderiam 
ser analisados pelo corpo policial, como é o caso da verificação do imediatismo da 
ação, havido como elemento necessário na ação de desforço ou de legítima defesa da 
posse. Como salienta o profícuo mestre Caio Mário,4 

2 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro : Forense, v. 4, p. 48. 
3 FULGÊNCIO, Tito. Da Posse e das Ações Possessórias. Rio de Janeiro: Forense, v. 1, p. 146. 
4 Cf PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. v. 4, p. 48. 
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o desforço tem de obedecer a certos requisitos, sem os quais a autodefesa se 

converte, a seu turno, em comportamento antijurídico: a) em primeiro plano, o 

seu imediatismo, isto é, a repulsa à violência sem retardamento, sem permitir 

que flua tempo após o seu início, antes que o invasor ou turbador consolide a 

posição non ex in fel'vallo sed ex continenti; b) omissis. 

Sob este prisma e discorrendo sobre o princípio da autodefesa, acrescenta o 
citado mestre: 

"O direito moderno o reconhece para repelir a agressão, cabendo em qualquer 

caso de inquietação (ainda que já consumada), como ainda para a recuperação 

da posse, neste último caso não tem cabida se a perda já se consumou". 

Desta forma, tratando-se exclusivamente de suposto ilícito civil, incabível se 

manifesta a intervenção policial, vedado ao poder público a administração de 

interesses nitidamente privados. 

N a esfera penal, a matéria teria recebido o tratamento de esbulho possessório no 

Título que trata dos crimes contra o patrimônio, prescrevendo o art. 161, § 10, II: 

Art. 161 .. . 

§ lONa mesma pena incorre quem: 

II - invade, com violência à pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de 

mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. 

Insta acentuar que, conforme o ensinamento de Celso Delmanto,5 "o conceito 
penal de esbulho possessório é diverso e mais restrito do que o civil. Para que haja 
esbulho possessório, no campo penal, é necessário que a invasão tenha por fim o 
esbulho, e seja praticada, em terreno ou imóvel alheio, com violência à pessoa ou 
grave ameaça, ou, ainda, em concurso de pessoas". 

Entretanto, para a sua configuração, exige-se o elemento subjetivo do injusto, 
ou o chamado dolo específico, no caso, consistente na vontade de apropriar-se de 
coisa imóvel alheia. Considerando que, atualmente, as imputações de esbulho 
possessório resultam de ocupações coletivas de imóveis rurais, em sua grande maioria, 
improdutivos, importante se faz ressaltar a legitimidade constitucional da atuação 
dos movimentos sociais agrários. A propósito, alguns excertos de decisões da 6a Tur
ma do E. Superior Tribunal de Justiça: 

Movimento popular visando a implantar a reforma agrária não caracteriza crime 

contra o patrimônio. Configura direito coletivo, expressão da cidadania, visando a 

implantar programa constante da Constituição da República (Habeas corpus n. 
5.574/SP. ReI. Ministro William Patterson. Julgamento em 8 de abril de 1997). 

5 DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 1988, p. 321. 
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Do brilhante voto do ilustre Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro, extrai-se: 

A Constituição da República dedica o Capítulo lII, do Título VII, à Política 

Agrícola e Fundiária e à Reforma Agrária. Configura, portanto, obrigação do 

Estado. Correspondentemente, direito público, subjetivo de exigência de sua 

concretização. 

Na ampla arca dos Direitos de Cidadania, situa-se o direito de reivindicar a 

realização dos princípios e normas constitucionais. 

A Carta Política não é mero conjunto de intenções. De um lado, expressa o 

perfil político da sociedade, de outro gera direitos. 

É, pois, direito reclamar a implantação da reforma agrária. Legítima a pressão 

aos órgãos competentes para que aconteça, manifeste-se historicamente. 

Reivindicar, por reivindicar, insista-se é direito. O Estado não pode impedi-lo. 

O modus faciendi, sem dúvida, também é relevante. Urge, contudo, não olvidar 

o princípio da proporcionalidade tão ao gosto dos doutrinadores alemães. 

A postulação da reforma agrária, manifestei, em Habeas corpus anterior, não 

pode ser confundida, identificada com o esbulho possessório, ou a alteração de 

limites. Não se volta para insurpar a propriedade alheia. A finalidade é outra. 

Ajusta-se ao Direito. Sabido, dispensa prova, por notório, o Estado há anos 

vem remetendo a implantação da reforma agrária. 

Os conflitos resultantes, evidente, precisam ser dimensionados na devida ex

pressão. Insista-se. Não se está diante de crimes contra o patrimônio. Indispen

sável a sensibilidade do Magistrado para não colocar, no mesmo diapasão, 

situações jurídicas distintas. 

No Habeas C01PUS n. 4.399-SP (STJ, 6a Turma. Relator Ministro William 
Patterson. Julgamento em 12/03/1996), o Ministro Luiz Vicente Cernicchiaro já 
manifestara entendimento no mesmo sentido, como se vê de excerto de seu voto: 

O r. despacho de prisão preventiva, com fundamentação alentada, projeta uma 

realidade social. Divisou, na conduta da paciente a insubordinação às regras 

jurídicas. Do ponto de vista formal, isto acontece. Não entretanto a configura

ção do esbulho possessório, ou de alteração de limites. O fato precisa ser anali

sado em seu contexto, coordenado à sua motivação. Aceito as considerações do 

MM. Juiz de Direito, encampadas pelo v. acórdão. Todavia, com o devido 
respeito, confiro-lhes configuração jurídica diferente. Invoque-se a Constitui

ção da República, especificamente o Título VII - Da Ordem Econômica e 

Financeira - cujo Capítulo II registra como programa a ser cumprido a Reforma 

Agrária (art. 184 usque 191). 

Evidente, essa norma tem destinatário. E como destinatário, titular do direito 

(pelo menos - interesse) à concretização da mencionada reforma. 

A demora Gustificada, ou injustificada) da implantação gera reações, nem sem
pre cativas à extensão da norma jurídica. 
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A conduta do agente do esbulho possessório é substancialmente distinta da 

conduta da pessoa com interesse na reforma agrária. 

Atualmente, a culpabilidade é cada vez mais invocada na Teoria Geral do Delito. 

A sua intensidade pode, inclusive, impedir a caracterização da infração penal. 

No esbulho possessório, o agente dolosamente, investe contra a propriedade 

alheia, a fim de usufruir um de seus atributos (uso) ou alterar os limites do 

domínio para enriquecimento sem justa causa. No caso dos autos, ao contrário, 

diviso pressão social para concretização de um direito (pelo menos - interesse) . 

No primeiro caso, contraste de legalidade compreende aspectos material e formal. 

No segundo, substancialmente, não há ilícito algum. Formalmente, e é só nesse 

nível, poder-se-á debater o modus faciendi. Esse debate tem seu foro próprio 

no julgamento do mérito da causa. 

Aqui, e por ora, incumbe analisar o direito reclamado, qual seja de os Pacientes 

continuarem em liberdade. 

A ordem pública precisa ser recebida no contexto histórico. E também assim o 

modo de atuação das pessoas. 

É certo, evidente, se a lei (formalmente) é igual para todos, nem todos são iguais 

perante as leis. 

Sabe-se, as chamadas classes sociais menos favorecidas não têm acesso político 

ao governo, a fim de conseguir preferência na implantação de programa posto 

na Constituição da República. 

Qyadrilha ou bando, a teor do disposto no art. 288 Código Penal é delito que 

visa a prática de crimes. 

O rdem pública, clamor público precisam ser recebidos com cautela. Podem ser 

gerados artificialmente, para dar a idéia de inquietação na sociedade. 

Clamor público, ademais, não se confunde com reações (às vezes organizadas) de 

proprietários de áreas que possam vir a ser desapropriadas pela reforma agrária. 
( ... ). 

Vejo a necessidade de reforma no referido despacho. Não vislumbro, substanci

almente - não obstante o aspecto formal do respeitável despacho de prisão pre

ventiva -, no caso concreto, demonstração de existência de crime de quadrilha ou 

bando, ou seja, infração penal em que se reúnem três ou mais pessoas com a 

finalidade de cometer crimes. Pode haver, do ponto de vista formal, diante do 

direito posto, insubordinação materialmente, entretanto, a ideologia da conduta 

não se dirige a pertubar, por pertubar a propriedade. Há sentido, finalidade 

diferente. Revela sentido amplo, socialmente de maior grandeza, qual seja a 

implantação da reforma agrária. Infelizmente, presos aos limites processuais -

volto a dizer - sinto-me jungido, exclusivamente, a apreciar a negativa de liminar. 

As experiências hauridas de nossa atividade ministerial na solução de conflitos 
fundiários/agrários nos informam que, em razão do disposto nO art. 2°, § 6°, da Lei n. 
8.629/93, introduzido por medida provisória da pena do então Presidente da Repú
blica Fernando Henrique Cardoso, imóvel ocupado não pode ser desapropriado por 
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um período de 02 (dois) anos. Com efeito, na maioria das vezes, os movimentos sociais 
acabam por ocupar um determinado imóvel (que ficaria na dita "quarentena") para que 
outro possa ser vistoriado e destinado ao programa de reforma agrária. 

Ainda que subsista a tipificação, a análise que ora se faz, quanto à intervenção 
policial em conflitos possessórios, no âmbito penal do esbulho, há que se efetuada, 
inegavelmente, na esfera da verificação da menor potencialidade do delito (Leis 
n.9.099/95 e 10.259/01) e a inviabilidade da prisão em flagrante . 

Isto porque aborda-se a presente temática (do esbulho) sob o aspecto da reti
rada dos supostos esbulhadores da área invadida, o que não poderia ocorrer após a 
consumação delitiva. Consumado o delito, à autoridade policial caberá lavrar o termo 
circunstanciado de ocorrência (TCO), com as consequentes medidas de praxe. 

Sob este prisma, imperativa se perfaz a classificação do citado delito no tocante 
a seu momento consumativo, ou seja, se se trata de crime instantâneo ou permanente. 

Segundo a doutrina, 

crimes instantâneos são os que se completam num só momento. A consumação 

se dá num determinado instante, sem continuidade temporal. Crimes perma

nentes são os que causam uma situação danosa ou perigosa que se prolonga no 

tempo. O momento consumativo se protrai no tempo.6 

Celso Delmanto/ classifica o crime de esbulho possessório como "instantâneo 
e, às vezes, permanente". Já Heleno Cláudio Fragos08 afirma que "o crime de esbulho 
possessório é formal e se consuma com a simples invasão, ainda que o esbulho não se 
verifique" . 

Da análise do tipo chega-se à nítida conclusão de que se trata de crime instan
tâneo, o que para abordagem em testilha é fundamental, na medida em que a atua
ção policial só poderá ocorrer no momento em que se perpetra a ação lesiva do(s) 
agente(s), ao contrário do que ocorreria se fosse havido como crime permanente, vez 
que, nesta classe de delito, a intervenção policial poderia ocorrer em qualquer mo
mento, tendo em vista que a sua consumação se protrairia no tempo, como no caso de 
seqüestro ou cárcere privado. 

Previsto no título que trata dos crimes contra o patrimônio, o esbulho possessório 
é crime instantâneo, tal qual o furto e o roubo, cujas objetividades jurídicas guardam 
enormes similitudes. Perpetrada a conduta esbulhadora, o delito se perfaz por intei
ro, atingindo de maneira absoluta o bem juridicamente tutelado, havendo-se por 
consumado. O fato de o(s) agente(s) permanecer(em) na posse do bem esbulhado 
não conduz à conclusão de ser o delito permanente. Qyando muito, poder-se-ia ser 
considerado como crime instantâneo de efeitos permanentes, os quais, na lição do 

6 JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 1988, v. 1, p. 170/171. 
7 Cf. DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado, p. 321. 
8 FRAGOSO, Helena Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1986, v. 1, p. 329. 
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citado mestre Damásio E. de Jesus, são crimes instantâneos que se caracterizam pela 
índole duradoura de suas conseqüências, tal qual é o furto e a bigamia. 

Desta forma, por ser delito instantâneo, a atuação policial, recolocando a coisa 
no statu quo ante (com a retirada dos "invasores" da área), só poderá efetivar-se no 
momento da perpetração da conduta, sendo permitido ao aparelho policial, após a 
concretização delituosa, somente proceder à elaboração do boletim de ocorrência, 
para a posterior lavratura do TCO. 

Abordando a temática, ainda que sob o ângulo civil, pronunciou-se o TJPE, 
AI n. 10.826-7, Rel. Des. José Fernandes: 

o desforço deverá ser incontinenti, ou seja, imediato. Encontrando-se, todavia, 

caracterizado o esbulho ou a turbação, cabe ao possuidor buscar a proteção 

possessória através da reintegração ou manutenção de posse, não sendo mais 

cabível a autodefesa da posse. 

Vê-se, portanto, pelas análises das questões, tanto na esfera civil como na pe
nal, que a intervenção policial, como forma de recompor a situação anterior, retiran
do-se os supostos invasores, demonstra-se totalmente incabível, sendo adequada a 
lavratura do boletim de ocorrência e posterior TCO. 

Fora deste contexto, ilegais e abusivas manifestam-se as intervenções policiais, 
devendo ser apuradas as responsabilidades de tais condutas contrárias ao direito, as 
quais, certamente, irão desag ar, no mínimo, no estatuído pela Lei n. 4.898/65. 

E será uma atuação firme e tecnicamente lastreada que o Ministério Público, 
mais uma vez, será o instrumento de reversão deste quadro perverso e o agente 
democratizante do aparelho e tatal, completamente arcaico e comprometido com as 
elites detentoras da riqueza nacional. 

Esta atuação, no sentido de se coibir as arbitrariedades e violências policiais, 
por sua vez, deve ser correspondida pelo Poder Judiciário, o qual urge em ser demo
cratizado, a fim de que se aproxime da nossa realidade e cumpra a sua relevantíssima 
função de transformação social. 

CONCLUSÃO OBJETIVA E SíNTESE DOGMÁTICA DAS PROPOSiÇÕES 

A violência, seja urbana ou rural, apresenta-se como mais uma vertente do 
confito social de luta pela moradia e pela posse da terra rural. 

Com efeito, urge o Ministério Público enfrentar, como titular da ação penal 
pública, a inquietante seletividade do direito penal, bem como a lacuna doutrinária e 
o vazio de atuação Institucional em tais questões socialmente pulsantes, pelo que ora 
são submetidas as seguintes proposições: 

a) Os conflitos possessórios, em regra, não apresentam aspectos penais, razão 
pela qual, em princípio, não demandam a intervenção policial, já que se situam no 
âmbito do direito constitucional de exercício de legítima pressão para a implantação de 
políticas públicas e concretização de princípios norteadores do Pacto Social de 1988. 
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b) A intervenção policial, nestes casos, somente poderá ocorrer havendo ordem 
judicial, ainda na hipótese do desforço imediato previsto no art. 1210, § 1°, do 
Código Civil. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BATISTA, Nilo . Punidos e Mal Pagos. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 
DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro: Renovar, 1988. 
FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. Rio de Janeiro: Forense, v. I, 

1986 . 
FULGÊNCIO,Tito.Da Posse e das Ações Possessórias. Rio de Janeiro: Forense, v. 1. 
JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, v. I, 1988. 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Foren-

se, v. 4. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEL E ESPECIALIZADA - IN FÂNCIA E JUVENTUDE 507 



ATO CONVOCATÓRIO 
DO LITISCONSÓRCIO ATIVO* 

Celso Jerônimo de Souza 

Promotor de Justiça/AC 

1. INTRODUÇÃO 

o processo se apresenta como um complexo de atividades que se desenvolvem 
de forma coordenada objetivando um provimento jurisdicional, havendo quem ex
plique sua natureza jurídica como sendo uma relação jurídica processual e apresenta 
uma configuração tríplice: Estado, autor e réu. Processo não se confunde com o 
procedimento, que nada mais é senão o modo através do qual aquele se forma e se 
movimento para alcançar o seu fim. 

Os sujeitos do processo são: o juiz, auxiliares dajustiça, partes, nestas incluindo 
o litisconsórcio, advogados, e Ministério Público. O primeiro é quem o preside, en
quanto os demais são regularmente convocados a praticar atos que têm por conseqü
ência imediata a constihüção, a conservação, o desenvolvimento, a modificação ou a 
extinção de um processo, conforme lição de Chiovenda.1 

O presente trabalho pretende fazer uma breve abordagem apenas sobre o ato 
de convocação do litisconsórcio ativo, sem a pretensão, é evidente, de esgotar o assun
to, até porque isso demandaria um aprofundamento nas reflexões e seguramente não 
é esse objetivo aqui perseguido. 

2. A COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ÀS PARTES 

Algumas premissas carecem ser fixadas, em especial sobre as formas de comunicação 
dos atos processuais. Alexandre Freitas Câmara2 assegura que para o sistema processual civil 
vigente no Brasil há, em verdade, apenas dois atos de comunicação: a citação e a intimação. 

Define a nossa lei processual civil o que vem a ser citação cogitando: 

Art 213 . Citação é ato pelo qual se chama a juízo o réu ou interessado, a fim de se 

defender. (O destaque não é original). 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 CHIOVENDA. Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 15-16. 
2 Lições de Direito Processual Civil. 7. ed ., Rio de Janeiro: LumenJuris, v. 1, p. 226. 
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No abalizado entendimento de Nelson Nery Júnior,3 citação é a comunicação 
que se faz ao sujeito passivo da relação processual (réu ou interessado), de que em 
face dele foi ajuizada demanda ou procedimento de jurisdição voluntária, a fim de 
que possa, querendo, vir se defender ou se manifestar. 

Adverte com autoridade e de forma incisiva Alexandre Freitas Câmara,4 re
portando-se aJosé Frederico Marques que ninguém é citado, em nosso sistema, para 
figurar no pólo ativo do processo, isto é, ninguém é citado para ser autor e completa 
seu raciocínio afirmando: Cita-se, apenas, aquele que deverá figurar no pólo passivo 
da relação processual, por ser o demandado. 

Por seu turno, Humberto Theodoro JúniOl.5 ao comentar o sobredito dispositivo 
legal, reforçado pela exegese do artigo 214 do mesmo Diploma arremata: sem a citação do 
réu, não se aperfeiçoa a relação processual e torna-se inútil e inoperante a sentença. 

Pedro da Silva Dinamarc06 critica a definição legal alegando que o legislador 
teria sido menos infeliz se ao invés de réu tivesse utilizado a palavra: demandado, 
pois ela engloba simultaneamente a noção de réu e de executado. 

Com a maestria que lhe é peculiar, o ex-Ministro do Supremo Tribunal Fe
deral, Moacyr Amaral dos Santos,? ao definir a citação assevera que é o chamamento 
do réu a juízo para defender-se da ação contra ele proposta e acrescenta: O juiz não 
pode pronunciar-se sobre a pretensão do autor sem ouvir o réu, ou, ao menos, sem 
criar-lhe a oportunidade para se ouvido (princípio do contraditório) . 

O vocábulo citação vem de citum, do verbo ciere, que significa produzir mo
vimento, chamar, incitar, excitar, nestes estão compreendidas as idéias de chama
mento do réu e sua incitação à defesa no processo, deste participando até a sentença, 
como ensina João Mendes Júnior. 8 

Já para conceituar intimação, o legislador processual civil o fez da seguinte forma: 

Art. 234. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos 

do processo, para que faça ou deixe de fozer alguma coisa. (GN). 

Socorremos, uma vez mais das sempre lúcidas lições de Alexandre Freitas 
Câmara,9 que define a intimação dizendo: Trata-se de ato pelo qual se comunica 
qualquer pessoa de alguma forma ligada ao processo (autor, réu, testemunha, perito, 
entre outros) dos acontecimentos do processo, devendo o intimado fazer ou deixar de 
fazer algo em virtude de tal comunicação (GN). 

3 CPC Comentado. 7. ed., Rio de Janeiro: RT, p. 594. 
4 Dp. cit., p. 228. 
5 Curso de Direito Processual Civil. 38. ed., Rio de Janeiro: Forense, v. 1, p. 233. 
6 MARCATO, Antônio Carlos (coord.) . CPC Interpretado. São Paulo: Atlas, p. 548. 
7 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 162-163. 
8 MENDES JUNIOR, João. Direito Judiciário Brasileiro, p. 403 e seguintes, 414 e seguintes, 427 e 

seguintes. 
9 Dp. cit., p. 233. 
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Sobre o tema, anota Pedro da Silva Dinamarc010 que intimar é levar ao co
nhecimento de alguém os ato e termos do processo, para que esse alguém pratique 
ou deixe de praticar determinado ato, sob pena de lhe serem aplicadas as sanções 
cabíveis. 

Para Moacyr Amaral dos Santosll citando José Frederico Marques, intimação 
é o ato pelo qual se comunica a alguém, para sua ciência, de algum ato praticado ou 
se deva praticar. Lembra o eminente processualista que esta modalidade de comuni
cação pressupõe processo pendente ou ao menos instaurado. 

Não abordaremos aqui o instituto da notificação conhecido pelo Direito Pro
cessual Penal e do Trabalh012 e no revogado estatuto processual civil de 1.939. O 
vigente Código não cuidou desta forma de comunicação dos atos processuais, embo
ra se reporte à Notificação no artigo 867 e seguintes, como espécie de cautelar. 

Ao cabo dessa linha de intelecção é possível inferir sem receio que, a citação é 

ato processual de comunicação que se faz ao sujeito passivo da lide para vil' se difendeT ou se 

manifestar, enquanto a intimação leva a conhecimento de alguém atos e teTmos do processo 

para que pratique ou deixe de pmticaT deteTminado ato. 

3. O ATO CONVOCATÓRIO DO LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 

Nesse passo é válido conferir o comando normativo inscrito no artigo 47, do 
Código de Processo Civil, que disciplina o litisconsórcio necessário. 

Art. 47. Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela 

natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para 

todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependeTá da citação de todos 

os litisconsoTte no pTocesso. 

Parágrafo único. O juiz O1"denará ao autor que promova a citação de todos os 

litiscons01"teS necessários, dentro do prazo que assinalar, sob pena de declarar 

extinto o processo. (O negrito e o grifo não constam do original). 

Pelo raciocínio até aqui esposado, não parece incorreto deduzir que o legisla
dor processual sugere a formação de litisconsórcio apenas no pólo passivo. Antes que 
se diga, que a assertiva é o "maior" absurdo já dito, é curial se adiantar dizendo que a 
dedução resultou das premissa previamente assentadas. 

Ora, se a citação é ato processual de comunicação do demandado para vir se 
difendeT ou manifestaI', então como justificá-la para chamar um dos autores da lide? 
Não parece paradoxal, sobretudo quando vozes abalizadas afirmam com inteira ra-

10 Dp. cit., 640. 
11 Dp. cit., p. 181. 
12 A Lei Federal n. 8.429/92, art. 17, § 6° se reporta à notificação, a exemplo do que preconiza a lei 

processual penal, que a nosso aviso foi o paradigma para a reforma da lei de regência da probidade 
administrativa. 
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zão que ninguém é citado, em nosso sistema, para figurar no pólo ativo do processo, 
isto é, ninguém é citado para ser autor. Então onde residiria o absurdo? 

Há quem sustente, como é o caso Moniz de Aragão e Hélio T ornaghi que o 
legislador ao se reportar a interessado, quis incluir os litisconsortes ativos necessários. 
Data venia, dos renomados e ilustres processualistas, mas não parece ter sido essa a 
intenção do legislador, porquanto ao concluir a redação do dispositivo, fica claro que 
a citação é para o fim de se defender. Autor da ação, ainda que litisconsorte, não se 
defende dela. Pelo contrário. 

Parece evidente que esse interessado é aquele integrante dos procedimentos de ju
risdição voluntária, no qual, tecnicamente inexiste parte, mas tão-somente interessado. 
No entanto, mesmo nesta hipótese, ocorrerá a citação de todos os interessados, porquanto 
as garantias da ampla defesa e do contraditório, erigidas à condição de dogmas constitu
cionais, são inarredáveis, integrando como espécies, o gênero devido processo legal. 

Certo é que eventual discussão acerca da existência ou não de litisconsórcio ativo 
necessário é acadêmica. Não é nem será nossa intenção negá-la. Nossa pretensão não 
chega a tanto. Quiçá o deslize (se é que temos autoridade para assim dizer) do legisla
dor residiu na indicação do primeiro ato processual comunicatório, que a nosso aviso, a 
míngua de um outro instituto, deveria ser intimação e não citação, pelas razões já 
expedidas. Seria mais feliz se tivesse previsto no texto legal a citação e/ou intimação; 
aquela para o litisconsórcio passivo e esta para o caso de litisconsórcio ativo necessário. 

Dito isso, tecnicamente mais correto seria, inicialmente, não citar o litisconsorte 
ativo para vir integrar a lide como parte autora, mas intimá-la para este mister. Caso 
se negue a litigar integrando o pólo ativo da relação processual, estará em verdade, se 
contrapondo ao próprio direito material do autor e nessa circunstância, ela deverá, já 
agora, ser citada para integrar o pólo passivo da lide, se assim desejar o autor. Este 
raciocínio, aliás, tem apoio na doutrina de Nery Júnior. 13 

De fato. Não se pode compelir alguém a litigar em face de outrem, mas é 
verdade igualmente, que não é possível recusar-se a ser réu em ação judicial, mesmo 
que ao depois resolva mudar de posição para vir integrá-la como parte autora. 

O importante ensina Nelson Nery,14 é que com essa providência (citação, como 
réu do litisconsorte "ativo" necessário), todos os partícipes da relação material estarão 
necessariamente, na relação processual. Em que pólo? É indiferente, atendendo-se assim 
o comando legal que condiciona os efeitos da sentença à presença de todos os litisconsortes. 

Daí porque, pede-se todas as vênias possíveis para manifestar dissenso à tese de 
que a não formação do litisconsorte ativo possa causar à extinção do processo sem julga
mento do mérito, conforme sinaliza Cândido Dinamarco, com a censura de Nery,I5 o 
qual se contrapõe aduzindo que aquele festejado processualista estaria a negar a pró
pria noção de instrumentalidade do processo. 

Forçoso assinalar que, se o litisconsorte não quiser integrar a lide no pólo ativo, 
ao autor deve ser assegurado o direito constitucional de levar ao judiciário, lesão ou 

13 Dp. cit., p. 413/414. 
14 Dp. cit., p. 414. 
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ameaça de lesão a direito seu (CF, art 5°, XXXV), possibilitando-lhe, em razão da 
recusa, incluí-lo no pólo passivo da demanda. ° que é inadmissível e impensável deduzir que se uma parte não quiser litigar, 
a outra também ficaria impedida de postular a providência jurisdicional desejada. 

4. CONCLUSÕES 

a) No direito processual civil brasileiro há duas m~neiras de dar ciência dos 
atos processuais à partes: a citação e a intimação. 

b) a citação é o ato processual através do qual se chama a juízo o réu ou interes
sado, a fim de se defender, portanto seu destinatário é o réu ou interessado. 

c) a intimação é o ato por meio do qual se comunica qualquer pessoa que de 
alguma forma está ligada ao processo, logo os destinatários deste ato processual podem 
ser as partes, seus advogados, o Ministério Público quando obrigatória sua participa
ção, os auxiliares da justiça, bem como de outras pessoas que devam intervir nos autos. 

d) o litisconsórcio passivo será inicialmente citado para se defender, enquanto 
o litisconsórcio ativo, intimado para integrar a demanda ao lado do autor. No caso 
deste não querer litigar, ocorrerá verdadeira resistência ao direito material afirmado 
pelo autor e nesta hipótese o litisconsórcio deverá ser citado, já agora para integrar o 
pólo passivo da relação processual, conquanto possa depois, se quiser, mudar de po
sição no processo, para não frustrar a exigência do artigo 47 do CPC. 

e) iniciado o processo, para os atos processuais subseqüentes, a comunicação 
do litisconsorte ativo ou passivo ocorrerá na forma da alínea "c", retro. 
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RESUMO 

A concessão de uso especial para fins de moradia é direito subjetivo do cidadão, 
que encontra guarida no direito constitucional à moradia. Se o poder público não 
pode se esquivar de outorgar concessão de direito real de uso (Estatuto da Cidade, art. 
4°, V, g), no âmbito do direito administrativo, implementando os dispositivos da 
Medida Provisória n. 2.22012001 que regulamentou a concessão de uso especial para 

fins de moradia (Estatuto, art. 4°, V, h), tampouco pode o judiciário. 

I . EXPOSiÇÃO 

A Constituição Federal contém disposições vedatórias de usucapião de imó
veis públicos urbanos (art. 183, § 3°) e rurais (art. 191, parágrafo único). Isso não 
impede que atendidos os requisitos do usucapião possa ser outorgado ao cidadão o 
direito real e ressalvado o domínio público. 

O legislador constitucional previu a concessão de uso com efeito declaratório 
assemelhado à aquisição originária quando a posse recai sobre bem público. 

A regra do § lodo art. 183 da Constituição Federal que dispõe que: "O título 
de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher. .. " constitui 
exceção ao que dispõe o § 30 do referido artigo: "Os imóveis públicos não serão 
adquiridos por usucapião". 

A Medida Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 2001, veio a dispor sobre 
a concessão de uso especial de que trata o § lodo art. 183 da Constituição Federal. 

A concessão de uso especial de imóvel urbano público, para fins de moradia, 
foi criada visando regularizar posses, com finalidade exclusiva de moradia. 

O instituto da concessão de direito real de uso de bem público foi criado pelo 
Decreto-Lei n. 271, de 28 de fevereiro de 1967. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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A medida prevista no art. 7° desse Decreto-Lei tinha por finalidade regulari
zar situações de fato existentes nas cidades, porém constituía instrumento de peque
na amplitude, bem mais restrito do que o alcance do direito real instituído na Medi
da Provisória n. 2.220, de 4 de setembro de 200l. 

Já conhecíamos a hipótese assemelhada do domínio útil na enfiteuse, que 
sempre foi concedido pelo poder público e, malgrado vedação constitucional, nun
ca foi refratário ao usucapião por terceiro, se já destacado como instituto autônomo 
do domínio. 

Por isso, o decurso do prazo é de fundamental importância, visto que o direito 
real confere uma forma de prescrição aquisitiva do direito de uso do imóvel público 
possuído. De modo que uma vez preenchidas as condições, o poder público não 
pode se opor à concessão, cabendo o reconhecimento do direito pela via judicial por 
se tratar de direito subjetivo. 

O Estatuto da Cidade previu a concessão de uso especial para fins de moradia 
nos arts. 15 a 20, entretanto, os mesmos foram vetados pelo Presidente da Repúbli
ca. No entanto, o instituto remanesceu como instrumento da política urbana, no art. 
4°, V, h . A idéia contida no Estatuto da Cidade, de ordenação, melhoria e desenvol
vimento das cidades, é voltada para a regularização de imóveis, despontando a neces
sidade de moradia das pessoas que não possuem condições de ter um teto para abri
gar-se. Tanto que ressalvou a regulamentação da matéria por nova proposta do Go
verno ("o Poder Executivo submeterá sem demora ao Congresso Nacional um texto 
normativo que preencha essa lacuna, buscando sanar as imprecisões apontadas"). 

O Estatuto da Cidade, no seu art. 56, permitiu ainda a inclusão "dos termos 
administrativos ou das sentenças declaratórias da concessão de uso especial para fins 
de moradia (art. 167, I, 37) na Lei de Registros Públicos, com o intuito de viabilizar 
o registro cumprindo o objetivo de regulamentar as diretrizes da política urbana 
traçadas nos arts. 182 e 183 da Constituição Federal. 

Em suma, não há como afastar a concessão de uso especial para fins de mora
dia relativamente a imóvel urbano com a objeção do princípio da imprescritibilidade 
dos imóveis públicos. 

Se o poder público não pode se esquivar de outorgar concessão de direito real 
de uso (Estatuto da Cidade, art. 4°, V, g), no âmbito do direito administrativo, 
implementando os dispositivos da Medida Provisória n. 2.220/2001 que regula
mentou a concessão de uso especial para fins de moradia (Estatuto, art. 4°, V, h), 
tampouco pode o judiciário. 

A concessão de uso especial prevista na Medida Provisória n. 2.220/2001, de 
que trata o § lodo art. 183 da Constituição Federal, restringe-se à finalidade de 
moradia tão-somente, não atingindo a concessão lato sensu típica do direito adminis
trativo. Nesse caso, a própria medida provisória já fixa por oposição à natureza de 
direito subjetivo do instituto, os casos em que prevalece a discricionariedade como, 
por exemplo, a autorização de uso prevista no artigo 9°. 

Como o uso concerne a bens particulares e constitui direito real sobre coisa 
alheia - ius in re aliena - ele está contido como atributo do "domínio", que é objeto de 
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usucapião, conforme estatuído no § lodo art. 183 da Constituição Federal. Então, 
pode se entender implícito na demanda de usucapião o pedido de concessão de uso 
especial para fins de moradia. Não por acaso, a Medida Provisória n. 2.220/2001 
impõe requisitos para a concessão do uso especial para fins de moradia muito seme
lhantes ao usucapião urbano, previsto no art. 183 da CF e art. 9° do Estatuto da 
Cidade. 

A concessão de direito real de uso não está condicionado à prévia consulta ao 
poder público, uma vez que ele não poderá se opor, sendo a via judicial o meio posto 
à disposição do particular, caso haja denegação ou omissão do órgão administrativo 
nos doze meses seguintes ao requerimento ou em sendo organizado a ação de usucapião 
pela assessoria jurídica do município. 

Destarte, preceitua o art. 6° da Medida Provisória n. 2.220/2001: 

"O título de concessão de uso especial para fins de moradia será obtido pela via 

administrativa perante o órgão competente da Administração Pública ou, em 

caso de recusa ou omissão deste, pela via judicial. 

[ ... ] 
§ 3° Em caso de ação judicial, a concessão de uso especial será declarada pelo 

juiz, mediante sentença." 

Desde que tenha sido proposta a presente ação de usucapião e o prazo ânuo para 
a solução no âmbito administrativo tenha se exauriu, resta ao interessado o direito de 
ser provida esta. Na falta de requerimento administrativo, a resistência oposta pela 
Estado quanto à procedência da ação de usucapião supre essa providência preliminar. 

Como a concessão de direito real de uso pode ser deduzida da ação de usucapião, 
ela deve ser julgada procedente na hipótese aventada e não rechaçada em razão do 
reconhecimento pela evolução probatória no curso do processo quanto à natureza 
pública do imóvel. 

11. CONCLUSÃO 

a) A concessão de uso especial para moradia constitui direito subjetivo cujo 
exercício se contém dentro dos marcos delineados pela Medida Provisória n. 2.220/ 
2001, visto que se lhe contrapõe o direito de propriedade; 

b) Não é necessário prévio exaurimento das vias administrativas, podendo ser a 
inércia do Estado aferida pela falta de manifestação sobre essa alternativa ao ensejo de 
sua intervenção nas ações de usucapião; 

c) Não há como afastar a concessão de uso especial para fins de moradia relati
vamente a imóvel urbano com a objeção do princípio da imprescritibilidade dos 
imóveis públicos, ainda que este direito real não tenha sido expressamente ventilado 
no pedido inicial da ação de usucapião; 

d) Como muitos cartórios do interior não possuem referência real do imóvel, 
não se pode identificar a priori se o bem é público ou privado. Por isso, além das 
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razões teóricas que justificam a relação de continência entre o pedido de usucapião 
(mais amplo) e o pedido de concessão de uso especial para fins de moradia (mais 
restrito), militam razões de ordem prática que afastam a negligência do autor quanto 
à elaboração do pedido; 

e) O domínio do imóvel é conferido ao Estado, que se presume titular do 
imóvel diante da falta de identificação do proprietário. No mesmo mandado judicial, 
que determina a confecção da escritura em nome do Estado, outorga-se a inscrição 
do direito real em nome do residente-autor da ação de usucapião. 

f) Essa premissa dinamiza a concessão de uso especial para fins de moradia, 
como instrumento da política urbana, previsto no art. 4°, V, h do Estatuto da Cida
de, pois remanescendo como domínio público o Estado pode fazer intervenções 
puntuais mediante pagamento de indenização cujo montante limitar-se-á ao paga
mento das acessões, com o escopo de recuperar o traçado urbanístico em áreas ocupa
das irregularmente 
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1. SíNTESE DOGMÁTICA 

Apesar de compatível com a atual feição ministerial, a função interveniente 
merece ser revista, porque possui menos relevância social, limitando-se, quase sem
pre, aos interesses das partes, por isso o Ministério Público deverá priorizar sua atu
ação como agente promotor de medidas. Os dispositivos legais relativos à atividade 
do custos legis devem ser interpretados em consonância com o perfil da instituição 
delineado pela Constituição Federal, portanto a manifestação ministerial quanto ao 
mérito em feito cível iniciado por terceiros só deverá ocorrer quando este envolver 
interesses individuais indisponíveis ou de grande abrangência coletiva. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 A Revisão da Atividade Interventiva do Ministério Público 

Ao traçar uma nova feição para o Ministério Público, a Constituição Federal, 
considerou-o guardião da coletividade, determinando-lhe uma postura mais atuan
te, ao usar, nos quatro primeiros incisos do art. 129, o verbo promover. Isso modifi
cou a feição desse relevante órgão, pois, até pouco tempo, ele atuava exclusivamente 
perante o Judiciário; hoje, seu trabalho passa a responsabilizá-lo pela intervenção 
direta na sociedade em busca de soluções - que nem sempre são processuais nem 
judiciais - inclusive por meio do inquérito civil, instrumento cujo poder e cuja rele
vância ainda se encontram pouco explorados. 

Tradicionalmente, o Parquetficou conhecido como encarregado de deflagrar a 
ação penal e de intervir, como custos legis, em algumas causas cíveis de reduzida 
repercussão social iniciadas por terceiros, que, em tese, envolveriam interesse público 
Em que pese a relevância, para aquela época, das funções predominantes sob o regi-

Tese aprovada por maioria. 
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me anterior à Carta Cidadã de 1988, muito pouco restou daquele Ministério Públi
co, que deixa o berço esplêndido, onde se encontrava acomodado, para assumir sua 
verdadeira vocação social, com novos e vastos atributos. 

O Código de Processo Civil e a maioria das outras normas anteriores à nova 
ordem constitucional têm índole individualista, até porque, quando promulgados, 
quase não se debatia sobre a coletivização de demandas. Por sua vez, a Constituição 
Federal, de cunho social-democrata, abordou essencialmente a questão dos direitos 
sociais, a ponto de constituir o Ministério Público como o guardião destes. Dada a 
hierarquia das normas, não se pode interpretar o papel do Parquet somente no âmbi
to do Código de Processo Civil, e sim conforme a Constituição da República, que 
sequer menciona expressamente o papel interventivo, embora se possa enquadrá-lo 
entre as funções compatíveis (art. 129, caput, inciso IX). Há, pois, de se 
compatibilizarem as disposições legais que impõem a função de custos !egis do Minis
tério Público ao seu novo perfil constitucional, que enfatiza sua atuação como órgão 
agente e almeja a redução das hipóteses de intervenção passiva no processo civil. 

A intervenção processual , muitas vezes em feitos de pouca ou quase nenhuma 
relevância social, tornou-se tarefa que consome enorme tempo do membro ministe
rial e que, em algumas vezes, continua a existir por mera tradição, sem reflexão 
quanto à sua relevância ou adequação ao perfil institucional. O seu preço tem sido 
muito alto, principalmente para a sociedade, dada a incidência intolerável de desres
peito a seus interesses mais básicos, que não estão sendo corretamente defendidos 
pelo Promotor de Justiça assoberbado por tantos processos. Exatamente por isso, 
defende-se a idéia de que, mesmo nas hipóteses legais de intervenção do Parquet, este 
precisa verificar se, no caso sob exame, de fato existe o interesse público que levou a 
norma a determinar sua manifestação. 

O fato de o feito envolver interesse público não significa que o Ministério 
Público deva discutir direitos que não foram a causa de sua intervenção. A demanda 
sobre honorários advocatícios, mesmo numa ação de alimentos, a divisão de bens 
entre os cônjuges num divórcio são exemplos de matérias nas quais o Promotor nem 
deveria intervir, por fugirem à questão de estado que reclamou sua presença. "O 
campo da atuação do Ministério Público nessas causas é só esse: zelar para que não 
haja disponibilidade indevida do interesse; não é sua tarefa discutir outros aspectos 
periféricos" (MAZZILLI, 2003, p. 163). Há quem entenda indispensável oferecer 
parecer em todas as fases processuais, no entanto a ciência dos principais atos, com 
eventual manifestação facultativa se necessária, mostra-se suficiente para preservar o 
interesse público. "Somente o abandono de todas as atribuições sem relevância social 
e que não coadunam com o atual perfil constitucional tornará possível uma atuação 
eficiente na área criminal e dos direitos sociais, inclusive com remanejamento interno 
de Promotores e Procuradores de Justiça, ganhando-se o reconhecimento de toda 
sociedade" (BORGES, 2000, p. 34). 

Apesar disso, o Ministério Público permanece intervindo em processos nos 
quais há evidente disponibilidade dos direitos envolvidos ou de pequena relevância 
social, como o mandado de segurança, acidente de trabalho, separação e divórcio que 
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não envolvem menores, habilitações de casamento, alvarás, inventários em que há 
testamento. Tais situações não podem continuar, pois, apesar da taxatividade das leis 
ordinárias quanto à intervenção ministerial, não haverá irregularidade alguma no ato 
do Promotor de Justiça que se escusa de manifestar-se em tais feitos, eis que tais 
normas precisam ser relidas em razão dos arts. 127 e 129 da Carta Magna: enquanto 
aquele traça o perfil institucional, este determina que somente se conferirão outras 
atribuições ao Ministério Público se compatíveis com sua finalidade, ou seja, desde 
que realmente presente o interesse público. 

2.2 A Transfiguração das Leis Determinantes da Intervenção 

A interpretação de uma lei deve ser feita de acordo com a época de sua aplica
ção, ou seja, ela passa por uma mutação gradual de acordo com a estrutura normativa 
da legislação mais nova, de forma a oferecer-lhe um novo sentido dos objetivos 
teleológicos. Modificando-se o direito constitucional, necessariamente há de ser 
readequada a aplicação da norma inferior, sob pena de ela não ser recepcionada, 
ocorrendo o fenômeno da transfiguração, citado por Canotilho Gomes (1995, p. 
138): "Essa transfiguração de um dispositivo legal pode verificar- se notadamente, 
em virtude do advento de outra Constituição, caso em que esta passa a ser o funda
mento de validade das leis pretéritas, o que não raro, muda radicalmente o respectivo 
sentido". Todo exercício hermenêutico reclama uma atividade contínua de superação 
de entendimentos contrastantes, para que as leis "possam ser aplicadas em consonân
cia com as exigências da sociedade em determinado momento e lugar" (REALE, 
1987, p. 167). Essa exegese pode ser influenciada: (a) pelas mudanças na estrutura 
do ordenamento jurídico; (b) por uma clara tendência da legislação mais recente; (c) 
por uma nova compreensão da ratio legis ou dos critérios teleológico-objetivos e (d) 
por necessidade de adequação das normas anteriores à Constituição aos princípios 
constitucionais supervenientes. Tais fatores podem fazer que uma interpretação, que 
antes era correta, deixe de sê-lo. (CANOTILHO GOMES, 1995, p. 809). Por 
conta disso, há de se reler toda a atuação do Ministério Público como custos legis, 
baseando-se-a no seu perfil constitucional. 

2.2.1 Nas Habilitações de Casamento 

Indaga-se qual seria a relevância da intervenção do Ministério Público nas 
habilitações de casamento. Nos termos do artigo 67 da Lei n. 6.015/73,1 ela se 
fundamentava na necessidade de resguardar-se uma eventual nulidade do casamen
to, instituto à época tão relevante ao qual, inclusive, atribuía-se a indissolubilidade. 

1 Art. 67. § 10 Autuada a petição com os documentos, o oficial mandará afixar proclamas de casamento 
em lugar ostensivo de seu cartório e fará publicá-los na imprensa local, se houver; em seguida, abrirá 
vista dos autos ao órgão do Ministério Público, para manifestar-se sobre o pedido e requerer o que for 
necessário à sua regularidade ( ... ). 

COMISSÃO TEMÁTICA II - ÁREA CíVEL E ES PECIALIZADA - INFÂNCIA E JUVENTUDE 519 



MILLEN CASTRO MEDEIROS DE MOURA 

Essa superproteção se tornou inócua ou dispensável, com a Lei n. 6.515/77 (do 
Divórcio). Associado a isso, vieram as Leis n. 9.278/96 (que regula a união estável), 
n. 10.352/01 (que modificou o artigo 475, inciso I, do CPC, não mais sujeitando as 
ações de anulação de casamento ao reexame necessário, o que demonstra a ausência 
de interesse público nesse instituto) e n. 10.406/02 (que instituiu o novo Código 
Civil e modificou o conceito de entidade familiar); tudo a demonstrar a disponibili
dade dos direitos envolvidos na habilitação de casamento, que tem praticamente 
interesse de caráter patrimonial dos nubentes. Todos esses fatos, associados, levam à 
conclusão de que a manifestação do Ministério Público nessa área transformou-se 
em mera formalidade, sem fins protetivos. 

Com o novo Código Civil (Lei n. 10.406/2002), tornou-se mais pífia a par
ticipação ministerial. Pela topografia dos dispositivos pertinentes, observa-se que o 
Promotor de Justiça hoje se constitui em mero conferente da documentação acostada 
pelos nubentes, já que o procedimento ser-Ihe-á remetido antes mesmo da publica
ção do edital, e não mais depois do prazo de manifestação de terceiros quanto aos 
impedimentos. 

Ora, não há qualquer interesse público ou mesmo utilidade prática em tal hm
ção, pois o Oficial do Cartório do Registro Civil pode muito bem exercer essa ativida
de, como, de fato, já o vem fazendo. Alegar que o Ministério Público está, nesse caso, 
agindo como fiscal da lei é atribuir demasiada importância a essa vistoria, principal
mente quando inexiste qualquer valor social nessa atividade, enquanto atribuições mais 
relevantes estão a exigir o zelo dessa instituição. Considerar que estaria atuando como 
fiscal dos registros públicos não justifica esse absurdo, pois o exame dos documentos 
não existe nos pedidos de assento de nascimento, óbito, emancipação ou outros atos 
cartorários do registro civil, tão ou mais relevantes que a habilitação de casamento. 
Além de desmerecer até mesmo a inteligência do serventuário, ao determinar que o 
Promotor de Justiça verifique se este recebeu e juntou a documentação do art. 1.525 
do Código Civil, esta norma impõe dupla fiscalização, eis que o juiz, ao realizar a 
homologação (também despicienda), irá examinar os mesmos requisitos. 

Por mais que se tente extrair a razão dessa intervenção ministerial, não há 
como se deduzir a relevância social, os interesses sociais ou indisponíveis envolvidos. 
Ressalte-se que essa atuação afronta a Carta Magna, que, no art. 98, lI, incumbiu
a a outro órgão, ao determinar que os Estados criem "a justiça de paz, remunerada, 
composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de 
quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de 

ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação ( ... )" (grifos nos
sos) . Ademais, o art. 30 do ADCT manteve os atuais juízes de paz, conferindo-lhe 
os mesmos direitos e atribuições dos que virão a ser eleitos, por isso eles é que deverão 
conferir as habilitações de casamento, assim "deve o Ministério Público imediata
mente deixar de se manifestar em processos de habilitação, entregando referido mis
ter aos atuais juízes de paz" (BORGES, 2000, p. 36). Evidentemente, onde não 
existe essa Justiça especial nem os juízes de paz anteriores à Constituição, deverá o 
Estado desincumbir-se de criá-la, e não o Ministério Público continuar a usurpar 
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essa função pública que pertence àquela, sob pena de nunca ela vir a ser instituída 
por comodidade dos governantes. Mostra- se evidente a opção da Lei Superior pela 
racionalização da atuação do Judiciário e do Ministério Público ao retirar-lhes essas 
atividades, que pouca importância social possuem, e atribuírem-nas a leigos, entre
tanto a norma ordinária, numa evidente incoerência, insiste em amesquinhar a fun
ção ministerial e exigir a sua manifestação. 

Deve, pois, o Parquet deixar de se manifestar em habilitações de casamento 
regulares que envolvam simples conferência de documentos, passando a fazê-lo so
mente em casos excepcionais, tais como oposição de impedimento (Lei n . 6.015/73, 
artigo 67, § 5°), justificação de fato necessário à habilitação (artigo 68) e pedido de 
dispensa de proclamas (artigo 69), na esteira do que já recomendaram os Colégios de 
Procuradores de alguns Estados, como São Paulo.2 

2.2.2 No Direito de Família e de Sucessões 

Necessário também rever a intervenção do Ministério Público nas ações de 
separação judicial e divórcio. Antes considerado instituição sagrada e indissolúvel, o 
casamento transformou-se em mero contrato passível de ser desfeito pela vontade das 
próprias partes. Além disso, a união estável, pela própria Constituição Federal, pas
sou a ser equiparada ao casamento. Por que, então, permanecer interferindo necessa
riamente nos feitos que envolvem este se não há a mesma obrigatoriedade quanto aos 
referentes àquela? Não bastasse isso, com a banalização das separações e divórcios, 
fruto de modificação social, não é exigido mais aquele rigor em insistir-se em manter 
o vínculo matrimonial; o esforço dos Promotores deve passar a recair somente nos 
interesses dos incapazes envolvidos, não mais em relação a aspectos patrimoniais e 
conjugais apenas, que não possuem qualquer relevância social, idéia que, a cada dia, 
vem alcançando maior número de defensores: 

Mas, não havendo motivos para duvidar do equilíbrio das disposições ajusta

das harmonicamente entre cônjuges maiores e capazes, não haveria por que 

intervir o Ministério Público, até porque, 110 dia-a-dia, são esses mesmos côn

juges que dispõem de seu patrimônio, cuidam dos fIlhos e sustentam o lar 

(MAZZILLI, 2003, p. 169). 

o Ministério Público não pode mais atuar como guardião do vínculo conjugal 
ou societário. A Carta Magna consagrou a dissolubilidade do casamento e reconheceu, 
como entidade familiar, qualquer dos pais e seus descendentes, prescindindo daquele 
vínculo conjugal, portanto não se pode falar mais que a indissolubilidade do casamento 
equivale à preservação da família e que aquela seria, em tese, interesse social. 

2 Ato (N) n. 28912002-PG]/CGMP/CPJ, de 30 de agosto de 2002 (Pt. n. 37.525102), publicado no 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 112 (166), sábado, 31 de agosto de 2002, p.34. 
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o mesmo se diga quanto à ação de meação e justificativa de concubinato pro
posta entre partes capazes que buscam a declaração da união estável e conseqüente 
divisão dos bens, sem qualquer pedido concernente a filhos incapazes, ação que não 
apresenta os requisitos do art. 82, do CPC, uma vez que a hipótese não envolve 
questão de estado e o interesse material é disponível, não importando que o feito 
tramite pela Vara de Família, como, inclusive, já reconheceu a jurisprudência: 

Concubinato - Ação a ele relativa - Descabimento da intervenção do Ministé

rio Público - Sociedade de fato que, embora com maior proteção conferida pela 

CF (art. 226, § 30
), não erigiu à condição símile do casamento - Hipótese, 

portanto, não prevista no art. 82 do CPC (AI 157.601-1-7a Câm. Cív. - TJ

SP - j. 23.10.91, el. Des. Sousa Lima - RT674:120). 

o M inistério Público não precisa fiscalizar ações de separação de corpos entre 
capazes, sem pedido relativo a filhos menores. O descumprimento do dever conjugal 
de coabitação não extrapola os limites dos interesses individuais de cada cônjuge, 
nada podendo o Promotor de Justiça fazer, em caso de descumprimento de um deles 
caso o outro se resigne e não o acione, o que explicita a disponibilidade de tal direito. 

Não há também por que o Parquet intervir nas cautelares de arrolamento de 
bens, preparatórias ou incidentais de separação judicial entre capazes, pois, nesses 
casos, a discussão refere-se à titularidade dos cônjuges sobre bens patrimoniais, por
tanto interesses individuais disponíveis. 

Em qualquer dessas ações supracitadas que envolvam cônjuges ou companhei
ros, o Promotor de Justiça deve manifestar- se somente quando elas envolverem inte
resses de incapazes, por força do inciso I do art. 82 do CPC, e não mais para "preser
var o vínculo matrimonial", tarefa que há muito deixou de constituir interesse públi
co. Abraçando essa tese, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do 
Ministério Público de São Paulo editaram recomendação facultando a intervenção 
ministerial na maioria dessas hipóteses.3 Trata-se de entendimento moderno, a ser 
seguido pelo legislador processual civil, o qual deve espelhar-se no Código de Proces
so Civil português, cujos arts. 1407 e 1408, ao cuidarem do divórcio e da separação 
judicial, nada mencionam acerca da intervenção ministerial. Com isso, a intervenção 
se justificaria não pela natureza da lide, que hoje não mais engloba interesse público, 
mas pela presença de incapazes, quando existentes. 

Da mesma forma, nos inventários, cujos herdeiros são capazes, mesmo haven
do disposição de última vontade, o Ministério Público deve deixar de intervir, afinal 
o objeto da ação é renunciável e, portanto, disponível. Há de acabar o ranço do 
passado em que se buscava preservar a vontade do de cujus, a qual já foi perfeitamente 
exposta em ato público, geralmente lavrado perante serventuário da justiça, cabendo 

3 Art. 3° do Ato (N) n. 313/03-PGJ-CGMP, de 24 de junho de 2003 (Pt. n. 55.615/03), publicado no 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 113(117), quarta-feira, 25 de junho de 2003, p. 35. 
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ao magistrado fazê-la valer. Não se vislumbra qualquer interesse indisponível, seja 
pela qualidade da parte, que era capaz, seja pela natureza da lide, na qual não existe 
indisponibilidade. 

Nas ações de alimentos, entre partes maiores e capazes, não há interesse públi
co social ou individual indisponível, apenas hipossuficiência financeira, a qual, por si 
só, não exige a intervenção ministerial. O pedido, em tais hipóteses, não extrapola os 
limites dos interesses individuais dos ascendentes e descendentes ou dos ex-esposos. 
Em tais casos, qualquer dos interessados pode renunciar ou nem os demandar, hipó
teses em que o Ministério Público não possui legitimidade para eventual substitui
ção processual. Mais uma vez demonstrando ter avançado na racionalização, no art. 
3°, IV, do ato supracitado, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral 
em São Paulo facultaram a intervenção em tais hipóteses.4 

2.2.3 Nos Mandados de Segurança 

Matéria que merece profunda releitura é a interferência ministerial no man
dado de segurança. A Lei n. 1.533/1951 estabelece a imperativa remessa dos autos 
ao representante ministerial após as informações da autoridade coatora, independen
temente de a ação versar sobre interesses indisponíveis ou disponíveis. Essa oitiva vem 
sendo considerada como obrigatória manifestação quanto ao mérito. Tal posição 
poderia até ser aceita antes do atual texto constitucional, porque, na época da edição 
da Lei n. 1.533/51, imperava a noção de que cabia ao Parquet a representação judi
cial da União, contudo essa função deixou de pertencer-lhe, pois o art. 129, caput, 
IV, da Constituição Federal proibiu-lhe a representação judicial dos interesses de 
pessoas jurídicas de direito público. 

Tornou-se regra, atendendo-se apenas ao rito, os Promotores de Justiça emiti
rem pronunciamento em torno do mérito de todos os mandados de segurança. Essa 
forma de atuar gera uma situação paradoxal e insustentável juridicamente: preten
sões idênticas podem ser, ou não, analisadas pelo Ministério Público, a depender de 
o advogado escolher recorrer ao mandamus ou a uma ação de conhecimento ou a uma 
cautelar. Imagine-se um funcionário público que tenha sido despedido e entenda 
que esse ato ocorreu em contrariedade ao direito. Essa pessoa terá a seu dispor dois 
caminhos - ambos, conduzindo à satisfação de seu direito: o mandado de segurança 
e o procedimento ordinário. Se optar por aquele, haveria exigência do pronuncia
mento do Promotor de Justiça, por se entender que há interesse público exigido pela 
espécie da lide; se, não obstante, preferir o procedimento ordinário, a manifestação 
ministerial tornar-se-ia dispensável- como se o interesse público desaparecesse com 
a troca de ritos. A interpretação literal da norma leva ao absurdo de a intervenção do 
Ministério Público ficar ao alvedrio do autor, que tem a liberdade de escolher o rito. 

4 Art. 3° do Ato (N) n. 313/03-PGJ-CGMP, de24 dejunho de 2003 (Pt. n. 55.615/03), publicado no 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 113(117), quarta-feira, 25 de junho de 2003, p. 35. 
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Tal exegese, além de conduzir aos paradoxos apontados, torna-se verdadeiro obstá
culo a uma atuação mais efetiva do Ministério Público na defesa do interesse público 
qualificado, devido ao desperdício de tempo desviado para tratar de questões meno
res, sem qualquer alcance social, apenas por estarem veiculados por uma ação de rito 
especial. 

Faz-se necessário rever a forma de manifestação ministerial em ações dessa 
espécie. O art. 10 da Lei n. 1.533/51 não exige manifestação sobre o mérito, mas 
oitiva da instituição. O ideal seria seguir o modelo adotado pelo México, onde, em 
relação ao amparo (instituto similar ao nosso mandamus), segundo Sérgio Neves 
Coelho (2001, p. 580), "é obrigatória a vista dos autos em todos os feitos atinentes 
ao amparo, todavia a manifestação de mérito do Ministério Público só ocorre quando 
houver interesse público.". 

A intervenção do Parquet em ação mandamental é obrigatória para que este 
verifique, em cada feito daquela espécie, se há interesses sociais e individuais indis
poníveis que legitimem a sua manifestação no mérito, contudo deve-se adentrar no 
mérito apenas quando, de acordo com o entendimento formulado pelo seu membro, 
caracterizar-se, no caso concreto, interesse jurídico passível de tutela, posição que a 
jurisprudência vem confirmando: 

Qyer o Legislador que o Ministério Público tome conhecimento do pedido de 
Segurança e verifique se há necessidade de algum pronunciamento. No entan

to, em nenhum momento, a Lei diz que deste conhecimento deve resultar 

manifestação expressa do Fiscal da Lei. (Revista do E. STJ, Brasília, ano 4, v. 

29; 283-561, jan. -1992, p.p 446-447, voto de Vista do Ministro Gomes de 

Barros no Resp n. 9.279) 

Um critério fundamental para preservar a coerência do ordenamento jurídico e 
o respeito aos fins constitucionais da instituição passa a ser este: a manifestação do 
Ministério Público no mérito da controvérsia deduzida em mandado de segurança só 
é exigível nos casos em que ela também ocorreria, se o mesmo conflito fosse deduzido 
em uma demanda pelo rito ordinário. Os determinantes da intervenção são o pedido 
e a causa de pedir, e não o rito. O art. 10 da Lei n. 1.533/51 tem que necessariamen
te ser interpretado em conjunto e harmonicamente com a Constituição, pois não é a 
condição relativa ao rito adotado, que reclama a intervenção, mas sim a natureza 
jurídica da demanda deduzida, envolvendo a defesa do regime democrático e os inte
resses sociais e individuais indisponíveis. 

Tratando-se de mandado de segurança, configura-se o interesse público secun
dário (da pessoa jurídica de direito público), contudo nem sempre se faz presente o 
primário (da coletividade), no q al é imperativa a criteriosa apreciação do órgão minis
terial. Há quem afirme que, dentre os objetivos buscados pela Lei n. 1.533/1951, 
quando estabeleceu a oitiva do Ministério Público, independente do interesse público 
primário, estaria o de possibilitar a análise da eventual prática de ato de improbidade 
ou de abuso de autoridade, no entanto isso não justifica a intervenção desnecessária em 
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tantos feitos, principalmente porque, verificando-se indícios daquelas situações, o juiz 
poderá utilizar-se do disposto no art. 40 do Código de Processo Penal.s 

2.2.4 Nos Procedimentos de Jurisdição Voluntária 

Intervenção que vem sendo muito discutida pelos doutrinadores e Tribunais 
refere-se aos procedimentos de jurisdição voluntária, questão que não precisaria de
mandar muita discussão por se tratar apenas de leitura do art. 1.105 do Código de 
Processo Civil conforme a Constituição Federal, sob pena de se considerá-lo como 
não-recepcionado. Em primeiro lugar, há de se entender por que, não havendo lide, 
a lei entendeu por bem colocar sob a guarida do juiz aquelas situações chamadas de 
jurisdição voluntária. 

O legislador exige a intervenção estatal para a validade de diversas situações de 
interesse aparentemente particular porque, nelas, existe a possibilidade de virem a ocorrer 
conflitos que atentarão contra o interesse público ou porque seu resultado poderá ul
trapassar o mero interesse dos envolvidos. Assim, para a aquisição de imóveis, a lei exige 
a escritura pública feita pelo tabelião de notas; já a habilitação de casamento deve ser 
providenciada perante o oficial do registro civil. Em outras situações, contudo, a lei 
entendeu necessário que o juiz interfira não porque existem interesses conflituosos e 
atividades parciais dos interessados, a serem substituídas pela sua, imparcial, mas por
que a lei considerou indispensável a vigilância judicial sobre os valores envolvidos nesses 
processos que poderiam vir a ser feridos, em prejuízo da sociedade (DINAMARCO, 
1980, p. 34). São os casos de jurisdição voluntária, que se regem pelas regras dos arts. 
1.103 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Como é o interesse público que preside a escolha dos casos a serem submetidos 
à jurisdição voluntária e como cabe ao Ministério Público a defesa natural daquele, 
uma corrente de estudiosos, inclusive Nélson Nery Junior (1986) entende ser im
prescindível a presença desse órgão em todos aqueles. Por conta disso, defendem a 
interpretação declarativa do art. 1.105 do Código de Processo Civil, segundo o qual 
"serão citados, sob pena de nulidade, todos os interessados, bem como o Ministério 
Público." (grifo nosso). 

Essa, todavia, não se constitui na melhor exegese. Em face da crescente inge
rência do Estado na vida privada, tem-se estendido o âmbito de atuação dessa admi
nistração judicial dos interesses privados, casos em que a atividade judicial assume 
caráter fiscalizatório, tanto quanto o desenvolvido pelo Ministério Público . Por con
ta disso, afirmar que este deve intervir, indiscriminadamente, em todos os processos 
de jurisdição voluntária significa "uma superfetação, ou seja, o juiz já entra como 
fiscal da regularidade daqueles atos que podiam ser realizados em sua presença, de 

5 Art. 40 do CPP: "Qyando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem 
a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos 
necessários ao oferecimento da denúncia" 
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forma que acrescer o Ministério Público em todos os casos de jurisdição voluntária é 
colocar um fiscal para o fisca!' (DINAMARCO, 1986, p. 316). 

A lei poderia ter previsto essa superproteção, no entanto não o fez, pois há 
necessidade de uma interpretação sistemática, segundo a qual o Parquet só intervém 
quando existem interesses indisponíveis em jogo, ou, como diz Mazzil1i (1991, p. 
420), "uma categoria especial de interesse público correlata à sua destinação 
institucional". Há casos do Título II do Livro IV do CPC que tratam de direitos 
tipicamente individuais e disponíveis, o que não justifica "a participação do Ministério 
Público, como alienação de coisa comum, administração ou locação de coisa comum, 
alienação de quinhão em coisa comum e especialização de hipoteca legal" (BEDAQUE, 
1989, p. 56) . Mais adequada, portanto, é a exegese restritiva, transpondo, para a juris
dição graciosa, a norma contida no art. 82 do Código de Processo Civil, que dá legiti
midade ao Ministério Público quando existente um interesse indisponível. Esse é o 
entendimento abraçado pela Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral em 
São Paulo, que, no inciso IV do art. 3° da multicitada recomendação, facultou a inter
venção ministerial no "procedimento de jurisdição voluntária em que inexistir interesse 
de incapazes ou não envolver matéria alusiva aos registros públicos". 6 ° art. 1.105 supracitado integra a legislação processual para estender aos pro
cedimentos de jurisdição voluntária o princípio da necessária intervenção quando 
houver interesse público. Esse dispositivo deve ser lido com a expressão final se fl1' o 
caso, que se encontra implícita, como demonstra sua interpretação sistemática, isso 
porque a lei poderá cometer outras atribuições ao Ministério Público, desde que 
compatíveis com sua finalidade (MILARÉ, 1984, p. 143), como já tem decidido a 
linha majoritária da jurisprudência: 

Intervenção do MP. É dispensável a intervenção do Ministério Público nos 

procedimentos de jurisdição voluntária onde não haja interesse de incapaz ou 

interesse público, pois o CPC 1105 deve ser entendido em consonância com o 

disposto no CPC 82. O CPC 1105, portanto, deve ser lido com a expressão 
final 'se for o caso' impücita como demonstra sua interpretação sistemática (20 

TACivSP, 5" Câm., Ap 36339, reI. Kazuo Watanabe, v.u.,j. 26.8.1976). 

(No mesmo sentido: P Câmara Cível-TJ-RS - Ap. n. 39.469- Santa Maria, 

reI. Túlio Medina Martins, RJTJRGS, ano 17, n. 90, 1982, p. 405; Apelação 
Cível n. 145921999 - Ac n. 0382572002 - Ação Originária - Alvará Judicial 

- 4" Câmara Cível do TJMA, Buriti, ReI. Jamil de Miranda Gedeon Neto,j . 
25 .02.2002, Publ. 23.04.2002; Apelação Cível n.143.308-7, 8" Câmara Cível 
do TJPR, União da Vitória, ReI. Des. Celso Rotoli de Macedo. j. 03.12.2003; 
Apelação Cível n. 99.005511-6, P Câmara Civil do TJSC, Chapecó, ReI. 

Des. José Volpato de Souza. j. 09.04.2002; STJ - Recurso Especial- Proc. 

6 Art. 3° do Ato (N) n. 313/03-PG]-CGMP, de 24 de junho de 2003 (Pt. n. 55.615/03), publicado no 
DOE, Poder Executivo, Seção I, São Paulo, 113(117), quarta-feira, 25 de junho de 2003, p. 35 
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199400107498-RJ - 4a Turma -18.02.1997 - D]17.03.1997 p. 7505 - Rel. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira - R ePro 581288) 

2.2.5 Nos Recursos interpostos por Terceiros 

Tema que também merece reflexão é a reiteração de pareceres num mesmo 
feito. Nos processos cíveis, o Promotor de Justiça, como fiscal da lei, participa de 
todas as fases e, ao final da instrução, exara seu parecer. Mesmo assim, havendo 
recurso, alguns opinam outra vez, a despeito de já terem exposto seu ponto de vista 
nos memoriais. Remetidos os autos ao Tribunal, o Parquet emite outra opinião, 
desta vez por um Procurador de Justiça. Assim, enquanto o Poder Judiciário, órgão 
incumbido de decidir a lide, manifesta -se em duas oportunidades (sentença e acórdão), 
o Ministério Público o faz três vezes. O argumento que se levanta em defesa dessa 
manifestação do Promotor de Justiça pós-sentença diz respeito ao regular 
processamento do recurso, o que não se deve levar em consideração, pois não possui 
efeito preclusivo o juízo de admissibilidade proferido pelo julgador a quo, fazendo-se 
necessário que o Tribunal volte a examiná-lo de ofício, o que torna despiciendo que 
o seja em primeiro grau. Assim, analogicamente, é o Procurador quem deverá anali
sar a existência dos pressupostos de admissibilidade do recurso, ou, caso se entenda 
necessária essa atuação pelo Promotor de Justiça, dispensável deveria ser a manifesta
ção quanto ao mérito. 

Diante da sobrecarga de trabalho, esta constante sobreposição de opiniões se 
mostra desnecessária e irracional. Pode-se até mesmo dizer que "a situação está em 
descompasso com o princípio da unidade do Parquet, posto que existem manifesta
ções em várias fases de um mesmo processo, por órgãos ministeriais distintos, como 
se pertencessem a instituições diversas, uma opinando após a outra" sobre a mesma 
matéria (SCIORILLI, 2000, p. 31). O ideal, portanto, encontra-se na seguinte 
solução: quando intervém como custos legis, ao invés de se manifestar em grau de 
recurso sobre as razões e contra-razões das partes, o Promotor de Justiça deverá con
signar que se limita a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso por
que, quanto ao mérito, o Procurador de Justiça se pronunciará. Essa, aliás, foi a 
recomendação expedida em ato conjunto da Procuradoria-Geral de Justiça, do Colé
gio de Procuradores e da Corregedoria-Geral de São Paulo.7 Também ajurisprudên
cia em vários Estados, já propugna essa idéia, da qual se extrai o acórdão abaixo: 

Data venia, improcede o pedido de diligência. O Ministério Público é uno e 

indivisível, cabendo às Promotorias de Justiça atuarem no processo como custos 

legis até o esgotamento da jurisdição de primeira instância e à Procuradoria de 

Justiça exercer as mesmas h1l1ções em segundo grau. In casu, ao prolatar a sen-

7 Ato (N) n. 243/00-PG]/CGMP/CP], de 30 de novembro de 2000 (protocolado 11. 58.549/97), 
publicado no DOE, Seção I, 7 de dezembro de 2000. 
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tença, o órgão judicante de primeiro grau esgotou a sua jurisdição, quanto ao 

poder a ele inerente de conhecer, prover, recolher os elementos de prova e decidir. 

Com a interposição do recurso, restou-lhe o poder de processar o recurso e remetê

lo ao órgão de devolução. Com a sentença, outrossim, esgotou-se a função da 

Promotoria de Just.iça de primeira instância, cabendo à Procuradoria de Justiça 

fiscalizar todos os atos praticados a partir do açulamento da jurisdição de segundo 

grau com a petição recursaL Em sendo assim, o parecer recursal do Promotor de 

Justiça é desnecessário na espécie, sendo suprido pelo parecer da Douta Procura

doria de Justiça, já emitido. Rejeito, pois, a preliminar de conversão do julgamento 

em diligência suscitada pela douta Procuradoria de Justiça (TJMG, Ac 2.972/8). 

3. CONCLUSÃO 

Para que o Ministério Público continue respondendo à altura das garantias 
que lhe foram conferidas e ass ma-se como guardião dos interesses coletivos, urge 
reinterpretar o conceito de interesse público, que outrora norteou o legislador ordi
nário ao atribuir-lhe a função de fiscal da lei em feitos iniciados por terceiros. Há de 
evitar o parecerismo desnecessário e revitalizar sua atuação como promotor de medi
das também na área cível, como já vem o faz na penal. A previsão normativa na 
legislação infraconstitucional não impede a racionalização de suas atribuições, por se 
tratar de tarefa interpretativa na maioria dos casos. 

O consenso institucional e as reformas legislativas são processos naturalmente 
demorados, contudo já se cogita de mecanismos que deleguem a um órgão da admi
nistração superior da Instituição o poder de estabelecer súmulas normativas sobre as 
hipóteses de intervenção do Parquet. Estas súmulas se tornariam um mecanismo 
uniformizado r e flexível para as hipóteses de intervenção, limitando-se, sobremanei
ra, os riscos da atuação discricionária, senão aleatória, do Promotor de Justiça. 

A legitimidade ministerial e a manutenção ou ampliação dos seus poderes de
pendem do êxito no cumprimento de suas atribuições constitucionais; cabe à própria 
instituição zelar pela sua reforma interna, pela adequação de suas tarefas às demandas 
sociais, delineando seu perfil a fim de atender ao real interesse público. O povo cobra, 
cada vez mais, resultados efetivos do Ministério Público, a quem foram atribuídas 
tantas garantias e poderes, portanto cabe a este assumir de fato o papel de defensor da 
sociedade e admitir que muitas de suas atribuições, por vezes, não vêm sendo efetiva
mente cumpridas. Esse déficit ocorre exatamente porque a instituição se encontra 
assoberbada, por ainda abraçar atividades que não se enquadram no seu perfil constitu
cional, situação que urge ser modificada para a sua própria sobrevivência. 

4. PROPOSiÇÕES 

1. A atuação como custos legis merece ser racionalizada, ocorrendo somente se 
existir o interesse público qualificado pela Constituição Federal, ou seja a defesa dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis. 
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2. O Promotor de Justiça só precisa manifestar-se em habilitações de casa
mento quando houver incapazes ou em casos excepcionais, como oposição de impe
dimento e pedido de dispensa de proclamas. 

3. A intervenção ministerial em feitos de família e de sucessões só é obrigatória 
quando estes envolverem incapazes. 

4. A Lei n. 1.533/51 estabelece a imperativa oitiva ministerial em mandados 
de segurança, o que não significa imprescindível manifestação quanto ao mérito, a 
qual só deve acontecer se presentes interesses indisponíveis. 

5. O art. 1.105 do Código de Processo Civil deve ser lido com a expressão 
final se for o caso, o que significa que o Ministério Público só deverá adentrar o mérito 
se o direito envolvido for qualificado pela indisponibilidade. 

6. Qyando intervém como custos legis, em vez de se manifestar em grau de 
recurso sobre as razões e contra-razões das partes, o Promotor de Justiça deve limitar
se a examinar os pressupostos de admissibilidade do recurso porque o pronuncia
mento quanto ao mérito constitui atribuição do Procurador de Justiça. 
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A MAIORIDADE DO ALIMENTANDO E O FIM DO 
DEVER DE SUSTENTOI SUBSISTÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO ALlMENTAR* 

Carla Brant Corrêa Sebba Roriz 

Promotora de Justiça/GO 

Resumo: Novo Código Civil - Novo tratamento dado à maioridade civil aos 
18 anos. Fim do Poder familiar. Fim do dever de sustento, mas pode subsistir a 
obrigação alimentar se o alimentando não possuir recursos próprios para a subsistên
cia, seja em razão dos estudos, da incapacidade ou de enfermidade. Desnecessidade 
de nova ação de alimentos. Necessidade de Ação Exoneratória por parte do devedor 
ou pedido formulado nos próprios autos da ação de alimentos já interposta. Funda
mento grau de parentesco. Princípio da solidariedade familiar. 

I. INTRODUÇÃO 

o presente trabalho propõe a discussão sobre a temática: Maioridade civil aos 
dezoito anos, fim do pátrio poder e o dever de sustento face à nova ordem civil, e a 
possibilidade de subsistência da obrigação alimentar dos pais para com os filhos mai
ores diante da ausência de meios para prover sustento próprio, com fundamento no 
grau de parentesco e no princípio da solidariedade familiar. 

Tal redução decorreu do inquestionável maior grau de liberdade do jovem do 
século XXI, exteriorizado nas mais diversas formas e exemplos, o que faz com que 
adquira conhecimento das malícias sociais com antecedência significativa. 

Ainda assim, necessária reflexão sobre debates suscitados: Não desobrigação au
tomática do alimentante e necessidade de ajuizamento pelo devedor de uma ação para 
a efetiva exoneração dos alimentos ou pedido nos próprios autos da ação de alimentos. 
Ao contrário, outros defendem a desnecessidade de ação exoneratória, já que houve o 
fim do dever legal de sustento. Neste sentido, militam três correntes doutrinárias. 

11. DA CONCEITUAÇÃO: ALIMENTOS E SUAS ESPÉCIES 

A palavra alimentos vem significar tudo o que é necessário para satisfazer aos 
reclamos da vida. São as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades 
vitais de quem não pode provê-las por si. 

Tese aprovada por maioria. 
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N O dizer de Yussef Said Cahali: 

"Alimentos são as prestações devidas, feitas para quem as recebe possa subsis

tir, isto é, manter sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do 

Corpo) como também intelectual e moral (cultivo da educação do espírito, do 
ser racional)". 

Neste mesmo sentido, preleciona Corrêa Teles: 

"Por alimentos entende-se, não só casa, cama, mesa e vestido; mas também 

ensino de letras ou de ofício, e cura de moléstias (Surdus, de alim. TA.q et seq; 

Heinecius, p. 4, § 260)". 

Pela doutrina pátria, os alimentos classificam-se segundo vários critérios. As
SIm veFmos: 

1) Qyanto à natureza: A) alimentos naturais - são aqueles estritamente neces
sários para a mantença da vida de uma pessoa, compreendendo tão somente a ali
mentação, a cura, o vestuário, habitação - (necessarium vitae). B) alimentos civis - são 
aqueles concernentes às necessidades intelectuais, morais, recreativas (necessarium 
p ersonae). 

2) Qyanto à causa jurídica: A) Resultante da lei - são aqueles decorrentes de 
uma obrigação legal, se devem por direito de sangue (ex iure sanguinis) ou por natu
reza familiar, em decorrência do matrimônio; B) Resultante da vontade: são aqueles 
que se constituem em decorrência de uma declaração de vontade, inter vivos ou mortis 
causa. Presta-se em razão de contrato ou disposição de última vontade; c) Resultante 
do ato ilícito - delito: o direito aos alimentos pode nascer a benefício do necessitado, 
sem que ele próprio, tenha buscado intencionalmente esse resultado, tais como as 
obrigações decorrentes da prática de ato ilícito, representa ela uma indenização de 
dano ex-delito. 

3) Qyanto à finalidade : A) alimentos provisionais: São aqueles que são conce
didos para a manutenção do suplicante, ou deste e de sua prole, na pendência de um 
processo de separação judicial, de divórcio, de nulidade ou anulação de casamento. 
Compreendendo também para cobrir despesas da lide. B) alimentos regulares ou 
defmitivos: são aqueles estabelecidos pelo juiz ou mediante acordo das próprias par
tes, com prestações periódicas, de caráter permanente, ainda que sujeitos à eventual 
revisão. 

4) Qyanto ao momento da prestação: A) alimenta fittura - são alimentos que 
se prestam em virtude de decisão judicial ou acordo, e a partir dela. B) alimenta 
praeterita - são anteriores às decisões judiciais ou acordos (Pontes de Miranda). 

5) Qyanto à modalidade da prestação: A) Obrigação alimentar própria: são 
aqueles que se relacionam diretamente com o necessário para a manutenção do ali
mentando. B\ Obrigação alimentar imprópria: Sob forma de pensão, assegurando ao 
alimentando o direito de crédito. 
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111. DO CONCEITO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DO DEVER DE 
SUSTENTO AOS FILHOS 

A Obrigação alimentar não se confunde com o dever de sustento dos pais aos 
filhos menores . Assim vejamos: A obrigação alimentar, pode em determinados casos, 
ser perpétua, é recíproca e subordina-se à satisfação do binômio: necessidade (do 
alimentando) e possibilidade (do alimentante). 

O direito à prestação alimentar resulta da lei, da vontade das partes, ou do ato 
ilícito, obrigando-se o ofensor a reparar o dano causado, para tanto pensionando a 
vítima. Ainda assim, podemos lembrar, no instrumento contratual de instituição da 
união estável, ou do concubinato, estipulando-se a obrigação alimentar para viger 
entre os companheiros ou concubinos, após a dissolução da entidade. 

O dever de sustento, em tese, cessa com a maioridade dos filhos, sem necessida
de por parte do devedor do ajuizamento de ação exoneratória. 

IV. DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL: ALIMENTOS AOS 
FILHOS MENORES - PODER FAMILIAR 

No dizer do mestre Yuseef Said Cahali, desde o momento da concepção, o ser 
humano - por sua estrutura e natureza - é um ser carente por excelência e ainda no colo 

materno, ou já fora dele, a sua incapacidade ingênita de produz ir os meios necessários à sua 

manutenção faz com que ele reconheça, por um princípio natural jamais questionado, o 
superior direito de ser nutrido pelos responsáveis por sua geração. 

Subsiste essa responsabilidade, também em termos incontroversos, durante 
todo o período de desenvolvimento físico e mental do ser gerado. 

Demonstra Del Vecchio, em expressiva página, que a própria gênese da pessoa, 
empiricamente considerada, implica uma relação intersubjetiva, que fica desde já cria
do e determinado um vínculo de justiça entre generantes e o gerado Qustiça Parenta/). 

Fala ainda o mestre que: "generantes devem atribuir a si o nascimento do novo 
ente, assim também não podem eximir-se da obrigação de seguir a formação do 
mesmo ente, até que ela seja completa". 

E mais, trazer à vida um novo ser, para deliberadamente abandoná-lo enquan
to dura o processo de seu desenvolvimento, revela-se incompatível com o respeito 
devido ao valor absoluto da pessoa humana. 

Segundo os ditames do artigo 227 da Carta Política em vigor, assim preceitua: 

"É dever da família, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescen

te, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

Mencionamos ainda, o artigo 229, da Constituição Federal, in verbis: 
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"Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores ... ". 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 22, declara que: 

"Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos fIlhos 

menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e 
fazer cumprir as determinações judiciais". 

Com o advento do Novo Código Civil Brasileiro Lei n. 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002, os alimentos foram objetos de atenção especial no artigo 1566, 
inciso IV do Código Civil e é enfatizado nos artigos 1634, inciso I e decorre do 
Poder Familiar (antigo pátrio poder) e deve ser cumprido incondicionalmente. Neste 
caso, não concorre os pressupostos da obrigação alimentar e subsiste independente 
do estado de necessidade do filho e mesmo que este disponha de bens, recebidos por 
herança ou doação. 

Assim vejamos o que dispõe o artigo 1566, inciso IV e artigo 1634 do Código 
Civil: 

"Art. 1566. São deveres de ambos os cônjuges: ... ". 

"IV - sustento guarda e educação dos fIlhos ... ". 

"Seção II - Do exercício do poder familiar" . 

Art.1634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - dirigir-lhes a criação e educação ... "" . 

o principal dever dos pais no exercício do poder familiar é o de criação e 
educação dos filhos. Esse dever contém o "zelo material, moral, espiritual para que o 
filho fisicamente sobreviva e através da educação forme seu caráter". 

O descumprimento destes deveres, sujeita aos pais ação penal por acometerem 
delitos de abandono material, moral e intelectual (artigos 244 a 246). 

V. DO FUNDAMENTO LEGAL: OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AOS FILHOS 
QUE ALCANÇARAM A MAIORIDADE CIVIL 

O novo Código Civil preceitua em seu artigo 5. o que a menoridade cessa aos 
dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da 
vida civil. 

Aos filhos maiores e aos parentes, a obrigação alimentar tem previsão nos arti
gos 1694 a 1710 do Código Civil. Assim vejamos: 
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"Art. 1694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos 
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua 
condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. 
§ 10 Os alimentos devem ser fIxados na proporção das necessidades do recla

mante e dos recursos da pessoa obrigada. 
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§ 2° Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, quando a 

situação da necessidade resultar de culpa de quem os pleitea.". 
"Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens 

suficientes, nem podem prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aque

le, de quem reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu 
sustento." 

"Artigo 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, 

e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em 

graus, uns em falta de outros". 

Com a maioridade, embora cesse o dever de sustento dos pais para com os filhos, 
pela extinção do poder familiar, persiste a obrigação alimentar se comprovado que os 
fIlhos não têm meios próprios de subsistência e necessitem de recursos para a educação. 

O direito aos alimentos entre parentes compreende a prestação do que é neces
sário à educação independentemente da condição de menoridade - princípio da soli

dariedade familiar. Esta obrigação alimentar baseia-se no binômio necessidade do ali
mentando e capacidade do alimentante. 

O exemplo tem em maioria dos lares brasileiros, fIlhos que alcançaram a mai
oridade, ainda são estudantes e sem trabalho. Não justifIca a exclusão da responsabi
lidade do pai quanto a seu amparo fInanceiro para o sustento dos seus estudos, salvo 
nas hipóteses em que os mesmos possuírem rendimentos próprios. 

Há discussão em torno dos casos em que o filho, por extrema desídia, 
reiteradamente merece reprovação na avaliação do ensino médio, fundamental ou 
superior, com a intenção de prolongar a responsabilidade paterna pela sua educação. 
Neste caso, pode a circunstância fática indicar a exclusão da obrigação do genitor, ao 
menos quanto à instrução, por ter o credor dado causa à situação. 

Várias correntes doutrinárias se posicionam a cerca da temática: desobrigação auto
mática do alimentante ao completar a maioridade ou se necessitaria ajuizamento pelo 
devedor de uma ação de exoneração ou pedido nos próprios autos da ação de alimentos. 

1 a corrente doutrinária - não cessação da obrigação alimentar paterna diante 
da simples maioridade do filho, determinando a manutenção do encargo até o limite 
de vinte e quatro anos e se estiver cursando ensino superior, salvo se tiver recursos 
próprios (limite este extraído da legislação sobre o imposto de renda). 

Neste sentido pronunciou o Tribunal De Justiça do Rio Grande do Sul: 

"EMENTA: ALIMENTOS". EXONERAÇÃO LIMINAR. MAIORI

DADE DA ALIMENTANDA. FALTA DE PROVAS. Sem a adequada 
instrução e diante da falta de provas das afirmações do autor, não é razoável 

desobrigar o alimentante do pagamento da pensão alimentícia considerando 
somente o fato de que a alimentanda completou a maioridade. Agravo improvido 
(AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o.a CÃMARA CÍVEL - TJRS -

RELATOR: DES.JOSÉ CARLOS TEIXEIRA GIORGIS,JULGADO 
EM 08/0512002). 
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Neste posicionamento, pode-se verificar que os alimentandos que já possuem 
24 anos de idade, mas ainda cursam, por diversas razões, ensino médio, não se 
comtemplariam com o direito aos alimentos, mesmo deles necessitando. 

2a corrente doutrinária - Cessada a menoridade, cessa ipso jure a causa jurídica 
da obrigação de sustento adimplida sob a forma de prestação alimentar, sem que se 
faça necessário o ajuizamento, pelo devedor, de uma ação exoneratória, podendo 
simplesmente ser deferido pedido de expedição de ofício à empregadora do devedor. 

Neste caso, o alimentando que teve a sua pensão alimentícia cessada, em razão 
de sua maioridade, necessitando de recursos para a sua subsistência, por não possuir 
meios, deverá propor ação alimentícia sob o fundamento da obrigação alimentar em 
razão do grau de parentesco e do princípio da solidariedade familiar. 

3a corrente doutrinária: Cessada a menoridade, cessa ipso jure a causa jurídica 
da obrigação de sustento adimplida sob a forma de prestação alimentar, no entanto, 
o alimentante deverá ajuizar ação exoneratória ou requerer, dentro dos próprios autos 
em que se decidiu os alimentos, pedido de exoneração. 

Neste sentido têm-se posicionado a 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado de Goiás: 

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO". EXONERAÇÃO DE 
ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. CESSAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 
ALIMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE EM MANUSEIO DE AÇÃO 
ESPECÍFI CA. Cessa a obrigação de prestar alimentos, decorrentes do 
Pátrio poder, alcançada a maioridade civil pelo alimentando, desde que seja 
oportunizado a este manifestar-se sobre o pedido exoneratório, tendo em 
vista a possibilidade de prorrogação do benefício. A contestação de certas 
situações balizadas pelo Código Civil, nesse caso, admite-se a veiculação de 
pedido de exoneração de alimentos, nos mesmos autos em que, outrora, dis
cutida e definida a obrigação alimentar. Recurso conhecido e provido. (TJGO 
- 2. a CÃMARA CÍVEL - DJ 13676 de 06/12/2001 - REL: DES . 
ALUÍZIOATAÍDESDESOUSA - AGRAVODEINSTRUMENTO 
- 24903/180).". 

Posiciono-me pela 3a corrente doutrinária, Cessada a menoridade, cessa ipso 
jure a causa jurídica da obrigação de sustento adimplida sob a forma de prestação 
alimentar, no entanto, o alimentante deverá ajuizar ação exoneratória ou requerer, 
dentro dos próprios autos em que se decidiu os alimentos, pedido de exoneração, 
provando efetivamente que o alimentado, possui meios próprios de subsistência. 

É justamente visando resguardar o interesse da parte hipossuficiente (alimen
tando), que em quase unanimidade dos lares brasileiros, alcançam à maioridade, mas 
não possuem emprego ou se possuem, não ganham o suficiente para suas subsistên
cias com recursos próprios. 

Ainda assim, existem aqueles que, por incapacidade ou enfermidade, sempre 
dependerão de alimentos para a sua subsistência. 
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A grande realidade conjuntural é que o desemprego assola nosso país, mesmo 
àqueles que conquistaram o nível de escolaridade superior. 

Tanto o é que, podemos constatar nas enormes filas de concursos públicos e 
do SINE (Sistema Nacional de Empregos), pessoas com mão-de-obra qualificada, 
sujeitando-se a cargos e empregos com salários baixos, para sustentarem suas famíli
as, não se sujeitando ao rótulo - desempregado. 

Outra realidade brasileira é que as empresas de um modo geral exigem mão
de-obra qualificada e experiência comprovada. 

A partir desta exposição perguntamos: Como um jovem de dezoito anos pode 
concorrer no mercado de trabalho e comprovar experiência com tão pouca idade? 
Como os jovens de baixa renda poderão participar de concursos públicos e disputar 
vagas com outros, de famílias abastadas, que estudaram nos melhores colégios, cursa
ram inglês, computação e tantos outros cursos???? ~antos jovens não podem custe
ar cursos preparatórios e as taxas de inscrição de um concurso de Ministério Público 
ou Magistratura e demais concursos públicos?? 

A obrigação alimentar não há limite-idade para a prestação, será prestada sem
pre que o alimentando necessitar, seja em razão dos estudos, seja incapacidade ou 
enfermidade. 

VI. CONCLUSÃO 

De todo exposto, pode-se concluir que cessada a menoridade aos 18 anos, 
cessa também o dever de sustento para com os ftlhos, mas se este ainda cursar nível 
médio ou superior e não possuir meios de subsistência, incapacidade ou enfermida
de, a abrigação alimentar subsiste. 

O novo fundamento legal é a obrigação alimentar em razão do grau de paren
tesco e do princípio da solidariedade familiar. 

Os pais, embora exonerados do poder familiar, devem contribuir para que o 
filho se desenvolva com o mínimo de dignidade humana, garantindo-se-lhe adaptar
se à vida social sem maiores sacrifícios. 

No entanto, se o alimentante desejar findar com sua obrigação, deverá propor 
ação exoneratória de alimentos ou formular pedido nos próprios autos de alimentos, 
provando que o alimentando possui meios próprios para a subsistência. 

Cumpre salientar ainda, que o quantum a ser fixado, depende de avaliação do 
caso concreto, analisando o binômio necessidade do alimentando! capacidade do 
alimentante, sem desfalque do necessário ao sustento do alimentante. 

Cumpre salientar que a obrigação alimentar decorrente do grau de parentesco 
é recíproca entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação 
nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros. 
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I. INTRODUÇÃO 

o presente trabalho desenvolve análise sobre os novos paradigmas da Legisla
ção Civilista, bem como, seus conceitos principiológicos (princípio da eticidade, 
operalidade, socialidade) envolvendo a boa-fé objetiva e a função social do contrato, 
da propriedade. Por fim, chamamos à discussão a necessidade de buscar o diálogo das 
fontes do direito, para aplicação da justiça social. A boa-fé objetiva no Novo código 
Civil e no código de Defesa do Consumidor diante do caso concreto . 

11. EXPOSIÇÃO: ANTIGO CÓDIGO CIVIL E A NOVA LEGISLAÇÃO CIVILISTA 

o Código Civil de 1916, de autoria de Ilustre Jurista Clóvis Beviláqua, foi 
sistematizado de acordo com as necessidades da sociedade daquela época. No entan
to, as mudanças ocorridas no século XX e XXI com as crescentes transformações 
sociais, políticas e tecnológicas, principalmente pelas grandes descobertas da nova era 
da informática, trouxeram a inesgotável busca do bem estar social e a necessidade de 
consumo do mundo capitalista moderno. 

Com o passar das décadas houve a necessidade de aproximar a lei sistematiza
da que refletisse novos paradigmas, refletindo os anseios dessa sociedade. 

Tal fato comprova esta realidade, quando nos vimos à frente de uma gama de 
leis esparsas com finalidade de solucionar os litígios, não regulamentada pelo antigo 
Código Civil. No entanto, a elaboração de um novo código civil, iniciada em 1969, 
somente transformou em realidade fática em 2002, após oitenta e seis anos. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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o Novo Código Civil Brasileiro trouxe uma nova roupagem ao direito priva
do brasileiro, ora preservando conceitos da antiga legislação civilista, tal como a parte 
geral, ora unificando o Direito das Obrigações, trazendo conceitos principiológicos, 
valorizando a eticidade, socialidade e a operabilidade. 

A Nova legislação civilista defronta com uma vasta população urbana, com um 
país industrializado, de grande população, desenvolvimento das comunicações, 
surgimento da informática e avanços sociais. 

Assim, com o surgimento de novos Paradigmas para a sociedade moderna, 
que confronta com o antigo direito privado (estagnado, individualista e conservador) 
e novos conceitos emergentes, buscando equilíbrio para dar segurança nas novas rela
ções jurídicas. 

A partir dos princípios da Eticidade, socia/idade, opera/idade, surgiram novos con
ceitos aplicadores, abandonando o tecnicismo institucional, o Novo Código Civil 
procura, em vez de valorizar formalidades, reconhecer a participação de valores éticos 
em todo o Direito Privado. 

Através do princípio da eticidade - possibilitando a criação de novos modelos 
jurídicos a partir da Teoria Tridimensiona/ do Direito, segundo Miguel Reale, a inter
pretação da norma, diante de fatos surgidos, dos valores sociais, na evolução da soci
edade moderna. 

Dentre as diversas inovações do novo código civil encontram-se as chamadas 
c1áusu/as abertas. Através desse sistema o codificador permitiu que tanto o jurista 
como o legislador pudesse aplicar e ajustar as normas às constantes transformações 
sociais. Assim, diante dos fatos e dos valores, o operador do direito passa a dispor de 
poderoso e eficiente mecanismo de criação de novos modelos jurídicos que se adap
tam melhor à realidade, em virtude da linguagem que emprega, permitindo a cons
tante incorporação e solução de novos problemas. 

As críticas contrárias à adoção das chamadas cláusulas gerais, sob o argumento 
haverá ampliação em demasia os poderes do juiz, que não se justificam, uma vez, o 
sistema de freios e contra pesos entre os poderes da União Federal, aliado ao princípio 
do duplo grau de jurisdição, são controles eficientes para se evitar excessos ou injustiças. 

De tal forma, o legislador ao manter e alargar o rol de cláusulas abertas. Dessa 
forma, a prestação jurisdicional será motivada e legitimada com a prudência e o equi
líbrio que cada caso exigir. 

Estas funcionam como importante instrumento para a aplicação dos princípi
os da eticidade, socialidade e operabilidade e que instituto da boa-fé, que já se en
contrava presente em diversos diplomas legais tendo assumido importante relevo na 
sistemática da nova legislação civilista. 

Conforme adiante se observa o Código Civil de 1916 (Lei na. 3.071, de 10 de 
janeiro de 1916), ainda de forma tênue e em casos esparsos, expressava o instituto da 
boa-fé, in verbis: 

540 

"Art. 1443. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no contrato a 
mais estrita boa-fé e veracidade, assim a respeito do objeto, como das circuns
tâncias e declarações a ele concernentes." 
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Do mesmo modo, citamos o Código Comercial (Lei n. 556, de 25 de junho 
de 1850) in verbis: 

"Art. 131. Sendo necessário interpretar as cláusulas do contrato, a interpreta

ção, além das regras sobreditas, será regulada sobre as seguintes bases: 

"I - a inteligência simples e adequada, que for mais conforme a boa fé, a ao 

verdadeiro espírito e natureza do contrato, deverá sempre prevalecer à rigorosa 

e restrita significação das palavras." (Grifo nosso). 

E, mais recentemente, surgiu o Código de 'Proteção e defesa do consumidor 
(Lei nO. 8.078, de 11 de setembro de 1990): 

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

dimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde 

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qua

lidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, 

atendidos os seguintes princípios: ... 

lU - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo 

e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desen

volvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 

quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sem

pre com base na boa- fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e forne

cedores; 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relati

vas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

"IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o 

consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé 

ou a eqüidade." (GRIFO NOSSO). 

o Novo Código Civil trata do princípio da boa-fé de forma explícita ou im
plícita tanto na parte geral quanto na parte especial, senão vejamos alguns exemplos: 

"Art. 113". Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e 

os usos do lugar de sua celebração (Parte Geral). 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, 

excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, 

pela boa-Jé ou pelos bons costumes (Direito das Obrigações) . 

Também demonstra que o instituto da boa-fé objetiva transfere ao "operador" 
do direito aos meandros dos fatos para análise dos fundamentos éticos e sociais que 
devem nortear os negócios jurídicos, prevista no art.422 do Novo Código Civil que 
dispõe o seguinte: 
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"Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 

contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." 

Art. 1010. 

3° Responde por perdas e danos o sócio que, tendo em alguma operação 

interesse contrário ao da sociedade, participar da deliberação que a aprove 
graças ao seu voto (Direito de Empresa). 

Outros dispositivos do Código Civil revelam a aplicação do instituto da boa-fé: 

Art. 1268. Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propri

edade, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento 

comercial,for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-Jé, como 

a qualquerpessoa, o alienante se afigurar dono (Direito das Coisas). 
Art. 1561. Embom anulável ou mesmo nulo, se contraído de boa-Jé por ambos os 

cônjuges, o casamento, em relação a estes como aos filhos, produz todos os efeitos 
até o dia da sentença anulatória (Direito de Família). 

Art. 1827. 

Parágrafo único. "São ificazes as alienações feitas, a título oneroso, pelo herdeiro 

aparente a teneiro de boa-Jé (Direito das Sucessões)." (Grifo nosso). 

O dispositivo acima colacionado conclama magistrado experiente e racional a 
uma tarefa de julgar com certa m argem de interpretação, para as resoluções dos lití

gios, segundo a realidade das partes, dos valores éticos, morais, seja pela jurisprudên
cia, sejam por uma atividade de complementação legislativa, para a melhor distribui

ção da verdadeira justiça social. 

Outra não seria a solução, pois a sociedade hodierna demonstra anseios, 

borbulhantes, flamejantes de justiça, não se podendo mais, basearmos a solução dos 

problemas na simples aplicação do tecnicismo arcaico romano, que outrora aplicáva

mos como a única tábua de salvação. 

O princípio da boa-fé objetiva é analisado sob a ótica de vários civilistas, tais 
como, Miguel Reale, Maria H elena Diniz, Amoldo Wald, Humberto Theodoro 

Júnior, Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona. 
Ao expor as modificações introduzidas pelo novo código civil Miguel Reale 

justifica o princípio da boa-fé da seguinte forma: 

"Tornar explíci to, como princípio condicionador de todo o processo 
hermenêutica, que a liberdade de contratar só pode ser exercida em consonância com 
os fins sociais do contrato, implicando os valores primordiais da boa- fé e da probida
de. Trata-se de preceito fundamental, dispensável talvez sob o enfoque de uma es

treita compreensão positivista do Direito, mas essencial à adequação das normas par
ticulares à concreção ética da experiência jurídica .. . ". 

Da mesma forma preleciona Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona: 
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"É preciso que, além de um estado de ânimo positivo, as partes se comportem 
segundo um padrão ético objetivo de confiança recíproca, atuando segundo o 

que se espera de cada um, em respeito a deveres implícitos a todo negócio 

jurídico bilateral: confidencialidade, respeito, lealdade recíproca, assistência etc." 

Outra Inovação da legislação civilista é a previsão da auto-tutela, onde o direi
to caminha, deixando em seu bojo, positivismo de Kelsen, para aplicar a Teoria 

Tridimensional do Direito, segundo Miguel Reale. 
A auto- tutela pode ser identificada no artigo 249, § único, in verbis: 

"Art. 249". Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor 
mandá-lo executar a custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem 

prejuíw da indenização cabível. 
Parágrafo único. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de auto

rização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. (G RI -
FONOSSO) 

O exemplo, da norma acima, pode citar o exemplo de um devedor de uma 

obrigação de fazer personalíssima, torna- se inadimplente, incorre na obrigação de 

indenizar perdas e d anos. No entanto, se o fato puder ser executado por terceiro, será 
livre o credor mandá-lo executar à sua custa (devedor) e em caso de urgência, pode o 

credor, independente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, 
sendo depois ressarcido. 

Assim, podemos concluir que há diversos exemplos de normas existentes no 

direito obrigacional, que se interligam com os princípios esposados na Parte Geral do 

Código Civil. 

Do mesmo modo, podemos citar o princípio da Sociabilidade advindo de uma soci
edade moderna, implementada pelos meios d e comunicação, pela abundante 

tecnologia, que passam a reivindicar interesses preponderantemente coletivos sobre 

os particulares. 
Assim, nasceu um novo conceito - a função social do contrato, dando novos 

rumos ao direito coletivo, que prevalece sobre o direito individual. Senão vejamos o 
artigo 421 do NCC: 

"Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da 
fimção social do contrato." 

Neste diapasão preceitua Caio Mário da Silva Pereira. Assim vejamos : 

"185. Função social do contrato. Princípio de sua obrigatoriedade ... . Ao se 

constituir o direito contratual moderno, já não encontrou obstáculo o princípio 
do consensualismo. Os sistemas de direito positivo consignaram a preeminên
cia da regra segundo o qual o contrato se forma pelo consenso das partes. 
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Retornou uma velha parêmia, pacta sunt servanda, não apenas para dizer que 

os contratos dev m ser cumpridos (princípio da força obrigatória), mas para 

generalizar que qualquer ajuste, como expressão do acordo de vontades, tem 

igual força cogente ... " 

" .. . Mais modernamente, contudo, sentiu -se o direito a imperiosa necessidade 

de ordenar certas regras de segurança, no propósito de garantir as partes contra

tantes, contra certas facilidades que a aplicação demasiado ampla do princípio 

do consensualismo. Assim, é que se exige a elaboração de instrumento escrito 

para a venda de automóveis; exige inscrição no registro imobiliário, para as 

promessas de compra e venda seja dotada de execução específica, e se impõe o 

registro na alienação fiduciária." 

Para o ilustre processualista Nelson Nery Jr, que exemplifica casos em que 
função social do contrato é quebrada: 

"(A) a prestação de uma das partes for exagerada ou desproporcional, 

extrapolando a álea normal do contrato; 

b) quando houver vantagem exagerada de um das partes; 

c) "quando quebrar-se a base objetiva ou subjetiva do contrato".1 

"A função mais destacada do contrato é a econômica, isto é, de propiciar a 

circulação de riqueza, transferindo-a de um patrimônio para outra (Roppo, 11 

contratto, p. 12 et seq.). Essa liberdade parcial de contratar, com o objetivo de 

fazer circular riqueza, têm de cumprir sua função social, tão ou mais impor

tante do que o aspecto econômico do contrato. Por isso fala-se em fins econô

mico-sociais do contrato como diretriz para sua existência, validade e eficácia. 

Como a função social é cláusula geral, o juiz poderá preencher os claros do 

que significa essa função social, com valores jurídicos, sociais econômicos e 

morais. A solução será dada diante do que se apresentar, no caso concreto, ao 

juiz. Poderá proclamar a inexistência do contrato por falta de objeto; declarar 

sua nulidade por fraude à lei imperativa (CC 166 VI), porque a norma do CC 

421 é de ordem pública (CC 2035 parágrafo único); convalidar o contrato 

anulável (CC 171 e 172); determinar a indenização da parte que desatendeu 

a função social do contrato, etc. São múltiplas as possibilidades que se ofere

cem como soluções ao problema do desatendimento á cláusula geral da hm

ção social do contrato". 2 

Tal como a Função Social do Contrato, pode citar a função social da posse, 
prescrevendo redução de prazos de usucapião quando estiver configurada a "Posse -
Trabalho", valorizando quem planta e colhe. 

1 Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2003, p. 336. 
2 Código Civil Anotado e Legislação Extravagante. São Paulo: RT, 2003, p. 336. 
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Valendo citar função social da propriedade, de modo que o direito do proprietá
rio de usar, gozar, dispor e reavê-la, deve estar atrelado à função social e econômica a 
que se destina e o mais importante, respeitar e preservar o meio ambiente. 

Assim vejamos o disposto no artigo 1238, § 1. o do NCC, assim vejamos: 

"Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou 

detenha. 
§ 1 ° O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalida

des econômicas e sociais e de modo que s~jam preservados, de conformidade com o 

estabelecido em lei especial, a flora, a founa, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico 

e o patrimônio histórico e artístico, bem como, evitada a poluição do ar e das águas. " 

Cumpre salientar a importância do surgimento dos direitos de terceira geração 

(Contratos, posse, propriedade, empresa e família) que vislumbram ditames da solidari
edade, fraternidade e da justiça social. 

O terceiro princípio da Operabilidade - O direito existe para ser realizado, no 
sentido de facilitar a interpretação e aplicação dos institutos no ordenamento jurídi
co, tal como o Código Civil Brasileiro. 

Através deste princípio procura-se eliminar dúvidas, fundadas no tecnicismo 
do regime jurídico anterior, a exemplo, a distinção de associação e sociedade civil. 

Neste sentido vejamos Acórdão do Tribunal De Justiça do Distrito Federal: 

"RELAÇÕES DE CONSUMO". CONTRATOS CONEXOS DE FI

NANCIAMENTO HIPOTECÁRIO E DE SEGURO DE VIDA, 

INVALIDEZ PERMANENTE DO CONSUMIDOR E DANOS FÍSI

cos NO IMÓVEL. PEDIDO DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVE
DOR PELA SEGURADORA, EM FACE DE ALEGADA 

INVALIDEZ PERMANENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PRI

MEIRA RÉ. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVERESANE
XOS CONTRATUAIS. DEVER DE COOPERAÇÃO. ANTERIOR 

AÇÃO CONTRA A ESTIPULANTE DO SEGURO. INTERRUPÇÃO 
DA PRESCRIÇÃO QUE SE ESTENDE À SEGURADORA. Ao mesmo 

tempo em que contratou com a primeira ré financiamento hipotecário, compe

lido foi o autor a contratar seguro com a segunda, acobertando sua vida, invalidez 
permanente e danos no imóvel. Seja quanto ao financiamento seja quanto ao 

seguro, de relações de consumo se cuida, na forma do art. 3°, § 2°, do Código de 
Defesa do Consumidor. Legitimidade passiva da primeira ré evidente. Situa
se ela no pólo passivo da relação jurídica controvertida. Assumiu a obrigação, no 
contrato, de zelar pelo interesse do autor, inclusive como sua mandatária. Deve, 
nos termos contratuais, no caso de procedência do pedido, receber da segunda 
ré a indenização e dar quitação em nome do segurado. Deve, ainda no caso de 
procedência do pedido, reduzir proporcionalmente o valor das prestações men-
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sais, além de restituir o que recebeu a maior desde a data do sinistro. Evidente 

sua pertinência subjetiva passiva para a lide. 

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado na legislação consumerista, e, agora, 

também, no Código Civil (art. 422), entre outras, na moderna teoria contratual, 

possui a função de fonte de novos deveres especiais de conduta durante o 

vínculo contratual, os denominados deveres anexos. São eles os deveres de 

informação, de cooperação e de cuidado. Interessa, no caso, o segundo, o de 

cooperação. Por este dever, o contratante, na execução contrato, tem a obriga

ção de colaborar para o cumprimento do contratado, conforme o paradigma da 

boa -fé objetiva, agindo com lealdade e transparência, não obstruindo ou impe

dindo a normal consecução das finalidades contratuais. 

Exame das cláusulas contratuais a indicar que ao segurado bastava comunicar 

o sinistro à primeira, estipulante, porque desta a obrigação de requerer perante 

a segunda ré, seguradora. O referido princípio da boa-fé objetiva gera, na espé

cie, o dever anexo de cooperação. Por força deste, uma vez citada a primeira ré 

na ação anterior, citação esta que interrompeu a prescrição, cabia-lhe fazer a 

devida comunicação a segunda ré, seguradora, para que honrasse o contrato. E, 

não fora suficiente esta era a obrigação da primeira ré, como mandatária do 

autor, constituída do contrato de forma irrevogável. 

O seguro, na verdade, foi imposto contratualmente, no interesse da primeira ré, 

estipulante do seguro e acionista das principais da segunda, para quem dirigiu 

o pacto assegurador. Assim, pela conexidade dos contratos a interrupção da 

prescrição, com a citação da primeira ré na ação anterior, se estende, sim, à 

segunda. 

Apelo provido, afastada a preliminar de mérito de prescrição. Inviabilidade de 

se prosseguir no julgamento em segundo grau, em face da necessidade de 

dilação probatória. Decisão: DAR PROVIMENTO. UNÂNIME. (TJDF 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, APELAÇÂO CÍVEL, Processo nO. 

20020110453576APC, Acórdão n. 181488, 4a Turma Cível, reI. MARIO 

MACHADO, Data de Julgamento: 13/10/2003, Data de Publicação: 12/ 

11/2003). 

o acórdão supra demo stra que as cláusulas gerais adotadas pelo novo Código 
Civil funcionam como importante instrumento para a aplicação dos princípios da 
eticidade, socialidade e operabilidade. 

Demonstra a aplicação da boa-fé objetiva, impondo aos contratantes a lealdade, 
honestidade, retidão e outros ideais ligados diretamente aos valores éticos e sociais. 

O princípio da boa-fé objetiva, sob o enfoque no CDC impõe aos contratan
tes a lealdade, honestidade, ligada diretamente aos valores éticos e sociais, podendo 
ser considerada integrante da cláusula geral da função social do contrato. Consagrado 
na legislação consumerista, e, agora, também, no Código Civil (art. 422), possui a 
função de fonte de novos deveres, os denominados deveres anexos, tais como, de 
informação, de cooperação e de cuidado. 
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Interessa, no caso, o segundo, o de cooperação. Por este dever, o contratante, 
na execução contrato, tem a obrigação de colaborar para o cumprimento do contrata
do, conforme o paradigma da boa-fé objetiva, agindo com lealdade e transparência, 
não obstruindo ou impedindo a normal consecução das finalidades contratuais (rece
bimento do seguro e redução dos descontos promovidos em seus ganhos). 

As relações jurídicas que se encontram sob o regime do CDC são denomina
das relações jurídicas de consumo e seus elementos são: sujeito, objeto e elemento 
teleológico (finalidade em que o consumidor adquire o produto ou se utiliza do 
serviço), enquanto que as relações jurídicas entre particulares (sem relação de consu
mo habitual) são regidas pelo Código Civil. 

SíNTESE DOGMÁTICA 

Pelo exposto acima, podemos concluir que: 

A) O Código Civil de 2002 trouxe novos paradigmas para a sociedade moder
na, despoj ada e coletivista, que buscou conceitos emergentes, bem como, o equilí
brio para dar segurança nas novas relações jurídicas, através dos princípios da eticidade, 
operalidade, socialidade; 

B) A Novel legislação civilista nos mostra efetiva aplicação do princípio da 
Função Social do Contrato e o princípio da autonomia da vontade, determinando que as 
partes sejam livres para contratar e exercitem seus direitos, mas devendo observar os 
interesses sociais, sempre que estes se apresentem. Os interesses sociais são prevalentes. 
Demonstra de forma clara que o princípio da autonomia da vontade e a liberdade 
contratual, que não são absolutos, uma vez que a vontade dos contraentes está subor
dinada ao interesse coletivo, repelindo o individualismo; 

C) A supremacia dos interesses coletivos sobre os meros interesses individu
ais dos contraentes, também denominado de dirigismo contratual é aplicável com o 
escopo de coordenar os vários setores da vida econômica e de proteger os economi
camente mais fracos, sacrificando benefícios particulares em prol da coletividade, 
mas sempre conciliando os interesses das partes e os da sociedade, tal como aconte
ce no Código de Defesa do Consumidor, que é considerado hipossuficiente na 
relação contratual; 

D) Também inovou a legislação civilista, aplicando o Direito Constitucional 
da Propriedade e a sua Função Social, de modo que o proprietário pode e deve usar, 
gozar, dispor e reavê-la, quando necessário, mas este direito deve estar atrelado à 

função social e à função econômica a que se destina e o mais importante, respeitar e 
preservar o meio ambiente; 

E) Podemos ainda mencionar, que o legislador trouxe para o âmbito civilista, 
a aplicação da A uto-tutela, sem intervenção estatal, tal como ocorre no artigo 249, 
parágrafo único, quando o devedor estiver inadimplente e o fato puder ser executado 
por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo 
recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de urgência, pode 
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o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, 

sendo depois ressarcido; 

F) Por fim, o Novo Código Civil trouxe maior amplitude ao Operador do 
Direito, diante do caso concreto, devendo este buscar a aplicação das chamadas cláu

sulas abertas, ora ajustando a norma às constantes transformações sociais, passando a 
dispor de poderoso e eficiente mecanismo de criação de novos modelos jurídicos que 
se adaptam melhor à realidade, permitindo a constante incorporação e solução de 
novos problemas. Assim, não há que se falar em ampliação em demasia os poderes do 
juiz, que não se justificam, uma vez, que o Sistema de Freios e Contra Pesos entre os 
poderes da União Federal, aliado ao princípio do duplo grau de jurisdição, são con
troles eficientes para se evitar excessos ou injustiças. 
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JUSTIFICATIVA 

o presente trabalho acerca do perfil ministerial alinha-se, de alguma forma, as 
áreas contempladas no 16° Congresso Nacional do Ministério Público, e, especifica
mente, em relação à temática intitulada "A Nova Lei de Recuperação e Falência (Lei 
n. 11.101/2005) e o Ministério Público", pois busca oferecer contribuições para o 
(re)dimensionamento das atribuições institucionais a serem desenvolvidas no cum
primento das novas funções ministeriais. Ao longo das discussões e promulgação da 
Lei Federal sob n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 que passou a regulamentar as 
recuperações e falência de empresários e sociedades empresárias já se fazia sentir tan
to na mensagem de reforma encaminhada pelo Poder Executivo, quanto ao longo 
dos trabalhos desenvolvidos na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que, 
ao Ministério Público cabia - como ao final coube - destacada atuação. Isto é, a 
atuação ministerial nos diversos processamentos, nos singulares procedimentos e nos 
especiais processos falimentares muito além de pautar-se pelas diretrizes jurídico
legais - com particular atenção aos direitos individuais e às garantias fundamentais, 
v.g., devido processo legal - também, haveria de conjugar entendimento com as 
importantes contribuições que a transdisciplinaridade pudesse oferecer a partir mes
mo da análise intersetorial que não se vinculasse única e exclusivamente em critérios 
objetivos - e próprios à perspectiva economicista, v.g., inadimplemento de obriga
ções ou mesmo viabilidade econômico-financeira - mas, sim, preponderantemente, 
aos interesses públicos e, em particular, aos interesses sociais que se encontram 
priorizados de forma absoluta, para além do dualismo pendular e controverso do 
mero atendimento dos interesses do devedor e ou dos seus credores.) Assim, ao se 
destacar a atuação do Ministério Público nos diversos meios de (re)organização das 
empresas, buscou-se ampliar a análise interventiva para além da mera verificação dos 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 GUIMARÃES, Maria Celeste Morais . R ecuperação judicial de empresas: direito concursal contem

porâneo. Belo H orizonte: Del Rey, 2001. 
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requisitos legais positivos e negativos, vale dizer, de tudo aquilo que deveria estar 
presente ou não para que fosse possível a concessão tutelar judicial de determinados 
benefícios legais, quando, não, para o acompanhamento, fiscalização e persecução 
penal aos desvios, disparates e crimes falimentares. Na verdade, o que se espera do 
perfil ministerial é uma maior participação paritária no desenvolvimento das cons
truções resolutivas para os casos concretos que se apresentem nesta peculiar seara 
jurídico-legal, para que assim antes do mais também restem assegurados os interesses 
públicos e sociais então envolvidos nas diversas configurações e regimes de recupera
ção das empresas ou mesmo falimentares. Pois, enquanto opção política fundamen
tal e de validação das demais normas pertencentes ao ordenamento jurídico brasilei
ro, a função social da propriedade - art. 170, inc. IH, da Constituição da República 
de 19882 

- vincula como vetor orientativo e principiológico toda e qualquer aplica
ção legislativa que regulamente os comportamentos e as atividades empresariais, para 
além mesmo das discursividades economicistas utilizadas instrumentalmente para 
uma certa e extremada liberalidade econômico-financeira globalizante. 

A pós-modernidade tem se utilizado da perspectiva economicista para impor 
perdas irreparáveis de valores e sentidos, particularmente, ao âmbito jurídico, 
desconstituindo, não raras às vezes, categorias jurídicas fundamentais precisamente 
por desconfigurar o sentido da norma, comprometendo, com isto, a própria autono
mia da instância jurídico-legal, em que pese o reconhecimento da necessária pluralidade 
discursiva que todo regime democrático requer, atende e deve respeitar. Entretanto, 
o lugar central de onde se fala não deixará de ser o jurídico-legal, enquanto instância 
assecuratória das liberdades substanciais,3 apesar das importantes contribuições téc
nico-contábeis, econômicas e fi nanceiras, para o preenchimento do conteúdo da nor
ma. Porém, nestas relações de poder então estabelecidas, no âmbito jurídico-legal, 

2 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 31. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 114 (Coleção Saraiva de legislação). "Art. 170. A ordem econômica, 
fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos 
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: ( ... ) IH -
função social da propriedade;" 

3 SEN, Amartya Kumar. Desenvol\'imento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000, 
p . 336 et seq. De acordo com o autor (Prêmio Nobel de Economia), "uma variedade de instituições 
sociais -ligadas à operação de mercados, a administrações, legislaturas, partidos políticos, organiza
ções não governamentais, poder judiciário, mídia e comunidade em geral- contribui para o processo 
de desenvolvimento precisamente por meio de seus efeitos sobre o aumento e a sustentação das 
liberdades individuais. A análise do desenvolvimento requer uma compreensão integrada dos papéis 
respectivos dessas diferentes instituições e suas interações. A formação de valores e a emergência e a 
evolução da ética social são igualmente partes do processo de desenvolvimento que demandam aten
ção, junto com o funcionamento dos mercados e outras instituições ... A liberdade não pode produzir 
uma visão do desenvolvimento que se traduza prontamente em alguma 'fórmula' simples de acumu
lação de capital, abertura de mercados, planejamento econômico eficiente (embora cada uma dessas 
características específicas se insira no quadro mais amplo) . O princípio organizador que monta todas 
as peças em um todo integrado é a abrangente preocupação com o processo do aumento das liberdades 
individuais e o comprometimento social de ajudar para que isso se concretize ." 
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por certo, a validade da norma não se vincula apenas à dimensão formal, mas, tam
bém, à dimensão material, como tem pontuado a perspectiva garantista.4 

Bem por isso, entende-se que toda norma que se apresente como instância ou 
consectário do devido processo legal, enquanto garantia fundamental, impõe-se por 
observância necessária sob pena de ofensa ao próprio regime democrático, no qual ins
tituições públicas foram legalmente concebidas para precisamente promover e defen
der interesses públicos e sociais, como sói acontecer nas inúmeras e diversificadas atua
ções ministeriais, através das quais legitima-se não só estrutural, mas, sobretudo, fun
cionalmente, nos Estados Constitucionais5 e Democráticos de Direito. O novel insti
tuto jurídico da recuperação das empresas possui conteúdo variável e transdisciplinar, 
constituindo-se, assim, numa categoria jurídica fundamental distinta dos antigos ins
trumentos legais que buscavam solucionar situação de dificuldade econômico-finan
ceira de empresários e das sociedades empresárias e mesmo de irregularidade ou incapa
cidade administrativo-gerencial daqueles.6 É importante ressaltar que a recuperação 
judicial não tem o condão específico de postergar ou mesmo evitar a falência. Diversa
mente, as espécies de recuperação das empresas possibilitam a reorganização da empre
sa societária e a adequação gerencial da atividade empresarial, isto é, do empresário ou 
do grupo administrativo-gerenciador da empresa, quando, não, podem determinar 
tanto a extinção da empresa inviável ou não recuperável, quanto o afastamento e 
responsabilização de natureza civil e penal da pessoa do empresário. 

Por certo, é de se reconhecer a prioridade do processo de recuperação das em
presas com dificuldades econômico-financeiras, mas, não, diversamente, a sua 
obrigatoriedade, em detrimento mesmo do processo falimentar, o qual, em determi
nadas situações - vale dizer, nas hipóteses de inviabilidade e insuficiência empresa
rial -, constitui-se imperativamente na via processual inicial para o tratamento das 
questões pertinentes, haja vista que não se afigura legítima a sucessão procedimental 
aparente e equivocadamente admitida entre tais ritos resolutórios. O processo de 
recuperação das empresas com dificuldades econômico-financeiras, na verdade, cons
titui-se apenas numa fórmula inicial para a resolução dos conflitos de determinadas 
situações ocorridas, e, não, diversamente, numa panacéia geral para a resolução de 
todo e qualquer tipo de questão que possa ser levantada durante a existência de uma 
empresa ou sociedade empresária. 7 

4 CADEMARTORI, Sérgio Urquhart de. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantis ta. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

5 CADEMARTORI, Sérgio Urquhart de. Dp. ci to 
6 SERRA, Catarina. Falências derivadas e âmbito subjetivo da falência. Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra. Studia Iuridica 37, Coimbra: Coimbra, 1999, p. 64. A autora 
tem entendido que "a situação de insolvência é o único pressuposto (objetivo) comum dos processos 
de recuperação da empresa e da falência. O processo de recuperação tem por objecto a empresa, que 
integra (mais do que constitui) o circunstancialismo de que a lei faz depender a aplicabilidade de tal 
processo. O processo de falência é o processo subsidiário cujo destinatário é sempre (exista ou não 
exista empresa) o devedor insolvente." 

7 RAMIDOFF, Mário Luiz. Configuração processual do novo regime falimentar. Belo Horizonte: 
Revista Del Rey Jurídica, ano 7, n. 15, 2° sem. 2005, p. 36-37. Como se afirma, "não se pode 
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o plano de recuperação não pode olvidar das políticas econômicas estabelecidas 
pelo Poder Público. Em que pese a flexibilização alcançada pela desjuridicialização 
de grande parte dos procedimentos e dos processos recuperatórios, por si só, não 
assegura a futura estabilidade econômico-financeira do empresário ou mesmo da 
sociedade empresária. A instabilidade macroeconômica decorrente da adoção equi
vocada de políticas públicas pode muito bem acarretar um novo ciclo de endividamento 
do empresário e da sociedade empresária, haja vista que a proposta de recuperação 
apesar de fundar-se em novos investimentos e ampliação das atividades empresariais, 
indiscutivelmente, por si só, não tem o condão de garantir o soerguimento da empre
sa, senão, quando muito, lim.ita- se a estancar o aumento das dificuldades que 
inviabilizam a sua produção - e que, por vezes, as tornam irrecuperáveis. 

O plano de recuperação também deve ser orientado pela aversão ao aumento 
do risco dos interesses públicos - dentre eles, por certo, o da economia regional e 
nacional, bem como o crédito público - evitando-se, assim, as operações meramente 
especulativas, segundo Ricardo Carneiro, para quem a capacidade de investimento e, 
conseqüentemente, de endividamento do segmento empresarial deve ser ampliado e 
direcionado para a área de infra-estrutura econômica e social, sob o fundamento de 
que o retorno propiciado pelos investimentos permite, "no caso do gasto empresarial, 
a formação de novos ativos [que] gera fluxo de caixa que assegura a futura amortiza
ção da dívida".8 O plano de recuperação deve preservar a atividade produtiva enquan
to isto representar crescimento e estabilidade da economia regional e nacional, esta
belecendo, pois, um sistema de metas confiável e implementável em curto e médio 
período para reorganização da empresa - inclusive, em sendo o caso com o afasta
mento do empresário, da diretoria e ou da gerência - procurando, assim, assegurar 
não só os interesses dos credores e do devedor, mas, também, os interesses públicos e 
sociais, sob pena de vulgarização e perda de credibilidade nos procedimentos e pro
cessos de recuperação. 

Não se tem a menor dúvida de que a preservação das fontes produtoras impor
ta num dos principais aspectos para o desenvolvimento civilizatório de um povo, para 
a melhoria da qualidade de vida individual e comunitária, para a superação das crises 
econômicas, financeiras, fiscais, políticas e principalmente sociais. Contudo, as li-

pretender encobrir ou ressuscitar 'cadáveres empresariais' com providências de recuperação, uma vez 
que as medidas a serem adotadas devem ser concebidas para a rearúmação de empresas ainda reanirnáveis, 
ou seja, para a recuperação de empresas recuperáveis, e não diversamente procedimentos judiciais e 
extrajudiciais homologatórios de fraudes oficiosas." 

8 CA RNEIRO, Ricardo. Só gasto público permite retomada. Jornal FollJa de S. Palllo. Dinheiro . 
Domingo, 2 de maio de 2004, p. B 12. Para o Professor do Instituto de Economia e Diretor do Centro 
de Estudos de Conjuntura e Política Econômica da Unicamp, Ricardo Carneiro a "inversão do ciclo 
de liquidez, ancorada numa ampliação da aversão ao risco, deve ocorrer antes mesmo da elevação dos 
juros nos EUA. A expectativa de elevação das taxas do Fed determinou o desmonte das operações 
especulativas e já atinge os ativos fll1anceiros de maior risco. Como os títulos brasileiros pertencem ao 
segmento de alto risco, tudo indica que o financiamento externo para a economia brasileira, caracte
rizado por maior volatilidade, deverá se retrair mais rápido e com mais intensidade." 

552 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



PERFIL MINISTERIAL NA LEI DAS RECUPERAÇÕES E FALÊNCIA 

berdades substantivas enquanto direitos e garantias individuais fundamentais devem 
ser asseguradas pela construção e manutenção de acessos indiferenciados aos bens 
que a riqueza produz, quando, não, asseguradas pelo desenvolvimento de políticas 
públicas permanentes e de caráter prioritariamente social, e, assim, por conseqüência 
o mais também restará garantido e preservado. Com efeito, é imperiosa a cautela 
inicial para aplicação dessas novas categorias jurídicas trazidas pela Lei Federal sob n. 
11.101, de 09 de fevereiro de 2005 - em especial, as recuperações extrajudiciais, 
judiciais e especiais - sob pena de incorrer nos mesmos equívocos na aplicação da 
legislação passada, isto é, transformar tais procedimentos recuperatórios em meios 
ruinosos e ou fraudulentos que no mais das vezes resguardava o patrimônio da pessoa 
do empresário - e, por vezes, interesses nem sempre confessáveis -, agravando, inver
samente, a situação de dificuldade econômica e financeiramente da empresa. 

CONCLUSÕES 

Enfim, esses novos procedimentos judiciais de recuperação das empresas não 
podem se transformar numa espécie de momento anterior - e agora legal! - de 
dilapidação patrimonial da empresa, e, sequer, sucedâneo do procedimento falimentar, 
isto é, não tem a qualidade ou mesmo propriedade de substituir com vantagens o 
processo especial de falência enquanto instância jurisdicionalizada para a resolução 
das questões pertinentes ao saneamento da situação de dificuldade econômico-fi
nanceira da empresa, através da promessa de salvaguardar "a manutenção da fonte 
produtora, do emprego de seus trabalhadores e os interesses dos credores, viabilizando, 
dessa forma, a realização da função social da empresa".9 Desta forma, as atribuições 
inerentes ao Ministério Público permanecem garantidas e deverão ser desenvolvidas 
de acordo com a Constituição da República de 1988 e a Lei Orgânica Nacional.lO 

Porém, a intervenção pontual nos procedimentos extrajudiciais deverá, de forma 
integrativa, orientar-se pelo "espírito" que norteia a novel lei de recuperação, em que 
pese os novos institutos - recuperação extrajudicial, judicial, especial e falência -
possuírem metodologias e estratégias procedimentais próprias, é certo que guardam 
"sintonias" e proximidades principiológicas. 

Com efeito, pontua-se que o Poder Judiciário e o Ministério Público estrutural
mente não podem se prestar a selvir pura e simplesmente ao estabelecimento de "blin
dagens jurídico-legais" para proteger interesses nem sempre legítimos e, não raras às 
vezes, sequer, confessáveis, pela própria instância empresarial, enfim, não podem se 
limitar a atender instrumentalmente pré-determinações que a perspectiva político
economicista pretende lhes outorgar, reduzindo, assim, suas atividades constitucionais 
à mera homologação e ou supervisão de recuperações e de falências. Em conclusão, 

9 GUIMARÃES, Maria Celeste Morais. Dp. cito 
10 RAMIDOFF, Mário Luiz. Processos e procedimentos especiais de recllperação e de falência. http:/ 

/www. mp.pr.gov.brlcpfalim/artfal.doc- acesso em 14 de outubro de 2005. 
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objetivamente, apresenta-se as seguintes proposições juridicamente fundamentadas para 
votação pela respectiva Comissão Temática e para deliberação pela Plenária: 

1. A atuação ministerial nos diversos processamentos recuperatórios, nos sin
gulares procedimentos e nos especiais processos falimentares deve pautar-se pela pro
moção e defesa dos direitos e garantias individuais fundamentais, dos interesses pú
blicos (v.g., crédito popular) e coletivos (v.g., função social da propriedade); 

2. A atuação ministerial também deverá evitar que procedimentos e processos de 
recuperação possam postergar ou mesmo evitar a falência de empresários e ou socieda
des empresárias inviáveis ou não recuperáveis, inclusive, para tanto requerendo o afasta
mento e responsabilização de natureza jurídica civil e penal da pessoa do empresário. 

3. A atuação ministerial deverá assegurar não só os interesses dos credores e do 
devedor, mas, também, os interesses públicos e sociais, evitando, com isto, a vulgari
zação e perda de credibilidade dos procedimentos e processos de recuperação. 

4. O perfil ministerial perante os novos processos e procedimentos estabeleci
dos pela Lei Federal sob n . 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 não pode ser enten
dido com um singelo instrumental econômico-financeiro, isto é, orientar-se mera
mente ao estabelecimento operacional de "blindagens jurídico-legais"; 

5. O perfil ministerial deve guardar sentido com o que constitucionalmente 
lhe fora reconhecido como atribuições institucionais, e, não, diversamente, restrin
gir-se à mera homologação e ou supervisão dos procedimentos de recuperações das 
empresas e ou de falência. 
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JUSTIFICATIVA 

AUTONOMIA E ATRIBUiÇÕES 
DO CONSELHO TUTELAR* 

Mário Luiz Ramidoff 

Promotor de JustiçalPR 

o presente trabalho acerca do Conselho Tutelar enquanto essência democrá
tica alinha-se especificamente a temática intitulada "Promotorias de Justiça 
Especializadas da Infância e Juventude", pois se busca oferecer com isto contribui
ções para maior visibilidade social e dizibilidade política daqueles Conselhos na 
efetivação da defesa dos direitos e garantias individuais fundamentais da criança e do 
adolescente. O Conselho Tutelar enquanto espacialidade pública própria da palavra 
e da ação l constitui-se na própria essência democrática, haja vista a possibilidade de 
participação direta da sociedade civil, através de seus diversos segmentos, na resolu
ção das questões particularmente inerentes aos direitos das crianças e dos adolescen
tes, isto é, daqueles que se constituem, por suas subjetividades, na matéria prima da 
sociedade brasileira. 

As inúmeras e variegadas formas de atuação assim como as próprias atribuições 
dos Conselhos Tutelares, por isso, deverão ser estabelecidas por lei (isto é, legislação 
municipal) que disporá sobre local, dia e horário de seu funcionamento, inclusive 
quanto a eventual remuneração de seus membros - nos termos do art. 134, da Lei 
Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990 - e, não, diversamente, por qualquer 
outra espécie normativa, como, por exemplo, recomendação ou resolução ministerial 
ou mesmo advinda do Juizado da Infância e da Juventude, e muito menos por reso
lução ou decreto do Poder Executivo Municipal ou Estadual. Pois, uma coisa é 
certa: o Conselho Tutelar não é órgão subordinado ao Ministério Público, nem ao 
Poder Judiciário, e, sequer, ao Poder Executivo e ou ao Poder Legislativo, consoante 
o disposto consignado no art. 131, do Estatuto da Criança e do Adolescente ("O 
Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
definidos por lei"). 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 ARENDT, Hannab. A condiçãollllmana. 8. ed., Rio deJaneiro: Forense Universitária, 1997. 
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Na verdade, o Conselho T utelar como órgão que possui competência específi
ca, também, não deixa de ser instituição pública e sócio-política que, por sua auto
nomia legalmente reconhecida, pode muito bem estabelecer estratégias para atuação 
conjunta com os demais Poderes Públicos, em cooperação técnica,2 procurando, as
sim, estabelecer diretrizes e facilitações técnicas para promoção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescente. De outro lado, já não se afigura legítimo o estabeleci
mento de atribuições ou mesmo "fórmulas de atuação" ao Conselho Tutelar que não 
seja através de lei, isto é, não se presta qualquer espécie de "Termo" para definição de 
"atribuições" àqueles Conselhos, uma vez que eventuais "Termos de Cooperação" tão 
somente poderão estabelecer a maneira pela qual cada uma das entidades e ou insti
tuições contribuirão tecnicamente na intervenção conjunta para promoção e defesa 
dos direitos da criança e do adolescente. De outro lado, a autonomia legalmente 
reconhecida ao Conselho Tutelar não lhe autoriza arbítrios e desmandos para que 
com isto possa zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 
então, definidos em lei. 

Importantes medidas foram constituídas para que fossem evitados eventuais 
disparates. Dentre elas não só a possibilidade de revisão judicial das deliberações 
adotadas pelo Conselho Tutelar, nos termos do art. 137, da Lei Federal sob n. 
8.069, de 13 de julho de 19903 - ressalte-se que a intervenção judicial deverá ser 
provocada jurisdicionalmente pelos legítimos interessados, haja vista que o Juiz de 
Direito não pode agir de ofício substituindo-se, assim, ao Conselho Tutelar, uma 
vez que somente atua no âmbito de uma estabelecida relação jurídica processual -, 
mas, principalmente, a imposição legal de deliberações colegiadas, isto é, através de 
uma espécie de auto controle democrático. O Conselho Tutelar enquanto conquista 
e essência do regime democrático é órgão deliberativo cuja atuação deve ser colegiada, 
e, assim, as medidas a serem adotadas deverão ser debatidas e aplicadas pelo Conse
lho como um todo e não diversamente por um ou alguns Conselheiros - ressalte-se, 
no entanto, a desnecessidade da unanimidade nas deliberações. Em face mesmo do 
regime democrático, o Conselho Tutelar legalmente constituído como instituição 
pública e sócio-política possui atribuições legalmente definidas que lhe permitem 
não só a aplicação de medidas legais (art. 136, incs. I a lII, do Estatuto), mas, 
também, de maneira autônoma e independente de qualquer injunção, representar 
tanto ao Ministério Público (art. 136, inc. IV, do Estatuto), quanto ao Poder Judi
ciário (art. 136, inc. V, do Estatuto), nos casos que requeiram tais providências. Ao 

2 O Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e da Juventude do Ministério Público 
do Estado do Paraná possui modelo de Termo de Convênio de Cooperação Técnica voltado para 
evasão escolar, mas, que, certamente, muito bem pode ser adotado para as demais questões que 
demandem a promoção e defesa elos direitos e garantias individuais fundamentais da criança e do 
adolescente. O endereço eletrônico é http://www.mp.pr.gov.brlcpcalcrianca.htrnl. 

3 BRASIL, Lei Federal sob ll . 8.069, de 13 dejulho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. 
ed., Brasília: Senado Federal, 2005, p. 30. "Art. 137. As deliberações do Conselho Tutelar somente 
poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse." 
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Conselho Tutelar coube não só a destinação da competência administrativa anterior
mente reconhecida ao "Juiz de Menores", mas, também, particularmente, a destinação 
da competência para a resolução das hipóteses previstas nos arts . 98 e 105, nos ter
mos do inc. I, do art. 136, todos da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 
1990, motivo pelo qual é o único órgão que possui competência originária para 
abrigar em entidade crianças autoras de atos infracionais, enquanto medida específi
ca de proteção. A deliberação pelo colegiado do Conselho Tutelar é uma espécie de 
procedimentalização que funciona democraticamente como um aparato das liberda
des substanciais,4 confirmando, assim, a defesa dos irrenunciáveis direitos funda
mentais da criança e do adolescente decorrentes da opção política do Constituinte de 
1987/88, senão da autodeterminação dos povos reflexo da soberania popular. Até 
porque, num Estado que se pretende Democrático (Constitucional)5 e de Direito, 
ninguém pode ser processado e sequer sentenciado senão pela autoridade competen
te.6 Além disto, o art. 138/ do Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu 
identidade das regras para a determinação da competência jurisdicional com as apli
cáveis aos Conselhos Tutelares, isto é, utilizam-se os mesmos critérios legais para a 
definição do âmbito de competência daqueles Conselhos, dentre elas as regras de 
conexão, continência e prevenção - apesar dos Conselhos Tutelares se constituírem 
em órgãos não-jurisdicionais. O que não se admite, certamente, é o não cumprimen
to das atribuições legais por parte dos Conselheiros ou mesmo do Conselho Tutelar. 
Nestes casos, inúmeros legitimados poderão provocar a adoção de medidas legais para 
que o Conselheiro e próprio Conselho Tutelar passem a cumprir suas atribuições 
legalmente definidas, inclusive, mediante afastamento de Conselheiros que assim 
não agirem. 

Ao Ministério Público cabe a adoção das medidas legais para que a Lei Fede
ral sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990 seja respeitada, inclusive, responsabilizan
do Conselheiros Tutelares que deixarem de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
criança e do adolescente, e, até mesmo propugnando pelo afastamento de titulares -
e de suplentes que porventura venham assumir provisoriamente titularidades -, mas, 
jamais, poderá determinar "atribuições" ao Conselho Tutelar, como a qualquer um 
de seus membros, e, muito menos responsabilizá-los civil e ou criminalmente por 
desatenderem determinações indevidas de "atribuições", haja vista que tais "atribui-

4 SEN, Amartya Kumar. Desemrolvimento como liberdade. São Paulo (SP): Companhia das Letras, 
2000. 

5 CADEMARTORI, Sérgio Urquhart de. Estado de direito e legitimidade: uma abordagem garantista. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. 

6 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 33. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 11 (Coleção Saraiva de legislação). "Art. 5°. ( ... ) LIII - ninguém será 
processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;" 

7 BRASIL, Lei Federal sob n. 8.069, de 13 dejl1Jho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. 
ed., Brasília: Senado Federal, 2005, p. 30. "Art. 138. Aplica-se ao Conselho Tutelar a regra de 
competência constante do art. 147." 
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ções" não possuem validade formal, pois não atendem aos ditames legais de criação 
por legislação municipal, e, material, em decorrência do desatendimento dos ditames 
estabelecidos para tais especificações, consoante o disposto no art. 131, do mencio
nado Estatuto. Porém, por mais uma vez, frise-se que nenhuma instituição pública 
pode se substituir ao Conselho Tutelar e, muito menos lhe determinar especifica
mente quais são as atribuições que pontualmente deva desenvolver, salvo na hipótese 
prevista no art. 262, da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990, ou, nos 
casos de afastamento de Conselheiros que inviabilizem a própria constituição e fun
cionamento regular do Conselho (cinco membros, de acordo com o art. 132, do 
Estatuto), quando, então, "as atribuições a eles conferidas serão exercidas pela auto
ridade judiciária.", a qual deverá assim proceder nos casos excepcionais, através do 
poder geral de cautela. Contudo, em seguida deverá comunicar tais acontecimentos 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, precisamente, por 
ser o responsável pelo processo para a escolha dos membros do Conselho Tutelar, 
podendo-se, então, convocar novas eleições, bem como ao Ministério Público en
quanto fiscal do fiel cumprimento da lei. 

Entretanto, observe-se que o desvirtuamento de tal procedimento não pode 
facultar ao Juiz de Direito que, de ofício, afaste provisória ou definitivamente Con
selheiros Tutelares, com o fito precípuo de adotar as medidas que entender por bem 
aplicar, avocando, assim, para si, indevidamente, a resolução de casos concretos cuja 
atribuição e competência são dos Conselhos Tutelares. Pois, como se viu tanto para 
a revisão das deliberações adotadas pelo Conselho Tutelar, quanto para o afastamen
to de Conselheiros Tutelares, o Juiz de Direito deve ser jurisdicionalmente provoca
do e, assim, estabelecer regularmente a devida relação jurídica processual que se 
operacionalizará instrumentalmente através da observância da ampla defesa e do con
traditório enquanto consectários do primado constitucional do devido processo le
gaI.B Não fosse só, é vedado também ao Juiz de Direito determinar a adoção de 
expedientes administrativos a serem cumpridos pelos Conselhos Tutelares, como, 
por exemplo, a expedição de ofícios ao Juizado da Infância e da Juventude comuni
cando eventuais abrigamentos em entidades de crianças que se encontrem nas hipó
teses do art. 98 e 105, do Estatuto, sob o argumento de que alguns Conselhos 
Tutelares abandonam crianças e adolescentes abrigados nas entidades, pois, isto, sig
nifica indevida ingerência, quando, não, supressão da autonomia não só daqueles 
Conselhos, mas, sim, de todos os Conselhos Tutelares. Diversamente, o Juiz de 
Direito e ou as entidades de abrigamento podem comunicar tais fatos ao Ministério 
Público que, por sua vez, deverá promover a defesa dos interesses e dos direitos da 
criança e do adolescente. O abrigamento em entidade como uma das medidas espe
cíficas de proteção aplicável à criança e ao adolescente, independentemente, de quais-

8 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. 33. 
ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 11 (Coleção Saraiva de legislação) . "Art. 5°. ( ... ) LIV - ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;" 

558 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



AUTONOMIA E ATRIBUiÇÕES DO CONSELHO TUTELAR 

quer das hipóteses legais - isto é, tanto decorrente do envolvimento em ato conflitante 
com a lei ou para colocação em família substituta - certamente, deve se constituir na 
"ultima ratio", do Sistema Garantias Infanto-Juvenis.9 

Assim, uma vez excepcionalmente adotado o "abrigamento" deve ser 
impreterivelmente brevíssimo o tempo de institucionalização sob pena de operar-se a 
dessocialização daquelas pessoas que se encontram na condição peculiar de desenvol
vimento de suas personalidades, precisamente, pela violação do direito fundamental 
à convivência familiar e comunitária - Capítulo IH, da Lei Federal sob n. 8.069, de 
13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) . Até porque, cabe ao 
Conselho Tutelar zelar pelo cumprimento dos direitos daquelas crianças que, seja 
qual for o ato infracional cometido e independentemente de sua gravidade, necessita 
de cuidados, JO motivo pelo qual tão somente são aplicadas medidas específicas de 
proteção, pelo competente Conselho Tutelar, consoante atribuições suas legalmente 
previstas. l1 

Em face disto, tem-se que a plenitude do Conselho Tutelar tornou-se um 
imperativo democratizante para que seus membros possam promover a permanência 
e a autonomia daquele colegiado enquanto representação legítima e diretamente 
participativa dos múltiplos segmentos sociais, fortalecendo, assim, a eficácia das de
liberações colegiadas, inclusive, através da estruturação adequada (material e pessoal) 
daqueles Conselhos, para que, então, não sirva meramente para ocupação de cargo 
público a termo, de busca a salários compatíveis e benefícios sociais. 

CONCLUSÕES 

Em conclusão, objetivamente, apresenta-se as seguintes proposições juridica
mente fundamentadas para votação pela respectiva Comissão Temática e para deli
beração pela Plenária: 

9 RAMIDOFF, Mário Luiz. Rede de garantias. Curitiba: [mimeo], 2004. "'Sistema de garantias' 
importa a percepção de que basicamente foram estabelecidas normas procedimentais mínimas numa 
espécie de Código Deontológico Protetivo que, no fundo, implicam marcos objetivos para o 
asseguramento do ponto de partida de uma nova concepção acerca destas 'novidades fáticas' - emer
gências subjetivas. Porém é a integração sistemática não só com as novas pautas sociais, mas, princi
palmente, entre os sistemas de proteção - políticas públicas de atendimento + prevenção protetiva 
especial + medidas legais resolutórias e adequadas - que se oferece o sentido (determinante) do 
con teúdo tanto das regras de interpretação, quanto das regras que regulamentam tais atividades 
institucionais e os comportamentos sociais." 

10 BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano - compaixão pela terra. 4. ed., Petrópolis: Vozes, 
1999. Segundo o autor, a falta de cuidado é um estigma provocado pela "modernidade", sintoma 
mesmo da crise civilizatória que identifica o abandono do respeito pelo humano, pela dignidade da 
pessoa humana. 

II RAMIDOFF, Mário Luiz. Vara de adolescentes infratores. Acesso em 17 de outubro de 2005, http:/ 
/www.abmp.org.brlpublicacoes/Portal_ABMP _Publicacao_683 .doc. "Em adenda final, entende-se 
que andou bem o novo Código de Organização e Divisão Judiciária do Paraná, ao estabelecer a Vara 
de Adolescentes Infratores, enquanto Juízo de Direito au tônomo, especializado e exclusivo para 
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1. O Conselho Tutelar é instituição pública (sócio-política) permanente e 
autônoma, não lhe sendo admitida intervenção indevida dos demais Poderes Públi
cos para determinação de suas atribuições legais, pois somente através de legislação 
específica é possível a especificação de suas atribuições, nos termos do art. 134, da 
Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990, pois enquanto tal, o Conselho 
Tutelar representativo da essência democrática direcionada à participação popular, 
devendo-se, pois, fortalecer as deliberações colegiadas, de seus membros. 

2. Ao Conselho Tutelar coube não só a destinação da competência adminis
trativa anteriormente reconhecida ao "Juiz de Menores", mas, também, particular
mente, a destinação da competência para a resolução das hipóteses previstas nos arts. 
98 e 105, nos termos do inc. I, do art. 136, todos da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 
de julho de 1990 - apesar de ser órgão não-jurisdicional - , constituindo-se, assim, 
na única instituição que possui competência originária para abrigar em entidade 
crianças autoras de atos infracionais, enquanto medida especifica de proteção. 

3. O abrigo em entidade enquanto medida específica de proteção, prevista no 
inc. VII, do art. 101, aplicável à hipóteses previstas nos arts . 98 e 105, todos da Lei 
Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990, deve ser a "ultima ratio", isto é, deve 
ser aplicada excepcionalmen te e por breve período, evitando-se com isto 
institucionalizações prematuras e duradouras. 

4. O Juiz de Direito não possui competência originária para abrigar em enti
dade crianças autoras de ações conflitantes com a lei, haja vista as disposições previs
tas tanto no inc. I, do art. 136, quanto no inc. VII, do art. 112, ambas da Lei 
Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990, ressalvando-se a extraordinária hipó
tese legal prevista no art. 262, do mencionado Estatuto, isto é, "enquanto não insta
lados os Conselhos Tutelares", ou, nos casos de afastamento provisório ou definitivo 
de Conselheiros Tutelares titulares e suplentes que resulte em número inferior ao 
exigido legalmente para funcionamento do respectivo Conselho Tutelar (art. 132, 
do Estatuto), quando, então, através do poder geral de cautela adotará as medidas 
legais para o asseguramento dos direitos da criança e do adolescente, devendo, poste
riormente, comunicar tais fatos ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente e ao Ministério Público para que sejam adotadas as medidas legais para 
a regular composição do Conselho Tutelar. 

5. O Juiz de Direito possui competência originária para o abrigamento em 
entidade de crianças a serem colocadas em famílias substitutas, contudo, ainda como 
"ultima ratio", motivo pelo qual também deve atender a excepcionalidade e brevidade 
necessárias demandadas pelo direito individual fundamental da convivência familiar 

apuração de ações conflitantes com a lei, então, praticadas por adolescentes, ou seja, por pessoas com 
idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos completos - artigo 2°, da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de 
julho de 1990 - guardando-se, assim, adequação estrutural para o efetivo atendimento das novas fiJl1ções 
estatais legal e legitimamente instituídas. Pois, como se viu, à criança, seja qual for o ato infracional 
cometido e independentemente de sua gravidade, aplicam-se tão somente medidas específicas de prote
ção, pelo competente Conselho Tutelar, consoante atribuições suas legalmente previstas." 
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e comunitária - Capítulo lII, da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente). 

6. O Ministério Público e o Poder Judiciário não podem editar portarias ou 
recomendações que redundem em determinações indevidas de atribuições aos Con
selheiros ou ao Conselho Tutelar - ainda que, de caráter administrativo (v.g. expedi
ção de ofícios ao Juizado da Infância e Juventude comunicando abrigamentos de 
crianças) . 

7. O Ministério Público deverá adotar as medidas necessárias para o 
desabrigamento de crianças e adolescentes que, por qualquer motivo, encontrem-se 
institucionalizadas para além do tempo razoável ou permitido legalmente, inclusive, 
responsabilizando civil e penalmente os representantes legais das entidades, Conse
lheiros Tutelares e demais pessoas que por desídia ou intenção ensejaram tais viola
ções aos direitos da criança e do adolescente, isto é, das pessoas que se encontram na 
condição peculiar de desenvolvimento, e, em particular, promovendo as medidas 
legais previstas no art. 97, da Lei Federal sob n. 8.069, de 13 de julho de 1990, isto 
é, o afastamento de dirigentes e de Conselheiros Tutelares. 
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NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL 
ANTES DA CONCESSÃO DE LIMINAR EM 

PROCESSOS QUE ENVOLVEM LITíGIOS PELA POSSE 
DE TERRAS RURAIS, MENCIONADOS NO ART. 82, 

INCISO 111, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL * 

Rosangela Furtado Padela Alvarenga 

Promotora de Justiça/PE 

I. JUSTIFICATIVA 

De ressabido, tornou-se axiomático acerca da obrigatoriedade da participação 
do Ministério Público, em processos que envolvem conflito coletivo pela posse da 
terra rural, inafastável a intimação do Ministério Público para participar de todos os 
atos do processo, sob pena de nulidade, nos termos do art. 84 do CPC. 

Entretanto, sabemos que por ausência de disposição legal expressa, na prática, 
o representante do Parque!, somente terá vista dos autos, após a concessão da liminar, 
que pela condição de medida de natureza satisfativa, cuja execução é imediata pelas 
autoridades policiais, impede uma ação mais eficaz do Ministério Público, como 
possível mediador na composição amigável do litígio. 

A proposta é de que seja imprescindível a intimação do Ministério Público no 
processo em que o interesse público evidencia-se em face da demanda possessória 
envolver inúmeras famílias e, notadamente, os movimentos sociais dos trabalhadores 
sem terra, em litígio coletivo pela posse da terra rural, antes da concessão da liminar. 

Repita-se, apesar da falta de intimação do Ministério Público para intervir na 
ação como custos legis importar na nulidade dos atos processuais desde a audiência de 
justificação realizada à revelia do Parquet (arts. 84 e 246 do CPC), o que devemos 
lutar, é para intervir antes da concessão da liminar. 

De que adianta o Ministério Público ter vista dos autos, no final do processo, 
argüindo nulidade absoluta, se o "despejo" já foi concretizado e as inúmeras crianças, 
mulheres e idosos já foram jogados literalmente, à margem das estradas, com a des
truição de seus pertences e entregues a própria sorte? 

É incontestável a determinação contida no art. 82, lII, la parte, CPC, que 
guarda estreita correlação com a macro destinação outorgada pelo legislador consti
tuinte ao Ministério Público, haja vista que existe nítido interesse público de a insti-

Tese aprovada por maioria. 
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tuição figurar como interlocutor da sociedade nos conflitos que designam a posse da 
terra rural. 

Com efeito, o Ministério Público não pode permanecer à margem de relação 
extremamente conflituosa como a que a hipótese dos autos normalmente reflete, na 
qual famílias numerosas ocupam imóvel rural e objetivam a ele conferir a destinação 
social que a propriedade deve preencher. 

Notadamente, porque sabemos da existência no Estado de Pernambuco, de 
legislação que disciplina ser necessário o acompanhamento do representante do Minis
tério Público, quando da execução da ação policial, que visa o cumprimento de decisão 
judicial para o "despejo" de famílias pertencentes ou não aos movimentos sociais. 

Lamentavelmente, a imagem que se quer atribuir ao Ministério Público na 
execução fria da referida Lei Estadual, é a de mero figurante, onde o Promotor de 
Justiça, muitas vezes não tem, sequer, vista dos autos para opinar ou mesmo tentar a 
composição amigável na retirada compulsória das famílias, intervindo dessa maneira 
no processo judicial como mero órgão fiscalizador da ação policial. 

Deve-se analisar que há um interesse público muito maior do que o interesse 
privado na questão judicial, daquele que vem ao Judiciário sob a alegação, muitas 
vezes precária, de que está sendo turbado ou esbulhado na sua posse. 

A exigência deve ser legal ou mesmo disciplinada pelas Procuradorias Gerais, 
no intuito de recomendar aos membros da instituição, que por sua essência 
institucional, deverão ter vista dos autos, antes da concessão de liminar e quando não 
atendidos, que utilizem e esgotem todos os recursos legais existentes. 

Não pode e nem deve o Ministério Público, ser posto na condição de mero 
expectador, em processo que visa à prevalência do interesse geral e do bem comum, 
ou seja, a paz social. 

É certo de que o Promotor de Justiça deverá deixar de lado a figura do parecerista 
ou mesmo de "assessor de magistrado" e passar a representar de fato e de direito sua 
condição constitucional de defensor da sociedade e dos interesses coletivos, integran
do a relação processual antes mesmo da concessão da liminar. 

Por certo, se o ajuizamento da reintegração de posse, objetiva o afastamento de 
múltiplas famílias e grupos de pessoas que tencionam valer-se da ocupação como meio 
a compelir o Estado a refletir sobre a necessidade de a área ser desapropriada para fins 
de reforma agrária, soa nítido que a litigiosidade naturalmente aflorada nesta modali
dade de conflito exige que o Ministério Público seja intimado a participar de todos os 
atos processuais a serem praticados na ação possessória ou outra equivalente. 

Entendemos que a lei processual deseja mais do que uma simples solução 
técnica para conflitos dessa ordem, não podendo a Instituição, quedar-se inerte a 
desmesurada violação de diretos humanos, atentatória à dignidade do ser humano, 
não sendo razoável admitir-se que somente por meio de uma decisão interlocutória 
seja possível solucionar pacificamente a lide. 

Ocorre que, sem intermediação do conflito, a sentença judicial, no mais das 
vezes, somente serve para deflagrar maior partidarismo da parte que não teve seus 
argumentos reconhecidos pelo Poder Judiciário. Em resumo: a sentença judicial, no 
geral, não encerra a contenda, ao contrário, por inúmeras vezes, a agrava. 
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É natural reconhecer que a participação do Ministério Público deve-se, com 
alguma certeza, a maior mobilidade que a instituição possui de atuar extrajudicial
mente, como por exemplo na elaboração de termo de ajustamento de conduta, certo 
que a eficácia deste agir projetar-se-á sobre a intervenção no processo. 

Neste diapasão, é correta a afirmação doutrinária ao deduzir como juridica
mente pertinente a intervenção do Ministério Público, porquanto: 

" ... uma instituição que, por sua própria essência, estivesse em melhores condi
ções de intermedi.ar os conflitos, agisse como interlocutora das partes em luta 
com maior grau de liberdade. Qye buscasse, agindo em nome do interesse 
social, solucionar ou encaminhar corretamente a controvérsia, a disputa (e não 
somente tivesse o interesse de colocar termo final ao processo, mantida a lide)". 
(Obra citada, p. 280). 
O objetivo central deste novo e importante encargo cometido ao Ministério 
Público não reside somente no acompanhamento formal do processo e das 
peculiaridades do rito procedimental afeto à ação possessória, mas fundamen
talmente na avaliação dos interesses em conflito e na busca de uma solução que 
guarde simetria com os vetores maiores da Constituição Federal relativo ao 
direito de propriedade e à função social que esta tem de desempenhar. 
Daí porque é lícito admitir que a instituição: 
" ... Haverá de verificar, por exemplo, se a área em conflito tem correto título de 
propriedade (ou se há efetivamente posse justa da área), se é produtiva, se 
cumpre a sua função social, se respeita à natureza, se cumpre com todas as 
normas legais que regem as relações de trabalho e se a exploração da terra está 
a favorecer a proprietários e trabalhadores (art.186 da Constituição Federal)" 
(autor e obra citados, p.281). 

A obrigação do Ministério Público é obter do poder público o cumprimento da 
Constituição e, para tanto, a intervenção nesta modalidade de conflito cria para a ins
tituição o dever de intervir na ação possessória e proporcionar, não somente judicial
mente, mas também extrajudicialmente, solução pacífica e justa para a controvérsia. 

Os nossos tribunais assim se posicionam: 

"O Ministério Público é parte legítima para intervir como custos legis em litígio 
coletivo pela posse de terra em que participam como demandadas inúmeras 
famílias, pois o direito de moradia, cujo exercício conflita com o alegado direito à 

propriedade e à posse da parte contrária, leva a concluir pela existência de 
interesse social" . (lo TACivSP - Ag. Inst. 793.148-5 - 2a Câm. - j. 13/05/ 
1998 - reI. Juiz Salles de Toledo, RT757/209". 

Como se vê do disposto no art. 127 da Constituição Federal, compete ao 
Ministério Público à defesa do regime democrático, bem como da ordem jurídica e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
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E é exatamente para cumprir, defender e concretizar o projeto democrático da 
Constituição que o Ministério Público deve atuar nas ações possessórias que trazem 
em um dos pólos centenas de famílias que buscam condições mínimas de sobrevivên
cia - e, portanto, devem merecer atenção especial do Estado, conforme disciplina a 
Carta da República em seu art. 226 - , faz prevalecer o interesse público de proteção 
à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, IH), da entidade familiar e da função 
social da propriedade (CF, art. 5°, XXIII). 

É por tais argumentos que, atualmente, constatando-se que o espaço rural 
consagrado Código de Processo Civil há muito foi ultrapassado pela realidade social 
e pelo ordenamento constitucional, se tem atualizado o procedimento das ações 
possessórias como forma de tornar o processo verdadeiro instrumento para realização 
do bem comum. 

Nesse sentido, trazemos à baila, decisão do Tribunal de Alçada do Rio Gran
de do Sul, concedendo efeito suspensivo ao recurso e cassando a decisão que, sem 
ouvir o Representante do Ministério Público, concedeu a liminar de reintegração de 
posse contra trabalhadores rurais sem-terra que ocuparam propriedade rural na 
Comarca de Santo Antônio das Missões: 

"A questão trazida pelo recurso é, a meu ver, a mais importante de todas que 

estão a desafiar o futuro do país". Desde séculos, a questão agrária vem afron

tando o descortino e a desenvoltura dos governos, que somente em poucos e 

fugazes momentos revelaram algum desassombro e alguma clarividência no 

sentido de avançar na solução do conflito agrário ou, pelo menos, minorar os 

efeitos deletérios da sua presença inercial na história do nosso sofrido e lento 

desenvolvimento econômico e social. 

( ... ) Não é, por óbvio, o Poder Judiciário a caixa de ressonância das movimenta

ções sociais. Mas, também, surdo e mudo não é. Está ele integrado na organi

zação do Estado para cumprir funções e uma delas, sem dúvida, é responder 

aos reclamos da sociedade. Talvez, a mais importante. Assim, aqui desembo

cando o conflito, a ele cabe, além de aplicar a lei, aplicá -la em consonância com 

a aspiração social. 

( ... ) Nesse contexto, a presença e a participação do Ministério Público em 

demandas dessa natureza são imperiosas, na medida em que a visão dimanada 

desse órgão oportunizará no feito a defesa de direitos e interesses outros, não 

apenas aqueles contidos na estrita relação processual que vincula possuido
res e proprietários. A Constituição Federal, aliás, dotou o Ministério Público 

de funções maiores e de alta relevância na proteção do interesse público. Esse 

interesse está, como em poucos casos, eloqüentemente presente na espécie. 

Tão imperiosa e valiosa é a presença do Ministério Público que deve ser ele 

convocado desde o início da demanda, para que, desde logo, esteja ela, lide, 
impregnada da visão publicista e eqüidistante das paixões que envolvem o 

caso, assim fornecendo ao magistrado melhores e mais amplos elementos de 
convicção para decidir. 
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Da mesma forma a função ética da Propriedade foi tratada no novo Código 
Civil, que ventilou considerações inovadoras, demonstrando a preocupação do legis
lador civil em reconhecer os reclamos sociais da sociedade atual, aperfeiçoando 
deonticamente a lógica ética das transformações sociais. 

A função social é paradigma que congrega duas atribuições: a social propria
mente dita e a econômica. Ambos os aspectos - o social e o econômico - fazem parte 
do conceito função social da propriedade. 

O conteúdo social e econômico da propriedade imobiliária contemporânea 
transborda os limites do Direito Civil Tradicional. 

É lamentável que o Ministério Público, na qualidade de custos legis e defensor 
da sociedade, somente tenha conhecimento das ações intentadas, quando informado 
pelo Comando da Policia Militar da Região, objetivando simplesmente que o Re
presentante Ministerial faça parte da ação policial de reintegração e da efetiva retira
da de inúmeros gmpos de famílias, que compreendem crianças, mulheres e idosos, é 
sob esse aspecto que deverá a instituição adequar-se. 

A nota essencial do processo moderno é a celeridade, em contraposição à cer
teza jurídica. São valores cuja d imensão é dada pelo legislador segundo as conveniên
cias do momento vivenciado pela sociedade. 

Hoje, a necessidade de participação ativa do Ministério Público antes da con
cessão de limares que envolvem litígios pela posse de terras mrais é imperiosa, deve 
ganhar espaço após séculos de preponderância da certeza jurídica da posse em ques
tão, pois a sociedade moderna não vê o tempo da mesma forma que anos atrás. Em 
uma sociedade de massas, marcada pela globalização cultural e econômica, pela in
quietação da busca pelo direito à terra que não cumpra com sua função social, justi
fica-se a participação antecipada do Promotor como essencial. 

Deve, preliminarmente, considerar-se Promotor de Justiça na amplitude de 
suas atribuições constitucionais, ou seja, Promotor da Cidadania, da Infância e da 
Juventude, do Idoso e etc., observando necessariamente, o interesse público maior 
que está em litígio, emitindo seu parecer para solução de forma pacífica, equânime e 
eficaz. 

Esta, a nosso ver, a solução que melhor se coaduna com os vetores do moderno 
processo de respeito à dignidade da pessoa humana. 

11. CONCLUSÃO 

Conclui-se, assim, que deverá o Promotor de Justiça, com vista dos autos, na 
ação possessória, ter visão macro, não observando, somente os institutos conforme 
estejam presentes os requisitos. Até um ano e dia da turbação ou esbulho, pode 
invocar a liminar possessória, de cunho objetivo, bastando provar a posse anterior e o 
lapso de tempo inferior a ano e dia entre o fato que caracteriza o esbulho ou turbação 
e o pedido, ainda que considerável motivo suficiente, per se, para afastar o perigo de 
dano irreparável ou de difícil reparação . 

Propugna-se para que: 
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1. Seja elaborado projeto de alteração do artigo 82, 1 a parte, inciso IlI, do 
Código de Processo Civil, acrescentando-se ao mencionado artigo a necessidade de 
oitiva prévia do Ministério Público, antes da concessão de liminar nas ações possessórias 
que envolvem litígios coletivos; 

2. Antes da alteração da lei, os Procuradores Gerais de Justiça de cada Esta
do publiquem recomendação aos membros do Ministério Público, para que utili
zem todos os recursos judiciais, administrativos e/ou extrajudiciais, para prévia 
oitiva do Ministério Público antes da decisão liminar, bem como no curso da lide, 
a cientificação dos órgãos envolvidos nos conflitos agrários, a fim de que possam 
prestar informações pertinentes e eventual auxílio técnico e administrativo para a 
composição dos conflitos; 

3. Seja realizado um trabalho institucional de conscientização junto aos Pro
motores de Justiça, pela luta nas ações ministeriais que envolvem questões de confli
tos agrários coletivos pela posse de terras rurais, bem como a sua capacitação técnica; 

4. Seja estimulado o uso de recursos judiciais, com a participação efetiva de 
Procuradores de Justiça, no âmbito de atuação junto aos Órgãos de 20 grau, inclusi
ve, designando Procurador de Justiça especial para acompanhando de liminares nos 
recursos interpostos em primeira instância; 

5. Seja disponibilizado recurso orçamentário e operacional (Centros de Apoio 
Operacional aos Promotores com atuação em conflitos agrários), para que possam 
com a maior celeridade, interpor recursos, medidas judiciais ou extrajudiciais junto 
aos órgãos pertinentes; 
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A INELEGIBILIDADE DECORRENTE DA UNIÃO 
HOMOAFETIVA ESTÁVEL COMO 

APRIMORAMENTO DO REGIME DEMOCRÁTICO E 
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL * 

I. INTRODUÇÃO 

Sinara Lopes Lima 

Promotora de Justiça/PA 

"O Direito não tem sido mero produto da lógica abstrata, mas antes 
o 7'esu/tado da experiência histórica concreta", 
"O Direito é uma expressão constante da experiência sociaf". 
Miguel R eale 

A instituição do Ministério Público na modernidade revela um grau de ama
durecimento democrático e constitucional de valia insuperáveL Diante disto é que o 
representante do Ministério Público, como operador do direito deve estar compro
metido com o Estado Democrático e com a Justiça, em constante revisão do Direito 
posto frente à evolução do fato sociaL Devemos ser operadores sensíveis à realidade, 
desprovidos de qualquer preconceito e cheios de sentimento de justiça e respeito ao 
semelhante. 

Na nossa atuação devemos ser renovadores, destruindo preceitos arcaicos, mo
dificando conceitos e impondo a serenidade científica da modernidade no trato das 
relações humanas, é que as posições devem ser marcadas e amadurecidas, para que os 
avanços não sofram retrocesso e para que as individualidades e coletividades possam 
andar seguras na tão almejada busca da felicidade, direito fundamental de todos, assu
mindo assim, o representante do Ministério Público, na sua inteireza o seu papel de 
guardião dos direitos humanos, conferido pela nossa Constituição Federal. 

Com este pensamento é que, como representante do Ministério Público Elei
toral na 14a zona eleitoral, comarca de Viseu, no Estado do Pará, emitimos parecer 
em autos de Pedido de Registro de Candidatura, nos quais foi impugnado o referido 
pedido, sob a alegação da existência de união homoafetiva estável entre a pretensa 
candidata ao cargo de Chefe do Poder Executivo e a então Prefeita do município, o 
que tornaria a candidata impugnada inelegível nos termos previstos no art. 14, § 7° 
da CF e § 3° do art. 1° da LC n. 64/90. 

Tese aprovada por maioria, 
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Invocando o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, a analogia, os prin
cípios gerais de direito, como, o princípio da dignidade da pessoa humana, princí
pio da não discriminação, in casu, em virtude da orientação sexual, e o princípio 
maior, que é o da igualdade dos seres humanos, nos posicionamos pelo reconheci
mento judicial da união homoafetiva existente entre a impugnada e a Prefeita do 
município de Viseu, vez que presentes todos os requisitos de uma união estável 
entre um homem e uma mulher e necessários ao seu reconhecimento, como a esta
bilidade, notoriedade, assistência material, moral e sexual recíproca, com vínculo 
de afetividade e acima de tudo com a finalidade de constituir família, pois compar
tilham a mesma vida, repartindo tristezas e alegrias, fracassos e sucessos, realizando 
atividades em comum, e, por conseqüência a aplicação da vedação prevista no § 7°, 
do art. 14 da CF, haja vista que a união estável heterossexual gera a referida 
inelegibilidade, sendo hipocrisia e conservadorismo não considerar tal união quan
do para restringir direitos, eis que se é inelegível o companheiro ou companheira na 
relação heterossexual, necessariamente, por uma questão de justiça, igualdade será 
inelegível o companheiro ou companheira na relação homoafetiva, devidamente 
reconhecida como união estável, com o fim de proteger a probidade administrati
va, a normalidade para o exercício do mandato, a normalidade e a legitimidade das 
eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício do cargo e, 
principalmente o combate ao uso da máquina administrativa em favor de um úni
co candidato, a fim de resguardar o princípio da igualdade de oportunidade para 
todos os candidatos nos pleitos eleitorais . Isto porque o Direito Eleitoral tem o 
objetivo precípuo de garantir a lisura nas eleições, evitando os abusos que estão 
sendo praticados e que mais ainda se praticam quando os detentores do poder 
querem se eternizar nos cargos por interpostas pessoas. 

Portanto, defendemos o reconhecimento judicial da união estável entre ho
mossexuais equiparada as uniões entre um homem e uma mulher, nos termos previs
tos no § 3° do art. 226 da CF, desde que presentes os requisitos necessários a este 
reconhecimento. 

E, uma vez reconhecida esta união homoafetiva estável como entidade famili
ar, tem a mesma a proteção do Estado e gera conseqüências jurídicas, como a 
inelegibilidade prevista no art. 14 § 7° da CF, devendo o Ministério Público Eleito
ral, através de seus representantes legais, imbuídos do mais alto espírito de justiça, 
promover os mecanismos necessários a este reconhecimento e, por conseguinte impor 
a vedação prevista no sobredito parágrafo, como forma de aprimorar o nosso regime 
democrático, já que não há democracia onde não sejam todos iguais perante a lei. 

Esse o tema do presente trabalho. 

11. EXPOSiÇÃO 

"O homem quer obedecer ao legislador, mas não pode desobedecer à 

natureza, e por toda parte ele constitui a família, dentro da lei, se é 

possível, fora da lei, se é necessário". 

VÍ7gilio de Sá Pereira 
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11.1 Da união estável homoafetiva e a possibilidade do seu 
reconhecimento 

As uniões homoafetivas estáveis são uma realidade social, forte e poderosa, 
existindo no mundo real com todas as características de uma união estável heterosse
xual - salvo a diversidade de sexos - como a convivência dos companheiros como se 
casados fossem, estabilidade da convivência com a finalidade de constituir família, 
notoriedade, unicidade e informalismo do vínculo e continuidade da convivência, 
assumindo perante a sociedade local, um status em tudo semelhante ao de pessoas 
casadas, concedendo-se mutuamente, o tratamento, a consideração, o respeito que se 
dispensam, reciprocamente, os esposos. 

Apesar de existirem, essas uniões homoafetivas não contam com a proteção do 
Estado, já que não existem no nosso ordenamento jurídico, leis regulamentando-as, 
ou seja, a união homoafetiva não está amparada pela nossa Constituição Federal, 
nem na legislação infraconstitucional, no entanto, embora sejam minoria da popula
ção, representam no Brasil apenas 10% da população, é imprescindível dar cidadania 
ao homossexual, reconhecer direitos e obrigações, não sendo mais possível fechar os 
olhos para essa realidade. 

O art. 2°, I da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948, prevê: 

"Todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas 

nesta Declaração, sem distinção de espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião pública ou de outra natureza, origem nacional ou social, rique

za, nascimento, ou qualquer outra condição". 

Nas legislações modernas, há uma tendência irreversível para regulamentar 
essas uniões informais, pelo menos em seus aspectos principais, conferindo-lhes efei
tos e dando a mínima segurança a seus protagonistas. 

No Brasil, atualmente temos em tramitação no Congresso Nacional, o substitutivo 
ao Projeto de Lei n. 1.151/95, o Projeto n. 5.252, que cria e disciplina o Pacto de 
Solidariedade e mais recentemente a proposta de emenda à Constituição n. 70/2003, 
apresentada pelo Senador Sérgio Cabral(PMDB-RJ), a qual altera o § 3° do art. 226, 
incluindo os casais homossexuais como entidade familiar reconhecida pelo Estado. 

Todavia, o fato de não existirem leis regulamentando a matéria, não impede o 
Judiciário, como um dos emanadores da soberania estatal de decidir, de dar ao caso 
uma solução jurídica adequada, é o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, se
gundo o qual não pode o juiz furtar-se de decidir, alegando lacuna na lei. Assim 
determina o art. 4° da Lei de Introdução ao Código Civil e art. 126 do Código de 
Processo Civil. 

Assim, na ausência de lei, diante do fato social, da realidade, da necessidade de 
dar soluções aos casos concretos, deve o julgador lançar mão da analogia, dos costumes 
e dos princípios gerais de direito, conforme determinam os artigos acima referidos, para 
não deixar insolúvel a questão, sob pena de conturbar-se a ordem social. 
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No caso em discussão, o Poder Judiciário deve julgar a questão utilizando a 
analogia e os princípios gerais de direito, sendo a analogia a aplicação ao caso concreto 
das normas vigentes e que disciplinam a união estável entre o homem e a mulher(art. 
226, § 3° da CF e Lei 9. 278/96), ou seja, aplicar as regras legais que regulamentam 
a união estável heterossexual à união estável homoafetiva, haja vista ser uma situação 
jurídica em tudo semelhante e equiparável, surgindo então a possibilidade de reco
nhecer por analogia as relações homoafetivas estáveis como entidade familiar, a qual 
tem a proteção do Estado, gerando, portanto, direitos e obrigações. 

<21tanto aos princípios gerais de direito, os quais advêm do direito natural, que 
trata dos direitos inerentes à natureza do homem, comuns a todos os ordenamentos 
jurídicos e são considerados os alicerces e as vigas mestras do edifício jurídico, temos 
aplicável ao caso em comento, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da 
não discriminação, o qual veda qualquer forma de discriminação, reconhecendo, as
sim, na verdade, a liberdade de as pessoas de ambos os sexos adotarem a orientação 
sexual que quiserem, e o princípio da isonomia ou igualdade, todos consagrados na 
nossa Lei Maior - Constituição Federal. 

O princípio da isonomia constitui uma regra de interpretação para o juiz, que 
deverá sempre dar à lei o entendimento que não crie distinções, deverá utilizar os 
mecanismos constitucionais no sentido de dar uma interpretação única e igualitária às 
normas jurídicas. A igualdade perante a lei, portanto, seria uma exigência feita a todos 
aqueles que aplicam as normas jurídicas gerais aos casos concretos, devendo pois, apli
car a lei e atos normativos de maneira igualitária, sem estabelecimento de diferenciações 
em razão de sexo, religião, convicções filosóficas ou políticas, raça e classe social. 

A igualdade perante o juiz decorre, pois, da igualdade perante a lei, como 
garantia constitucional indissoluvelmente ligada à democracia. 

A justiça é, em última análise, uma expressão ética do princípio da igualdade. 
Ser justo é julgar as coisas segundo o princípio da igualdade, que iguala a todos, 
tanto em direitos quanto em obrigações. 

O julgador na difícil tarefa de dizer o direito ao caso concreto pode ainda se 
valer da regra prevista no art. 5° da LICC, a qual determina ao juiz que na aplicação 
da lei, este atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum, 
o que consagra a eqüidade, a aplicação alternativa do direito. 

Ninguém melhor do que o sábio mestre Aristóteles definiu a equidade, este a 
conceitua nos seguintes termos: 

"A equidade é uma forma de justiça, ou melhor, é a justiça mesma em um de 

seus momentos, no momento decisivo de sua aplicação ao caso concreto. A 

equidade é a justiça do caso concreto, enquanto adaptada, 'ajustada' à particu

laridade de cada fato ocorrente, preenchendo as lacunas da lei. Enquanto a 

justiça em si é medida abstrata, suscetível de aplicação a todas as hipóteses a 

que se refere, a equidade já é a justiça no seu dinâmico ajustamento ao caso." 

"A justiça é uma proporção genérica e abstrata, ao passo que a equidade é 
específica e concreta, como a 'régua de Lesbos' flexível, que não mede apenas 
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aquilo que é normal, mas, também, as variações e curvaturas inevitáveis da 
experiência humana." 

Em que pese à regra estatuída no art. 127 do Código de Processo Civil, co
mungamos do pensamento que a autorização para o juiz decidir por equidade pode 
ser tácita, isto quando houver lacunas na lei, o que ocorre no caso em tela, onde não 
há nenhuma norma regulamentando as uniões estáveis homoafetivas, o que significa 
a possibilidade de que o juiz decida a questão por equidade, considerada em seu 
conceito moderno, evolutivo, adotando ao caso concreto a solução que reputar mais 
justa e mais conveniente segundo o seu poder discricionário. 

Em conclusão, valendo-se das técnicas apuradas da interpretação extensiva e 
da analogia, dos recursos mais sutis que são os princípios gerais e a equidade, o 
operador do direito, quando forrado de conhecimentos adequados e animado de 
consciência ética, surge como um dos mentores da convivência social, podendo en
tão, declarar a existência da relação jurídica do relacionamento de casais homossexu
ais, diante das provas dos fatos constitutivos que lhe foram apresentados, desde que 
configuradas a convivência duradoura, notória, contínua entre os mesmos, e a relação 
afetiva constitutiva de família, já que a estrita aplicação do Direito traz conseqüênci
as danosas à justiça, como advertiam os romanos: summum jus, summa injuria. Não 
raro, pratica injustiça o magistrado que, com insensibilidade formalística, segue ri
gorosamente o mandamento do texto legal. 

11. 2 Jurisprudência 

A moderna jurisprudência brasileira tem se inclinado pouco a pouco, mas 
vigorosamente no sentido de reconhecer com base em princípios constitucionais, nas 
regras superiores de Direito e na analogia as relações estáveis homoafetivas, como uniões 
estáveis, equiparadas as uniões heterossexuais, e por conseqüência reconhecendo direi
tos aos parceiros homossexuai , sendo o Tribunal do Rio Grande do Sul, o mais 
vanguardista de nosso País, à frente dos legisladores, o pioneiro nestas decisões, tão 
polêmicas, mas imbuídas de justiça, procurando evitar qualquer forma de marginalização 
do ser humano, para enfim, dar plena eficácia ao princípio da igualdade. 

O Tribunal referido, despido de preconceitos e sob o fundamento de que é 
possível o processamento e o reconhecimento de união estável entre homossexuais, 
ante princípios fundamentais insculpidos na Constituição Federal que vedam qual
quer discriminação, inclusive quanto ao sexo, sendo descabida discriminação quanto 
à união homossexual, vem inovando em matéria jurídica, estabelecendo normas que 
não se contêm estritamente na lei, mas resultam de uma construção obtida graças à 
conexão de dispositivos, até então considerados separadamente, reconhecendo por 
fim que as uniões homoafetivas constituem efetivas comunidades familiares, que 
merecem tanto a proteção do Estado, quanto àquelas integradas por casais heterosse
xuais, resguardando-as e protegendo-as, reconhecendo uma infinidade de direitos, e 
uma vez reconhecidos os direitos, há a contrapartida dos respectivos deveres e obriga-
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ções. E isto vale para os cônjuges, para os heterossexuais que vivem em união estável 
e para os que formam uma entidade familiar homossexual, enfim para todos. 

Mais timidamente, os nossos tribunais superiores, também vêm reconhecendo 
efeitos jurídicos às relações homossexuais. 

O STJ determinou, por exemplo, a partilha do patrimônio adquirido com o 
esforço comum, numa aplicação da teoria das sociedades de fato e o STF reconheceu 
direitos previdenciários aos casais homossexuais sob o fundamento de que: 

"Constitui objetivo fundamental da República do Brasil promover o bem de 

todos, sem preconceitos de origem raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação(inciso IV do artigo 3° da Carta Federal). Vale dizer, 

impossível é interpretar o arcabouço normativo de maneira a chegar-se a enfoque 

que contrarie esse princípio basilar, agasalhando-se preconceito constitucional

mente vedado. Considerou-se, mais, a impossibilidade de à luz do artigo 5° da 

Lei Máxima, distinguir-se ante a opção sexual. Levou-se em conta o fato de o 

sistema da Previdência Social ser contributivo, prevendo a Constituição o direi

to à pensão por morte do segurado, homem ou mulher, não só o cônjuge, como 

também ao companheiro, sem distinção quanto ao sexo, e dependentes inciso 

V do artigo 201". 

E, uma vez reconhecida a união homoafetiva como uma união estável, equipa
rada as uniões entre um homem e uma mulher, como vêm fazendo os nossos Tribu
nais, é de se impor aos personagens daquela(união homoafetiva) a vedação prevista no 
§ 7°, do art. 14 da CF, e no § 3°, do art.1° da LC n. 64/90, a qual proíbe o cônjuge 
do Chefe do Poder Executivo, candidatar-se no território de jurisdição deste, tendo 
esta proibição o objetivo de impedir que se formem grupos hegemônicos nas instân
cias políticas locais, rejeitando qualquer prática que possa monopolizar o acesso aos 
mandatos eletivos e patrimonializar o poder governamental, comprometendo, desse 
modo, a legitimidade do processo eleitoral. 

O TSE, através das Resoluções n. 18.068/92 e 18.173/92 e, com fundamento 
nos objetivos das normas de inelegibilidade, muito antes do advento da Lei 9.278/96 
que regulamentou o § 3° do art. 226 da CF, equiparou a situação de cônjuge à de 
companheira ou companheiro, estendendo a proibição prevista no § 7°, do art. 14 da 
CF, para quem vivia em união estável com o Chefe do Poder Executivo, ou seja, foi 
considerado inelegível para o mandato de Chefe do Poder Executivo alguém que vive 
maritalmente com o mesmo, sob o fundamento de que a Constituição Federal esten
deu o conceito de entidade familiar à união estável, nos termos do art. 226, § 3°, e 
invocando o princípio da isonomia, art. 5°, I, que iguala homens e mulheres, tanto em 
direito quanto em obrigações, não permite distinguir, como se pretende no caso para 
privilegiar o(a) companheiro(a), porque não seja literalmente "cônjuge", procurando 
assim desestimular a formação de oligarquias familiares que se perpetuem no poder. 

Portanto, pacífico no TSE, o entendimento de que a união estável heterosse
xual gera a inelegibilidade prevista no § 7°, do art. 14 da CF, devendo este entendi-
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mento, agora, diante da realidade social, ser estendido a união estável homoafetiva, 
devidamente reconhecida e equiparada a uma união estável heterossexual, pois se 
assim não for, estaremos privilegiando em matéria eleitoral as uniões homoafetivas 
em detrimento da união estável heterossexual, sendo hipocrisia e conservadorismo, 
não considerar tal união quando para restringir direitos, já que se é inelegível o com
panheiro ou companheira na união estável heterossexual, necessariamente, por uma 
questão de justiça, igualdade, será inelegível o companheiro ou companheira na rela
ção homoafetiva. 

11. 3 Ministério Público Eleitoral 

Mesmo que não se adira e nem se concorde com a opção sexual e com o modo 
de vida dos homossexuais, não é justo que tais sentimentos gerem uma atitude de 
discricionariedade e segregação, com relação aos mesmos, apartando-os, desconhe
cendo-os, afastando-os do meio e do convívio social. 

Em nome de uma moral conservadora, deixar de atribuir efeitos jurídicos às 
relações que são muito mais uma sociedade de afeto do que uma sociedade de fato, 
revela postura preconceituosa e discriminatória, o que é inconcebível tratando-se 
de Ministério Público, o qual tem o dever institucional de promover a proteção 
dos direitos humanos, sendo esta missão social ínsita à estrutura conferida pela CF 
de 1988. 

Nesse desiderato é que o representante do Ministério Público Eleitoral, com 
fundamento no princípio da prevalência dos direitos humanos, in casu, direitos l1U
manos de primeira geração, como o direito à igualdade e a dignidade da pessoa l1U
mana, deve tomar a dianteira no sentido de promover o reconhecimento judicial -
enquanto não há leis regulamentando a matéria - das relações homoafetivas estáveis, 
nos termos do § 3° do art. 226 da CF, pois deixar de reconhecer direitos às pessoas 
do mesmo sexo que vivem em comum, com os melhores e mais sérios propósitos, 
numa situação semelhante à dos casais heterossexuais, atenta contra vários princípios 
constitucionais albergados em nossa Carta Magna, a começar pelo princípio dos prin
cípios, que é o da igualdade, sem falar em vários outros que foram indicados no texto 
e, como conseqüência deste reconhecimento requerer a aplicação da vedação prevista 
no § 7° do art. 14 da CF. Com isto estará cumprindo o seu munus de proteger os 
direitos humanos, defendendo o Estado Democrático de Direito destinado a assegu
rar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias(Preâmbulo 
da Constituição Federal de 1988), de modo que estará contribuindo para o aprimo
ramento do regime democrático, eis que a inelegibilidade visa, sobretudo, impedir o 
monopólio do poder por grupos oligárquicos ou clãs familiares, preservar a probida
de administrativa e evitar a influência imediata que o exercício anterior possa ter 
sobre o candidato pretendente à sucessão, senão estaríamos permitindo que casais 
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homossexuais monopolizem o poder governamental, o que é veementemente com
batido e a essência da existência do instituto das inelegibilidades, o que se não ocor
rer, será um verdadeiro contra-senso, principalmente diante da possibilidade de gra
ve lesão à ordem pública, além de estarmos aceitando e reforçando a discriminação 
em função da orientação sexual, o que é constitucionalmente vedado. 

111. CONCLUSÃO 

1. Defendemos a possibilidade do reconhecimento judicial das uniões 
homoafetivas estáveis, desde que presentes os requisitos necessários a este reconheci
mento, como presença de uma comunidade de vida afetiva, notoriedade, durabilida
de entre os conviventes e intuito de formação de família, equiparadas às uniões hete
rossexuais, nos termos previstos no § 3° do art. 226 da CF, sendo este reconheci
mento fundamentado na analogia, princípios gerais de direito(da não discriminação, 
da igualdade e da dignidade da pessoa humana) e equidade. 

2. O reconhecimento judicial destas uniões homoafetivas como uniões está
veis, verdadeiras comunidades familiares nos termos do sobredito artigo, tem gera
do conseqüências jurídicas, tanto no campo das relações pessoais, como patrimoniais, 
o que têm relevância na esfera da ordem política, a justificar a incidência da 
inelegibilidade, sendo então legítimo impor aos personagens destas relações ho
mossexuais a vedação prevista no § 7° do art. 14 da CF, a qual proíbe o cônjuge do 
Chefe do Poder Executivo candidatar-se no território de sua jurisdição, tendo esta 
proibição o objetivo de proteger a probidade administrativa, a normalidade para o 
exercício do mandato, a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influên
cia do poder econômico ou o abuso do exercício do cargo e, principalmente o 
combate ao uso da máquina administrativa em favor de um único candidato, a fim 
de resguardar o princípio da igualdade de oportunidade para todos os candidatos 
nos pleitos eleitorais, além de resguardar o princípio maior, qual seja, o da igualda
de de todos perante a lei, já que se titulares de direitos, necessariamente devem 
arcar com as obrigações advindas do reconhecimento tão almejado pelos casais ho
mossexuaIS. 

3. O Ministério Público tem o dever institucional de promover a proteção dos 
direitos humanos. Neste diapasão é que o representante do Ministério Público Elei
toral, com fundamento no princípio da prevalência dos direitos humanos, in casu, 
direitos humanos de primeira geração, como o direito à igualdade e a dignidade da 
pessoa humana, deve tomar a dianteira no sentido de promover o reconhecimento 
judicial- enquanto não há leis regulamentando a matéria - das relações homoafetivas 
estáveis, nos termos do § 3° do art. 226 da CF e como conseqüência deste reconhe
cimento requerer a aplicação da vedação prevista no § 7° do art. 14 da CF. Com isto 
estará cumprindo o seu munus de proteger os direitos humanos, defendendo o Esta
do Democrático de Direito, o qual é destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
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sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias(Preâmbulo da Constituição 
Federal de 1988), de modo que estará contribuindo para o aprimoramento do regi
me democrático. 

4. Propugnamos, por fim pela alteração do § 3° do art. 226 da CF, nos termos 
contidos na proposta de emenda à constituição 11. 70/2003, de autoria do Senador 
Sérgio Cabral(PMDB-RJ). O § 3° do art. 226 passaria a ter a seguinte redação: 

576 

"Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre casais 

heterossexuais ou homossexuais como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

a sua conversão em casamento quando existente entre homem e mulher". 
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IMPEDIMENTOS CONSTITUCIONAIS PARA O 
AUMENTO DO TEMPO DE DURAÇÃO DA MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO - UM 
PARALELO EM RELAÇÃO À DIMINUiÇÃO DA 

IDADE DA RESPONSABILIDADE PENAL * 

Gercino Gerson Gomes Neto 

Promotor de Justiça/Se 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, desde a edição do Estatuto de Criança e do Adolescente, há 15 
anos, temos nos deparado com um debate acalorado e nada jurídico no que diz 
respeito à idade da responsabilidade penal. 

Na verdade, ocorre um debate falacioso que esconde uma realidade incontes
tável, ou seja, a gravíssima omissão dos poderes públicos na implementação dos direi
tos fundamentais de crianças e adolescentes. 

Então, após muitos anos de trâmite de emendas constitucionais tendentes a 
diminuir a idade da responsabilidade penal, sem sucesso, evidentemente, procura-se 
agora, a modificação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Dentre as idéias que têm surgido, uma busca desconstituir os princípios de 
brevidade e excepcionalidade das medidas privativas de liberdade, numa flagrante 
inconstitucionalidade, como veremos a seguir. 

Aumento do tempo de internação e tempo determinado para o cumprimento 
da medida 

No ano passado, foi constituído grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, 
para analisar propostas de alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, espe
cialmente no que diz respeito à aplicação das medidas socioeducativas. 

Proposta tendente a modificar os artigos 103, 108, 121, 122 e 123 do Esta
tuto da Criança e do Adolescente, visa, justamente, mudar o conceito de ato 
infracional, abrindo então a porta para o direito penal no Estatuto da Criança e do 
Adolescente e, via de conseqüência, a possibilidade para mudança dos princípios de 
brevidade e excepcionalidade. 

Diz o esboço: 

"Art 103. Considera-se ato infracional a conduta de menor de 18 anos autor 

ou partícipe de fato tipificado com crime ou contravenção penal. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Art. 108. A internação provisória, antes da sentença, pode ser determinada 
pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias, salvo nos casos dos atos infracionais 
referidos nos §§ 5° e 6°. 
Art. 121. A internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos 
princípios atinentes à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. 
§ 1° A medida de internação será sempre fixada com prazo máximo determina
do, devendo O juiz proferir decisão fundamentada à vista de laudo de avaliação 
clínica, psicológica, psiquiátrica e assistencial. 
§ 2° No laudo, os peritos deverão avaliar o grau de periculosidade do autor do ato 
infracional, definir se ele é dotado de potencialidade para assimilar as medidas 
socioeducativas para sua recuperação, e recomendar o tempo de sua internação. 
§ 3° Qyando o período de internação, estabelecido pelo juiz, não exceder a três 
anos, o autor do ato infracional será reavaliado a cada seis meses . 
§ 4° Nos atos inrfracionais graves, cometidos com violência ou grave ameaça à 
pessoa, em que a pena mínima cominada aos crimes correspondentes for de até 
quatro anos de reclusão, o período de internação não excederá a seis anos, 
devendo a reavaliação ocorrer anualmente. 
§ 5° No caso dos atos infracionais referidos no parágrafo anterior se a pena 
mínima cominada aos crimes correspondentes for igual ou superior a quatro 
anos, o período de internação não excederá a dez anos e a reavaliação ocorrerá 
a cada dois anos, ressalvada a hipótese do § 12. 
§ 6° Nos atos infracionais de excepcional gravidade que correspondam aos 
crimes hediondos previstos na Lei N. 8.072 de 25 de julho de 1990, o tempo 
máximo de internação poderá ser igual à média da soma das penas mínima e 
máxima, cominadas aos crimes, e a reavaliação ocorrerá a cada três anos, ressal
vada a hipótese do § 12. 
§ 7° Os laudos de avaliação e reavaliação referidos neste artigo estabelecerão o 
grau de periculosidade ou sua cessação, e basearão a decisão judicial que estabe
lecer a manutenção ou extensão do regime de internação, ou a transferência do 
autor do ato infracional para o regime de semiliberdade ou liberdade assistida. 
§ 8° Ao atingir a idade de 18 anos, o autor de ato infracional previsto na 
hipótese dos §§ 5° e 6°, será transferido para ala especial do sistema penitenci
ário comum, onde cumprirá o período que lhe restar de internação, sempre 
observadas as reavaliações previstas nos parágrafos anteriores. 
§ 9° Na hipótese de constatação de periculosidade em laudo de exame psiqui
átrico, psicológico, clínico e assistencial, em virtude de sofrer de doença mental, 
desenvolvimento mental retardado, psicopatia ou psicose, o infrator será sub
metido à medida especial de segurança consistente em internação em hospital 
de custódia e tratamento psiquiátrico específico para autores de atos infracionais. 
§ 10 Se o autor do ato infracional previsto nos § 5° e 6° praticá-lo sob efeito de 
droga, da qual for absolutamente dependente, ele só poderá deixar o regime de 
privação de liberdade, a ser cumprido em estabelecimento adequado em que 
receberá terapia especifica, se constatada a cura da dependência sem prejuízo 
da obrigação de sujeitar-se à avaliação e às reavaliações de periculosidade nos 

prazos e condições definidos nesse artigos. 
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§ 11 Nos casos dos parágrafos 5° e 6°, ao proceder à primeira avaliação, os 
peritos levarão em conta a condição de periculosidade do autor no momento e 

nas circunstâncias em que praticou o ato infracional. Nas reavaliações os peritos 
deverão considerar também o comportamento posterior do autor, durante o 

regime de internação. 
§ 12 No caso de reiteração de ato Infracional sub sumido nas hipóteses dos 

parágrafos 5° e 6°, ocorrida durante o regime de internação, o juiz poderá esten

der o seu período por tempo equivalente ao máximo da pena cominada ao crime 

correspondente, passando as reavaliações a serem procedidas a cada quatro 

anos . O mesmo tempo de internação será fIxado quando a reiteração referida 
neste parágrafo ocorrer após o cumprimento de internação anterior. 
§ 13 Os autores de atos infracionais previstos nas hipóteses dos parágrafos 50 

e 60, deverão ser internados em estabelecimentos ou entidades que lhes sejam 
exclusivamente destinados. 

§ 14 Será permitida ao internado a realização de atividades externas, a critério 
da equipe técnica do estabelecimento ou entidade, salvo expressa determina

ção judicial em contrário, e nos casos de ele ser autor dos atos infracionais 
referidos nos § 5° e 6. 

§ 15 As reavaliações poderão, em caso plenamente justifIcado pelas circuns
tâncias, a critério do juiz, ser realizadas a qualquer tempo. 

Art. 122 A medida de internação também poderá ser aplicada se houver des
cumprimento reiterado e injustifIcável de medida diversa anteriormente imposta. 

I Revogado. 

II Revogado 

III Revogado 
§ l °Revogado 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, se outra 
medida for adequada. 

Art. 123 A internação, ressalvado o disposto nos parágrafos 8, 9, 10 e 13, do 

artigo 121, deverá ser cumprida em estabelecimento ou entidade exclusivos 

para adolescentes, em local distinto daquele destinado a abrigo, obedecida 

rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e graduação dos atos 
infracionais." 

Observa-se então, que o esboço de anteprojeto lei, em discussão no âmbito 
daquela comissão estabelece medida socioeducativa, de até 30 anos, que para mim 
passa a ser pena, no caso de reincidência. 

Estabelece critérios variados para fIxação da medida socioeducativa, estabele
cendo parâmetro em relação às penas fIxadas para os crimes respectivos. 

Assim, no caso de um ato infracional cuja conduta seja descrita como roubo 
em concurso de agentes, cuja pena mínima será de 5 anos e 4 meses, o adolescente 
poderá receber medida de internação de até 10 anos, com reavaliação a cada dois 
anos. 
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Desta forma, o princípio da brevidade cai por terra, torna-se letra morta na 
Constituição Federal, pois a medida de internação, no caso poderá ser 330% maior 
que a até aqui estabelecida. 

Na verdade, trata-se de penalização das medidas socioeducativas e, para tanto, 
o esboço introduz profunda modificação conceitual sobre o que é ato infracional, 
com a nova redação. 

1. IMPEDIMENTO CONSTITUCIONAL PARA A PENALIZAÇÃO DO 
DIREITO DA CRIANÇA E SUPRESSÃO DOS PRINCíPIOS DA 
BREVIDADE E EXCEPCIONALIDADE 

~ando o esboço introduz a modificação no artigo 103 o faz, justamente para 
introduzir o conceito de crime no de ato infracional. 

A definição atual é a seguinte: "Considera-se ato infracional a conduta descri
ta como crime ou contravenção penal." 

A definição da proposta é a seguinte: "Considera-se ato infracional a conduta 
de menor de 18 anos autor ou partícipe de fato tipificado com crime ou contravenção 
penal." 

Ora, a mudança é significativa, pois atualmente o ato infracional é a conduta 
descrita como crime ou contravenção penal e, com a nova proposta se torna autor ou 
partícipe de fato tipificado como crime ou contravenção penal, deixando portanto de 
ser a mera conduta para se tornar o crime ou contravenção penal. 

Tal mudança tem por escopo legitimar a introdução de disposições penais, 
muitas das quais não vamos aqui discutir, pois nos interessa apenas a derrogação do 
princípio constitucional da brevidade por lei ordinária. 

A questão do socorro do Estatuto aos tipos penais e contravencionais não tem 
o objetivo de igualar ato infracional a crime, pois se assim fosse, o legislador teria 
mantido a nomenclatura do Código de Menores, que chamava de infração penal, 
bem como teria feito distinção entre contravenção penal e crime ou escalonado as 
medidas de acordo com a gravidade do ato praticado, o que impediria por exemplo, 
um autor de homicídio de receber medida de liberdade assistida 

Péricles Prade no seu livro Direitos e Garantias Individuais da Criança e do 
Adolescente ao comentar a apreensão em flagrante diz: 

"Houve, no caput, do art. 106, evidente adaptação do texto transcrito, já que, 

em relação ao adolescente, por ser inimputável, em se tratando de pessoa entre 
doze e dezoito anos (ECA, art. 2°), não pode ser preso em flagrante delito, 

ocorrendo, tão-só, flagrância de ato infracional, conquanto seja a correlata con
duta anti-social descrita como crime ou contravenção."! 

E mais adiante: 

1 Direitos e Garantias Individuais da Criança e do Adolescente, 1995, p. 12. 
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Se não há prisão em flagrante, o mesmo se dá com a prisão preventiva ... se 
cinge ao ato físico da simples apreensão (ECA, art. 107), decorrente da inimputabi
lidade. Em suma: Não são equiparados aos réus, adultos e imputáveis, sofrendo me
didas socioeducativas, isto é, sem caráter de apenação" 

O Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação 17076-9/213, ReI. Des. Byron 
Seabra Guimarães diz: "Sendo o menor inimputável, não há que se falar em extinção 
de punibilidade, fundamento da prescrição ... O menor não pratica crime, nem con
travenção penal, mas sim ato infracional ... " 2 

Vanderlino Nogueira, afirma: 

"No Brasil, desde a promulgação do Código Penal de 1940, uma coisa pode ter 
como certa e indiscutível: não se pode falar em 'responsabilidade penal' da 
criança e mesmo do adolescente, quando têm condutas em conflito com a lei 
penal. Com a Constituição de 1988, isso passa a ter sede constitucional."3 

~is O legislador, constituinte e estatutário, resguardar o adolescente do ranço 
da punição estigmatizante. Tanto que em nenhum momento a lei reporta-se ao 
efeito retributivo ou mesmo intimidatório da medida, pelo contrário, sempre prete
riu tais figuras em favor da garantia de oportunizar e facilitar o desenvolvimento 
físico, mental, moral, espiritual e social, em condições dignas, destacando a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

A proposta do Estatuto não é nem retributiva nem de exemplificação, mas 
apenas e tão somente o compromisso responsabilizante e pedagógico, de caráter 
socioeducativo. 

Outra questão é a não compreensão, pelos operadores, de que a contenção, ai 
englobadas a internação e a semiliberdade, não têm um fim em si mesmas, pois são 
meio, ou seja, instrumentos para que a proposta pedagógica seja introjetada no ado
lescente em conflito com a lei. 

Isto significa dizer que a contenção é aplicada porque a proposta pedagógica 
só terá resultado, ao menos inicialmente, se houver a contenção do adolescente, com 
seu afastamento temporário do meio em que está inserido, pois o adolescente conti
nuará praticando atos infracionais, etc. 

Reforço meu ponto de vista com os argumentos da ilustre Professora Tânia da 
Silva Pereira, constantes do livro antes mencionado: 

"Antes de iniciar o estudo particularizado de cada medida socioeducativa, é 

necessário esclarecer que elas não são penas. Na verdade, devem ser providên
cias judiciais cujo objetivo principal é proteger o adolescente, promovendo seu 
desenvolvimento pleno e sadio". 

2 1n{,'1ncia eJuventude-Jurisprudência, Escola Superior do MP, Goiás, 1998. 
3 Políticas públicas e estratégias de atendimento sócio-educativo ao adolescen tes em conflito com a lei, 

Coleção Garantia de Direitos, série subsídios, tomo II, Ministério da Justiça, 1998, p. 32. 
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A Constituição da República, em seu artigo 228, diz que: "São penalmente 
inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitando-se às normas da legislação 
especial." 

J. Cretella Júnior, constitucionalista, ao comentar o artigo 228 da Constitui
ção Federal, cita Raul Chaves e diz que: "O Código Penal, na parte geral, art. 23, 
fIxa em dezoito anos a capacidade penal e, com esse limite, seguiu 'de perto, sem 
exagerar, a média das conclusões tidas por cientifIcas, a respeito do momento de 
maturidade do indivíduo". 

2. DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NO BRASIL, ENQUANTO 
CATEGORIA CONSTITUCIONAL4 

Iniciando a discussão sobre a questão da idade penal como garantia individual 
e a responsabilização especial como direito individual, ambos constitucionais, e con
seqüentemente, como inseridos em cláusula pétrea, passemos a breves considerações 
sobre os direitos e garantias individuais no Brasil, em sede constitucional. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 60, parágrafo 40, inciso IV, 
novamente colocou no patamar de cláusulas pétreas os direitos e garantias individu
ais, impedindo sua modifIcação ou abolição. 

Assim, diz o artigo 60 mencionado: 

" A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

"Parágrafo 40 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 

a abolir: 

"IV - os direitos e garantias individuais." 

Então, diante do estabelecido no artigo 60 da Constituição depreende-se que 
a reforma constitucional derivada é possível no Brasil, desde que observadas as exi
gências dos incisos do caput do mesmo artigo. 

Entretanto, o poder derivado é limitado pois impossível à abolição da forma 
federativa, do voto, da separação dos poderes e, por fIm, dos direitos e garantias 
individuais . 

3. OS ARTIGOS 227 E 228 COMO CLÁUSULAS PÉTREAS 

Com a Constituição Federal de 1988, a questão da inimputabilidade penal 
passou a ser questão constitucional, assim como todo o conjunto de direitos da crian
ça e do adolescente e a prioridade no seu atendimento. 

4 Os próximos capítulos fazem pane do Opúsculo A Inimputabilidade Penal como Cláusula Pétrea, do 
autor, publicado pelo Centro das Promotorias da Infância, do Ministério Público de Santa Catarina, 2000. 
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No caso específico dos princípios da brevidade e excepcionalidade também, 
posto que inseridos no inciso V, do § 3°, do artigo 227 da Constituição Federal. 

Qyis o legislador originário definir com clareza os limites da idade penal, em 
sede constitucional, bem como dos princípios da brevidade e excepcionalidade da 
internação, da mesma forma como tratou de várias questões penais, já no artigo 5°, 
quando trata dos direitos e garantias individuais. 

Dito isto, resta analisar quais sejam os direitos e garantias individuais, que do 
ponto de vista constitucional é claro. 

Estabelece o artigo 5° da Constituição Federal, o rol de direitos e garantias 
individuais da pessoa humana, sendo desnecessário discutir se são ou não amparados 
pelo § 4° do artigo 60, pois expressamente definido na carta. 

Porém, o parágrafo 2° do artigo 5° diz que também são direitos e garantias 
individuais as normas dispersas pelo texto constitucional, não apenas as elencadas no 
dispositivo mencionado. 

Diz o § 2° do artigo 5° : 

"Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros de
correntes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados interna
cionais em que a República Federativa do Brasil seja parte". 

Assim, este parágrafo nos traz duas certezas. 
A primeira, que a própria Constituição Federal admite que encerra em seu 

corpo, direitos e garantias individuais, e que o rol do artigo 5° não é exaustivo. 
A segunda, que direitos e garantias concernentes com os princípios da própria 

Constituição e de tratados internacionais firmados pelo Brasil, integram referido rol, 
mesmo fora de sua lista. 

Voltando à leitura do inciso IV, do § 4°, do artigo 60, compreendemos que o 
dispositivo refere-se à não abolição de todo e qualquer direito ou garantia individual 
elencados na Constituição, não fazendo a ressalva de que precisam estar previstos no 
artigo 5°. 

Dito isto, parece-nos insofismável que todo e qualquer direito e garantia indi
vidual previstos no corpo da Constituição Federal de 1988 é insusceptível de emen
da tendente a aboli-los, bem como os dispositivos legais que vieram a regulamentar 
disposições constitucionais. 

Em relação a isto, assim se posiciona Ives Gandra Martins:5 

"Os direitos e garantias individuais conformam uma norma pétrea. Não são eles 
apenas os que estão no art. 50, mas, como determina o parágrafo 2° do mesmo 
artigo, incluem outros que se espalham pelo Texto Constitucional e outros que 

5 BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São 
Paulo: Saraiva, v. 4, t. I, p. 371 e ss. 
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decorrem de implicitude inequívoca. Trata-se, portanto, de um elenco cuja 

extensão não se encontra em Textos Constitucionais anteriores." 

Diante do exposto, e com a certeza de que existem outros direitos e garantias 
individuais espalhados pelo texto da Carta Política de 1988, resta-nos a análise e 
comprovação, de que a inimp tabilidade penal encerra disposição pétrea, por ser 
garantia da pessoa com menos de 18 anos e, por via de conseqüência os princípios da 
brevidade e excepcionalidade da medida socioeducativa de internação. 

No que se refere à inimputabilidade penal, deixou-a o constituinte para o 
capítulo que trata da criança e do adolescente, por questão de técnica legislativa, uma 
vez que duas emendas populares, apresentadas pelos grupos de defesa dos direitos da 
criança, fizeram inserir na Constituição os princípios da doutrina da proteção inte
gral, consubstanciados nas normas das Nações Unidas. 

Desta forma, nada mais lógico do que inserir os direitos da criança e do adoles
cente no capítulo da Família. 

Qyis o Constituinte separar os direitos e garantias das crianças e adolescentes 
das disposições relativas ao conjunto da cidadania, visando sua maior implementação 
e defesa. 

Assim, elegeu tais direitos, colocando-os em artigo próprio, com um princípio 
intitulado de prioridade absoluta, que faz com que a criança tenha prioridade na 
implementação de políticas públicas, por exemplo, e desta forma, inclusive por questão 
de coerência jurídico-constitucional não iria deixar ao desabrigo do artigo 60, § 4°, 
IV, os direitos e garantias individuais de crianças e adolescentes, quando, foi justa
mente o contrário que desejou fazer e o fez. 

Para comprovar o afirmado até aqui, transcrevemos parte do artigo 50 e dos 
artigos 227 e 228 da Constituição Federal. 

Em relação ao ato infracional e ao crime e seus processos: 

"Art. 227-
§ 3° 

IV - garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional, 

igualdade na relação processual e defesa técnica por profissional habilitado, 

segundo dispuser a legislação tutelar específica; 
V - obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à con

dição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qual

quer medida privativa de liberdade;". 

Paralelo a este direito, temos o princípio constante do artigo 50: 

"Art. 5°-
LV - aos litigantes ... e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e 

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes." 

Inegável que os princípios do artigo 227 encontram suporte no inciso acima 
transcrito e em todos os outros estabelecidos a partir do inciso XXXIX. 
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Inegável, também, que tal disposição se coaduna com os princípios adotados 
na Constituição Federal. 

Ora, a formalização da ação socioeducativa, a defesa profissional, tudo isto não 
existia no antigo "direito do menor" e só passaram a incorporar o direito da criança e 
do adolescente a partir da Constituição, garantis ta por excelência. 

No que diz respeito ao artigo 228, da Constituição Federal, a interpretação é 
a mesma. 

Diz ele: "São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às 
normas da legislação especial." 

Traçando um paralelo, novamente, com o artigo 5°, no que diz respeito ao 
direito penal e a vedação de aplicação de certas penas aos cidadãos, vemos: 

"Art. 5°-
XLVII - não haverá penas: 

a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 

b) de caráter perpétuo; 

c) de trabalhos forçados; 

d) de banimento; 

e) cruéis;" 

O legislador deixou claro que as penas ali constantes não serão aplicadas e, no 
caso do 228, da Constituição, ficou mais claro ainda, ao afirmar que os menores de 
18 anos não receberão pena, posto que penalmente inimputáveis. 

Consignou no artigo 227, § 3°, inciso V, que a medida de internação será 
breve e excepcional, vejamos: "obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade 
e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de 
qualquer medida privativa da liberdade;". 

Assim, quando afirmam isto, o artigo 228 garante ao adolescente sua 
inimputabilidade, e o 227 que a medida de privação de liberdade será breve e excep
cional, da mesma forma que o artigo 50 garante a todos os cidadãos a não-aplicação 
das penas de morte, perpétua, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. 

Então, se a legislação máxima não permite, por exemplo, a aplicação da pena 
de morte ou de prisão perpétua e isto se consubstancia em garantias dos cidadãos, 
insofismável afirmar que tais garantias são cláusulas pétreas. 

O artigo 228, nada mais é do que a garantia da não-responsabilização criminal 
da pessoa menor de 18 anos, justamente em razão da sua condição pessoal de estar em 
desenvolvimento físico, mental, espiritual, emocional e social, sendo que, nada mais 
justo, que esta garantia se aplique aos adolescentes. 

Traçando um paralelo com a responsabilização especial do adolescente e sua 
inimputabilidade, temos que quando a Constituição Federal, no caput do artigo 
228 afirma que as pessoas menores de 18 anos são inimputáveis, ela garante a toda 
pessoa menor de 18 anos que ela não responderá penalmente por seus atos contrá
rios à lei. 
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Sendo assim, o referido artigo encerra uma garantia de não aplicação do direito 
penal, como por exemplo, as cláusulas de não-aplicação de pena de morte ou de 
prisão perpétua, são garantias de não-aplicação do direito penal máximo a todos, 
conseqüentemente, todas cláusulas pétreas garantidas pelo artigo 60, da Constitui
ção Federal. 

Em relação à segunda parte do artigo 228, que dispõe que o adolescente, 
apesar de inimputável penalme te, responde na forma disposta em legislação especi
al, contém além de uma garantia social de responsabilização de adolescente, um 
direito individual de que a responsabilização ocorrerá na forma de uma legislação 
especial. 

Desta forma, estamos diante de uma responsabilização especial, não penal, que 
é um direito individual do adolescente e, como tal, consubstanciado em cláusula pétrea. 

Aliado a isto, temos a garantia de que a internação será breve e excepcional. 
Dito isto, só nos resta afirmar que estes dispositivos constitucionais também 

são cláusulas pétreas, portanto, insuscetíveis de reforma ou supressão. 
Da mesma forma, impos ível a modificação da regra que regulamentou dispo

sitivo pétreo constitucional. 
O advogado Rolf Koerner Júnior, enquanto integrante do Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária, em 1996, teve aprovação unânime daquele 
Conselho, de parecer contrário à proposta de Emenda à Constituição 301/96, e que 
dá nova redação ao artigo 228 da Constituição Federal que diminuía a imputabilidade 
penal para os dezesseis anos, onde assim se manifesta:6 

"(Também) a inadmissibilidade da emenda: a norma do art. 60, § 4°, IV, da 

Constituição Federal. 

Apesar de a norma do art. 228, da Carta Magna, encontrar-se no Capítulo VII 

(Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso), do Título VIII (Da 
Ordem Social), não há como negar-lhe, em contraposição às de seu art. 5° ( 

Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, do Título, II, dos 
Direitos e Garantias Fundamentais), a natureza análoga aos direitos, liberda

des e garantias. Escreveu JI Gomes Canotilho que "os direitos de natureza 
análoga são os direitos que, embora não referidos no catálogo dos direitos, 
liberdades e garantias, beneficiam de um regime jurídico constitucional idêntico 

aos destes. 
Então, nesse aspecto, na regra do art. 228, da Constituição Federal, há embu
tida uma 'garantia pessoal de natureza análoga', dispersa ao longo do referido 
diploma ou não contida no rol específico das garantias ou dos meios processuais 

adequados para a defesa dos direitos." 

6 KOERNERJÚNIOR, Rolf. A menoridade é carta de alforria?, In: O ato infracional e As Medidas 
Sócio-Educativas, Subsídios, 6, para a Assembléia Ampliada do Conanda, Brasília, 2 e 3 de setembro 
de 1996, CONANDA, apoio UNICEF e INESC. 
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4. DIREITOS ASSEGURADOS NO ARTIGO 227 

Para reforçar tais argumentos, pergunta-se o motivo pelo qual o legislador 
colocaria no artigo 227, da Constituição que a criança e o adolescente têm assegura
do direito à vida e a liberdade, se no caput do artigo 5°, tais direitos já estão assegura
dos a todos indistintamente. 

O artigo 227 elenca inúmeros outros direitos, grande parte deles idênticos aos 
do artigo 5°, apenas com redação um pouco diferente, pois, quando assegura, por 
exemplo, o direito à dignidade e ao respeito, nada mais está dizendo do que aquilo 
que já consta dos incisos IV, V, IX, X, do artigo 5°. 

José Afonso da Silva/ ao comentar os direitos da criança e do adolescente, 
assim se posiciona: "A Constituição é minuciosa e redundante na previsão de direitos 
e situações subjetivos de vantagens das crianças e adolescentes, especificando em re
lação a eles direitos já consignados para todos em geral ... ". 

Desnecessário dizer que a responsabilização especial foi insculpida na legisla
ção pátria pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei n. 8.069/90, 
tendo como fontes formais a Doutrina da Proteção Integral, Consubstanciada no 
Direito Internacional- Convenção das Nações Unidas, Regras de Riad, Regras de 
Beijing, e, no Direito Pátrio, como fonte a própria Constituição Federal em seus 
artigos 227, 228, 204, II e § 2° do art. 5°. 

5. O ARTIGO 228 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL- ENUNCIADO DE DUAS 
GARANTIAS/DIREITOS CONSTITUCIONAIS DOS ADOLESCENTES 

A primeira delas afirma que nenhuma pessoa menor de 18 anos de idade será 
responsabilizada penalmente, ou seja, garante às crianças e adolescentes a 
inimputabilidade penal. 

E a segunda, decorrente da primeira, assegura ao adolescente a responsabilização 
por seus atos infracionais, na forma da legislação especial, que, não poderá conter 
princípios de direito penal, sendo vedado o direito penal juvenil ou qualquer nome 
que se de ao direito penal. 

Se considerarmos que mesmo as garantias e direitos que não constam do artigo 
5° são considerados cláusulas pétreas, teremos a nítida compreensão de que, em ne
nhuma hipótese, o adolescente responde penalmente, seja, com a vedação da redução 
da imputabilidade penal, seja com a criação do chamado "direito penal juvenil", ou 
ainda com a mitigação do princípio da excepcionalidade e modificação do tempo 
máximo de internação que suprimiria o princípio da brevidade, pois a Constituição 
atribuiu a lei à definição das normas e sendo tais princípios garantias dos adolescen
tes autores de ato infracional, a sua definição por lei, petrifica tais definições, inclu
sive por força do § 2° do artigo 5° da Constituição Federal. 

7 Curso de Direito Constitucional Positivo. 9. ed., São Paulo: Malheiros, p. 721. 
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6. CONCLUSÃO 

Diante disto, só nos resta reafirmar que a alteração da inimputabilidade penal 
das pessoas menores de 18 anos e a forma de sua responsabilização (socioeducativa) é 
constitucionalmente proibida ao legislador infraconstitucional e ao reformador cons
titucional. 

O direito constitucional e da criança brasileiros não recepclOnam a 
imputabilidade/responsabilidade (penal juvenil). 

Assim, primeiro, é inconstitucional o Direito Penal Juvenil. 
Segundo, a Constituição Federal é clara ao enunciar que lei especial disporá 

sobre as normas de responsabilização dos menores d e 18 anos e, tal lei, ao ser editada 
regulamentou o que seriam os princípios da brevidade e excepcionalidade. 

Terceiro e último, o Estatuto da Criança e do Adolescente definiu como sen
do de 3 anos o período máximo de internação, delimitando o que seria breve, atri
buição dada pela Constituição à lei. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente definiu também o que seria 
excepcionalidade, estabelecendo que a medida de internação só seria aplicada quan
do outra não fosse possível, entendendo a jurisprudência que a sentença que aplica a 
medida de internação deverá especificar os motivos pelos quais não foi aplicada me
dida não privativa de liberdade. 

Diante do exposto, e com fundamento nos artigos 227, 228, 60, § 4°, IV e 
5°, e § 2°, da Constituição Federal c/c 103, 104 e 121, da Lei n. 8.069/90, cabe 
rechaçar qualquer proposta legislativa tendente a aumentar o tempo máximo de 
internação ou estabelecer tempo certo para internação, dependendo do ato infracional 
praticado e, ainda, qualquer proposta que pretenda suprimir ou mitigar o princípio 
da excepcionalidade. 
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Desembargador Presidente do TJ/AC, Promotor de Justiça/AC 

1. INTRODUÇÃO 

Historicamente os recursos são dotados de efeitos devolutivos e suspensivos, 
sendo que aqueles praticamente todos os recursos possuem, enquanto estes são reser
vados para situações em que a execução imediata do julgado pode ocasionar gravame 
irreparável ou de difícil reparação ao vencido. Há recurso que admite os dois efeitos 
e ocorrendo esta hipótese, fala-se que o ele foi recebido no duplo efeito, como é a 
apelação cível. 

O presente trabalho pretende refletir, tão-somente sobre os efeitos do recurso 
ordinário tirado das decisões proferidas, em única ou última instância, em sede de 
mandado de segurança pelos tribunais regionais federais ou estaduais, no exercício das 
suas competências originárias. 

Deste modo, cumpre assinalar que não será abordado o recurso ordinário in
terposto para impugnar decisão proferida em causas envolvendo Estado estrangeiro e 
município ou pessoa que mora no Brasil. 

Considerando a definição do recurso ordinário, como sendo a apelação com 
outro título (nome), pelo menos no tocante ao juízo de admissibilidade (CPC, art. 
540), poder-se-ia afirmar que, a exemplo desta, deve aquele ser recebido mediante 
atribuição dos efeitos devolutivo e suspensivo, já que não integra as exceções inscritas 
no artigo 520 do Código de Processo Civil? 

2. OBJETIVO DO RECURSO 

Ao julgar o recurso no mérito, ou seja, se o órgão ad quem dele conhecer, 
podem ocorrer duas hipóteses: 1 - pode ser negado provimento ao recurso se enten
dido que a impugnação é infundada; 2 - pode ser dado provimento ao recurso en
tendendo-se fundada a impugnação, pelo que o órgão ad quem reforma a decisão 

Tese aprovada por unanimidade. 
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recorrida ou simplesmente a anula, dependendo logicamente tenha reconhecido a 
existência de error in judicando ou de error in procedendo. 

Cumpre assinalar que os efeitos do julgamento nos casos de error in judicando 
o objeto do juízo de mérito no procedimento recursal coincide com o objeto do juízo 
no grau inferior, ou seja, do ponto de vista qualitativo ambos os pronunciamentos se 
reportam à mesma matéria, e como não podem subsistir duas decisões com o mesmo 
objeto, o julgamento pelo tribunal ad quem substitui a decisão recorrida no limite de 
sua impugnação, ou seja, nos limites em que dela conheceu o tribunal do recurso. É 
o que determina o art. 512 do CPC (o julgamento proferido pelo tribunal substituirá 
a sentença ou a decisão recorrida no que tiver sido objeto de recurso). 

Nos casos de error in procedendo, dar-se-á a substituição somente no caso de ser 
negado provimento ao recurso. É que se este for provido, anulará a decisão recorrida 
pelo que, obviamente, não poderá substituir a decisão já que não haverá mais a deci
são do órgão a quo, que foi cassada, nem do órgão ad quem, que se limitou a cassar a 
decisão determinando que nova seja proferida. 

3. EFEITOS JURíDICOS DO RECURSO 

o primeiro deles é o de ampliar procedimentalmente a relação processual, vez 
que vários atos processuais serão praticados após o pedido de reexame da decisão 
contra a qual o recurso é interposto. Com essa série de atos, forma-se um novo pro
cedimento que é denominado procedimento recursal. O segundo efeito jurídico adia 
o trânsito em julgado da decisão impugnada, ou seja, interrompe a concreção da coisa 
julgada (art. 467 do CPC). 

O terceiro efeito é o de prorrogar a litispendência, vez que uma série de atos, 
no procedimento recursal, envolve via de regra, as mesmas partes, a mesma causa de 
pedir e o mesmo pedido que já foram conhecidos no 10 grau de jurisdição. 

A doutrina tradicional identifica mais dois efeitos: o devolutivo e o suspensivo 
e a doutrina moderna passou a criar outros fenômenos a partir das tendências 
legislativas do processo civil, aos quais Nelson Nery Junior nomina de efeito expan
sivo, efeito translativo e efeito substitutivo dos recursos. O objetivo deste trabalho é 
examinar apenas os primeiros, isto é, os efeitos devolutivo e suspensivo, notadamente, 
no recurso ordinário contra deci ão proferida em mandado de segurança. 

4. EFEITO DEVOLUTIVO 

Nos primórdios, a função ou poder de julgar e dizer o direito nos conflitos de 
interesses era do Imperador, que representava a figura divina na terra. Com o passar 
do tempo, as sociedades começaram a ficar mais complexas e com isso, os conflitos 
experimentaram paulatino incremento, inviabilizando suas soluções pelo soberano, 
posto que lhe tomava precioso tempo o qual poderia ser despendido com as demais 
questões de interesse da coletividade. 

Com isso, resolveu ele delegar a função jurisdicional a determinados funcioná
rios, sobretudo, na Roma antiga, preservando, destarte, o poder de revisar a decisão 
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proferida, caso o jurisdicionado, não concordando com o resultado do julgamento, 
recorresse ao Imperador, titular da função jurisdicional, a fim de modificar ou con
firmar a decisão hostilizada. Daí porque surgiu a noção da devolutividade dos recur
sos, vale dizer, devolvia-se ao titular do poder, o reexame da matéria decidida pelo 
funcionário delegado. 

Por efeito devolutivo, subentende-se a transferência ao órgão ad quem da ma
téria impugnada, com o objetivo de reexaminar a decisão recorrida. Como o recurso 
é um prolongamento do exercício do direito de ação, a sua interposição transfere ao 
órgão ad quem o conhecimento da matéria impugnada. O juízo destinatário do re
curso somente poderá julgar o que o recorrente tiver requerido nas suas razões de 
recurso, encerradas com o pedido de nova decisão. 

Assim, como bem salienta Nelson Nery Junior: "o efeito devolutivo prolonga 
o procedimento, pois faz com que o processo fique pendente até que a decisão judi
cial não mais seja impugnável, quer pela inércia da parte em não interpor recurso, 
quer pelo esgotamento da instância recursal. Por outras palavras, o efeito devolutivo 
adia a formação da coisa julgada" 

5. EFEITO SUSPENSIVO 

Efeito suspensivo é a propriedade do recurso que leva ao adiamento da produ
ção dos efeitos normais da decisão hostilizada, a partir do momento em que é possí
vel impugná-la. 

Tem início com a publicação da decisão impugnável por recurso para o qual a 
lei prevê efeito suspensivo e termina com a publicação da decisão que julga o recurso. 
Segundo o magistério de Barbosa Moreira, Vicente Greco Filho, Nelson Nery Junior 
e outros, o efeito suspensivo do recurso não tem a característica de retardar o trânsito 
em julgado da decisão, porque o adiamento ocorre em razão do efeito devolutivo. 
Luiz Rodrigues Wambier, Teresa Arruda Alvim e outros doutrinadores distinguem 
o efeito suspensivo em duas modalidades: típico e atípico. 

Para esta corrente, o recurso tem efeito suspensivo típico quando a suspensão 
da eficácia da decisão impugnada decorre da simples interposição do recurso, ou, nas 
palavras de Luiz Rodrigues Wambier, "da mera situação de recorribilidade". É o caso 
da apelação - que, como regra geral, é dotada de efeito suspensivo -, por força de 
disposição legal expressa. Note-se que quando o efeito suspensivo decorre de um 
pedido (como na hipótese do art. 558 do CPC) ou da formação de pedido cautelar, já 
há a tramitação de feitos que serão, em virtude desses casos suspensos, por causa da 
interposição do recurso e da formulação do pedido. Dá-se, então, o fenômeno pro
cessual do efeito suspensivo atípico. 

6. O RECURSO ORDINÁRIO 

O recurso ordinário, de cunho constitucional, tem por objetivo impugnar de
cisão denegatória de segurança, consoante estabelece o artigo 102, II, a e 105, II, b 
da Constituição Federal, verbis: 
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Art. 102. Compete ao Supremo tribunal Federal, precipuamente, a guarda da 

Constituição, cabendo-lhe: 

II - Julgar, em recurso ordinário: 

a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o hábeas data e o mandado de injunção 

decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

II - julgar, em recurso, ordinário: 

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regi-

0nais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territóri

os, quando denegatória a decisão. 

Por seu turno, o legislador ordinário, também, disciplinou a matéria como se 
nota pela redação do Código de Processo Civil, com o seguinte comando: 

Art. 539. Serão julgados em recurso ordinário: 

I - pelo Supremo T ribunal Federal, os mandados de segurança, os hábeas data 

e os mandados de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Supe

riores, quando denegatória a decisão. 

II - pelo Superior T ribunal de Justiça: 

a) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Re

gionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Terri

tório, quando denegatória a decisão; 
b) as causas em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo 

internacional e, de outro, Município ou pessoa residente e domiciliada no País. 

Parágrafo único. As causas referidas no inciso II, aliena b, caberá agravo das 

decisões interlocutórias. 

A exegese dos dispositivo transcritos autoriza concluir que o recurso ordiná
rio é exclusivo do impetrante e deve ser exercitado no prazo de 15 (quinze) dias, 
conforme orienta o artigo 508 do CPC. 

7. PROCEDIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO 

Dispõe o artigo 540 do estatuto processual civil que se aplica ao recurso ordi
nário, quanto aos pressupostos de admissibilidade e ao procedimento, no juízo re
corrido, as mesmas regras de regência do recurso de apelação, senão vejamos: 

592 

Art. 540. Aos recursos mencionados no artigo anterior aplica-se quanto aos re
quisitos de admissibilidade e ao procedimento no juíw de origem, o disposto nos 

Capítulos II e III deste Título, observando-se, no Supremo Tribunal Federal e 

no Superior Tribunal de Justiça, o disposto nos seus regimentos internos. 
Por seu turno, o Regimento Interno do STJ preconiza que: 

Art. 248. Distribuído o recurso, a Secretaria fará os autos com vista ao Ministé

rio Público pelo prazo de cinco dias. 
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Parágrafo único. Conclusos os autos ao relator, este pedirá dia para julgamento. 

Como se infere do dispositivo regimental citado, após a distribuição do recur
so ordinário, ele sequer passa pelo Relator, indo direto ao Ministério Público, para 
colher seu parecer, somente depois é que os autos lhe serão conclusos, quando então 
terá a oportunidade de fazer-lhe o juízo de admissibilidade, podendo adotar uma 
das seguintes providências: 

a) nega seguimento ao recurso, se inexistente um dos reqUIsitos de 
admissibilidade (art. 557, CPC, art. 38, Lei n. 8038/90 e art 34, XVIII, RISTJ); 

b) positivado o recebimento, dá provimento ao recurso, se a decisão impugna
da estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante do 
STF e STJ (CPC, art. 557, § l°A), ou então, leva o recurso a julgamento perante o 
órgão colegiado competente (art. 34, X, e art. 248, Parágrafo único, RISTJ). 

8. FUNDAMENTOS JURíDICOS DO RECURSO ORDINÁRIO E NUANCES 
DA AÇÃO MANDAMENTAL 

Como já visto em outro lugar, a decisão que reclama recurso ordinário é aquela 
proferida no exercício da competência originária pelos Tribunais de Justiça ou Regional 
Federal, denegando a ordem de segurança, tendo como destinatário o Superior Tribunal 
de Justiça, que funcionará como tribunal de segundo grau ou corte de apelação. 

De igual sorte, os Tribunais Superiores (STF, STJ, TSE, TST, STM), que 
denegarem mandado de segurança, da sua competência originária, o recurso ordiná
rio será interposto perante o tribunal superior correspondente, endereçado ao STF 
que funcionará como tribunal de segundo grau. 

Não apenas a decisão que denega, mas também aquela que extinguir o proces
so, onde se veicula mandado de segurança, sem julgamento do mérito, podem ser 
desafiadas por recurso ordinário. De fato. É questão superada a exegese restritiva, 
que outrora chegou a imperar, sobretudo, no pretório, segundo a qual, apenas a 
primeira se expunha ao recurso ordinário. 

Oportuno advertir que, se o Relator designado para o mandado de segurança, 
por decisão unilateral indeferir a inicial, por entender faltar algum dos requisitos da 
lei de regência ou que a matéria não pode ser ventilada nesta via, esta decisão não fica 
exposta a recurso ordinário, sendo necessário, provocar a decisão colegiada em sede de 
agravo regimental, para que em sendo confirmado a rejeição da inicial, possa o 
impetrante, interpor o recurso ordinário. 1 

Assim, se denegada a ordem ou extinto o processo sem julgamento do mérito, 
o impetrante poderá manejar recurso ordinário perante o tribunal recorrido endere-

1 Neste sentido decidiu o ST] ao julgar em 24.2.1992 o RMS 1365, relatado pelo Ministro Dias 
Trindade, publica no DJU de 23.3 .1992, p. 3481. 

COMISSÃO TEMÁTICA 11 - ÁREA CIVEl E ESPECIALIZADA - INFÂNCIA E JUVENTUDE 593 



SAMOEL MARTINS EVANGELISTA, CELSO JERÔNIMO DE SOUZA 

çado ao STJ, cuja disciplina é a mesma prevista para a apelação, no tocante à sua 
admissibilidade e procedimento. 

No caso do tribunal conceder a segurança e esgotadas a instância ordinária, ao 
impetrado2 restará tão-somente a via do Recurso Especial ou Extraordinário, se hou
ver ofensa de lei federal ou à Constituição Federal. Como é sabido, inexiste remessa 
necessária do aresto concessivo da segurança, ao contrário do que ocorre com a sen
tença do juízo singular. (LMS art. 12, parágrafo único). 

Se a assertiva é verdadeira, então o recurso pode ser recebido no efeito devolutivo 
e suspensivo? 

A doutrina majoritária inclina no sentido de admitir apenas o efeito devolutivo, 
isto porque anota o Ministro Humberto Gomes de Barros no seu Artigo: Recursos 
Cíveis Ordinários e Regimentais no Superior Tribunal de Justiça, 3 a eficácia suspensiva 
seria contrária aos imperativos de urgência e auto-executoriedade que inspiram o 
processo do mandado de segurança; o recurso ordinário presta-se, apenas, ao desafio 
de acórdão denegatório da segurança. Ora, se a decisão recorrida nada concedeu, não 
há o que suspender. 

Contudo, no caso de haver liminar deferida, revogada pelo acórdão denegatório, 
responde o Ministro que o recurso ordinário será recebido no duplo efeito, citando, 
inclusive, precedente da Corte, Primeira Turma, em acórdão da sua lavra exarado no 
Agravo Regimental na Medida Cautelar n. 569/RJ, in verbis: "A teor do sistema 
consagrado no Código de Processo Civil, o recurso ordinário em mandado de segu
rança produz eficácia suspensiva (CPC, arts . 520 e 540)." 

Conclui que admitido o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, a eficácia 
da decisão colegiada ficará suspensa e, por isso, a liminar remanescerá ativa e eficaz. 

Sua linha de raciocínio e a seguinte: 

"O Acórdão montou-se na observação de que o art. 540 do Código de Processo 

Civil trata o recurso ordinário - no que se refere à admissibilidade - como se 

fora apelação. Ora, a teor do art. 520, 'a apelação será recebida em seu efeito 

devolutivo e suspensivo', a não ser nas cinco hipóteses arroladas naquele dispo

sitivo legal. Como o acórdão que denega segurança não está arrolado entre 

aquelas exceções, é de se concluir que o recurso ordinário em mandado de 

segurança há que ser admitido no duplo efeito. O Professor Cássio Scarpinella 

Bueno arrola valiosas opiniões doutrinárias, prestigiando esse entendimento." 

É verdade, também, que o artigo 247 do Regimento Interno do Superior 
Tribunal de Justiça manda aplicar ao recurso ordinário em ação de segurança, o 
regime da apelação previsto no CPC. 

2 O STF firmou entendimento que a legitimidade para recorrer é do representante da pessoa jurídica 
interessada e não da autoridade impetrada. Hely Lopes Meirelles se contrapõe a essa posição pretoriana. 

3 Doutrina. Superior Tribuna de Justiça. Edição Comemorativa -15 anos, pp; 431-447. 
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Art. 247. Aplicam-se ao recurso ordinário em mandado de segurança, quanto 

aos requisitos de admissibilidade e ao procedimento no Tribunal recorrido, as 

regras do Código de Processo Civil relativas à apelação. 

Na lição de Alcides de Mendonça Lima,4 o recurso contra decisão denegatória 
da segurança deve ser recebido no efeito suspensivo e, com isso, suspenso fica, inclu
sive, a decisão que revogou a liminar, concluindo, assim, que esta continua a produ
zir seus efeitos, impedindo a auto-executoriedade do ato administrativo censurado 
pelo mandado de segurança até o julgamento do recurso. 

Há quem diga, como Cássio Scarpinella Bueno, que esta súmula se assentou 
em precedentes jurisprudenciais de 1963, portanto, antes da vigência do Código de 
Processo Civil, em 1973, estando em descompasso com a novel ordem processual 
civil devendo, por isso, ser revista pelas críticas que contra aqueles vetustos preceden
tes podem ser lançadas. 

Diz mais, que conquanto extravagante a lei de regência do mandado de segu
rança, suas lacunas devem ser integradas pelo Código de Processo Civil, ainda que 
textualmente admita a aplicação deste apenas no tocante ao litisconsorte (LMS, art. 
19), em especial, a disciplina dos recursos. 

Como se percebe, essa corrente doutrinária diferencia o mandado de seguran
ça com veiculação de pedido de liminar, do mandado de segurança sem esse pedido, 
para assegurar que no primeiro, acolhida a liminar suspendendo o ato tido por ilegal, 
abusivo ou arbitrário da autoridade administrativa, se o Tribunal, ao definir o pro
cesso, denegar a ordem pleiteada ou colocar fim ao processo sem julgar-lhe o mérito, 
eventual recurso ordinário, observado os requisitos de admissibilidade, deve ser rece
bido no efeito devolutivo e suspensivo, afirmando que a suspensão do decisório im
pugnado restabelece (repristina) ou conserva a eficácia da liminar anteriormente con
cedida até a definição do ordinário. 

É verdade que a tese do Ministro Humberto Gomes de Barros, Cássio 
Scarpinella Bueno, Ovídio Baptista da Silva, Alcides de Mendonça Lima, Sérgio 
Ferraz, Botelho de Mesquita, Luiz Antônio Barbosa Franco e Adroaldo Furtado 
Fabrício acerca do restabelecimento da eficácia da liminar, decorrente de recurso 
ordinário munido de efeito suspensivo, é sedutora, mas não parece, permissa venia, 
ser a melhor. 

Sem embargo destas abalizadas e respeitáveis vozes defendendo o duplo efeito 
do recurso ordinário na decisão denegatória da segurança com liminar positivada, 
contudo pedimos licença para discordar. 

Como contraponto a essa corrente doutrinária, comecemos pelo exame do ar
tigo 808, III, CPC, cuja redação vale transcrever: 

Art. 808. Cessa os efeitos da medida cautelar: 

4 Sua doutrina remonta 1958, antes, portanto, da edição da Súmula 407 do STF em 1963. 
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c .. ). 
In - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do 
mérito. 

Não bastasse a regra legal, o STF pacificou o entendimento sobre a matéria 
com a edição do Verbete 407 no seguinte sentido: 

"Denegado o mandado de segurança pela sentença ou no julgamento do agra

vo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retro agindo os efeitos da 
decisão contrária." 

Assim, afigura correto dizer que denegada a ordem, independente da anterior 
concessão de liminar, o recurso, se admitido, o será no efeito meramente devolutivo, por
quanto o aresto que nega a segurança tem natureza declaratória negativa, não havendo, 
a rigor, efetivamente o que suspender. Nesse sentido, RT 684/169, RT 662/115. 

Por seu turno, há até quem sustente que o recurso ordinário é munido apenas do 
efeito meramente devolutivo, porque está sujeito ao mesmo regime do artigo 497 do 
CPC, que disciplina: 

"O recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da 

sentença; a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do 
processo, ressalvado o disposto no artigo 558 desta Lei." 

Certo é que denegada a ordem, julgando-se o mérito do mandado de segurança, 
pelo tribunal, revogando ou não expressamente a liminar antes deferida, não há que se 
falar em efeito suspensivo do acórdão recorrido. Ademais, considerando que a liminar 
teve seus efeitos cessados pela definição do mandamus, o ato administrativo alvejado 
restabelece sua eficácia. De sorte que a suspensão do julgado restaria providência inútil. 

Razão disso, também não prospera o entendimento segundo o qual, ainda que 
o recurso ordinário não tivesse efeito suspensivo, poder-se-ia aplicar-lhe o comando 
do artigo 558, parágrafo único do CPC, que teria incidência para as exceções con
templadas pelo artigo 520 do mesmo estatuto processual, se presentes a possibilida
de de lesão grave ou de difícil reparação, desde que relevantes os fundamentos, e que 
não difere da norma inscrita no artigo 7°, lI, da LMS. 

Ocorre, todavia, que a invocação do artigo 558, parágrafo único, em substitui
ção ao caputdo artigo 520, não resolve a questão como sugere o Professor Scarpinella, 
porque ainda, assim, a suspensão do aresto atacado continua a ser medida processual 
inútil, porquanto a decisão desfavorável ao impetrante, nada de concreto reconheceu 
ou impôs ao impetrado. 

De outro norte, pudesse prevalecer o entendimento de que o efeito suspensivo 
no recurso ordinário restabelece a liminar, isto criaria, data maxima venia, uma situ
ação surreal. 

Toda vez que o juiz, no primeiro grau, ou o relator, no tribunal, acolher o 
pedido liminar, o impetrado se veria obrigado a agravar da decisão, para na eventua-
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lidade de ser inexitoso o mandado de segurança, se houver recurso admitido no du
plo efeito, não correr o risco de ter a liminar restabelecida. Explica-se. Como é sabi
do, se na pendência do agravo, o processo principal for julgado, aquele recurso (agra
vo) fica prejudicado, pela superveniente perda do interesse recursal. Pois bem. A 
prevalecer a tese da repristinação, a assertiva da perda do objeto passaria a ser um 
sofisma, porquanto remanesceria o interesse recursal, para o fim de reformar a deci
são interlocutória e, assim, evitar a sua sobrevida até a definição do recurso ordinário. 

Não parece acertado, igualmente, a assertiva segundo a qual, a decisão 
denegatória do mandado de segurança até o trânsito em julgado, seria ato ineficaz e 
que a interposição do recurso apenas prolongaria essa ineficácia, querendo com isso, 
admitir a possibilidade de conferir-lhe efeito suspensivo. Ora, é preciso não descurar 
que a via, na hipótese, é de mão dupla, isto é, pudesse a decisão denegatória ser 
ineficaz até o trânsito em julgado, também a autoridade dita coatora, só estaria obri
gada a cumprir a ordem concedida, após o seu trânsito em julgado. 

Sabemos, destarte, que não é bem assim, até pela natureza mandamental do 
julgado concessivo (LMS, art. 12, parágrafo único, in fine) . Não fosse assim e se 
tivesse de aguardar o lapso temporal preclusivo, a medida judicial deferida, quando 
executada, poderia se tornar providência totalmente inútil. 

De igual sorte, se o efeito suspensivo em apelação ou recurso ordinário pudesse 
reviver a liminar cassada pela decisão desfavorável ao impetrante, haveria que se reco
nhecer, também, como possível restabelecer a eficácia de liminares concedidas nos 
demais processos, cujas decisões desafiam recursos no efeito suspensivo, até pela apli
cação do princípio da simetria. 

Dir-se-ia em contraposição que mandado de segurança é ação especial e, por
tanto, não se confunde com as ações de rito ordinário. Destarte, o raciocínio e os 
fundamentos, permissa venia, não podem ser diferentes. 

9. ALTERNATIVA PARA EVITAR EVENTUAL LESÃO IRREPARÁVEL OU 
DE DIFÍCIL REPARAÇÃO 

Se se é certo que a decisão denegatória da segurança pelo tribunal se expõe a 
recurso ordinário no efeito meramente devolutivo, não sendo possível imprimir-lhe o 
efeito suspensivo e a liminar continuar vigendo, pelos motivos já esposados em linhas 
pretéritas. Como justificar a sobrevida de liminar cassada por decisão lançada medi
ante cognição exauriente, reconhecendo a inexistência do direito liquido e certo ao 
impetrante, para depois dar prevalência ao ato produzido anteriormente em cognição 
sumária? Não parece uma subversão? 

Se a tese da sobrevida da liminar viesse dos processos com decisões terminativas, 
(sem julgamento do mérito), até não seria de todo questionável, uma vez que na 
hipótese, a extinção do processo decorreu de um vício processual e não da existência 
ou inexistência do direito afirmado pelo impetrante, conquanto o artigo 808, III, 
CPC, seja expresso em contrariar tal conclusão, a exegese da Súmula 407 não a 
desautoriza, até porque esta não deixa dúvida, quando proclama que a cessação dos 
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efeitos da liminar decorre da denegação da ordem, nada dizendo acerca da extinção do 
processo sem aferição de mérito . 

Sem embargo disso, certo é que o remédio para evitar eventual lesão irreparável 
ou de incerta reparação, será a medida cautelar albergada pelo artigo 800, parágrafo 
único do CPC, perante o ST], não para emprestar efeito suspensivo ao recurso ordi
nário, mas para suspender o próprio ato administrativo atacado pelo mandado de 
segurança denegado, mercê da necessidade da prévia interposição do referido recurso. 
Dito isso, pode surgir a seguinte indagação: a cautelar só pode ser requerida ao tribu
nal competente quando o recurso já tiver subido à instância superior? Sérgio Bermudes 
sugere que SIm. 

Há quem diga, ainda, como Clito Fornaciari]únior que enquanto não subir o 
recurso, a competência para ação cautelar permanece com o juízo recorrido. 

Não parece, concessa venia, ser esta a melhor interpretação do dispositivo legal 
acima citado, eis que sua redação parece clara ao dizer: 

Art. 800. As medidas cautelares serão requeridas ao juiz da causa e, quando 

preparatórias, ao j uiz competente para conhecei' da ação p l'incipal. 

Parágrafo único. Interposto o recurso, a cautelar será requerida diretamente ao 

tribunal. 

Nesse particular, não há como discordar de Cássio Scarpinella Bueno quando 
sustenta: 

"".a razão está com aqueles que entendem que a interposição do recurso é causa 
suficiente para que a competência para conhecimento e processamento da ação 
cautelar, nos precisos termos do parágrafo único do art. 800 do CPC, seja 
transferida para o tribunal competente para apreciação da causa em sede recursal.s 

o tema, entretanto, não é tranqüilo na doutrina, o Ministro Carlos Alberto 
Menezes Direito do ST], por exemplo, faz censura a essa posição dizendo que não 
tem o menor cabimento, em caso de sentença denegatória da ordem de segurança, de 
efeito declarativo, admitir a medida cautelar inominada como equivalente a uma 
nova liminar para suspender o ato de autoridade apontado como ilegal ou abusivo, 
configuração, de resto, repelida pela sentença.6 

10. CONCLUSÕES 

1) A decisão do Tribunal Estadual ou Regional Federal, que no exercício da 
sua competência originária, denegar mandado de segurança ou extinguir o processo 

5 Liminares em Mandado de SegUl·ança. Um tema com variações. 2. ed., São Paulo: RT, 1999, p. 315. 
6 Manual do Mandado de Segurança. 3. ed., Rio de Janeiro: Renovar, p. 154. 
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sem julgamento do mérito pode ser desafiada por recurso ordinário dirigido ao STJ. 
Assim, decisão singular do relator não se expõe ao referido recurso, podendo esta ser 
impugnada em sede de agravo regimental; 

2) A legitimidade para interposição do recurso ordinário na hipótese acima é 
exclusiva do impetrante, de sorte que na hipótese da concessão da ordem, por ocasião 
do julgamento do mérito, restaria ao impetrado como alternativa, se for o caso, agitar 
o recurso extraordinário e/ou especial; 

3) Recurso ordinário não é instrumento de controle apenas da ordem negativa 
de segurança, mas, também, nas causas em que forem partes, de um lado, Estado 
estrangeiro ou organismo internacional e, de outro, Município ou pessoa residente e 
domiciliada no País; 

4) O recurso tirado da decisão denegatória de segurança, havendo ou não 
anterior concessão de liminar, será recebido no efeito meramente devolutivo, não 
sendo possível emprestar-lhe o efeito suspensivo, posto que a natureza do julgado é 
declaratória negativa e nada foi imposto a autoridade coatora, razão pela qual, não há 
o que suspender; 

5) A concessão de liminar em sede de segurança, que mais tarde foi denegado 
pelo tribunal com revogação explícita ou implícita da liminar, ainda que o recurso 
pudesse ser recebido no efeito suspensivo, não se restabelece a eficácia desta, poden
do o ato estatal alvejado pelo mandado de segurança, ser executado, por ter recupera
do sua auto-executoriedade; 

6) Interposto o recurso ordinário, pode o recorrente propor perante o tribunal 
competente para dele conhecer, ação cautelar inominada objetivando suspender não 
o acórdão atacado, mas o próprio ato da autoridade coatora, até o julgamento do 
recurso, retardando, assim, a auto-executoriedade do ato administrativo, sem o que 
estará apto a produzir todos os seus efeitos jurídicos contra o particular. 
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Comissão Temática III 

POLíTICA INSTITUCIONAL 



o PODER SANCIONADOR DO CONSELHO 
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E A 

NECESSIDADE DE PRÉVIA DEFINiÇÃO lEGAL DAS 
INFRAÇÕES DISCIPlINARES* 

Emerson Garcia 

Ministério Público/R) 

Síntese Dogmática: O inciso III do § 2° do art. 130-A da Constituição da 
República, ao tratar das sanções disciplinares passíveis de serem aplicadas pelo Con
selho Nacional do Ministério Público, limita-se a veicular norma de competência. 
Assim, somente as sanções cominadas na legislação de regência de cada Ministério 
Público, com a imprescindível definição das respectivas infrações disciplinares que 
motivarão a sua incidência, poderão ser aplicadas pelo Conselho, sendo defeso ao 
Regimento Interno substituir-se à lei. Linha argumentativa que deflui dos princípi
os da segurança jurídica, do Estado de Direito, do devido processo legal e do princí
pio mor de Direito Sancionador nullun crimen .... 

1. DELIMITAÇÃO DO PLANO DE ANÁLISE 

O Conselho Nacional do Ministéri2.. Público, desde a sua gênese concebido 
como um mecanismo de controle externõ, apresenta uma composição híbrida, na 
qual coexistem membros dos órgãos controlados e agentes estranhos aos seus qua
dros; possui atribuição para rever atos de cunho administrativo; tem poder discipli
nar, podendo aplicar sanções que não a perda do cargo; será municiado com informa
ções colhidas por ouvidorias a serem criadas e deve elaborar relatório anual sobre as 
suas atividades e a situação dos órgãos controlados no Brasil, relatório este que inte
grará a mensagem a ser encaminhada ao Congresso Nacional por ocasião da abertura 
da sessão legislativa. 

Conquanto não tenha ingerência direta nos atos de cunho funcional, é mani
festa a influência que pode exercer na atividade regular dos membros do Ministério 
Público. Afinal, está legitimados a expedir recomendações e a aplicar, dentre outras 
sanções, as de remoção, disponibilidade e aposentadoria. 

Na medida em que o art. 130-A, § 2°, lII, da Constituição da República 
dispôs que o Conselho tem o poder de aplicar sanções disciplinares aos membros e 

Tese aprovada por unanimidade. 
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aos servidores do Ministério Público da União e dos Estados, põe-se a questão de 
saber se a sua materialização no plano fático está condicionada à existência de uma 
norma que previamente defina a infração disciplinar e comine a respectiva sanção. 

Em outras palavras, pode o Conselho aplicar a sanção de aposentadoria com
pulsória apesar de a Lei Orgânica da Instituição controlada, como se dá com o Mi
nistério Público do Estado do Rio de Janeiro, não a contemplar? 

O art. 81 do Regimento Interno do Conselho,l aprovado em 8 de agosto de 
2005, em sendo interpretado em sua literalidade, permitirá que o Conselho aplique 
as sanções disciplinares previstas na Constituição da República ainda que a lei orgâ
nica da Instituição controlada não as tenha contemplado, deixando de definir os 
ilícitos administrativos que sujeitariam o agente à sua incidência. Tal conclusão pa
rece clara na medida que a norma regimental faz remissão, única e exclusiva, ao 
procedimento ditado pela lei de regência, indicativo da "desnecessidade" de definição 
legal da conduta que sujeitará o agente às sanções enunciadas no texto constitucio
nal. Em abono desse entendimento, ainda merece ser lembrado o inciso I do art. 19 
do Regimento,2 que, sem fazer remissão à legislação de regência de cada Instituição, 
dispõe sobre a competência do Plenário para a aplicação das sanções referidas no 
texto constitucional. 

Esse entendimento, com a devida vênia, mostra-se dissonante do sistema cons
titucional pátrio. 

2. A SUBMISSÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
AOS PRINCíPIOS GERAIS DE DIREITO SANCIONADOR 

Apreciando os procedimentos disciplinares instaurados "contra membros ou 
órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços 
auxiliares", caso entenda conveniente fazê-lo anteriormente à sua ultimação no plano 
interno, poderá o Conselho "determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposenta
doria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras 
sanções administrativas, assegurada ampla defesa." Note-se que, especificamente em 
relação às sanções, a parte inicial da norma atua como elemento limitativo da última. 

1 "Art. 81. O processo disciplinar ins taurado contra membro do Ministério Público obedecerá, no que 
couber, ao procedimento ditado na Lei Complementar n. 75/93, na Lei n. 8.625/93 e na legislação 
estadual editada com amparo no art. 128, § 5°, da Constituição, conforme o caso, inclusive no que 
concerne à aplicação, pelo Conselho, das penas disciplinares respectivas e das elencadas no inciso III do 
§ 2° do art. 130-A da Constituição Federal, aplicando-se, no que não for incompatível, a Lei n. 8.112/ 
90 e Lei n. 9.784/99". 

2 "Art. 19. Ao Plenário do Conselho compete o controle da atuação administrativa e financeira do 
Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais dos seus membros, cabendo-lhe, além 
das atribuições fixadas no artigo 130-A, § 2°, da Constituição, e das que lhe forem conferidas pela Lei, 
o seguinte: I - julgar os processos disciplinares regularmente instaurados, assegurada ampla defesa, 
determinando a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporci
onais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas ( ... )." 
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As únicas sanções da alçada do Conselho que podem dissociar o agente do respectivo 
órgão são as três primeiras: a remoção, embora mantenha o agente na carreira, resulta 
na sua alocação em órgão diverso; a disponibilidade faz com que o agente assuma o 
status de inativo, mas mantenha o vínculo com a carreira, do que resulta a possibili
dade de aproveitamento futuro; e a aposentadoria, com subsídios ou proventos pro
porcionais ao tempo de serviço, transfere o agente para a inatividade e o afasta da 
carreira, impedindo o reaproveitamento. Assim, as demais sanções administrativas 
que podem se subsumir ao preceito (v.g.: advertência, suspensão etc.) não alcançam 
a de perda do cargo, quer em relação aos servidores, quer em relação aos membros do 
Ministério Público não-vitalícios, pois, como se sabe, os vitalícios somente perdem o 
cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. A preocupação do poder 
reformador em enumerar as sanções que afastam o agente do respectivo órgão indica, 
claramente, que as demais sanções administrativas ali referidas devem produzir efei
tos outros que não esse. 

O que merece maior reflexão é a definição do exato alcance do inciso IH do § 2° 
do art. 130-A: trata-se de norma que tão-somente define a atribuição e os limites do 
poder disciplinar do Conselho ou dispõe, de forma ampla e genérica, sobre as próprias 
sanções disciplinares passíveis de serem aplicadas? Embora a literalidade da norma 
possa induzir a conclusão diversa, cremos que a primeira proposição é a correta. 

A definição da autoridade responsável pela aplicação de determinada sanção 
não significa possa ser ela aplicada sem a prévia individualização das infrações admi
nistrativas e, consoante o escalonamento dos distintos graus de lesividade, das san
ções a que cada qual corresponde. Trata-se de um imperativo de segurança jurídica. 

Como observa Alejandro Nieto, cuja lição merece ser transcrita, 

"el mandato de tificación tiene dos vertientes: porque no sólo la infracción sino 

también la sanción há de estar debidamente prevista en la norma que, mediando 

reserva legal, há de tener rango de ley. Com remisión o sin ella, una vez realizada 

la tipificación de las infracciones, las normas han de an'ibuirlas unas sanciones 

determinadas, estableciendo la correlación entre unas y otras. Operación que se 

realiza a través de dos distintas técnicas: En unos casos, lo menos, se atribuye directa 

e individualmente una sanción a cada ilif7·ación. Pero, por lo comum, la ley procede 

de una manera muy distinta, genética y no concreta, operando no con infracciones 

y sanciones individuales sino con grupos de una y otras, que permiten evitar el 

prolijo detallismo de una atribuición individual: un h!fo que sólo se pueden permitir 

las leyes penales por gracia de! reducido repertorio de sus ilícitos; pero que resulta 

imposible czlando se tienen que manejar docenas de miles de ilif7'acciones 6', para 

mayor dificultad, muchas de ellas tipificadas por remisión)" . 3 

Adiante, acrescenta que, 

3 Derecho Administrativo Sancionador. 3. ed ., Madrid: Tecnos, 2002, p. 310. 
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"una vez clasijicadas las infracciones, la L ey atribuye seguidamente a cada escalón de 

ellas un paquete de sanciones, que suele ser jlexible, de manera que laAdministración, 

a la vista de las circunstancias de cada caso, sefíala la sanción concreta dentro dei 

abanico legalmente previsto,"4 concluindo que "Ia correspondencia, legalmente 

establecida, entre itifracciones y sanciones es imprescindible, de tal manera que, si se 

ha tipijicado correctamente la infracción pero no se le ha atribuído correspondiente 

sanción, no puede imponerse una sanción concreta". 5 

Por identidade de razões, não se pode aplicar uma sanção sem a prévia defini
ção da infração que ensejará a sua incidência. 

O Conselho, apesar de estar autorizado a aplicar as sanções referidas no inciso 
IH do § 20 do art. 130-A, somente poderá fazê-lo com estrita adequação às normas 
disciplinares reguladoras de cada Ministério Público, sendo cogente a observância da 
tipologia legal e das respectivas sanções cominadas. Tomando-se como referencial os 
paradigmas da perfeição e da imperfeição, pode-se afirmar que referido preceito, a 
um só tempo, consubstancia uma norma de competência ou de organização perfeita 
e uma norma disciplinar imperfeita, pois contempla o preceito secundário sem 
tangenciar o primário, vale dizer, o padrão de conduta cuja violação justificará a 
incidência daquele. 

Entendimento diverso, além de violar o princípio da segurança jurídica, tam
bém afrontaria os princípios do Estado de Direito e do devido processo legal, consa
grados, respectivamente, nos arts. 10 e 50, LV, da Constituição da República, isto 
sem olvidar o princípio mor do nullun crimen ... , contemplado no art. 50, XXXIX e 
inerente a qualquer Estado que se diz "de Direito". 

Com escusas pela obviedade, parece oportuno lembrar que também as sanções 
administrativas aplicadas pelo Conselho devem guardar uma relação de proporcionali
dade com as infrações administrativas praticadas, aspecto que, segundo entendimento 
já sedimentado junto aos tribunais pátrios, foge à discricionariedade do órgão.6 

3. LIMITES DO PODER NORMATIVO DO REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

À reconhecida abertura semântica das normas constitucionais que dispõem 
sobre a composição e as atribuições do Conselho Nacional do Ministério Público e à 
ausência de legislação infraconstitucional delimitadora do seu alcance e 
regulamentadora do respectivo conteúdo, seguiu-se a necessidade de confecção de 

4 Dp. cit., p. 311. 
5 Dp. cit., p. 312. 
6 "Embora o Judiciário não possa substituir-se à Administração na punição do servidor, pode determi

nar a esta, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a aplicação de pena menos severa, 
compatível com a falta cometida e a previsão legal" (STF, la T ., RMS no 24.901/DF, rel. Min. 
Carlos Britto, DjU de 111212005). 
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um regimento interno que colmatasse lacunas e atuasse como fator de contenção dos 
próprios poderes do órgão. 

O regimento interno, com abstração da atividade finalística desempenhada, 
que pode ser de natureza administrativa, jurisdicional ou legislativa, é figura recor
rente nos órgãos de natureza colegiada, dispondo sobre a divisão interna de funções, 
o procedimento a ser seguido e o regramento a ser observado pelo extraneus que, por 
qualquer razão, interaja com o órgão. Trata- se de ato dotado de força normativa e de 
indiscutível generalidade, o que permite incluí-lo, malgrado certas peculiaridades, 
sob a epígrafe dos atos regulamentares, sendo editado pelo órgão em cuja estrutura 
orgânico-funcional deve produzir efeitos. 7 

Ainda que não haja uma previsão normativa expressa, como se verifica em 
relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, o poder regulamentar, mais 
especificamente na vertente direcionada ao poder de edição do regimento interno, 
pode ser concebido como ínsito na própria norma que fixou as atribuições do órgão 
ou fez menção à sua organização interna. O poder de auto-organização, ainda que 
observadas as diretrizes fixadas em norma de escalão superior (in casu, a Constituição 
da República), não pode ser subtraído de um órgão colegiado de estatura constituci
onal e funcionalmente autônomo. 

Auto-organização, no entanto, não guarda similitude com o poder, inerente à 
função legislativa, de estabelecer um padrão de conduta, impondo obrigações ou 
restringindo direitos, a agentes que não sejam destinatários da atividade do órgão ou 
que perante ele venham a praticar atos juridicamente relevantes . Em outras palavras, 
se é lícita a previsão regimental do procedimento a ser seguido pelo Corregedor Na
cional no exercício do seu poder de requisitar membros do Ministério Público para 
auxiliá-Io,8Iícita não será, v.g., previsão de igual poder em relação a agentes vincula
dos a Instituições que não estejam sob a égide do controle exercido pelo Conselho 
(v.g.: os magistrados). A matéria, nesse último caso, impõe restrições à esfera jurídica 
alheia e não encontra previsão em norma constitucional ou legal, daí a impossibilida
de de ser originariamente contemplada no regimento interno . 

Não se ignora, é certo, que o regimento interno, à mingua de previsão normativa 
mais detalhada e ao menos na fase inicial de instalação do Conselho, terá uma rele
vância ímpar, pois, não fosse ele, o funcionamento do órgão certamente seria 
inviabilizado. Por outro lado, do mesmo modo que a lei não deve avançar em ques
tões afetas a sua organização interna, também não é lícito ao regimento interno imis
cuir-se em assuntos sujeitos a reserva legal. Há uma zona limítrofe que deve ser 
identificada e que não pode ser transposta, isto sob pena de caracterização do abuso, 
seja legal, seja regimental. 

7 Hauriou (Précis de droit administratif et de droit publiCo 12. ed., reimp., Paris: Dalloz, 2003, p. 562/ 
563) assinalava serem dois os elementos materiais do regulamento: 1°- a característica de manifesta
ção da vontade administrativa; e 2a - a característica de regra geral. 

8 Vide art. 130-A, § 3°, III, da CR/1988. 
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o afã de contribuir para a consecução do interesse público, tornando eficaz o 
que a Constituição previu em potência, não justifica que funções alheias sejam usur
padas ou que direitos e garantias fundamentais sejam vilipendiados, o que em muito 
aumenta a responsabilidade do Conselho na edição de sua norma interna, que so
mente se projetará para o exterior na medida do necessário e naquilo em que for mera 
projeção do regramento que traça os lineamentos essenciais dos seus poderes. 

Nessa linha, pode-se afirmar que à sanção administrativa haverá de estar asso
ciada uma infração de igual natureza, sendo a lei o veículo adequado à definição 
desta, isto sob pena de legitimar-se a usurpação da própria atividade legislativa, que 
passaria a ser indevidamente exercida pelo Conselho. 

CONCLUSÃO 

o Conselho Nacional do Ministério Público somente pode aplicar as sanções 
disciplinares decorrentes da prática de condutas previamente definidas em lei, sendo 
o inciso lU do § 2° do art. 130-A da Constituição da República mera norma definidora 
de competência. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO: MUDANÇA DE 

PARADIGMA COMO EXIGÊNCIA DO ESTADO 
DEMOCRÁTICO DE DIREITO* 

Gregório Assagra de Almeida, Elaine Martins Parise 

Promotor de Justiça/MG, Procuradora de Justiça/MG 

1. SíNTESE DOGMÁTICA 

Esta tese pretende colocar em debate no Ministério Público uma mudança de 
paradigma no que diz respeito à sua forma de atuação: de Instituição com atuação 
predominantemente repressiva para Instituição que priorize a atuação preventiva. 

A tutela jurídica preventiva é a mais importante e genuína forma de tutela 
jurídica do Estado Democrático de Direito (art. 1° e art. 5°, XXXV, ambos da CFI 
88). 

Em sendo o Ministério Público o defensor do regime democrático (art. 127, 
caput, da CF/88), impõe-se que essa Instituição priorize a defesa da tutela jurídica 
preventiva como exigência do Estado Democrático de Direito. 

Na maioria dos casos, a tutela repressiva, do tipo ressarcitória ou punitiva, não 
consegue reparar in natura o dano, constituindo-se como forma de tutela jurídica 
apequenada. 

Assim, propõe-se que se inicie um movimento de mudança cultural no seio da 
Instituição e a criação de técnicas adequadas que possibilitem a mudança de paradigma 
na atuação do Ministério Público, nos termos apresentados na fundamentação e na 
síntese conclusiva desta tese. 

2. ASPECTOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA TESE 

2.1 O Ministério Público Brasileiro na Constituição Federal de 1988 

o Ministério Público está inserido na Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 no Título IV - Da Organização dos Poderes - ; porém, em seção 
própria (artigos 127/130 da CF), dentro do capítulo Das Funções Essenciais à Justiça. 
Está, portanto, separado dos demais Poderes do Estado. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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o perfil constitucional do Ministério Público está estabelecido pelo art. 127, 
caput, da Constituição, que o define como "instituição permanente, essencial à nm
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". É, portanto, Insti
tuição permanente e, em assim sendo, é cláusula pétrea, instituída para a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses fundamentais da sociedade, 
individuais indisponíveis e sociais. 

No Direito Comparado, diferentemente do que acontece no Brasil atualmen
te, a melhor doutrina não vê no Ministério Público um legítimo e seguro defensor 
dos interesses e direitos massificados e aponta como óbices a falta de independência e 
de especialização desta Instituição e, como conseqüência, as ingerências políticas espúrias. 

Todavia, o próprio Mauro Cappelletti, como crítico da outorga dessa espécie de 
atribuição ao Ministério Público, já ressaltou que esses obstáculos não se apresentam 
ao Ministério Público brasileiro, sobretudo depois que a sua independência foi asse
gurada pela Constituição de 1988.1 

Após o advento da Constituição de 1988, que representa a maior conquista 
do Ministério Público brasileiro , outras leis vieram no sentido de possibilitar a 
efetividade das tarefas constitucionais da Instituição, explicitando suas atribuições e 
legitimando-a expressamente para a atuação na tutela, especialmente, das pessoas 
portadoras de necessidades especiais (Lei n. 7.853/89), dos investidores no mercado 
de valores mobiliários (Lei n. 7.913/89), da criança e do adolescente (Lei n. 8.069/ 
90), do consumidor (Lei n. 8.078/90), do patrimônio público (Lei n. 8.429/92 e 
Lei n. 8.625/93), da ordem econômica e da livre concorrência (Lei n. 8.884/94), do 
Idoso (Lei n. 10.741/03) etc. 

Como escreve Antônio Alberto Machado, a evolução histórica permite obser
var a vocação democrática do Ministério Público,2 o qual hoje, com o papel que lhe é 
reservado pela Constituição, é instituição de fundamental importância para a trans
formação da realidade social e efetivação do Estado Democrático de Direito. 

Há quem sustente que o Ministério Público estaria atrelado ao Poder 
Legislativo, ao qual incumbiria a elaboração da lei e ao Ministério Público fiscaliza
ção do seu fiel cumprimento. H á quem defenda que a atividade do Ministério Pú
blico é eminentemente jurisdicional, razão pela qual estaria ele atrelado ao Poder 
Judiciário. E há quem afirme que a função do Ministério Público é administrativa, 
pois ele atua para promover a execução das leis e estaria atrelado ao Poder Executivo.3 

1 O acesso dos consumidores à justiça. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. As garantias do cidadão 
najllstiça. São Paulo, Saraiva, 1989, p. 313 . 

2 Escreve ainda Antônio Alberto M achado: "[ ... ] a instituição do Ministério Público parece ter uma 
espécie de vocação democrática, talvez inerente à sua ratio; ou até mesmo concluir-se que a existência 
dela só faz sentido numa democracia, sendo certo que a sua ausência ou tibieza, de outra parte, é 
sempre indício de regime autoritário". Ministério público: democracia e ensino jurídico. Belo Hori
zonte: Del Rey, 2000, p. 140. 

3 Sobre a polêmica, consultar MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao ministério público. São Paulo: 
Saraiva, 1997, p. 19-20. 
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Nenhuma dessas concepções encontra respaldo perante o Texto Constitucio
nal de 1988 que, além de ampliar muito o campo de atribuição do Ministério Públi
co, conferiu-lhe autonomia administrativa e funcional (art. 127, § 2°, da CF), colo
cou-o em capítulo separado dos outros Poderes do Estado, traçou os seus princípios 
institucionais (art. 127, § 1°, da CF) e, ainda, conferiu garantias funcionais aos seus 
órgãos de execução para o exercício independente do mister constitucional (art. 127, 
§ 5 . . I al ' " ""b" "") 0, 1nC1SO , 1neas a, e c . 

Assim, entendemos que, das concepções sobre a natureza institucional do 
Ministério Público, a que melhor explica a sua postura institucional é a que o deslo
ca da sociedade política, como órgão repressivo do Estado, para a sociedade civil, como 
legítimo e autêntico defensor da sociedade.4 Esse deslocamento se justificaria por 
três razões fundamentais. A primeira seria a social, que originou com a vocação do 
Ministério Público para a defesa da sociedade: ele assumiu paulatinamente um com
promisso com a sociedade no transcorrer de sua evolução histórica. A segunda seria a 
política, que foi surgindo com a vocação da instituição para a defesa da democracia e 
das instituições democráticas. A terceira seria ajurídica, que se efetivou com a Consti
tuição de 1988, que lhe concedeu autogestão administrativa e funcional e lhe confe
riu várias atribuições para a defesa dos interesses primaciais da sociedade. 

Em verdade, o deslocamento do Ministério Público da sociedade política para 
a sociedade civil é muito mais fimcional que administrativo, pois administrativamen
te o Ministério Público ainda permanece com estrutura de instituição estatal, com 
quadro de carreira, lei orgânica própria e vencimentos advindos do Estado, o que é 
fundamental para que ele tenha condições de exercer o seu papel constitucional em 
pé de igualdade com os Poderes estatais por ele fiscalizados. 

Escreve Marcelo Pedroso Goulart: 

Integrando a sociedade civil, o Ministério Público, nos limites de suas atribui

ções, deve participar efetivamente do 'processo democrático', alinhando-se com 

os demais órgãos do movimento social comprometidos com a concretização dos 

direitos já previstos e a positivação de situações novas que permitam o resgate 

da cidadania para a maioria excluída desse processo, numa prática transformadora 
orientada no sentido da construção da nova ordem, da nova hegemonia, do 

'projeto democrático'.5 

2.2 Os Dois Modelos do Ministério Público Brasileiro: o Demandista 
e o Resolutivo 

Dentro deste novo perfil constitucional do Ministério Público, Marcelo Pedroso 
Goulart sustenta que existem dois modelos de Ministério Público: o demandista e o 

4 É o entendimento de Marcelo Pedroso Goulart (Ministério público e democracia - teoria e práxis, p. 
96) e de Antônio Alberto Machado (Ministério público: democracia e ensino jurídico, p. 141-142) . 

5 Ministério público e democracia -teoria e práxis, p. 96. No mesmo sentido, MACHADO, Antônio 
Alberto. M inistério público: democracia e ensino jurídico, p.141-142. 
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resolutivo. O Ministério Público demandista, que ainda prevalece, é o que atua perante 
o Poder Judiciário como agente processual, transferindo a esse órgão a resolução de 
problemas sociais, o que de certa forma, aftrma o autor, é desastroso, já que o Judiciário 
ainda responde muito mal às demandas que envolvam os direitos massiftcados.6 O 
Ministério Público resolutivo é o que atua no plano extrajurisdicional, como um grande 
intermediador e paciftcador da conflituosidade social. 

Marcelo Goulart ressalta que é imprescindível que se efetive o Ministério 
Público resolutivo, levando-se às últimas conseqüências o princípio da autonomia fun
cional com a atuação efetiva na tutela dos interesses ou direitos massiftcados.7 Para 
tanto, é imprescindível que o órgão de execução do Ministério Público tenha consci
ência dos instrumentos de atuação que estão à sua disposição, tais como o inquérito 
civil, o termo de ajustamento de conduta, as recomendações, audiências públicas, de 
sorte a fazer o seu uso efetivo e legítimo. 

Portanto, nesse contexto, a atuação extrajurisdicional da Instituição é funda
mental para a proteção e efetivação dos direitos ou interesses sociais. A transferência 
para o Poder Judiciário, por intermédio das ações coletivas previstas, da solução dos 
conflitos coletivos não tem sido tão eftcaz, pois, em muitos casos, o Poder Judiciário 
não tem atuado na forma e rigor esperados pela sociedade. Muitas vezes os juízes 
extinguem os processos coletivo sem o necessário e imprescindível enfrentamento do 
mérito. Essa situação tem mudado, mas de forma muito lenta e não retilínea. Não se 
nega aqui a importância do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito; ao 
contrário, o que se constata e deve ser ressaltado é o seu despreparo para a apreciação 
das questões sociais fundamentais. Um Judiciário preparado e consciente de seu pa
pel é das instâncias mais legítimas e democráticas para conferir proteção e efetividade 
aos direitos e interesses primaciais da sociedade. 

Novamente, Marcelo G oulart propõe que o Ministério Público deve: 

[00'] transformar-se em efetivo agente político, superando a perspectiva mera

mente processual da sua atuação; atuar integradamente e em rede, nos mais 

diversos níveis -local, regional, estatal, comunitário e global-, ocupando novos 

espaços e habilitando-se como negociador e formulado r de políticas públicas; 

transnacionalizar sua atuação, buscando parceiros no mundo globalizado, pois 

a luta pela hegemonia (a guerra de posição) está sendo travada no âmbito da 
'sociedade civil planetária'; buscar a solução judicial depois de esgotadas todas 

as possibilidades políticas e administrativas de resolução das questões que lhe 

são postas (ter o judiciário como espaço excepcional de atuação). 8 

O Ministério Público resolutivo, portanto, é um canal fundamental para o 
acesso da sociedade, especialmente das suas partes mais carentes e dispersas, a uma 

6 Dp. cit., p. 119-123. 
7 Dp. cit., p. 120-121. 
8 Dp. cit., p. 121-122. 
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ordem jurídica realmente mais legítima e justa. Os membros da Instituição devem enca
rar suas atribuições como verdadeiros trabalhadores sociais, cuja missão principal é o 
resgate da cidadania e a efetivação dos valores democráticos fundamentais. 9 

2.3 Do Ministério Público como Custos Legis para o Ministério 
Público como Custos Societatis (Custos Juris) 

Na defesa dos interesses primaciais da sociedade, o Ministério Público deixou 
de ser o simples guardião da lei (custos legis). Assume agora, pelas razões já expostas, 
o papel de guardião da sociedade (custos societatis) e, fundamentalmente, o papel de 
guardião do próprio direito (custosjuris), conforme ensinamento de Cláudio Souto. lO 

É dentro dessa concepção de custos societatis e custos juris que o Ministério 
Público, no seu papel demandista, é hoje o principal legitimado ativo no plano das 
ações coletivas. 

Essa hegemonia da Instituição, como legitimada ativa para a defesa dos inte
resses massificados, decorre certamente de dois fatores básicos. O primeiro está fun
damentado no seu próprio perfil constitucional como Instituição permanente, es
sencial à função jurisdicional do Estado e defensora da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais (art. 127, caput, da CF). O outro fator decorre do 
próprio exercício prático de suas atribuições constitucionais. 

Gustavo Tepedino ressalta esse novo papel outorgado pelo Constituinte de 
1988 ao Ministério Público, alçado como o principal agente de promoção dos valo
res e direitos indisponíveis, o que lhe conferiu, nas palavras do autor mencionado, 
função promocional, especificada no art. 129 da CF.1l 

Assim, é hoje público e notório que o Ministério Público é a Instituição que mais 
tem atuado para a defesa dos interesses e direitos massificados, seja no campo 
extra jurisdicional, seja no jurisdicional, especialmente por intermédio do inquérito civil e 
do ajuizamento de ações civis públicas. Antônio Augusto de Camargo Ferraz faz essa 
observação ao afirmar que mais de 90% (noventa por cento) dos casos de atuação 
jurisdicional na defesa dos interesses massificados no País decorrem da iniciativa do Mi
nistério Público, o que para o autor é motivo de preocupação com essa tímida atuação dos 
demais legitimados ativos, já que tal situação é efeito da fragilidade de nossa democracia. 12 

9 Mais uma vez colhem-se as lições de Goulart: "Do ângulo político, só poderemos entender o promo
tor de justiça como trabalhador social, vinculado à defesa da qualidade de vida das parcelas margina
lizadas da sociedade, a partir do momento em que rompa as barreiras que historicamente o isolaram 
dos movimentos sociais, passando a articular sua ação com esses movimentos. Deve assumir o seu 
compromisso político, não apenas nos aspectos da retórica e das elaborações doutrinárias, mas, sobre
tudo, na atuação prática, como intelectual orgânico". Op. cit., p. 98. 

10 O tempo do direito alternativo -uma fundamentação substantiva. Porto Alegre: Livraria dos Advo
gados, 1997,p. 84-87. 

11 Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 300. 
12 Inquérito civil: dez anos de um instrumento de cidadania. In: MILARÉ, Édis (coord.) . Ação civil 

pública. Lei 7.347/85 -15 anos. São Paulo: RT, 2001, p. 64. 
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Apesar de todos esses avanços e conquistas da Instituição, entendemos que é o 
momento de o Ministério Público passar por mais uma mudança de paradigma para 
cumprir com mais eficiência e legitimidade o seu compromisso de defensor do regi
me democrático. 

2.4 Da necessidade de mais uma mudança de paradigma no 
Ministério Público como exigência do Estado Democrático de 
Direito: priorização da atuação preventiva 

o Ministério Público brasileiro já passou por alguns grandes momentos his
tóricos. O primeiro deles pode er apontado o seu reconhecimento como Instituição, 
o que aconteceu com o advento da República, durante o Governo Provisório, por 
força do trabalho do então Ministro Campos Salles. O segundo pode ser indicado 
como sendo o decorrente da Lei Complementar Federal n. 40/81, que foi a primeira 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, assim considerada porque definiu um 
estatuto básico e uniforme para o Ministério Público nacional e dispôs sobre as suas 
principais atribuições, garantias e vedações. Um terceiro grande momento ocorreu 
com o advento da Lei n. 7.347/ 85 (Lei da Ação Civil Pública), que conferiu legiti
midade ao Ministério Público para a defesa jurisdicional e administrativa dos inte
resses e direitos difusos e coletivos, além de ter criado o inquérito civil. O Ministério 
Público começa a ter aqui função promocional de transformação da realidade social. 
Um quarto momento pode ser apontado com o advento da CF/88, o mais significa
tivo e transformador de todos, conforme motivos já aduzidos acima. 

Agora entendemos que resta a construção de um quinto grande momento 
histórico. Mas ele não ocorrerá do dia para a noite, nem se dará com simples alteração 
da lei ou da Constituição. Ele se dará com a mudança cultural no seio da Instituição 
e com a elaboração de técnicas e estudos que possam fazer com que o Ministério 
Público possa priorizar a mais significativa e importante tutela jurídica do Estado 
Democrático de Direito: a tutela preventiva. 

A tutela jurídica preventiva é a mais genuína forma de proteção jurídica no 
contexto do Estado Democrático de Direito. Ela decorre do princípio da prevenção 
geral como diretriz, inserida no princípio democrático (art. 1° da CF/88). 

Por intermédio da tutela jurídica preventiva poderá ser atacado diretamente o 
ilícito, evitando-se a sua prática, continuidade ou repetição. Com isso, evita-se o 
dano, que é objeto da tutela jurídica repressiva, no caso a ressarcitória. 

Ocorre que muitos danos, especialmente os de dimensão social (aqueles que 
afetam o ambiente; a saúde do consumidor; a criança e o adolescente; o idoso; a saúde 
pública etc.), não são possíveis de reparação in natura. Portanto, só restaria nesses 
casos uma tutela repressiva do tipo compensatória ou do tipo punitiva, que é espécie 
de tutela jurídica apequenada, já que não responde ao direito a uma tutela jurídica 
genuinamente adequada, na sua condição de garantia fundamental do Estado De
mocrático de Direito (1°, 3° e art. 5°, XXXV, da CF/88) . 

Ora, se ao Ministério Público como Instituição incumbe a defesa do regime 
democrático, a ele incumbe prioritariamente a defesa preventiva da sociedade, pois é 
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essa, repita-se, a mais genuína forma de tutela jurídica no Estado Democrático de 
Direito. 

Contudo, como é cediço, a atuação da Instituição no País é predominantemente 
repressiva, que se dá em grande parte nos momentos patológicos da conflituosidade 
social. A prova disso é a atuação criminal, que por natureza é repressiva. 

O que adianta punir criminalmente sem compreender, por intermédio de 
estudos e de dados estatísticos, as causas dessa criminalidade? São justamente essas 
causas que devem ser atacadas com prioridade. A exigência de políticas públicas 
específicas nesses casos é fundamental. 

Além de combater repressivamente os atos de improbidade, é razoável priorizar 
a atuação para evitar que ocorram atos dessa natureza, especialmente os que geram 
dano ao Erário. Muitas vezes torna-se impossível a recuperação dos ativos desviados, 
com enormes prejuízos ao Erário. A priorização da atuação preventiva pelos Promo
tores de Justiça, Procuradores de Justiça e Procuradores da República será um cami
nho legítimo e eficaz para proteger o patrimônio público. 

Em vez de se esperar a aplicação de lei inconstitucional com danos sociais, é 
mais recomendável que se priorize o controle da constitucionalidade para que seja 
evitada a aplicação da lei ou do ato normativo inconstitucional. 

Essa mudança de paradigma é uma exigência do Estado Democrático de Di
reito brasileiro, na sua condição de Estado da Justiça Material, de Estado da T rans
formação da Realidade Social. 

O Estado Democrático de Direito, diferentemente das outras formas de Esta
do, tem um compromisso nuclear: transformar a realidade social na busca da igual
dade material quanto ao acesso efetivo a bens e outros valores. Essa transformação da 
realidade social com justiça também é compromisso do Ministério Público como 
defensor do regime democrático (art. 10 e art. 127, caput, ambos da CF/88) . 

Portanto, o papel do Ministério Público resolutivo na defesa dos interesses 
sociais deve ser exercido de forma efetiva em todas as suas esferas de atuação. Na área 
criminal, é imprescindível a sua inserção no seio social, para que venha a se inteirar 
das verdadeiras causas da criminalidade e exija políticas públicas específicas do Poder 
Público, além de atuar diretamente nas investigações das condutas criminosas que 
mais abalam a sociedade, de forma a combater com rigor e eficiência o crime organi
zado e permitir que o Direito Penal tenha eficácia social. 

Na área coletiva, o Ministério Público deverá priorizar a atuação preventiva 
para evitar a violação dos direitos sociais, além de combater de modo articulado e 
eficiente as condutas danosas aos direitos massificados. 13 

Na sua atuação extrajurisdicional, como grande intermediado r e pacificador 
da conflituosidade social, o Ministério Público assume função social pedagógica: 

13 A respeito desse novo perfIl constitucional do Ministério Público, escreve Gustavo Tepedino: [ ... ] o 
Ministério Público deixa de atuar simplesmente nos momentos patológicos, em que ocorre lesão a 
interesse público, sendo convocado a intervir de modo permanente, promovendo o projeto constitu
cional e a efetividade dos valores consagrados pelo ordenamento". Temas de direito civil, p. 300. 
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com a educação da coletividade para o exercício da cidadania e das organizações 
sociais. E isso a Instituição poderá fazer pelas recomendações, pelas audiências pú
blicas e também pelo termo de ajustamento de conduta. 

É de se destacar que a forma mais legítima de realização do direito não vem da 
capacidade de decidir e de fazer imperar decisões, mas do diálogo, da interpretação 
negociada da norma jurídica. 

Mesmo para o Ministério Público demandista, a priorização da atuação pre
ventiva é fundamental, no ajuizamento de ações civis públicas de tutela inibitória, 
evitando-se assim a prática do ilícito, sua continuidade ou repetição. 

3. SíNTESE CONCLUSIVA 

1. O Ministério Público brasileiro já passou por grandes momentos históricos, 
sendo que a maioria deles, ou quase todos, decorreu da mudança do sistema jurídico, 
constitucional ou infraconstitucional. 

2. O mais significativo momento histórico do Ministério Público brasileiro 
adveio da Constituinte de 1988. 

3. Resta agora mais um grande momento histórico do Ministério Público, a 
fim de que ele possa genuinamente defender o regime democrático, o que se dará 
com a priorização da atuação preventiva. 

4. Essa mudança não ocorrerá com novas leis, com a alteração das leis existen
tes ou com a alteração constitu ional, mas com a mudança cultural e conscientização 
dos próprios membros da Instituição. 

5. A tutela jurídica preventiva é a mais genuína forma de proteção jurídica no 
contexto do Estado Democrático de Direito. 

6. A tutela preventiva decorre do princípio constitucional da prevenção geral 
como diretriz inserida tanto no princípio democrático (art. 1° da CF/88) quanto na 
garantia constitucional do acesso à justiça (art. 5°, XXXV, da CF). 

7. Por intermédio da tutela jurídica preventiva poderá, dentre outras medidas, 
ser atacado diretamente o ilícito, evitando-se a sua prática, continuidade ou repetição 
e, com isso, evita-se o dano, que é objeto da tutela jurídica repressiva, simbolizada 
pela tutela ressarcitória ou pela tutela punitiva. 

8. M uitos danos, especialmente os de dimensão social (aqueles que afetam o 
ambiente; a saúde do consumidor; a criança e o adolescente; o idoso; a saúde pública 
etc.), não são possíveis de reparação in natura, de sorte que, nesses casos, só restaria 
uma tutela repressiva do tipo compensatória ou até mesmo punitiva, que é espécie de 
tutela jurídica apequenada, pois não responde ao direito a uma tutela jurídica genu
inamente adequada, na sua condição de garantia fundamental do Estado Democrá
tico de Direito (1°, 3° e art. 5°, XXXV, da CF/88). 

9. Assim, se ao Ministério Público como Instituição incumbe a defesa do 
regime democrático (art. 127, cap ut, CF/88), a ele incumbe prioritariamente a defe
sa preventiva da sociedade, pois é essa, repita-se, a mais genuína forma de tutela 
jurídica no Estado Democrático de Direito. 
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10. Contudo, a atuação da Instituição no País é predominantemente repressi
va e se dá em grande parte nos momentos patológicos da conflituosidade social, 
sendo prova disso a atuação criminal, que por natureza é repressiva. 

11. Impõe-se uma mudança de paradigma cultural da Instituição para que 
sejam implementados estudos e técnicas de atuação preventiva, como exigência cons
titucional do Estado Democrático de Direito, o que deverá ocorrer em relação aos 
dois modelos de Ministério Público, tanto o Ministério Público demandista (de 
atuação jurisdicional) quanto o Ministério Público resolutivo (de atuação 
extrajurisdicional) . 

12. Para essa mudança de paradigma, entendemos que seriam imprescindí
veis, dentre outras medidas, as que seguem abaixo: 

a) Iniciar trabalho para fomentar a mudança do paradigma cultural dos Mem
bros da Instituição e seus servidores, com a valorização do trabalho e destaque do 
compromisso com a mudança social e com a atuação preventiva; 

b) Aperfeiçoamento do diálogo com a sociedade política e com a sociedade 
civil, através da realização de audiências públicas de forma sistematizada, orientando 
a sociedade e suas instituições quanto à proteção preventiva dos direitos sociais; 

c) Criação de grupos de estudos entre membros e servidores do Ministério 
Público para debates sobre formas de atuação preventiva; 

d) Criação de núcleo de estudos, pesquisas, estatísticas e de eficácia funci
onal, a fim de que a Instituição possa direcionar o seu caminho e atender às 
exigências do Estado Democrático de Direito, especialmente no plano da atua
ção preventiva; 

e) Criação de manuais de atuação preventiva, jurisdicional e extrajurisdicional; 
f) Priorização do controle abstrato da constitucionalidade, com a utilização 

inclusive da recomendação antes do ajuizamento, por exemplo, das ações diretas, de 
forma a provocar o auto controle de constitucionalidade perante o poder elaborador 
da norma inconstitucional. 

g) Elaboração de modelo de regimento interno (com a finalidade de possibili
tar a atuação homogênea da Instituição, especialmente quanto à defesa da tutela 
preventiva) para as Promotorias de Justiça, Procuradorias de Justiça e Procuradorias 
da República, com a possibilidade de sua adoção pelo Promotor de Justiça e pelo 
Procurador da República, já que, pelo princípio da simetria com o modelo da Ma
gistratura (Tribunais), aos componentes ou componente do órgão incumbe a elabo
ração do regimento interno. 

h) Mudança de paradigma na atuação da área cível: exigência de presença de 
interesse social ou de situação concreta de risco a direito individual puro indisponí
vel, o que diminuirá a atuação na área cível com a possibilidade de priorização da 
atuação preventiva em outras áreas de atribuição da Instituição, especialmente quan
to à defesa dos interesses ou direitos massificados. 

i) Implementação nas Escolas do Ministério Público de projetos pedagógicos 
próprios que venham conferir especial atenção à formação humanista e à valorização 
da atuação preventiva dos membros do Ministério Público. 
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DE JUSTiÇA: FUNÇÃO INSTITUCIONAL OU 

ASSISTENCIALlSMO SOCIAL?* 

Salomão Abdo Aziz Ismail Filho 

Promotor de JustiçalPE 

I. SíNTESE DOGMÁTICA DA PROPOSiÇÃO 

1. A função de atender ao público pelo membro do Ministério Público, em 
especial o Promotor de Justiça, é uma atribuição com matriz constitucional, confor
me os arts. 5°, XXXV, a (direito de petição) e 129, II, da Constituição Federal 
(função de OmbudsmanlDefensor do Povo perante os Poderes Públicos), constituin
do-se em um dever legal de cada membro do Ministério Público, na seara das suas 
atribuições, nos termos dos arts. 32-II e 43-XIII da Lei n. 8.625193 (Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público). 

2. O atendimento ao público pelo Promotor de Justiça deverá guardar relação 
com a missão institucional do Ministério Público, a qual se encontra insculpida no 
art. 127, caput, da Constituição Federal (defesa da ordem jurídica, do regime demo
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis) . Não é atribuição do Pro
motor de Justiça resolver problemas patrimoniais (como dívidas e acordos de terra) e 
outros casos sem repercussão coletiva e sem caráter de indisponibilidade, envolvendo 
pessoas maiores e capazes, devendo encaminhá-las, conforme o caso, à Defensoria 
Pública, à OAB, ao Juizado Especial Cível etc. Os acordos extrajudiciais e os termos 
de ajustamento referendados pelo Ministério Público constituem-se em forma rápi
da e direta de acesso à justiça, valendo como títulos executivos extrajudiciais, confor
me o art. 585-II do CPC, o art . 57, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e o art. 5°, 
§ 6°, da Lei n. 7.437/85 . Todavia, não deverão ser referendados pelo MP para a 
defesa de direitos individuais, notadamente em questões patrimoniais, envolvendo 
pessoas maiores e capazes. É necessário que as Promotorias de Justiça atuem coletiva
mente, no sentido de resolver os problemas da sociedade local, e não apenas de deter
minados indivíduos. Em caso de não existir, na comarca de atuação, Defensoria Pú
blica ou Juizado Especial Cível, caberá, sendo o caso, o Promotor de Justiça encami
nhar as partes à assistência judiciária da Prefeitura local ou ao Juizado Especial Cível 

T ese aprovada por unanimidade. 
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mais próximo da localidade. Como defensor da sociedade, deverá o Promotor de 
Justiça examinar os motivos da não existência de tais órgãos, tomando as medidas 
judiciais (ação civil pública) ou extrajudiciais (instauração de inquérito civil, reco
mendações e termos de ajustamento de conduta), conforme os arts. 26 e 27 da 
LONMP, a fim de suprir a destacada omissão. 

3. O art. 32-1 da LONMP fala em "qualquer do povo", por isso o atendimen
to ao público pelo Promotor de Justiça não pode se restringir à assistência aos neces
sitados, embora estes, pela condição social e histórico de vida, mereçam prioridade no 
atendimento. Então, o membro do MP não se poderá negar a orientar, quem quer 
que seja, quando o pleito se referir a interesses sociais e individuais indisponíveis, 
celebrando acordo extrajudicial ou mesmo termo de ajustamento de conduta, con
forme o caso. 

4. Atende aos Princípios Constitucionais da Razoabilidade e da Eficiência 
(arts. 5°, LIV, e 37, caput, da CF/88) a decisão administrativa do Promotor de 
Justiça em delimitar o atendimento ao público, visando ao desempenho de suas ou
tras atribuições funcionais, fixando dias e horários para tais atendimentos, porque o 
Promotor de Justiça, sobretudo o responsável por uma Promotoria única, em uma 
determinada cidade, possui inúmeras outras atribuições, devendo dividir o seu tem
po entre cada uma dessas atividades, porque o somatório delas atende à missão cons
titucional do MP, enquanto instituição política, desvinculada da estrutura de qual
quer Poder, destinada a contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e 
solidária, por meio dos fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa humana 
(arts. 1°, incs. II e IlI, e 3°, inc. I, da CF/88). 

11. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

Das funções essenciais àJustiça, previstas no Título IV, Capítulo IV, da Cons
tituição Federal de 1988, o Ministério Público foi, de certo, a instituição mais reno
vada e aquela que recebeu maiores atribuições e responsabilidades. 

De fato, conforme o art. 127, capu!, da CF/88, o Ministério Público é tratado 
como instituição permanente, responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

O art. 129 da Magna Carta, além de consagrar a titularidade exclusiva da ação 
penal pública (inciso I) e o controle externo da atividade policial (inciso VII), atribui 
ao Parquet inúmeras outras funções, merecendo destaque a tutela do patrimônio 
público e social, do meio ambiente e dos outros interesses difusos e coletivos, por 
meio do inquérito civil e da ação civil pública (inciso IlI) e, ainda, o zelo pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância aos direitos assegurados na 
Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (inciso lI) . 

É dentro desse perfil constitucional que esse trabalho pretende analisar o aten
dimento ao público pelo Promotor de Justiça. Trata-se de uma atividade historica
mente desempenhada pelos membros do Parquet, notadamente por aqueles que res
pondem por Promotorias de Justiça no interior do Estado. Demais disso, trata-se de 
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um encargo que ocupa considerável parcela do tempo do Promotor de Justiça, exi
gindo, além de conhecimentos jurídicos, noções de psicologia e de relações públicas. 

Todavia, se o Ministério Público evoluiu, de órgão responsável pelos interesses 
da Coroa (Fazenda Pública), passando pela fase de fiscal da lei e acusador penal, 1 

para se consagrar, com a promulgação da CF/88, em Defensor da Sociedade (zelan
do pela ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos interesses sociais e individu
ais indisponíveis), além de ouvidor da população (ombudsman) perante os Poderes 
Públicos, também se apresenta necessária uma reflexão sobre a forma de atendimen
to ao público pelo Promotor de Justiça, a qual não poderá se afastar da missão 
institucional do MP, insculpida na Constituição Federal. 

O Promotor de Justiça deverá atender todas as pessoas que lhe procurarem? O 
atendimento ao público é obrigatório? É possível fixar dias e horários para o atendi
mento da população ou o Promotor, como representante da Sociedade, deverá aten
der a todos, em qualquer tempo e em qualquer hora? O Promotor deve resolver todas 
as demandas que lhe forem apresentadas, como a cobrança de dívidas e a divisão de 
terras entre herdeiros? 

Enfim, o atendimento ao público pelo Promotor de Justiça é uma função 
institucional ou um assistencialismo social, que transforma o membro do Ministério 
Público em uma espécie de conselheiro familiar, assistente social e conciliador dos 
mais carentes? 

A finalidade desse trabalho é encontrar respostas para tais questionamentos, 
contribuindo para o aperfeiçoamento do Ministério Público como instituição políti
ca destinada a contribuir para a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
por meio dos fundamentos da ci.dadania e da dignidade da pessoa humana (arts. 1°, 
incs. II e IIl, e 3°, inc. I, da CF/88) .2 

111. FUNDAMENTOS JÚRIDICOS DO ATENDIMENTO AO PÚBLICO PELO 
PROMOTOR DE JUSTiÇA 

Existe fundamento constitucional e legal a respeito do atendimento ao públi
co pelo Ministério Público? 

1 As funções do Ministério Público, como titular da ação penal pública e fiscal da lei, têm como 
marco histórico a deliberação da Assembléia Nacional Constituinte da França quando, após a 
Revolução Francesa, decidiu que haveria um Comissário, responsável pela fiscalização da aplicação 
da lei e pela correta execução das decisões judiciais, além do Acusador Público, eleito pelo povo, 
com a função de sustentar, perante os tribunais, a acusação contra os réus. Conforme, PAES,]osé 
Eduardo Sabo. O Ministério Público na construção do Estado democrático de direito. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2003, p. 303. 

2 Nesse sentido, o entendimento de Marcelo Pedroso Goulart, que defende um Ministério Público 
resolutivo e não apenas demandista ao Judiciário, no qual os seus membros são agentes privilegiados 
da luta pela democratização das relações sociais e pela globalização dos direitos da cidadania. Missão 
Institucional do Ministério Público, Revista do Ministério Público de Pernambuco, v. IIl, Recife: 
Bagaço/Procuradoria Geral de Justiça, 2000, p. 21-40. 
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A resposta há que ser afirmativa, sendo o atendimento à população decorrên
cia das atribuições institucionais do membro do Parquet, previstas no art. 129 da 
Constituição Federal, notadamente a função prevista no inciso II da referida norma 
constitucional: "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medi
das necessárias a sua garantia". 

Tal função define o Ministério Público como Ombudsman da sociedade pe
rante todos os Poderes Constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário).3 No dizer 
de Cláudio Lemos Fonteles, o Ministério Público é a voz da sociedade perante o 
Poder Judiciário. 4 

Deveras, o MP é viva-voz da sociedade não apenas perante o Judiciário, mas 
diante de todos os Poderes Públicos, devendo fazer prevalecer o interesse social em caso 
de violação dos direitos assegurados na Constituição pelos agentes públicos. Dentro 
desse contexto, o Ministério Público, por exemplo, exercerá o controle do patrimônio 
público e a defesa do meio ambiente e das relações de consumo através do inquérito 
civil e da ação civil pública (arts. 10 e 8, § 10, da Lei n. 7.437/85). Além disso, na seara 
da infância e da juventude e dos direitos do idoso, poderá o membro do MP requisitar 
força policial, além da colaboração dos serviços médicos, hospitalares, educacionais e da 
assistência social, públicos ou privados, para o desempenho de suas atribuições (art. 
201-XII da Lei n. 8.069/90 e art. 74-IX da Lei n. 10.741/2003). 

Outrossim, não podemos olvidar que a Constituição Federal prevê, no rol dos 
direitos e garantias fundamentais, o direito de petição ao Poderes Públicos, norma 
que assegura aos cidadãos o acesso a todos os membros do Ministério Público (art. 
50, XXXIV, a, da CF/88). 

No âmbito legal, o art. 32-II da Lei n. 8.62512003 (Lei Orgânica Nacional 
do Ministério Público) consagra o atendimento ao público como função institucional 
do Promotor de Justiça, cabendo a ele, na esfera das suas atribuições, atender a qual
quer do povo, tomando as providências cabíveis. 

E os Procuradores de Justiça, não são obrigado a atender ao público? Evi
dentemente que sim, por força da direito constitucional de petição, mas dentro 
das matérias relacionadas com a sua atuação na 2a instância, nos Tribunais de 

3 Ombudsman é um servidor público cuja função é escutar, anotar as reivindicações da população 
perante o Poder Público, defendendo tais interesses perante as autoridades. Na Suécia, o Ombudsman 
é eleito pelo Parlamento, sendo um dos órgão de controle da Administração Pública. No Brasil, 
durante os trabalhos de votação da atual carta republicana, chegou-se a propor a criação do cargo de 
Defensor do Povo, tendo a Assembléia Nacional Constituinte delegado ao Ministério Público mais 
essa importante atribuição, o que reforça a tese de um novo perfil do MP, a ser observado, sempre, no 
desempenho das suas funções . A respeito, consulte-se: MARTINS JUNIOR, Wallace Paiva. Con
trole da Administração Pública pelo Ministério Público (Ministério Público defensor do povo). São 
Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 78-93. 

4 FONTELES, Cláudio Lemos. O art. 127 da Constituição Federal: reflexões. In: MOURA JÚNIOR, 
Flávio Paixão de et al (coord.). O Ministério Público e a ordem social justa: Dez anos da Lei 
Complementar n. 75/93. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 01~04. 
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Justiça. Ademais, o art. 43-XlII da LONMP prescreve a todos os membros do 
Ministério Público o dever de atender aos interessados, a qualquer momento, 
nos casos urgentes. 

Impende, ainda, destacar que os arts. 22-II e 72-XlII da Lei Complementar 
Estadual 12/94, do Ministério Público de Pernambuco, ratificam a previsão da 
LONMP, também estipulando o atendimento ao público como dever funcional do 
membro do Parquet. 

Logo, a função de atender ao público pelo membro do Ministério Público, 
em especial o Promotor de Justiça, não é favor, não podendo ser tratada como "perda 
de tempo" ou atividade secundária pelo Órgão Ministerial, pois se trata de uma 
atribuição com matriz constitucional, constituindo-se em um dever legal de cada 
membro do Ministério Público, na seara das suas atribuições. 

Ainda argumentando, não se pode olvidar que o atendimento ao público é 
um dos instrumentos do Ministério Público resolutivo, ou seja, aquele Ministério 
Público que não se contenta em apenas demandar ao Poder Judiciário, buscando, 
através dos meios constitucionais e legais que dispõe, resolver as demandas a ele 
propostas. 

O atendimento ao público surge, então, como uma forma de trazer ao Pro
motor de Justiça tais demandas, podendo este celebrar acordos extrajudiciais, ter
mos de ajustamento de conduta ou oficiar às autoridades públicas, dando uma 
resposta imediata à população, em vez de demandar ao Poder Judiciário, o qual, 
encontra-se, hoje, superlotado de processos, sem a agilidade necessária por conta 
da ausência de recursos humanos e de uma burocracia processual imposta ao longo 
dos anos. 

Nesse passo, Edilson Santana Gonçalves afirma que o Ministério Público é 
um eficiente canal de acesso à justiça, pois a morosidade processual, o valor das custas 
judiciais e a demora em obter uma sentença definitiva são fatores que têm levado a 
população a buscar a resolução das suas demandas no Ministério Público e não no 
Poder Judiciário.5 

Hugo Nigro Mazzilli também caminha no mesmo sentido ao afirmar que o 
atendimento ao público pelo Promotor de Justiça é um dos mais eficientes canais 
para dar efetividade à função institucional do Ministério Público de zelar pelo efeti
vo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos 
assegurados na Constituição Federal (art. 129, II, da CF/88). 

Os acordos extrajudiciais referendados pelo Ministério Público encontram 
fundamento no art. 585, inc. II, do CPC, e no art. 57, parágrafo único, da Lei n. 
9.099/95. Já os termos de ajustamento de conduta são previstos no art. 5°, § 6°, da 
Lei n. 7.347/85. Tanto os acordos extrajudiciais como os termos de ajustamento de 
conduta valem como títulos executivos extrajudiciais. 

5 GONÇALVES, Edilson Santana. O Ministério PúbJjco no Estado Democrático de Direito. Curitiba: 
Juruá, 2000, p. 131-132. 
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IV. DIRETRIZES PARA O ATENDIMENTO AO PÚBLICO PELO PROMOTOR 
DE JUSTiÇA 

Defendi, no item anterior, que o atendimento ao público é uma atribuição 
funcional com matriz constitucional, constituindo-se em um dever legal de cada 
membro do Ministério Público, na seara das suas atribuições. 

É necessário, no entanto, refletir a respeito de como pode se dar o atendimen
to ao público "na seara de atribuições" do Promotor de Justiça. 

Existem aqueles, como Pedro Roberto Decomain, os quais defendem, o Pro
motor de Justiça deverá resolver todas as questões que lhe são trazidas pela popula
ção, inclusive quando disserem respeito a interesses disponíveis, entre pessoas maio
res e capazes (exemplos clássicos são a cobrança de dívida entre maiores e a divisão de 
terras entre herdeiros maiores, quando não existe inventário). Tal autor vê o Minis
tério Público como um mecanismo de harmonização social e justifica a sua posição, 
citando o art. 585-II do CPC, o qual, quando trata de acordos ou transações refe
rendadas pelo MP, não delimita o seu objeto.6 

De outro lado, Hugo Nigro Mazzilli doutrina que há casos onde não se justi
fica o atendimento pelo Ministério Público, como a cobrança de dívidas entre pesso
as maiores e capazes e sem direito à assistência judiciária; lembra, ainda, que o aten
dimento ao público pelo Promotor de Justiça deverá ser diário, sem limitação de 
horas e dias da semana, evitando o Órgão Ministerial realizar o atendimento durante 
audiências e quando analisa processos judiciais ou procedimentos administrativos. 
Ademais, afirma que pessoas maiores e capazes, com condições de pagar Advogado, 
não devem procurar o MP para resolver suas questões, pois falta ao Promotor de 
Justiça autorização legal para atuar nesses casos.? 

Deveras, entendo que o atendimento ao público pelo Promotor de Justiça 
deverá guardar relação com a missão institucional do Ministério Público prevista, em 
resumo, no art. 127, caput, da Constituição Federal (defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis). 

Logo, não é atribuição do Promotor de Justiça resolver problemas/pretensões 
disponíveis de pessoas maiores e capazes, como dívidas e a divisão de terras herdadas, 
quando não existe processo de inventário. O exercício de tais atividades banaliza a 
função ministerial, fazendo o Promotor de Justiça as vezes de Defensor Público ou 
de Conciliador no Juizado Especial Cível. 

Ora, o art. 585-lI do CPC e ao art. 57, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, 
que conferem o caráter de título executivo extrajudicial aos acordos referendados 
pelo Ministério Público, devem ser interpretados à luz dos interesses e objetivos 

6 DECOMAIN, Pedro Roberto. Comentários à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 
Florianópolis: Obra Jurídica, 1996, p. 268-271. 

7 MAZZILLI, Hugo Nigro. O Acesso à Jll stiça e o Ministério Público. 4. ed., São Paulo: Saraiva, 
2001,p. 97-99; 108-109. 
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definidos para o MP na Constituição Federal. Do contrário, corre-se o risco de trans
formar o Promotor de Justiça em um assistente social às avessas e em um Advogado 
privado, tratando de questões particulares, de interesses disponíveis, entre pessoas 
malOres e capazes. 

É certo que não se podem criar regras inflexíveis quanto ao atendimento ao 
público pelo Promotor de Justiça, mas este, enquanto membro do Ministério Públi
co, deverá fazer a triagem necessária, selecionando os casos que tem relação com o seu 
papel institucional de defensor da sociedade. 

Destarte, por exemplo, há interesse do MP em celebrar acordo de alimentos 
quando há interesse de menor ou incapaz em questão, for força do art. 201 do ECA 
e do art. 82-1 do CPC, mas não existirá se o (a) interessado (a) for pessoa maior e 
capaz, devendo, neste caso, as partes serem encaminhadas à Defensoria Pública, se 
pobres na forma da lei. 

Impende, ainda, lembrar que o art. 585, lI, do CPC, também confere legiti
midade à Defensoria Pública e aos Advogados dos transatores para celebrarem, com 
as partes interessadas, títulos executivos extrajudiciais, não sendo o Ministério Pú
blico a única instituição responsável nesse aspecto. 

O Promotor de Justiça deverá sempre estar comprometido com a missão 
institucional do Ministério Público e poderá até solucionar casos de cobrança de 
dívidas, desde que exista o interesse direto de um incapaz envolvido.8 Em questões 
disponíveis envolvendo idosos, entendo que apenas aqueles em situação de risco, fato 
a ser examinado em cada caso concreto, poderão ser tutelados por acordos referenda
dos pelo Ministério Público, nos termos do art. 74-lI da Lei n. 10.741/2003 (Es
tatuto do Idoso). 

Evidentemente, como explica Hugo Nigro Mazzilli, em seu dia-a-dia, sobretu
do nas comarcas do interior do Estado, o Promotor de Justiça deverá ter a flexibilidade 
e o senso de justiça social apurados para vislumbrar, diante das questões a ele trazidas, 
hipóteses da sua intervenção. <2!Iestões aparentemente disponíveis, como uma disputa 
por terras entre vizinhos, poderão demandar a intervenção do Ministério Público, des
de que este vislumbre a possibilidade do cometimento de crimes em razão disso. 

Nesse sentido, não concordo com o entendimento segundo o qual apenas os 
pobres na forma da lei poderão ter acesso ao atendimento no Ministério Público. 
Não, a instituição destinada ao atendimento dos necessitados é a Defensoria Pública 
(art. 134 da CF/88). O Ministério Público é o defensor da sociedade, dos interesses 
individuais indisponíveis, sociais e difusos; então, não poderá se negar a orientar, 
quem quer que seja, quando o pleito se referir, por exemplo, a um interesse difuso 
(meio ambiente) ou interesse defendido pelo Parquet, celebrando acordo extrajudicial 

8 Certa vez, em minha atuação funcional como Promotor de Justiça no Agreste de Pernambuco, um 
deficiente físico vinha constantemente sendo explorado por um vizinho, aproveitando a sua 
hipossuficiência, através de empréstimos contraídos e nunca pagos, fato apenas resolvido com a 
intervenção do Ministério Público. 
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ou mesmo termo de ajustamento de conduta. Demais disso, o art. 32-1 da LONMP 
fala em "qualquer do povo", não restringindo o atendimento ao necessitados, embora 
estes, pela condição social e histórico de vida, mereçam prioridade no atendimento. 

Porém, e se, na cidade onde trabalha o Promotor de Justiça, não houver Defensoria 
Pública e nem Juizado Especial Cível? Deverá o Ministério Público cuidar de todas as 
pretensões que lhe são trazidas, ainda que referentes a interesses disponíveis? 

Ainda assim, penso que a resposta deverá ser negativa, pois, do contrário, como 
já disse, haverá manifesto desvio funcional das atribuições do Ministério Público. 
Caberá, sendo o caso, o Promotor de Justiça encaminhar as partes à assistência judi
ciária da Prefeitura local ou ao Juizado Especial Cível mais próximo da localidade. 
Como defensor da sociedade, deverá o Promotor de Justiça examinar os motivos da 
não existência de tais órgãos, tomando as medidas judiciais (ação civil pública) ou 
extrajudiciais (inquéritos civis, recomendações e termos de ajustamento de conduta), 
conforme os arts . 26 e 27 da LONMP, a fim de suprir a destacada omissão .9 

É necessário que as Promotorias de Justiça atuem coletivamente, no sentido de 
resolver os problemas da sociedade local, e não apenas de determinadas indivíduos. 
Nessa diapasão, Alceu Schoeller de Moraes, propõe a criação de Promotorias Coleti
vas, onde a independência funcional dos membros do Parquet seja mitigada por uma 
atuação conjunta, mais democrática, visando à adaptação do Ministério Público ao 
atual cenário social. lO 

Problemas individuais serão resolvidos pelos Advogados dos interessados ou 
pela Defensoria Pública, conforme o caso. E, em caso de não conseguirem transacionar, 
se desejarem, entrarão com as medidas judiciais cabíveis. 

Dentro desse contexto, a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu 
que o Ministério Público não tem legitimidade para defender o interesse de uma só 
criança, através de ação civil pública, devendo, em caso de necessitado, o pleito ser 
proposto pela Defensoria Pública, cabendo ao Parquet as causas de interesses difusos, 
coletivos e individuais, apenas quando forem indisponíveis e homogêneos. ll 

Passou-se a época em que o Ministério Público precisava ocupar todos os 
espaços para justificar a sua existência. Se, no plano processual, o Ministério Público 

9 Se hoje, no ano de 2005, a Procuradoria Geral de Justiça capitaneia a importante iniciativa de 
implementar Conselhos Tutelares em todos os municípios de Pernambuco, por que não se pensar em 
um movimento do Ministério Público Estadual pela interiorização dos Juizados Especiais Cíveis e 
pela presença da Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado de Pernambuco? A propósito, 
convém destacar recente atuação do Ministério Público Federal, através da Procuradoria da República 
em Minas Gerais (Procurador Leonardo Melo), onde, através de ação civil pública, foi obtida liminar 
na 2a Vara Federal de Uberlândia (MG), obrigando a União a instalar a Defensoria Pública naquela 
localidade. Fonte: notícias da PGR, dia 05 .07.2005, www.pgr.mpf.gov.br. 

10 MORAES, Alceu Schoeller de. Perspectivas de Existência das Promotorias Coletivas: superação da 
herança kelseniana. Revista do Ministério Público, n. 49, Porto Alegre, jan./mar/2003, p. 77-96. 

11 STJ, 2a Turma, REsp 704979/RS, reL Min. Castro Meira, notícias do dia 27.06.2005, www.stj .gov.br. 
No mesmo sentido, decisão da 2a Turma do STJ no REsp 485.969/SP, notícias de 10.12.2003, 
www.stj.gov.br. 
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não deve atuar em causas onde não existam interesses de incapazes ou interesse pú
blico lato sensu (interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos com repercus
são social),12 na sua atividade extrajudicial, também não poderá direcionar suas fun
ções fora da sua missão de guardião da sociedade, defendendo interesses individuais 
e disponíveis. 

Em inovadora decisão, interpretando o processo conforme o novo perfil cons
titucional do Parquet, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu não 
anular ação de dissolução de união estável, com acordo homologado judicialmente, 
sem a intervenção do Ministério Público, porque os interessados eram pessoas maio
res e capazes, devidamente representadas por seus Advogados.13 

De fato, hoje, o membro do Ministério Público, sobretudo o Promotor de 
Justiça responsável por uma Promotoria única, em uma determinada cidade, possui 
inúmeras atribuições. Pois, além de atuar no processo civil e penal, nas funções de 
custos legis e autor, tem que zelar pelo patrimônio público, através da análise de 
procedimentos do Tribunal de Contas, ouvir adolescente infratores, investigar de
núncias através do inquérito civil ou de procedimentos administrativos, exercer o 
controle externo da atividade policial e, ainda, atender ao público. 

E, se, no atendimento ao público, o Promotor de Justiça começar a resolver 
causas que não digam respeito ao Ministério Público, em um manifesto assistencialismo 
desmedido, suprindo omissões do Poder Judiciário Quizado Especial Cível) e do 
Poder Executivo (Defensoria Pública), certamente, estará deixando de resolver ques
tões da sua alçada para se envolver com problemas individuais, disponíveis, de pesso
as malOres e capazes. 

O tempo de um Promotor de Justiça é algo muito precioso. O tempo perdido 
resolvendo-se um problema patrimonial, entre indivíduos maiores e capazes, é o 
tempo através do qual se poderia estar elaborando-se uma denúncia ou uma reco
mendação ao Poder Público ou, até mesmo, ouvindo-se alguma autoridade em um 
inquérito civil. 

Em razão de todos esses argumentos, outrossim, defendo, ao contrário do que 
afirma Hugo Mazzilli, que é possível e razoável, ao Promotor de Justiça delimitar 
dias e horários para atender ao público.14 

Diante das inúmeras atribuições que detém o Promotor de Justiça, o atendi
mento ao público é uma das mais importantes, mas não é a única; é preciso dividir o 
tempo dentre as audiências judiciais, as oitivas de adolescente infrator e de testemu-

12 Nesse sentido, FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo; GUIMARÃES JÚNIOR, João 
Lopes. A necessária elaboração de uma nova doutrina de Ministério Público, compatível com seu 
atual perfil constitucional. In: FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo (coord.). Ministério 
Público: instituição e processo. São Paulo, Atlas, 1999, p. 19-35. 

13 TJRS, 7" Câmara Cível, AC 70010943827, reI. Des. Berenice Dias, decisão de 04.05.2005, 
www.tj.rs.gov.br. 

14 Nesse aspecto, o art. 180 do I\ilanual de Atuação Funcional dos Promotores deJustiça do Estado de 
São Paulo dispõe caber ao Promotor de Justiça fixar, de forma compatível com a demanda, dias e 
horários para atendimento ao público. 
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nhas em inquéritos civis e procedimentos administrativos, a análise de processos do 
Tribunal de Contas, a elaboração de recomendações e peças processuais, dentre ou
tras atividades. 

Se um Promotor de Justiça, em uma comarca do interior, atende todos os dias da 
semana, em qualquer hora que esteja no fórum ou na sua sede administrativa, como 
encontrará tempo para desempenhar, com eficiência, todas as atribuições 
supramencionadas? Necessário lembrar que o Promotor de Justiça, antes de tudo, é um 
ser humano, também necessitando de tempo para a família, o lazer e para cuidar da sua 
saúde, não podendo ficar 24 horas apenas pensando em trabalho, sob pena de prejudi
car o seu rendimento laboral, por conta de um estresse ou de um esgotamento mental. 

Portanto, encontra sintonia com os Princípios Constitucionais da Razoabilidade 
e da Eficiência (arts. 5°, LIV, e 37, caput, da CF/88) a decisão do Promotor de 
Justiça em delimitar o atendimento ao público, visando ao desempenho de suas ou
tras atribuições funcionais, fixando dias e horários para os atendimentos. Os assis
tentes ministeriais, nesse caso, serão de muita valia, agendando os atendimentos e 
explicando à população, sob a orientação do Promotor de Justiça, as hipóteses de 
atuação do Ministério Público. 

Logicamente, os casos urgentes, examinados pelo Promotor de Justiça, deve
rão ser atendidos em qualquer momento, conforme dispõe o art. 43-XIII da Lei n. 
8.625/93. Ademais, os Advogados que defendam constituintes, em procedimentos 
e processos judiais de interesse do Ministério Público, deverão ser atendidos inde
pendentemente de hora marcada, respeitada a ordem de chegada, nos termos do art. 
7° VIII da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).15 

v. CONCLUSÕES 

1. A função de atender ao público pelo membro do Ministério Público, em 
especial o Promotor de Justiça, não é favor, não podendo ser tratada como "perda de 
tempo" ou atividade secundária, pois se trata de uma atribuição com matriz consti
tucional, conforme os arts . 5°, XXXV, a (direito de petição) e 129, II, da Constitui
ção Federal (função de Ombudsman/Defensor do Povo perante os Poderes Públicos), 
constituindo-se em um dever legal de cada membro do Ministério Público, na seara 
das suas atribuições, nos termos dos arts. 32-II e 43-XIII da Lei n. 8.625/93 (Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público). 

2. O atendimento ao público pelo Promotor de Justiça deverá guardar relação 
com a missão institucional do Ministério Público, a qual se encontra insculpida no 
art. 127, caput, da Constituição Federal (defesa da ordem jurídica, do regime demo
crático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis). Não é atribuição do Pro-

15 Roberto Lyra defende que o Promotor de Justiça deve tratar os Advogados com cordialidade e 
lealdade, mas aconselha, ao mesmo tempo, firmeza e intransigência na defesa do interesse público, 
através da tática do "confiar, desconfiando". Teoria e Prática da Promotoria Pública. 2. ed ., In reimp., 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 185-192. 
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motor de Justiça resolver problemas patrimoniais (como dívidas e acordos de terra) e 
outros casos sem repercussão coletiva e sem caráter de indisponibilidade, envolvendo 
pessoas maiores e capazes. O exercício de tais atividades banaliza a função ministeri
al, usurpando o Promotor de J ustiça funções da Defensoria Pública ou do Juizado 
Especial Cível. Nesses casos, a atuação do MP apenas se justifica quando houver 
interesse de hipossuficiente (menor, deficiente físico, idoso em situação de risco etc), 
com repercussão social. 

3. A instituição destinada ao atendimento dos necessitados é a Defensoria 
Pública (art. 134 da CF/88) . O Ministério Público é o defensor da sociedade, dos 
interesses indisponíveis, sociais e difusos; então, não poderá se negar a orientar, quem 
quer que seja, quando o pleito se referir, por exemplo, a um interesse difuso (meio 
ambiente), celebrando acordo extrajudicial ou mesmo termo de ajustamento de con
duta. Demais disso, o art. 32-1 da LONMP fala em "qualquer do povo", não res
tringindo o atendimento aos necessitados, embora estes, pela condição social e histó
rico de vida, mereçam prioridade no atendimento. 

4. Os acordos extrajudiciais e os termos de ajustamento referendados pelo 
Ministério Público constituem-se em forma rápida e direta de acesso à justiça, valen
do como títulos executivos extrajudiciais, conforme o art. 585-II do CPC, o art. 57, 
parágrafo único, da Lei n. 9.099/95 e o art. 5°, § 6°, da Lei n. 7.437/85. Todavia, 
deverão ter por finalidade a consecução das finalidades constitucionais do Parquet 
(defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses difusos, coletivos e 
individuais indisponíveis e homogêneos com repercussão social), não devendo ser 
referendados pelo MP para a defesa de direitos individuais, notadamente em ques
tões patrimoniais, envolvendo pessoas maiores e capazes. É necessário que as Promo
torias de Justiça atuem coletivamente, no sentido de resolver os problemas da socie
dade local, e não apenas de determinados indivíduos. 

5. Em caso de não existir, na comarca de atuação, Defensoria Pública ou Juizado 
Especial Cível, o Promotor de Justiça não deverá celebrar acordos extrajudiciais entre 
pessoas maiores e capazes, envolvendo pretensões disponíveis e individuais, sob pena 
de manifesto desvio funcional das atribuições do Ministério Público. Caberá, sendo 
o caso, o Promotor de Justiça encaminhar as partes à assistência judiciária da Prefei
tura local ou ao Juizado Especial Cível mais próximo da localidade. Como defensor 
da sociedade, deverá o Promotor de Justiça examinar os motivos da não existência de 
tais órgãos, tomando as medidas judiciais (ação civil pública) ou extrajudiciais (ins
tauração de inquérito civil, recomendações e termos de ajustamento de conduta), 
conforme os arts. 26 e 27 da LONMP, a fim de suprir a destacada omissão. 

6. No seu dia-a-dia, sobretudo nas comarcas do interior do Estado, o Promo
tor de Justiça deverá ter a flexibilidade e o senso de justiça social apurados para 
vislumbrar, diante dos casos que lhe são apresentados, no atendimento ao público, as 
hipóteses da sua intervenção. Afinal, alguns casos, aparentemente disponíveis, pode
rão envolver crimes ou violações a direitos de incapazes. 

7. Atende aos Princípios da Constitucionais da Razoabilidade e da Eficiência 
(arts. 5°, LIV, e 37, caput, da CF/88) a decisão administrativa do Promotor de 
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Justiça em delimitar o atendimento ao público, visando ao desempenho de suas ou
tras atribuições funcionais, flxando dias e horários para tais atendimentos, porque o 
Promotor de Justiça, sobretudo o responsável por uma Promotoria única, em uma 
determinada cidade, possui inúmeras outras atribuições (tais como atuação no pro
cesso civil e penal, como flscal da lei e autor; tutela do patrimônio público, através da 
análise de procedimentos do Tribunal de Contas; oitiva de adolescentes infratores; 
investigação de denúncias através do inquérito civil ou de procedimentos administra
tivos, controle externo da atividade policial e, ainda, atender ao público), devendo 
dividir o seu tempo entre cada uma dessas atividades, porque o somatório delas aten
de à missão constitucional do MP, enquanto instituição política, desvinculada da 
estrutura de qualquer poder, destinada a contribuir para a construção de uma socie
dade livre, justa e solidária, por meio dos fundamentos da cidadania e da dignidade 
da pessoa humana (arts. 1°, ines. II e III, e 3°, inc. I, da CF/88). 
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Denilson Feitoza Pacheco 

Promotor de Justiça/MG 

1. A INTELIGÊNCIA "CLÁSSICA" OU "DE ESTADO" 

1.1 As atividades de inteligência do Poder Executivo Federal 

Segundo o art. 1°, § 2°, do Decreto n. 4.376/2002, que regulamentou a Lei 
n. 9.883/1999, inteligência é a atividade de obtenção e análise de dados e informa
ções e de produção e difusão de conhecimentos, dentro e fora do território nacional, 
relativos a fatos e situações de imediata ou potencial influência sobre o processo 
decisório, a ação governamental, a salvaguarda e a segurança da sociedade e do Esta
do. Contra-inteligência é a atividade que objetiva prevenir, detectar, obstruir e neu
tralizar a inteligência adversa e ações de qualquer natureza que constituam ameaça à 

salvaguarda de dados, informações e conhecimentos de interesse da segurança da 
sociedade e do Estado, bem como das áreas e dos meios que os retenham ou em que 
transitem (art. 3°, do Decreto n. 4.37612002). As operações de inteligência são 
ações realizadas com a finalidade de obter dados não-disponíveis em fontes abertas, 
podem ter por alvo pessoas, locais, objetos ou canais de comunicação e se utilizam de 
várias técnicas operacionais, como comunicações sigilosas, disfarce, eletrônica, entra
da, entrevista, estória-cobertura, fotografia, infiltração, OMD, reconhecimento, re
crutamento operacional e vigilância. 

A Lei n. 9.883/1999 instituiu o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) 
e criou a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que sucedeu, numa versão de
mocrática, ao extinto Serviço Nacional de Informação (SNI) .l O Decreto n. 4.376/ 
2002 regulamentou a referida lei. A ABIN é o órgão central do SISBIN e é subor
dinada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Nos 
termos do art. 4° deste Decreto, além dela, vários outros órgãos do Poder Executivo 
federal compõem o SISBIN. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Como leitura introdutória: ANTUNES, Priscila Carlos Brandão. SNI & ABIN: uma leitura da 

atuação dos serviços secretos brasileiros ao longo do século XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002. 
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o Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) desempenha especialmente o 
que aqui denominamos inteligência "clássica" ou "de estado'? Conforme o art. 10 da 
Lei n. 9.883/1999, o SISBIN, que integra as ações de planejamento e execução das 
atividades de inteligência do País, tem a finalidade de fornecer subsídios ao presi
dente da República nos assuntos de interesse nacional. 

1.2 O ciclo de inteligência, os órgãos de inteligência e as espécies de 
informação lato sensu 

Há várias teorias sobre quais fases compõem o ciclo de inteligência. Podemos, 
por exemplo, numa perspectiva acadêmica, ter as seguintes fases: identificação das 
necessidades informacionais do usuário final (requerimento ou determinação da pro
dução de determinada informação/conhecimento), planejamento da obtenção dos 
dados/informações requeridos, gerenciamento dos meios técnicos de obtenção, ob
tenção (coleta ou busca) dos dados/informações, processamento dos dados/informa
ções (organização, avaliação e armazenagem), produção do conhecimento (análise, 
interpretação e síntese dos dados/informações), disseminação do conhecimento, uso 
do conhecimento e avaliação do ciclo lfeedback quanto ao uso do conhecimento para 
aperfeiçoamento do ciclo de inteligência). 

Em geral, um órgão de inteligência se subdivide em três áreas: a) análise ou 
atividade de inteligência stricto sensu (produção de conhecimento, que é docu
mentado e disseminado na forma de relatórios de inteligência, a saber informe, 
apreciação, informação e estimativa); b) contra- inteligência (proteção dos dados, 
informações e conhecimentos de uma instituição, por meio da segurança do pes
soal, segurança da documentação e material, segurança das áreas e instalações, e 
segurança dos sistemas de informações - comunicações e informática); c) opera
ções de inteligência (busca do dado e/ou da informação negados ou não
disponibilizados) . 

As espécies de informação lato sensu podem ser determinadas conforme o grau 
crescente de sua utilidade para a tomada de decisão: a) dado (informação lato sensu, 

em "estado bruto", ou seja, não submetida à análise, síntese e/ou interpretação); b) 
informação (informação stricto sensu, já submetida a algum trabalho de análise e inter
pretação); c) conhecimento (dados e informações já submetidos à análise, síntese e 
interpretação necessários para a tomada de decisões) . 

Normalmente, órgãos de inteligência possuem regras rígidas quanto ao sigilo 
dos documentos de inteligência produzidos, bem como quanto ao intercâmbio de 
dados e conhecimentos entres órgãos de inteligência (nesse sentido, por exemplo, 
Portaria reservada do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da Repú-

2 Para um visão bastante abrangente da polissemia do termo inteligência, veja a seguinte obra, que é tese 
de doutorado sobre atividade de inteligência no Brasil e no exterior, especialmente revisada para 
publicação: CEPIK, Marco A. C. Espionagem e democracia: agilidade e transparência como dilemas 
na institucionalização de serviços de inteligência. Rio de Janeiro: FGV, 2003. 
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blica que estabelece normas e procedimentos gerais para o intercâmbio de dados e 
conhecimentos entre os órgãos do Sistema Brasileiro de Inteligência). 

1.3 Pesquisa científica, atividades/operações de inteligência, 
investigação criminal e processo penal - método científico 

A pesquisa científica, as atividades e operações de inteligência, a investigação 
criminal e o processo penal buscam a verdade. 

A evolução de seus métodos, técnicas e instrumentos de busca da verdade, 
portanto, podem ser reconduzidos a um modelo único de comparação. Por exemplo, 
a técnica de pesquisa denominada observação (participante ou não), utilizada na pes
quisa científica, é uma idéia básica que se denomina respectivamente vigilância, na 
inteligência, e campana,3 na investigação criminal. 

As diferenças fundamentais são os critérios de aceitabilidade da verdade, obje
tivos, marcos teóricos e regras formais específicas de produção. Por exemplo, no pro
cesso penal, objetiva-se uma verdade processual, necessária à tomada de decisão judici

al, enquanto, numa atividade de inteligência destinada a um "processo político", o 
grau de aceitabilidade do caráter de verdade de um fato é o necessário para uma 
decisão política. 

Os métodos, técnicas e instrumentos das atividades e operações de inteligência 
e da investigação criminal podem ser reconduzidos ao modelo geral do método cien
tífico. 

Todos estabelecem um problema,4 hipótese ,S objetivo,6 justificativa/rele
vância/ situação do tema/problema,8 marco teórico ,9 métodos/técnicas/instru
mentos de pesquisa,lO população/amostra,lI cronograma, 12 conclusão, produção 
do relatório de pesquisaI3 etc. As terminologias podem ser diferentes, mas a idéia 
básica é a mesma. 

3 Campana é um termo da gíria policial. 
4 Houve o furto qualificado pela escalada? Qyem foi seu autor? 
5 O nlrto qualificado pela escalada ocorreu da forma tal, no horário tal etc., e fulano de tal foi seu autor. 
6 Determinar a autoria e a existência da infração penal especificamente considerada. 
7 Temos que nos concentrar nos furto s qualificados por escalada, pois seu repentino crescimento, na 

localidade tal, demonstra a atuação de uma quadrilha especializada. 
8 Levantamento dos dados preliminares e das doutrinas divergentes sobre como se caracteriza juridica

mente a escalada. 
9 A adoção de determinada doutrina sobre o que é, juridicamente, escalada, para que se possa continuar 

a investigação. 
10 Serão ouvidas testemunhas, realizada uma perícia para verificar a estrutura física do prédio que pode 

caracterizar a escalada etc. 
11 Qye pessoas estão no âmbito de suspeitos, bem como que pessoas, na vizinhança, podem ser eventuais 

testemunhas. 
12 Os prazos a serem cumpridos num inquérito policial. 
13 No inquérito policial, o relatório final da autoridade policial, concluindo se houve a infração penal e 

quem for seu autor (ou seja, se foram confirmadas as hipóteses investigadas). 
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Não existe um saber consolidado sobre a investigação criminal, ao contrário do 
que ocorre, por exemplo, na metodologia científica (investigação científica ou pes
quisa científica) e nas atividades de inteligência ("investigação" de inteligência, ou 
seja, operações de inteligência) . 

1.4 O valor probatório das atividades de inteligência "clássica" 

N as atividades de inteligência, a coleta é a consulta a fontes abertas, como 
internet, livros etc. A busca é o levantamento de dados negados, que se referem a 
fontes não-abertas. 

A idéia de busca, na atividade de inteligência, antecedeu historicamente à 
própria investigação criminal. Já nos tempos antigos eram enviadas pessoas para fazer 
levantamento da estrutura dos exércitos, características da economia, da população e 
da tecnologia etc. 

O procedimento de busca (operação de inteligência) pode ser utilizado na 
investigação criminal, desde que sujeito às limitações de conteúdo e de forma 
estabelecidas pela lei processual penal. 

C21ranto à validade das provas obtidas na busca (operação de inteligência), to
das as "provas" obtidas pelas atividades de inteligência em geral e pelas operações de 
inteligência podem, em princípio, ser utilizadas na investigação criminal, desde que 
sujeitas às limitações de conteúdo e de forma estabelecidas pela lei processual penal. 

Essa possibilidade de utilização decorre do princípio da liberdade probatória 
do processo penal. Tal aplicabilidade ocorre mais intensamente na fase de investiga
ção criminal, tendo em vista sua finalidade de servir de base à propositura de ações 
penais e às medidas cautelares pessoais (prisões provisórias, busca-apreensão pessoal) 
e reais (seqüestro, arresto, busca-apreensão de coisas etc.). Assim, uma filmagem 
com som, feita em público, em que o indiciado declara que irá fugir, inclusive com o 
detalhamento da fuga, servirá para que um juiz criminal decrete sua prisão temporá
ria ou preventiva, conforme o caso, não importando se a filmagem foi feita por uma 
operação de inteligência ou por uma investigação criminal. 

No processo penal prop riamente dito, a aplicabilidade é menor, tendo em 
vista as normas probatórias mais limitativas, como princípio do contraditório, princí
pio da ampla defesa etc. 

Ademais, a busca tem mais limitações éticas que legais, enquanto ocorre o 
contrário na investigação criminal, devido as limitações legais formais impostas à 
última. Entretanto, há um núcleo essencial, nos direitos fundamentais, que não pode 
ser atingido pela investigação criminal e tampouco pelas operações de inteligência. 

Em certas hipóteses, deve haver autorização judicial antes da operação de inte
ligência. Por exemplo, se for uma das matérias que a lei sujeita à autorização judicial, 
como a interceptação telefônica, o órgão de inteligência deverá, do ponto de vista 
legal, obter autorização judicial, desde que satisfeitos os requisitos legais. Não se 
discute que, ilegalmente, é possível se fazer uma interceptação telefônica, mas ela 
seria imprestável, por sua ilicitude, no âmbito do direito processual penal. 
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De lege ferenda, os órgãos de inteligência teriam maior aceitabilidade de, por 
exemplo, inserir na lei a permissão de interceptação telefônica, se fossem submetidos 
à autorização judicial prévia. 

Qyanto ao uso do dado obtido, numa operação de inteligência, para funda
mentar o pedido de autorização judicial, isso dependerá da espécie de autorização. 
Por exemplo, facilmente se poderiam utilizar "provas" obtidas pela inteligência em 
pedidos de prisão temporária, mandado de busca e apreensão etc. 

Enfim, um procedimento de busca, como gênero, poderá ser de uma operação 
de inteligência ou uma investigação criminal, conforme o objetivo e as regras formais 
do caso. 

Os serviços de inteligência, todavia, não têm como objetivo, geralmente, a 
coleta ou busca de provas processuais, mas a produção de um conhecimento que per
mita ao decisor de uma instituição tomar suas decisões estratégicas. Ademais, em 
razão do segredo de certas matérias ou dos sigilos funcionais a que estão submetidos 
agentes de inteligência, geralmente não é possível a utilização dos elementos probatórios 

colhidos durante as atividades de inteligência no âmbito do direito processual penal, 
não porque não sejam reconhecidos pelo direito processual como elementos probatórios 
ou investigativos, mas por força dos sigilos legalmente impostos aos agentes de inte
ligência ou às matérias sigilosas. 

Assim, devemos ressaltar que os documentos de inteligência não podem ser, 
pura e simplesmente, juntados aos autos de um inquérito policial militar ou de um 
processo penal militar, mas convenientemente "tratados", o que talvez não seja possí
vel em razão de a atividade de inteligência não ter se adequado às normas processuais 
penais no caso concreto. 

2. A INTELIGÊNCIA "CRIMINAL" OU "DE SEGURANÇA PÚBLICA" 

2.1 A investigação criminal como saber não-consolidado 

Infelizmente, o CPP e o CPPM têm apenas alguns poucos tópicos sobre a 
investigação criminal, que a maioria dos atores (operadores) jurídicos, como juízes e 
promotores de Justiça, dos professores e dos juristas considera suficiente para aferição 
do cumprimento do princípio do devido processo legal. 

Na verdade, não existe um saber consolidado sobre a investigação criminal, 
como ocorre na metodologia científica. 

O CPP e o CPPM têm orientações muitíssimo genéricas a respeito. Por exem
plo, estabelecem coisas do tipo "ouvir o indiciado", "ouvir o ofendido" etc., mas não 
há critérios de confiabilidade do testemunho, técnicas de oitiva etc. 

A quase totalidade do que é materialmente a investigação criminal está tão 
somente na mente das pessoas que a realizam. 

Ora, como podemos aperfeiçoar algo que não está consolidado como um saber 
específico, devidamente controlado, documentado, analisado, avaliado, discutido, com
partilhado etc.? Como geralmente isso não é feito, diariamente esse saber se perde, 

COMISSÃO TEMÁTICA 4 - POLlTICA INSTITUCIONAL 635 



DENILSON FEITOZA PACHECO 

juntamente com excelentes policiais - especialistas em suas áreas (seqüestro, entorpe
centes, roubos e furtos de cargas, falsidade documental, crimes informáticos etc.) -, 
quando se aposentam ou drasticamente sucumbem no cumprimento do dever. 

A disseminação de outros paradigmas de investigação no âmbito das Polícias, 
atualmente, faria muito mais pela investigação criminal do que qualquer estudo 
dogmático-jurídico. 

Assim, podemos adaptar e aplicar à investigação criminal, com resultados bas
tante significativos, vários conhecimentos consolidados da "investigação" de inteli
gência (operações de inteligência) e da investigação científica (pesquisa científica). 

A segurança pública teria resultados muito mais efetivos se os atores jurídicos 
envolvidos de uma forma ou de outra com a investigação criminal, como policiais e 
promotores de Justiça, substituíssem parte considerável de suas cargas horárias desti
nadas à dogmática jurídica por disciplinas como metodologia da pesquisa para ciên
cias humanas14 ou sociais, métodos quantitativos para ciências humanas,15 métodos 
de pesquisa para "Justiça Criminal e Criminologia"16 e atividades de inteligência 
(análise, contra-inteligência e operações de inteligência). 

2.2 O Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP) 

o Decreto n. 3.695/2000 criou o Subsistema de Inteligência de Segurança 
Pública (SISP), estabelecendo como seu órgão central a Secretaria Nacional de Se
gurança Pública (SENASP) . O SISP é um subsistema por ser parte do Sistema 
Brasileiro de Inteligência (SISBIN). Compõem o SISP, além da SENASP, os Mi
nistérios da Justiça, da Fazenda, da Defesa e da Integração Nacional e o Gabinete de 
Segurança Institucional da Presidência da República. Também podem integrar o 
SISP os órgãos de inteligência de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Fede
ral. Numa síntese, órgãos dos Poderes Executivos estaduais e federal. 

A SENASP criou a Rede Nacional de Inteligência de Segurança Pública 
(RENISP), que é uma rede tecnológica para a comunicação segura dos integrantes 
do SISP, basicamente composta por um módulo de criptografia de mensagens (MCX-
27), um aparelho de criptografia de fax ou fac-símile (UD-7) e um telefone que 
criptografa a voz (TSG). 

Há um grande esforço para se adequar (melhor se diria: complementar) a 
inteligência dita de estado (ou seja, relativa à segurança nacional, isto é, do Estado e da 

14 DESHAlES. Metodologia da inve tigação em ciências humanas. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. (Cole
ção: Epistemologia e Sociedade). (Título original: MétlJOdologie dela Recherdle en Sciences Humaines). 
Veja também: LA VILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do saber: manual de metodologia da 
pesquisa em ciências humanas. Porto AlegrelBelo Horizonte: Artes Médicas SulIUFMG, 1999. 

15 HUOT, Réjean. Métodos quantitativos para as ciências humanas. Lisboa: Instituto Piaget, 2002. (Cole
ção: Epistemologia e Sociedade) . (Título original: MétlJOdes Qyantitatives pour les Sciences Humaines). 

16 Veja o excelente livro: MAXFIELD, Michael G.; BABBIE, Earl. Research Methods for Criminal 
fustice and Criminology. Belmont: Wadsworth Thomson Learning, 2005. (Publicada em 2004 com 
data de 2005). 
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sociedade como um todo) à área de segurança pública. A inteligência de segurança 
pública ou inteligência criminal é um conceito em construção. 

Nessa linha de adjetivação do termo inteligência, poderíamos ainda subdividir 
a inteligência de segurança pública (ou inteligência criminal) em inteligência polici
al, para a inteligência desenvolvida no âmbito das Polícias, e inteligência prisional 
(ou, mais restritivamente, inteligência p enitenciá/-ia), para a desenvolvida no âmbito 
dos estabelecimentos prisionais. 

Todavia, a rigor, a questão é de aplicabilidade da inteligência na área de segu
rança pública (ou, mais amplamente, na área criminal), pois se trata sempre de inte
ligência de estado e não de governo, uma vez que tais serviços não estão (melhor se 
diria: não devem estar) a serviço de um governante ou grupo político determinado, 
mas da Sociedade e do Estado nos seus mais relevantes interesses públicos. 

Já há uma doutrina bem consolidada no âmbito da Agência Brasileira de Inte
ligência. As Forças Armadas e várias polícias militares também possuem uma doutri
na de inteligência bem consolidada. Entretanto trata-se, em regra, de material clas
sificado como reservado ou confidencial. Todavia, não há uma doutrina única ou, 
pelo menos, um padrão nacional mínimo quanto às atividades de inteligência lato 
sensu, nem sua adequação especificamente à atuação das polícias na área criminal. Por 
outro lado, na área de segurança pública, busca-se uma distinção nítida entre ativi
dade de inteligência e atividade de investigação criminal, o que ainda não é claro para 
muitos dirigentes, chefes ou comandantes de secretarias de estado ou das polícias que 
ocupam seus cargos sem formação ou conhecimento específico a respeito. Entretan
to, boa parte dos profissionais de inteligência faz distinção entre atividade de inteli
gência e investigação criminal. 

2.3 A inteligência criminal nos EUA 

Até a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos utilizavam a atividade de 
inteligência basicamente como inteligência "clássica", ou seja, com fins militares (in
teligência militar) e políticos. 

As autoridades de "segurança pública" (em sentido amplo) foram lentas em 
aceitar a utilidade da inteligência criminal no combate a grupos criminais. Gradual
mente, a inteligência criminal obteve o reconhecimento como uma ferramenta efeti
va de combate ao crime. Levou mais de um século para a inteligência criminal obter 
a aceitação generalizada. 

De 1900 a 1950, a inteligência criminal foi utilizada de forma muito limita
da. Apenas na segunda metade do século XX, a inteligência criminal mostrou sua 
efetividade. 

A Unidade de Inteligência de "Segurança Pública" (L.E.I.U - LawEnforcement 
Intelligence Unit) 17 foi formada por 26 agências estatais e locais de "segurança públi-

17 A expressão "law enforcement" é de difícil tradução, por não ter um equivalente exato em português. 
Costuma ser traduzida como "cumprimento da lei", mas a expressão "segurança pública", entendida de 
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ca", em 1956, como uma organização cujos membros trocam informações criminais 
confidenciais não disponíveis prontamente por meio de outros canais policiais nor
mais, tendo como agência central de coordenação o Departamento de Justiça da 
Califórnia. Atualmente, possui mais de 250 agências dos Estados Unidos, Canadá, 
Austrália e África do Sul. 

Em 1971, foi produzida a primeira versão da obra Basic Elements oflntelligence 
(Elementos básicos de inteligência), por Don R. Harris. Pouco depois, em 1976, foi 
publicada a edição revisada, Basic Elements of In telligence - R evised, publicada, em 
Washington/DC, pela Law Enforcement Assistance Administration. 18 Essa obra foi 
um esforço de padronização e melhoria da inteligência criminal e serviu de referência 
para toda uma geração, sendo considerada uma obra clássica. 

Em 2000, a Unidade de Inteligência de "Segurança Pública" (Law Enforcement 
Intelligence Unit - LEIU) e a Associação Internacional de Analistas de Inteligência 
"de Segurança Pública" (International Association of Law Enforcement Intelligence 
Analysts - IALEIA) publicaram uma revisão da obra clássica Basic Elements of 
Intelligence, entitulada Intelligence 2000: R evising the Basic Elements, editada por 
Marilyn B. Peterson, Bob Morehouse e Richard Wright. 19 

Essas obras representam um importante modelo de adaptação da atividade de 
inteligência "clássica" à atividade de inteligência "criminal". 

O modelo de inteligência policial da Polícia Federal brasileira aproxima-se, 
em linhas gerais, desse modelo de inteligência criminal praticado nos Estados Uni
dos da América. 

Há várias aplicações relevantes da atividade de inteligência criminal nos Esta
dos Unidos, como policiamento guiado pela atividade de inteligência, inteligência 
sobre crime organizado, inteligência sobre controle de narcóticos, inteligência sobre 
terrorismo, inteligência sobre jogos de cassino e inteligência financeira. 

2.4 A inteligência policial no Brasil 

Durante o "regime militar" no Brasil, o Serviço Nacional de Inteligência (SNI) 
mobilizou profundamente os "serviços de informação" (atuais serviços de inteligên
cia) das polícias, especialmente voltados para a repressão aos opositores políticos do 
governo militar então no poder. Assim, disseminou-se, no meio policial, uma ativi
dade de inteligência "clássica", voltada para a "segurança nacional", a qual estaria 

forma ampla, inclusive para englobar órgãos não-policiais e ilícitos não-penais (por exemplo ilícitos 
fiscais e infrações de trânsito), é mais didática para as fmalidades deste trabalho. 

18 HARRIS, Don R. Basic Elemen ts ofIn telligence - Revised. Washington: Law Enforcement Assistance 
Administration, 1976. 

19 PETERSON, Marilyn B.; MOREHOUSE, Bob; WRIGHT, Richard (eds.) . Intelligence 2000: 
Revising the Basic Elements. 2. impressão . Sacramento-CA / Lawrencevile-NJ: Law Enforcement 
Intelligence Unit(L.E.I.U.) / Intemational Association ofLaw Enforcement In telligenceAnalysts 
(IALEIA), 2002. Trata-se da obra utilizada como referência básica na redação deste item. 
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ameaçada pelos "dissidentes" políticos. Isso dificultou que os serviços de inteligência 
policial evoluíssem para uma inteligência criminal que atendesse especificamente às 
suas funções policiais. 

Com o fim do governo militar, houve serviços de inteligência que continua
ram com a "inteligência clássica" e serviços que passaram a fazer a "repressão" interna 
aos seus próprios quadros ("polícia interna", com fins disciplinares), e outros que 
passaram a fazer as duas coisas. De qualquer forma, não se disseminou logo a idéia de 
se adequarem os serviços de inteligência à produção de provas para investigações 

. . . . 
cnmmaIS e processos penaIS. 

Mesmo atualmente, vários serviços de inteligência policial se mantêm na linha 
restritiva da inteligência "clássica", destinados ao processo decisório de suas chefias 
máximas, como, conforme o caso, o chefe da Polícia Civil, o comandante-geral da 
Polícia Militar, o secretário de Estado de segurança etc. Há, em certos casos, até 
mesmo uma resistência à sua utilização em investigações criminais, como o que tais 
serviços de inteligência têm maior dificuldade ainda de adaptarem suas atividades de 
inteligência para que produzam provas válidas nos inquéritos policiais e nos proces
sos penais, conforme as normas processuais penais. 

Não estamos questionando a alta qualidade de vários serviços de inteligência 
policial no cumprimento de suas missões específicas, mas ressaltando uma certa 
indefinição nacional sobre qual deveria ser a finalidade dos serviços de inteligência 
policial em geral. 

As organizações criminosas ("crime organizado") têm cooptado sistematica
mente militares nas várias corporações militares, com o que armamentos militares 
com alto poder de destruição da população civil têm sido encontrados nas mãos de 
traficantes, policiais militares têm participado de seqüestros, roubos e tráfico de en
torpecentes etc., causando uma crise de legitimidade das organizações militares. Desse 
modo, os serviços de inteligência militar estão diante do desafio de atuarem na re
pressão de crimes militares, tendo que adaptar suas atividades de inteligência à pro
dução probatória. 

Enfim, a crescente escassez dos recursos humanos, materiais e financeiros nos 
Estados e no Poder Executivo Federal tem compelido os serviços de inteligência 
policial, cada vez mais, à produção de provas em investigações criminais e processos 
penais. Por conseguinte, pensamos que a tendência dos serviços de inteligência poli
cial, no Brasil, seja a dupla vertente de produção de provas para investigações e pro
cessos criminais (inteligência tática) e a produção de conhecimento destinado ao 
processo decisório estratégico (inteligência estratégica). 

Nesse sentido, a Polícia Federal fez uma adaptação proveitosa da inteligência 
"clássica" às necessidades específicas de suas atividades policiais, especialmente pela 
inclusão da produção de provas para investigações criminais e processos penais. 

Sua atividade de inteligência produz um conhecimento que, conforme o caso, 
objetiva a produção de prova durante investigação ou processo criminais (especial
mente quanto à ação criminosa complexa), subsidia o planejamento e a execução de 
outras ações, operações e investigações policiais, estima a evolução da criminalidade 
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ou serve para assessorar autoridades governamentais na formulação de políticas de 
prevenção e combate à violência. 

Também operou uma adequação do conteúdo dos conhecimentos e da termi
nologia dos documentos, os quais se denominam informação policial, análise de con
juntura criminal e estimativa de evolução da criminalidade (além do informe polici
al, que não contém "conhecimento de inteligência" propriamente), no lugar dos "clás
sicos" informe, apreciação, informação e estimativa. 

Portanto, a atividade de inteligência policial da Polícia Federal é voltada espe
cialmente para a produção de provas da materialidade e da autoria de crimes, exer
cendo atividade de natureza eminentemente executiva (inteligência tática), mas tam
bém pode realizar atividade de natureza consultiva, quando, por meio dos conheci
mentos contidos em análises de conjuntura criminal ou em estimativas de evolução 
de criminalidade, assessora autoridades governamentais na formulação de políticas 
de prevenção e combate à criminalidade (inteligência estratégica) . A atividade de 
inteligência "clássica" (ou "de e tado") , diversamente, é voltada especialmente para o 
assessoramento do processo decisório. 

3. A INTELIGÊNCIA "MINISTERIAL" 

3.1 Inteligência competitiva e inteligência institucional 

Organizações privadas, especialmente empresas, adaptaram a noção de inteli
gência de estado à de inteligência competitiva, sempre no sentido de dados e informa
ções que foram adequada e suficientemente trabalhados para se tornarem inteligên
cia ou conhecimento, ou seja, uma informação interpretada e sintética capaz de pro
piciar a tomada de decisão, especialmente a decisão estratégica.20 

Podemos, assim, generalizar a noção de inteligência de estado para a de inteli
gência institucional (melhor se diria: aplicarmos a inteligência no âmbito de outras 
instituições ou órgãos público ), abrangendo-se, desse modo, órgãos públicos em 
geral, inclusive os Ministérios Públicos, não somente quanto à sua área criminal, mas 
também quanto a todas as suas áreas. 

Assim, é cabível dizer-se inteligência ministerial, para se referir às atividades 
de inteligência institucional realizadas pelo Ministério Público. 

3.2 Constitucionalidade da atividade de inteligência no Ministério 
Público 

No item 1.1, referimo-nos às atividades de inteligência especificamente "do 
Poder Executivo Federal". Conforme vimos, o "Sistema Brasileiro de Inteligência" 

20 Para uma visão abrangente: TARAPANOFF, Kira (org.) . Inteligência organizacional e competitiva. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2001. 
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(SISBIN) tem a finalidade de fornecer subsídios ao presidente da República nos 
assuntos de interesse nacional (art. 1° da Lei n. 9.883/1999). 

Tendo em vista a independência dos Poderes da União (art. 2° da Constitui
ção da República - CR), o SISBIN, destinado a assessorar especificamente o presi
dente da República, não poderia subordinar os Poderes Legislativo e Judiciário, sem 
expressa previsão constitucional. 

Tampouco o SISBIN poderia subordinar o Ministério Público, uma vez que 
a Constituição da República expressamente atribui o princípio da independência 
funcional ao Ministério Público e lhe assegura autonomia funcional e administrativa 
(art. 127, §§ 1° e 2°, CR). A independência e a autonomia quanto às suas funções 
são pressupostos do cumprimento de suas finalidades constitucionais, a saber a defe
sa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, defesa esta que comumente é feita em face dos próprios Poderes Exe
cutivo, Legislativo e Judiciário. 

Portanto, do ponto de vista constitucional, tanto os Poderes Legislativo e Ju
diciário quanto o Ministério Público podem desenvolver seus próprios "sistemas de 
inteligência" . 

3.3 Relevância e aplicabilidade da atividade de inteligência no 
Ministério Público e o princípio constitucional da eficiência 

As expressões "sistema de inteligência" e "atividade de inteligência" possuem 
uma aura mítica, que, em razão das experiências repressivas e traumatizantes dos 
"serviços de informação" durante a época do "regime militar" no Brasil, passaram a 
gozar de grande preconceito. Foi por isto que, após o término do "regime militar", os 
"serviços de informação" mudaram sua terminologia para "inteligência", a fim de ter 
legitimidade perante a sociedade. 

Entretanto, conforme vimos no item 1.3, as atividades de inteligência podem 
ser reconduzidas ao método científico. De outro ponto de vista, os "sistemas de inte
ligência" e as "atividades de inteligência" nada mais são do que sistemas de gestão da 
informação, ou, numa visão mais ampla e atual, sistemas de gestão do conhecimento. 

Há uma imensa "massa de informação" com a qual o Ministério Público tem 
que lidar cotidianamente, seja quanto ao seu trabalho forense, seja quanto ao estabe
lecimento e execução de suas políticas e estratégias institucionais (execução orçamen
tária, gestão de seus recursos humanos, financeiros e materiais, planos gerais de atu
ação, relacionamento com outras instituições etc.). 

Certamente viola o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CR) 
que o Ministério Público trabalhe com essa "massa de informações" de maneira mera
mente empírica, acarretando grande desperdício de recursos humanos, materiais e fi
nanceiros. O Ministério Público, portanto, deve utilizar-se de métodos, técnicas e 
ferramentas adequadas para lidar com as informações necessárias ao desempenho de 
suas finalidades constitucionais. Não importa se serão utilizados os métodos, as técni
cas e as ferramentas do que se convencionou denominar de "atividades de inteligência" 
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ou, numa visão mais "gerencial", dos seus equivalentes dos sistemas de gestão da infor
mação e da inteligência competitiva, pois, diante da crescente complexidade dos fatos 
com os quais lida o Ministério Público e a necessidade de sua atuação sistêmica, seja na 
área cível (por exemplo, ações civis para defesa de interesses difusos e coletivos) ou penal 
(por exemplo, programas de prevenção e repressão à criminalidade), o certo é que o 
Ministério Público deve utilizar alguma sistema de gestão da informação, superando a 
fase individualista e amadorística de muitos de seus membros e alcançando a 
racionalidade gerencial exigida pelo princípio constitucional da eficiência. 

Os modelos estatais de "atividade de inteligência" ou de "sistema de inteligên
cia" constituem uma certa ordenação, adequação e organização de métodos, técnicas 
e ferramentas de gestão da informação, especialmente destinados ao processo decisório 
governamental. Vimos, nos itens 3.3 e 3.4, como esses modelos foram adaptados 
para também atender à produção probatória necessária, por exemplo, à atuação de 
órgãos policiais em investigações criminais. 

Alguns desses modelos já estão suficientemente consolidados e testados em 
situações semelhantes às da atuação do Ministério Público. Portanto, poderiam ser 
facilmente adaptados às investigações civis (inquéritos civis) e criminais, inúmeras de 
alta complexidade, que são conduzidas pelo Ministério Público. Possivelmente isso 
seria mais vantajoso e menos dispendioso para o Ministério Público do que aplicar às 
suas investigações sistemas genéricos de gestão da informação, idealizados, normal
mente, para organizações muito diferentes do Ministério Público. 

Também podemos apontar, exemplificativamente, diversas vantagens com a 
criação de unidades de inteligência nos Ministérios Públicos, como: 

a) um órgão de inteligência do Ministério Público estabelece um princípio de 
confiança em outros órgãos de inteligência, no sentido de que as regras de sigilo dos 
documentos de inteligência serão respeitadas, evitando-se que, inadvertidamente, 
sejam utilizados, sem o devido tratamento, como prova em procedimentos 
investigatórios ou processos, cíveis ou criminais; 

b) órgãos de inteligência intercambiam informações diretamente com outros ór
gãos de inteligência, inserindo, assim, os Ministérios Públicos em várias redes de inteli
gência, o que lhes permite o acesso rápido a informações que, mesmo não podendo, 
eventualmente, ser utilizadas como provas em procedimentos investigatórios ou proces
sos, permitem orientar a atuação do Ministério Público, o que acarreta uma imensa 
economia e eficiência no emprego de recursos humanos, financeiros, materiais e tempo
rais. Por exemplo, uma grande investigação criminal ou um inquérito civil podem ser 
reorientados a partir de informações obtidas de órgãos de inteligência externos; 

c) um órgão de inteligência possibilita uma sistematização de alto nível no 
tratamento de dados e informações, capaz de transformá-los em conhecimento ne
cessário para a tomada de decisões estratégicas do Procurador-Geral e da Adminis
tração Superior do Ministério Público. Por exemplo, as estimativas do desenrolar de 
situações sociais podem facilitar o estabelecimento da política institucional e a elabo
ração do Plano Geral de Atuação (plano estratégico do MP); 
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d) um órgão de inteligência ministerial pode propiciar o desenvolvimento das 
atividades persecutórias, sejam em procedimentos investigatórios (inquéritos polici
ais, procedimentos investigatórios criminais próprios ou inquéritos civis) ou em pro
cessos cíveis ou criminais, devido ao aperfeiçoamento das técnicas de análise, por 
meio das quais é possível o cruzamento de imensas quantidades de informação (por 
exemplo, construindo-se o diagrama de relacionamentos de uma organização crimi
nosa ou o fluxograma de lavagem de dinheiro de um caso criminal). 

Esses "modelos" de atividade de inteligência também são relevantes para a 
nova realidade do Ministério Público, que lhe impõe preocupações com sua "segu
rança orgânica", a qual é um dos aspectos da "contra-inteligência". 

A era da crença ingênua na intangibilidade física dos membros do Ministério 
Público já passou. O assassinato do promotor de Justiça Francisco José Lins do Rêgo 
Santos, em razão de suas funções ministeriais, foi um caso paradigmático. Também 
outros foram mortos no exercício de suas funções. 

Ademais, o Ministério Público tem acesso a uma grande quantidade de infor
mação sigilosa em decorrência de sua atuação forense, como informações sujeitas a 
sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo industrial etc. O M inistério Público não pode ser 
negligente em acessar e, ainda que provisoriamente, manter tais informações de for
ma devassável, em computadores que podem conter "vírus eletrônicos" que exportam 
ilicitamente as informações, em mesas e armários acessíveis por qualquer um etc. 
Além das graves violações de direitos fundamentais que isso representa, podemos 
ainda imaginar os prejuízos patrimoniais vultosos que, por exemplo, a quebra de um 
sigilo industrial teria. 

A contra-inteligência, desse modo, especialmente na sua vertente de segurança 
orgânica (proteção dos dados, informações e conhecimentos de uma instituição, por meio 
da segurança do pessoal, segurança da documentação e material, segurança das áreas e 
instalações, e segurança dos sistemas de informações - comunicações e informática), po
deria ser adequada ao ambiente do Ministério Público de maneira muito profícua. 

A inteligência institucional pode ser, ainda, um valioso serviço para a elabora
ção do Plano Geral de Atuação do Ministério Público (ou seja, seu plano estratégi
co). Vejamos um exemplo. 

Várias pesquisas científicas têm demonstrado, consistentemente, que rápidos 
processos de urbanização costumam acarretar um abrupto e significativo crescimento 
da taxa de criminalidade. Os loteamentos irregulares ensejam exatamente esses pro
cessos rápidos de urganização, com o conseqüente crescimento da criminalidade. 
Tais loteamentos irregulares são facilitados pela falta de plano diretor dos municípi
os. Se o Ministério Público promover sistematicamente a elaboração dos planos dire
tores dos municípios que se enquadram no art. 41 da Lei n. 10.25712001 (Estatuto 
da Cidade), por exemplo pela expedição de recomendações às prefeituras municipais 
para elaboração dos planos diretores e inclusão dos recursos necessários no orçamento 
municipal (art. 27, parágrafo único, inciso VI, da Lei n. 8.625/1993 e art. 52, VII, 
da Lei n. 10.257/2001), o Ministério Público estará tendendo à efetividade no 
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cumprimento de suas finalidades constitucionais de defesa da ordem jurídica e dos 
interesses sociais, especialmente no que tange a manutenção da segurança pública e, 
por conseguinte, da paz pública. No Plano Geral de Atuação do Ministério Público 
(planejamento estratégico), várias áreas de especialização poderiam ser envolvidas na 
questão, como promotorias de Justiça responsáveis por urbanismo e habitação, meio 
ambiente, patrimônio público e criminal. 

O Ministério Público que meramente cumpre a "trilogia formal alienante", a saber 
fazer relatório/fundamentação/conclusão em suas manifestações forenses, comparecer no 
fórum ou tribunal no horário legal e manter trabalho em dia, já não atende mais os 
anseios sociais. De que adianta o cumprimento dessa trilogia se a atuação do Ministério 
Público não é socialmente eficiente, eficaz e efetiva? Como pode um membro do Minis
tério Público que atua, por exemplo na área criminal, ignorar as taxas de criminalidade 
(furtos, homicídios, roubos etc.), as tendências de evolução da criminalidade ou até o 
impacto efetivo de sua atuação nos índices de criminalidade e, como se não bastasse, 
acomodar-se com seus mapas estatísticos do número de peças produzidas que não têm 
qualquer relevância para o estabelecimento de políticas públicas? 

As finalidades institucionais do Ministério Público encontram-se previstas no 
art. 127, caput, da Constituição da República e não no seu art. 129. Em outras pala
vras, a defesa da ordem jurídica e defesa dos interesses sociais quanto à segurança públi
ca não se realizam apenas com as denúncias, os pareceres e as manifestações dos mem
bros do M inistério Público em inquéritos policiais e em processos penais. Podemos, é 
claro, com muito orgulho propalar a condenação que conseguimos em um caso de 
homicídio doloso, mas qual o custo social, familiar, psicológico e econômico que a 
morte de um indivíduo acarretou para a sociedade? Não seria muito mais racional, 
eficiente e efetivo se evitar a morte? O Ministério Público, portanto, deve buscar os 
meios mais eficientes e efetivos para a realização de suas finalidades constitucionais, e 
isto significa ter que agir também preventivamente e não somente repressivamente. 

Há novas demandas sociais quanto à atuação do Ministério Público e o dis
curso abstrato de que o Ministério Público defende a sociedade quando está agindo 
já não é suficiente. O cumprimento da "trilogia formal alienante" não é mais sufici
ente para justificar e legitimar socialmente as prerrogativas e garantias institucionais 
conferidas ao Ministério Público. A apresentação de mapas estatísticos com número 
de peças produzidas também não é. A sociedade clama por efetividade, num ambi
ente de crescente complexidade. Diante de novas demandas sociais e de situações 
cada vez mais complexas, o Ministério Público deve, portanto, valer-se de novos 
métodos, técnicas e ferramentas. 

3.4 Regulamentação da atividade de inteligência "ministerial" 

Da autonomia funcional e administrativa do Ministério Público (art. 127, § 2°, 
CR) decorre sua competência para estruturar e organizar seus serviços administrativos. 

Os procuradores-gerais dos Ministérios Públicos, de um modo geral, possuem 
atribuição, conforme o caso, para a criação de centros de apoio operacional, grupos de 
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atuação especial e comissões técnicas (a respeito, veja Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgâ
nica Nacional do Ministério Público, Lei Complementar n. 75/1993 - Estatuto do 
Ministério Público da União, e Leis Complementares estaduais dos Ministérios 
Públicos dos Estados) . Nessa linha, os procuradores-gerais, em princípio, podem 
criar "órgãos de inteligência" por meio, por exemplo, de resolução, de maneira análo
ga à criação de grupos de atuação especial ou comissões técnicas, ou, até, como um 
"centro de apoio operacional de inteligência". 

Uma opção que daria maior estabilidade a tais órgãos seria a previsão legal 
expressa do órgão de inteligência, por exemplo nas respectivas leis complementares 
estaduais, como órgão auxiliar, ao lado dos outros órgãos auxiliares estabelecidos no 
art. 8° da Lei n. 8.625/1993, como os Centros de Apoio Operacional, a Comissão 
de Concurso, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os órgãos de apoio 
administrativo e de assessoramento e os estagiários, o que estaria no âmbito de com
petência legislativa estadual. Nesse sentido, poderíamos ter os "centros de inteligên
cia", "centros de segurança e inteligência" ou "coordenadorias de segurança e inteli
gência" criados em lei. As leis que regulamentam os serviços administrativos do Mi
nistério Público também poderiam estabelecer cargos especificamente destinados ao 
órgão de inteligência, seja pelo deslocamento de outro cargo interno já existente para 
o órgão de inteligência, seja pela criação de cargo com qualificação própria. Também 
seria conveniente que a respectiva lei previsse a concessão de percentuais sobre o 
subsídio (remuneração) aos servidores públicos de outros instituições que fossem 
cedidos temporariamente ao órgão de inteligência ministerial ou mesmo estabeleces
se que o Ministério Público deveria arcar integralmente com os respectivos subsídios 
e vantagens, além de diárias e indenizações. 

Em vários setores do Poder Executivo Federal, há um pensamento equivocado 
quanto à impossibilidade de o Ministério Público integrar o Sistema Brasileiro de 
Inteligência (SISBIN) ou o Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), 
o que faz com que tais sistemas sejam incompletos quanto aos seus produtos (inteli
gência ou conhecimento), uma vez que o Ministério Público, atualmente, detém um 
quantidade imensa de informações e conhecimentos relevantes para as atividades de 
inteligência. Se, por um lado, o Ministério Público não pode ser subordinado ao Poder 
Executivo, razão pela qual este não lhe poderia impor a participação no SISBIN ou no 
SISP (e este é o pretexto geralmente utilizado para não incluir o Ministério Público), 
por outro lado poderia ser "assegurada" a participação do Ministério Público, com o 
que o óbice legal estaria contornado, uma vez que, "assegurando" sua participação, não 
lhe estaria impondo. Isso foi exatamente o que fez o Governo do Estado de Minas 
Gerais, que tem incluído sistematicamente o Ministério Público de Minas Gerais em 
novos órgãos de inteligência, como os pertencentes ao Gabinete de Gestão Integrada de 
Segurança Pública de Minas Gerais (GISP ou GGI-MG) ou ao Sistema Integrado de 
Defesa Social (SIDS), por exemplo com a previsão, em decreto do governador, de que 
está "assegurada" a participação do Ministério Público como membro nato. 

O Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos 
(CNPG) e o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC) 
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procuraram, por mais de três anos, de maneira infrutífera, negociar com o Poder 
Executivo Federal a inclusão dos Ministérios Públicos no SISBIN ou no SISP. 
Talvez por um equívoco estratégico, o Executivo Federal tenha perdido a oportuni
dade de coordenar a imensa atividade de inteligência que tem surgido no âmbito dos 
Ministérios Públicos. 

3.5 Casos e tendências de atividade de inteligência "ministerial" 

Vários Ministérios Públicos já criaram seus órgãos de inteligência, como o 
Centro de Segurança e Inteligência Institucionais (CESIN) do Ministério Público 
de Minas Gerais e a Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Pú
blico do Rio de Janeiro. 

Nos anos em que fomos secretário-geral do Grupo Nacional de Combate às 
Organizações Criminosas (GNCOC), idealizamos e coordenamos o Grupo de Inte
ligência dos Ministérios Públicos (GIMP), como parte daquele grupo, com a finali
dade de criar a "doutrina nacional de inteligência" do Ministério Público (conjunto 
de princípios, fundamentos e regras da atividade de inteligência),21 implantar um 
sistema nacional de inteligência dos Ministérios Públicos e desenvolver atividades de 
inteligência voltadas para a prevenção, o controle e o combate às organizações crimi
nosas ("crime organizado"). O GNCOC e seu subgrupo GIMP foram consolidados 
como espécies de órgãos do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais dos Ministé
rios Públicos dos Estados e da União (CNPG). 

De modo geral, num primeiro momento, as atividades de inteligência do Mi
nistério Público têm sido especialmente voltadas para o combate ao "crime organiza
do", numa vertente mais pragmática de inteligência tática destinada à produção de 
provas. Com isso, a utilidade e eficiência da atividade de inteligência têm sido de
monstradas para os procuradores-gerais e demais órgãos das Administrações Superi
ores dos Ministérios Públicos. 

Com a crescente consolidação das atividades de inteligência ministerial, uma 
visão mais abrangente tem sido disseminada, por um lado para incluir-se a atuação 
cível de defesa dos interesses difusos e coletivos, e, por outro, para se desenvolver 
inteligência estratégica, destinada aos processos decisórios estratégicos do Ministério 
Público, como elaboração de Plano Geral de Atuação, estabelecimento de políticas 
de atuação, definição de relacionamento com instituições diversas do Ministério 
Público etc. 

21 Essa "doutrina" pretende ser um padrão mínimo para que cada Ministério Público institua formal
mente a sua própria. O estabelecimento de padrões mínimos é fundamental para a melhoria de 
qualquer organização. No âmbito da atividade de inteligência de "segurança pública" ou "criminal", 
veja os recentes padrões estabelecidos pela Associação Internacional de Analistas de "Segurança 
Pública" (ou "Criminal"), a pedido do GlobalJustice Information Sharing Initiative (Global) Intelligence 
Working Group (GIWG): GLOBALJUSTICE INFORMATION SHARING INITIATIVE; 
INTERNATIONAL ASSOCIA TION OF LA W ENFORCEMENT 
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A tendência da atividade de inteligência "ministerial", portanto, é no sentido 
semelhante ao da inteligência criminal nos EUA (acima referida), com a dupla ver
tente de produção de provas para investigações e processos tanto criminais quanto 
cíveis (inteligência tática) e de produção de conhecimento destinado ao processo 
decisório estratégico (inteligência estratégica). Qyanto à estrutura organizacional, os 
melhores resultados têm sido obtidos a partir de órgãos de inteligência ministerial 
que integram, em seus quadros, policiais e outros servidores públicos qualificados 
(como fiscais da receita) cedidos pelas respectivas instituições. 

4. CONCLUSÕES 

Qyanto à validade das provas obtidas na busca (operação de inteligência), com 
fundamento no princípio processual da liberdade probatória, todas as "provas" obti
das pelas atividades de inteligência em geral e pelas operações de inteligência podem, 
em princípio, ser utilizadas na investigação criminal e, observados os princípios do 
contraditório e da ampla defesa, também no processo penal, desde que sujeitas às 
limitações de conteúdo e de forma estabelecidas pela lei processual penal. Entretan
to, os documentos de inteligência não devem ser, pura e simplesmente, juntados aos 
autos de um inquérito policial ou de um processo penal, mas convenientemente 
"tratados", inclusive por força de sigilos legalmente impostos aos agentes de inteli
gência e/ou às matérias sigilosas, o que pode inviabilizar, no caso concreto, seu "tra
tamento" e utilização no âmbito do direito processual penal. 

Do ponto de vista jurídico-constitucional, tanto os Poderes Legislativo e Judici
ário, com fundamento na independência dos Poderes (art. 20 da Constituição da Re
pública - CR), quanto o Ministério Público, com fundamento no princípio da inde
pendência funcional e na autonomia funcional e administrativa (art. 127, §§ 10 e 20, 
CR), podem desenvolver seus próprios "sistemas de inteligência", uma vez que o "Sis
tema Brasileiro de Inteligência" (SISBIN) é composto basicamente por órgãos do Po
der Executivo federal e tem a finalidade de fornecer subsídios especificamente ao pre
sidente da República nos assuntos de interesse nacional (art. 10 da Lei n. 9.883/1999). 

Apesar de que, por um lado, em virtude de normas constitucionais, o Minis
tério Público não pode ser subordinado ao Poder Executivo, razão pela qual este não 
lhe poderia "impor" a participação no Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN) 
ou no Subsistema de Inteligência de Segurança Pública (SISP), por outro lado o 
Poder Executivo poderia "assegurar" a participação do Ministério Público como 
membro nato nesses sistemas, como fez o Governo do Estado de Minas Gerais no 
Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública de M inas Gerais (GISP ou 
GGI-MG) e no Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) . 

O Ministério Público deve utilizar algum sistema de gestão da informação, 
utilizando métodos, técnicas e ferramentas adequadas para lidar com as informações 
necessárias ao desempenho de suas finalidades constitucionais, independentemente 
de serem utilizados os métodos, as técnicas e as ferramentas do que se convencionou 
denominar "atividades de inteligência" ou, numa visão mais "gerencial", os seus equi-
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valentes dos sistemas de gestão da informação e da inteligência competitiva, tendo 
em vista o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CR), a crescente 
complexidade dos fatos e da realidade social com os quais lida, a necessidade de sua 
atuação sistêmica, seja na área cível (por exemplo, ações civis para defesa de interesses 
difusos e coletivos) ou penal (por exemplo, programas de prevenção e repressão à 
criminalidade), a vastíssima "massa de informações" com que trabalha e a necessidade 
de evitar desperdício de recursos humanos, materiais e financeiros. 

Alguns modelos estatais de "atividade de inteligência" ou de "sistema de inteli
gência", por já estarem suficientemente consolidados e testados em situações semelhan
tes às da atuação do Ministério Público, poderiam ser mais facilmente e menos 
dispendiosamente adaptados às investigações civis (inquéritos civis) e criminais conduzidas 
pelo Ministério Público do que sistemas genéricos de gestão da informação. 

A contra-inteligência, especialmente na sua vertente de segurança orgânica 
(proteção dos dados, informações e conhecimentos de uma instituição, por meio da 
segurança do pessoal, segurança da documentação e material, segurança das áreas e 
instalações, e segurança dos sistemas de informações - comunicações e informática), 
pode ser adequada ao ambiente do Ministério Público tanto para resguardar a imen
sa quantidade de informação sigilosa que obtém em decorrência de sua atuação fo
rense (informações sujeitas a sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo industrial etc.) quan
to para proteger a integridade fí sica e a vida de seus membros e servidores. 

Os procuradores-gerais dos Ministérios Públicos, em princípio, podem criar 
"órgãos de inteligência" por meio, por exemplo, de resolução, de maneira análoga à 
criação de grupos de atuação especial ou comissões técnicas, ou, até, como um 
"centro de apoio operacional de inteligência", tendo em vista a autonomia funcio
nal e administrativa do Ministério Público (art. 127, § 2°, CR), da qual decorre 
sua competência para estruturar e organizar seus serviços administrativos, e a com
petência administrativa que os procuradores-gerais dos Ministérios Públicos, de 
um modo geral, possuem para a criação de centros de apoio operacional, grupos de 
atuação especial e comissões técnicas (veja Lei n. 8.625/1993 - Lei Orgânica Na
cional do Ministério Público, Lei Complementar n. 75/1993 - Estatuto do Mi
nistério Público da União, e Leis Complementares estaduais dos Ministérios Pú
blicos dos Estados). 

A fim de dar maior estabilidade aos órgãos de inteligência ministerial, seria 
conveniente a previsão legal expressa do órgão de inteligência como órgão auxiliar, 
por exemplo nas respectivas leis complementares estaduais, ao lado dos outros órgãos 
auxiliares estabelecidos no art. 8° da Lei n. 8.625/1993, que poderia ser denomina
do, exemplificativamente, "centro de inteligência", "centro de segurança e inteligên
cia" ou "coordenadoria de segurança e inteligência". Também seria conveniente que 
as leis que regulamentam os serviços administrativos do Ministério Público estabele
cessem cargos especificamente destinados ao órgão de inteligência, seja pelo desloca
mento de outro cargo interno já existente para o órgão de inteligência, seja pela 
criação de cargo com qualificação própria, bem como que previsse a concessão de 
percentuais sobre o subsídio (remuneração) aos servidores públicos de outros insti-
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tuições que fossem cedidos temporariamente ao órgão de inteligência ministerial ou 
estabelecesse que o Ministério Público deveria arcar integralmente com os respecti
vos subsídios e vantagens, além de diárias e indenizações. 

O modelo de "sistema de inteligência" do Ministério Público deve atender a 
dupla vertente: a) produção de provas para investigações e processos tanto criminais 
quanto cíveis (inteligência tática), iniciando pelas situações mais complexas como 
combate às organizações criminosas, programas de controle de crimes e defesa de 
interesses difusos e coletivos; b) produção de conhecimento destinado ao processo 
decisório estratégico (inteligência estratégica), destinada aos processos decisórios es
tratégicos do Ministério Público, como elaboração de Plano Geral de Atuação, esta
belecimento de políticas de atuação, definição de relacionamento com instituições 
diversas do Ministério Público etc. OlIanto à estrutura organizacional, o Ministério 
Público deve buscar compor seus quadros de inteligência também com policiais e 
outros servidores públicos qualificados (como fiscais da receita, auditores e agentes 
de inteligência) cedidos pelas respectivas instituições. 
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Olympio de Sá Sotto Maior Neto 

Procurador de JustiçalPR 

o Ministério Público Brasileiro, enquanto instituição constitucionalmente 
incumbida de defender a ordem jurídica, não pode por certo se permitir vítima de 
qualquer ilegalidade que venha colocar em risco a efetivação de suas relevantes fun
ções, especialmente aquelas pertinentes à defesa dos direitos sociais e individuais 
indisponíveis, assim como do próprio regime democrático. 

Em razão disso é que a presente tese pretende colher a manifestação dos partici
pantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público no sentido de querer ver 
declarada - o quanto antes - a inconstitucionalidade do art. 20, da Lei Complementar 
n. 101, de 4 de maio de 2000, que na prática já significa (ou mais cedo ou mais tarde 
virá a significar) impossibilidade da plena realização das missões institucionais do Mi
nistério Público e, de conseqüência, atingindo significativamente sua importante e 
indelegável contribuição para o propósito republicano de, no Brasil, restar instalada 
uma sociedade livre, justa e solidária, erradicadas a pobreza e a marginalização. 

Como a realidade cotidiana está a demonstrar, o Ministério Público vem se 
dedicando permanentemente ao objetivo de que todos os brasileiros possam vir a 
exercitar os direitos elementare da cidadania (conforme, aliás, prometido na nossa 
Constituição Federal), atuando assim para que a Justiça seja não o espaço de manu
tenção do status quo vigente mas, ao contrário, campo de luta determinante para a 
instalação de uma sociedade forjada a partir dos ditames da igualdade. 

O compromisso do Mini tério Público com a busca da isonomia material- e a 
conseqüente opção preferencial em favor dos excluídos socialmente - significa seu 
afastamento definitivo das origens de patrocinador dos interesses dos reis e dos pode
rosos para se constituir no mais legítimo defensor dos interesses da sociedade, com a 
visão clara de que tal missão implica defender, prioritariamente, as camadas 
despossuídas e empobrecidas, vítimas da exploração e da opressão. 

A partir do ponto de mutação identificado na incumbência constitucional de 
difesa do regime democrático (conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988), 

Tese aprovada por maioria. 
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os membros do Ministério Público - diga-se, por dever de ofício - abandonaram a 
condição de singelos despachantes processuais (ou burocratas do direito) e assumi
ram o papel de agentes políticos de transformação, com a obrigação de intervir positi
vamente na realidade social. 

A Instituição não mais tem como dístico principal o da dura lex cede lex, pró
prio do tempo em que era mero agente do Poder Executivo a fiscalizar os atos do 
Poder Judiciário e velava pela efetiva aplicação inclusive das leis injustas. Agora a 
atividade dos Procuradores e Promotores de Justiça apresenta como indicador funci
onal o das práticas sociais democráticas, realizando reflexão acerca do conteúdo ide
ológico das normas jurídicas (afastando o mito de que as leis correspondem sempre 
ao interesse geral e significam, sempre, a arte do bom e do eqüitativo, de dar a cada 
um o que é seu, do justo) e dando prevalência à efetivação daquelas que digam 
respeito aos interesses da grande maioria da população, concretizando-as no sentido 
da sua libertação (impedindo dessa maneira que as lei de maior alcance social acabem 
letras mortas, tratadas como singelas declarações retóricas ou exortações morais e, por 
isso mesmo, postergadas na sua concretização, quando não relegadas ao abandono) . 

Nessa linha, privilegia medidas de caráter preventivo com a utilização dos in
quéritos civis e das ações civis públicas para a promoção dos interesses difusos e 
coletivos, especialmente aqueles relacionados à defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, da pessoa portadora de deficiência e do idoso, ao patrimônio público, à 
segurança do trabalhador, ao meio ambiente e ao consumidor. Levando em conta o 
interesse público primário, zela pelo efetivo respeito por parte dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promo
vendo, quando necessário, medidas administrativas ou judiciais para a salvaguarda 
dos princípios da legalidade, economicidade, moralidade e eficiência. Na área crimi
nal, prioriza o combate à chamada criminalidade do "colarinho branco" que, de re
gra, escapava de toda investigação e punição, em especial os delitos contra o patrimônio 
público e a administração pública, como os de corrupção e de sonegação. Amplia sua 
atuação no processo eleitoral de modo a impedir que o exercício do direito do voto 
acabe transmudado em abjeto produto do abuso do poder econômico ou do indevido 
uso da máquina administrativa. 

Tal opção ideológica - que repele pretensa neutralidade cuja tendência era a 
manutenção dos privilégios estabelecidos numa sociedade extremamente injusta, fa
zendo agora por internalizar no espaço da Justiça os interesses maiores da população, 
valorados pela ótica daqueles que se encontram à margem dos benefícios produzidos 
pela sociedade e afastados da possibilidade real de vida digna - não implica, insista
se, postura de subversão em relação aos primados do Direito, mas, exatamente ao 
contrário, corresponde ao estrito cumprimento do dever institucional inscrito nas 
Constituições e na legislação ordinária. 

Todavia, o embate contra o Estado que viola os direitos estabelecidos no 
ordenamento jurídico, bem assim contra os políticos corruptos, os funcionários pú
blicos peculatários, os empresários que sonegam os recursos necessários à efetivação 
das políticas sociais públicas, entre outros atingidos pela competente atuação do 
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Ministério Público, desencadeia reação que visa impedir ou embaraçar suas regulares 
atividades. 

Da pretendida "lei da mordaça" (que impediria a Instituição de cumprir com 
o dever democrático de prestar contas da gestão que realiza em relação aos significa
tivos valores sociais e individuais cuja guarda lhe foi constitucionalmente confiada), 
passando pela tentativa de impedir investigação criminal diretamente pelos agentes 
do Ministério Público, a criação da exigência de nos crimes fiscais se esgotar a esfera 
administrativa antes da persecução penal ou a ampliação ilegal dos limites do foro 
privilegiado ou, ainda, o estabelecimento do juízo de prelibação nas ações referentes 
à improbidade administrativa, tudo resta destinado a tornar tíbia a atuação dos Pro
motores e Procuradores de Justiça, demonstrando o quanto assusta a alguns um 
Ministério Público forte e atuante. 

Desse contexto de ações direcionadas a tornar o Ministério Público desarvorado 
ou demitido de seus encargos institucionais, avulta em importância a manobra -
absolutamente marcada por inconstitucionalidade - que deu origem ao anterior
mente mencionado art. 20, da Lei Complementar n. 101/2000. 

É que, em seu inc. I, letra d e inc. lI, letra d, o referido art. 20, da Lei 
Complementar n. 101, faz por limitar, em percentual fixo e perene, a despesa com 
pessoal do Ministério Público da União e dos Estados (vale dizer, em 0,6% e 2% dos 
limites globais, respectivamente), a pretexto de regulamentação do art. 169, da Cons
tituição Federal (que apresenta o seguinte conteúdo: "A despesa com pessoal ativo e 
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não poderá 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar"). 

Inicialmente - e desde logo - necessário argüir que a citada regra jurídica 
encontra-se maculada por inconstitucionalidade formal, porquanto, quando do pro
cesso legislativo, não se obedeceu ao procedimento previsto no art. 65, par. único, da 
Constituição Federal, no sentido de que, sendo o projeto de lei emendado na Casa 
revisora, deve voltar à apreciação da Casa iniciadora. 

In casu, como se sabe, o Projeto de Lei Complementar n. 18, que teve início 
na Câmara dos Deputados, estabelecia, também no seu art. 20, que "a repartição dos 
limites globais do artigo anterior (ou seja, art. 19: "Para os fins do disposto no caput 

do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apura
ção e em cada ente da Federação, não poderá exceder. .. I - União: 50% (cinqüenta 
por cento); II - Estados: 60% (sessenta por cento) ... "), caso não sejajixada na lei de 

diretrizes orçamentárias, não poderá exceder os seguintes percentuais .. . ". 
Como se verifica - e por certo para não violar o princípio federativo - a aplica

ção dos percentuais máximos previstos no art. 20, do Projeto de Lei Complementar 
n. 18, comparecia apresentando caráter absolutamente supletiv o, isto é, caso não ti
vessem sido fixados outros na lei de diretrizes orçamentárias. 

Ocorre que, sob a falsa justificativa de mera "retificação de incorreção de lingua
gem", a Casa Revisora (ou seja, o Senado Federal) aprovou emenda suprimindo a ex
pressão "caso não seja fixada na lei de diretrizes orçamentárias", retirando aquilo que era 
da essência da regra, vale dizer, a incidência de seus percentuais somente por exceção. 
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Na seqüência, decorrente da desobediência ao comando que determinava o 
retorno do projeto de lei à Casa iniciadora (e que importou, sem dúvida, 
inconstitucionalidade forma!), adveio veto presidencial ao § 6°, do mesmo art. 20 
(com a seguinte redação: "Somente será aplicada a repartição dos limites estabeleci
dos no caput, caso a lei de diretrizes orçamentárias não disponha de forma diferen
te"), que, diga-se, só se mostrou possível face à "retificação de incorreção de lingua
gem" procedida no Senado Federal, já que o art. 66, § 2°, da Constituição Federal, 
prevê que "o veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 
inciso ou de alínea". 

Insista-se, a mudança substancial realizada pelo Senado Federal em relação à 

regra aprovada na Câmara dos Deputados é que permitiu o veto parcial do Presidente 
da República, alterando também substancialmente o comando então estabelecido de 
que - dada a autonomia prevista constitucionalmente - cada ente federativo, obser
vadas as suas realidades e peculiaridades, ditaria a repartição da receita orçamentária 
nas suas respectivas leis de diretrizes orçamentárias, somente incidindo os limites indi
cados no art. 20, em casos de omissão das mesmas. 

Enfim, com a emenda do Senado Federal ao art. 20 (sem o retorno do projeto 
de lei à Câmara dos Deputados) e subseqüente veto presidencial ao seu § 6°, aquilo 
que era previsto como exceção, prevalente apenas quando houvesse omissão das res
pectivas leis de diretrizes orçamentárias, acabou se transformando em regra absoluta 

e, indisputavelmente, viciada por inconstitucionalidade na sua formação. 
Também de gritante inconstitucionalidade- já agora de caráter material- padece 

o multicitado art. 20, da Lei Complementar n. 101/2000, porquanto faz por ferir o 
princípio ftderativo ao tempo em que viola a autonomia dos entes federados de gerir suas 

receitas próprias, uma vez atendidos os limites globais para despesas com pessoal referidos 
no art. 169, da Constituição Federal (correspondente a 60% para os Estados e Muni
cípios, nos exatos termos do art. 19, também da Lei Complementar n. 101/2000). 

Vale dizer, ao estabelecer regra de vinculação absoluta - e não de índole subsidi
ária, como no texto original oriundo da Câmara dos Deputados - traçando os percentuais 
para obrigatória repartição dos limites globais referentes aos gastos com pessoal no âm
bito dos Estados e dos Municípios, restou inapelavelmente violada a autonomia dos 
entes ftderados, invadindo-se a esfera de competência dos mesmos e impedindo que a 
fixação dos respectivos percentuais se desse, nas leis de diretrizes orçamentárias, a partir 
das exigências ditadas pelas diversas realidades que apresentam. 

Extrapolou-se a permissão contida no art. 169, da Constituição Federal, bem 
como se invadiu a autonomia dos Estados e dos Municípios que, enquanto entes 
federados, possuem idêntica capacidade política - e apresentam igual nível hierárquico 
- quando se trata de atuação dentro de suas competências, notadamente a de poder 
definir suas necessidades no momento da repartição das receitas orçamentárias. 

De igual sorte, cuidando-se agora especificamente do Ministério Público, 
emerge claro que também a sua autonomia, diga-se constitucionalmente assegurada 
(art. 127, § 2°, da CF), acabou mortalmente atingida quando o art. 20, da Lei 
Complementar n. 101/2000, impôs o limite máximo para sua despesa de pessoal. 
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Ora, se constitucionalmente é assegurado ao Ministério Público autonomia 
para "propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos, a 
política remuneratória e os planos de carreira", bem como a elaboração da sua pro
posta orçamentária "dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamen
tárias" (art. 127, §§ 2° e 3°, da CF), qualquer outra limitação quanto à destinação 
de seu percentual orçamentário (e uma vez atendido os limites com despesa de 
pessoal definidos na lei de diretrizes orçamentárias) importa colisão frontal com a 
sua autonomia administrativa e financeira, além de indevidamente se impedir na 
prática a formulação e execução de uma política institucional que venha a atender 
às suas finalidades constitucionais e, ao mesmo tempo, às exigências do interesse 
geral a que está vinculado. 

As distorções produzidas pelo malfadado e inconstitucional art. 20, da Lei 
Complementar n. 101/2000, já estão a produzir situações nefastas, como a de Pro
motores de Justiça que, diante da inviabilidade do provimento de novos cargos, res
pondem simultaneamente por mais de uma Comarca (duas, três ou quatro, em al
guns casos conhecidos), restando sua atuação absolutamente aquém das possibilida
des de intervenção positiva na realidade social que, como já se disse, deve transformar 
a partir da busca de efetivação dos direitos elementares da cidadania. 

Tomando-se como exemplo o Estado do Paraná, a situação pode ser ainda 
mais absurda, ao tempo em que a lei de diretrizes orçamentárias está a estabelecer um 
percentual de 3,7% (três virgula sete por cento) para o Ministério Público, sendo 
que, todavia e diante do inconstitucional comando do art. 20, da Lei Complementar 
n. 101/2000, as despesas com pessoal estão limitadas em 2% (dois por cento). Ou 
seja, possível a utilização dos recursos orçamentários a nós destinados para construção 
de prédios, compra de automóveis, etc., mas não para a ampliação dos recursos hu
manos indispensáveis à atividade fim de nossa Instituição que é - através da atuação 
de Procuradores e Promotores de Justiça, bem como dos seus serviços auxiliares -
intervir na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais e 
individuais indisponíveis. 

Além de tudo isso, considerado que o art. 20, da Lei Complementar 101/ 
2000, estabelece o percentual fixo e imutável de 2%, convém alertar que - se restar 
efetivamente computado, como querem alguns, também os proventos dos inativos 
para o limite das despesas com pessoal- aí sim, em pouco ou mais tempo, estará o 
Ministério Público totalmente inviabilizado, vez que não poderá proceder a substi
tuição dos seus agentes e servidores aposentados. 

Tratando-se de alerta, é bom registrar que todas as considerações aqui levadas 
a cabo também dizem respeito ao Poder Judiciário, cujo destino não será diferente 
do Ministério Público. 

Nesse passo as perguntas são retomadas: Por que assusta a alguns um Ministé
rio Público e um Poder Judiciário fortes e atuantes? A quem interessaria um Minis
tério Público e um Poder Judiciário tíbios, desarvorados, demitidos de seus encargos 
constitucionais? 
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Sem querer identificar responsáveis exclusivos, vale anotar que no País já se fez 
sentir o sopro dos ventos da hipocrisia neoliberal travestida de globalização da econo
mia, tendente a transferir os foros das decisões políticas, sociais e econômicas dos 
espaços da soberania estatal para os escritórios encarpetados de grupos transacionais 
ou multinacionais. 

Na busca da diminuição do "custo Brasil", pretende-se o aumento da produção 
sem a ampliação de empregos, pois, afinal, o trabalhador excluído será mero detalhe 
nesse novo mecanismo de dominação, que irá certamente, em nome da "modernidade", 
encaminhar à exploração e opressão ainda um maior número de brasileiros. 

Com o discurso do "Estado Mínimo", aposta-se no Estado nulo, que não cum
pre com seu papel institucional e indelegável de garantir a todos possibilidade de 
exercício dos direitos fundamentais da pessoa humana, determinando o aumento dos 
brasileiros sem-trabalho, sem-teto, sem-terra, sem-saúde, sem-educação, sem-cul
tura, enfim, sem oportunidade de vida digna. 

Daí o festejo pelo aumento do superávit primário, mesmo diante da falta de 
médicos, professores, funcionários públicos em geral (valendo anotar que o emprego 
público no Brasil corresponde a apenas 8,5% do total de empregos, enquanto nos 
Estados Unidos ele corresponde a 16% e na França a 27%) ou a fato de estar o 
governo federal se vangloriando do pagamento da dívida externa, sem se preocupar 
com a sua trágica dívida social (lembrando que um mês de pagamento dos juros da 
dívida externa corresponde ao gasto anual de todo o Sistema Unico de Saúde e que 
quinze dias correspondem ao gasto anual com educação). 

No que diz respeito ao ordenamento jurídico, almeja-se atacar direitos sociais 
significativos - produtos do processo brasileiro de civilização - fazendo -se por usar a 
artimanha inicial da desconstitucionalização para, em seguida, impor a deslegalização. 

Para tudo isso, certamente que a Instituição a quem incumbe a defesa do 
regime democrático, bem assim aquela a quem cabe prestar a tutela jurisdicional na 
rota da implementação das leis de maior alcance social (vale dizer, as instituições que 
devem impedir o retrocesso jurídico capaz de inviabilizar o estabelecimento de uma 
sociedade mais justa), não restarão privilegiadas pelas ações da "mão invisível do mer
cado", mas sim farão por experimentar todas as dificuldades criadas para impedir o 
seu regular e eficaz funcionamento. 

Aliás, na antevisão dos prejuízos possíveis às atividades do Poder Judiciário e 
do Ministério Público a partir da sistemática instituída pelo art. 20, da Lei Comple
mentar n. 10112000, a própria Emenda Constitucional n. 45, de 30 de dezembro 
de 2004, veio a estabelecer que "o número de juízes na unidade jurisdicional será 
proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população" (art. 93, inc. XIII, 
da CF), regra essa que também se aplica ao Ministério Público por força do art. 129, 
§ 4°, da Constituição Federal e conduz à interpretação de que, dada a relevância das 
suas funções no Estado de Direito Democrático, ambas as Instituições devem estar 
estruturadas (principalmente no que tange a recursos humanos) de molde a atender 
à demanda da população pelos seus serviços, sem sofrer qualquer limitação que não 
seja aquela advinda da lei de diretrizes orçamentária. 
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Seja lá como for, independente dos motivos e forças que ditaram o apareci
mento no mundo jurídico do inconstitucional art. 20, da Lei Complementar n. 101/ 
2000, o que se quer é que os órgãos representativos do Ministério Público Brasileiro 
(quais sejam, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais e a Associação Nacional 
dos Membros do Ministério Público-CONAMP), contando com a intervenção do 
Poder Judiciário e de segmentos representativos da sociedade civil, desenvolvam o 
maior - e melhor - dos esforços no sentido do mais rápido julgamento da ADI 
2261, ajuizada pela CONAMP em agosto de 2000, de modo a não permitir que 
seus efeitos deletérios possam continuar a causar prejuízo na nossa atuação funcional, 
bem como na credibilidade por nós alcançada (diga-se, mediante extrema dedicação 
e reconhecida competência) perante a nação brasileira. 

CONCLUSÕES 

1. O art. 20, da Lei Complementar n. 10112000, por estar eivado de 
inconstitucionalidade formal (decorrente do descumprimento, quando de sua for
mação, da regra prevista no art . 65 , parágrafo único, da Constituição Federal) e 
também de inconstitucionalidade material (consistente em violação ao princípio fe
derativo), deve ser, o quanto antes, extirpado do nosso ordenamento jurídico. 

2. Cuidando-se especificamente do Ministério Público, emerge claro que a 
sua autonomia (diga-se, constitucionalmente assegurada pelo art. 127, § 2°, da CF), 
também acabou mortalmente atingida quando o art. 20, da Lei Complementar n. 
101/2000, impôs o limite máximo para a despesa de pessoal, significando na prática 
impossibilidade da plena realização das suas funções institucionais e, de conseqüên
cia, atingindo significativamente sua importante e indelegável contribuição para o 
propósito republicano de, no Brasil, restar instalada uma sociedade livre, justa e 
solidária, erradicadas a pobreza e a marginalização. 

3. Os órgãos representativos do Ministério Público Brasileiro (quais sejam, o 
Conselho Nacional de Procuradores Gerais e a Associação Nacional dos Membros 
do Ministério Público-CONAMP), contando com a intervenção do Poder Judiciá
rio e de segmentos representativos da sociedade civil, devem desenvolver o maior - e 
melhor - dos esforços no sentido do mais rápido julgamento da ADI 2261 (ajuizada 
pela CONAMP em agosto de 2000), de modo a não permitir que seus efeitos dele
térios possam continuar a causar prejuízo na nossa atuação funcional, bem como na 
credibilidade por nós alcançada perante a nação brasileira. 
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POR UM CÓDIGO DE ÉTICA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO: ASPECTOS DA RATIO LEGIS, 

REFLEXÕES E RESSONÂNCIAS* 

Beatriz Helena Ramos Amaral 

Promotora de Justiça/SP 

"Os valores não se criam nem se traniformam; se descobrem ou se 
ignoram. Uma das missões capitais da ética consiste precisamen
te em afinar no homem o órgão moral que torna possível tal 
descobrimento. " 

(Ética, Eduardo Gatcía Maynez) 

EXPOSiÇÃO / JUSTIFICATIVA 

o intenso debate promovido no âmbito do M inistério Público com vistas à 
aprovação de um C ódigo de Ética válido para todos os seus membros, aliado à rele
vância e à abrangência do tema, enseja reflexões oportunas e importantes, entre as 
quais o constante aprimoramento funcional da instituição, o resgate da ética, em sua 
real acepção, e na plenitude de seus valores e princípios, o reconhecimento dos anseios 
da sociedade contemporânea concernentes ao papel e ao comportamento das autori
dades, e a questão do aperfeiçoamento da formação jurídica dos profissionais, nos 
cursos do ensino superior. O entrelaçamento dessas questões constitui o cerne deste 
estudo. 

PROPOSiÇÕES 

Primeira: A codificação das normas de conteúdo ético a serem aplicadas a todos 
os membros do Ministério Público é oportuna e conveniente, pois atende a legítimo 
anseio da sociedade contemporânea, contribui para o aprimoramento funcional da ins
tituição e consubstancia instrumento relevante ao necessário resgate da noção de ética, 
em sua verdadeira essência, e na integralidade de seus valores e princípios. 

Segunda: O aprimoramento ético relativo às carreiras profissionais jurídicas 
conecta-se diretamente a uma questão de natureza educacional: a formação dada aos 
estudantes na Universidade, que ainda carece de aperfeiçoamento com o objetivo de 

Tese aprovada por unanimidade com aditivos às conclusões. 
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melhor aparelhar os profissionais em formação para os desafios jurídicos de uma 
sociedade em constante mutação, tanto no aspecto da ciência (conhecimentos e sabe
res técnicos) quanto no aspecto da consciência e de suas implicações de conteúdo 
moral e ético. 

Terceira: Embora as Escolas Superiores do Ministério Público dos diversos 
Estados brasileiros estejam procurando suprir as deficiências do ensino universitário, 
atuando com excelência no constante aprimoramento funcional de Promotores de 
Justiça, Procuradores, e seus respectivos estagiários, o aperfeiçoamento do ensino 
atualmente ministrado nas Faculdades de Direito configura-se com um imperativo 
inadiável. 

I. INTRÓiTO 

o debate concernente às disposições contidas no projeto de resolução do Con
selho Nacional do Ministério Público, que visa instituir o Código de Ética para 
todos os membros da instituição, tem sido ampliado consideravelmente, em todo o 
país, nas últimas semanas, despertando o especial interesse dos representantes do 
Parque!, da União e de todos os Estados brasileiros, e atraindo a atenção dos juristas 
especializados nos temas do direito público, e, em especial, do direito administrati
vo. Este significativo aumento do interesse pela matéria decorre, evidentemente, da 
aproximação da data prevista pelo citado Conselho para apreciação do projeto. 

A necessidade de se disciplinar e compilar em um único diploma as questões 
de natureza ética parece refletir, com absoluta nitidez, uma tendência cada vez maior 
da sociedade: a de exigir que as autoridades, titulares de quaisquer frações dos pode
res de estado, nos âmbitos executivo, legislativo e judiciário, não apenas pautem seu 
comportamento por padrões e valores éticos, consubstanciados em regras claras e 
precisas, mas que também estejam sujeitas a sanções eficazes, nas hipóteses de des
cumprimento dessas regras. Muitas das normas de conteúdo ético já se encontram 
em vigência, distribuídas e pulverizadas em vários textos legais, como a Lei Orgânica 
Nacional do Ministério Público (Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993), as várias 
Leis Orgânicas Estaduais do Ministério Público (de que citamos a Lei Complemen
tar n. 734, de 26 de novembro de 1993, que dispõe sobre o Ministério Público de 
São Paulo), a Lei de Improbidade Administrativa (n. 8.429, de 02 de junho de 
1992), e os Atos emanados das Procuradorias Gerais de Justiça, além da própria 
Constituição Federal e das Constituições Estaduais. A elas somam-se outras, até 
hoje inéditas, e ora inseridas no projeto de resolução do Conselho Nacional do Mi
nistério Público. 

Em se tratando de Ministério Público, almeja o projeto de resolução - forma 
embrionária do futuro Código de Ética - que a conduta de seus membros, no exer
cício do cargo e fora dele, seja caracterizada pela estrita e fiel observância dos princí
pios constitucionais da legalidade, da moralidade, da imparcialidade, da publicida
de, da eficiência, da efetividade e da supremacia do interesse público. Esta a previsão 
do artigo 2° do mencionado projeto, que, em um total de treze artigos, tece novas 
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normas e reagrupa mandamentos legais pré-existentes, com o propósito de esculpir o 
perfil ético desejável para os integrantes do Ministério Público, cuja essência se 
consubstancia por sua qualidade de instituição defensora da ordem jurídica, do regi
me democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Obviamente, qualquer análise que se pretenda promover a respeito da matéria 
há de perpassar a noção filosófica de ética, seu real alcance semântico e sua intrínseca 
relação com a moral, o que, em breves pinceladas, esboçaremos, a seguir. 

11. ÉTICA. ORIGENS E ALCANCE SEMÂNTICO 

Como bem assinala José Renato Nalini,1 a palavra ética situa-se entre aquelas 
mais desgastados do léxico, pela excessiva utilização em nosso tempo, tal qual os 
vocábulos justiça, liberdade, igualdade, solidariedade. Porém, como anota o mesmo 
jurista, jamais foi tão necessário como em nossos dias "reabilitar a ética", em face da 
inconteste perda dos valores morais que se impôs à humanidade, e que tornou prati
camente banais atos de violência, barbárie e exclusão social. Reconhece Nalini a exis
tência de um paradoxo em nosso tempo, o qual "reside na proclamação dos direitos 
humanos e na intensificação de atos de desrespeito a todos eles". E comenta: "de nada 
vale reconhecer a dignidade da pessoa, se a conduta pessoal não se pautar por ela". 

Nesta reabilitação, vislumbramos a necessidade de dar concretude e visibilida
de aos elementos que compõem o conceito de ética, conferindo à sua expressão ins
trumentos que possibilitem não só a plena compreensão do vocábulo, mas também 
sua efetiva articulação na plêiade dos anseios da sociedade contemporânea. Um ver
dadeiro resgate. 

Derivada de ethos (do grego), ética é hoje concebida como a ciência do com
portamento moral dos homens em sociedade. Mas nem sempre foi assim compreen
dida. O enfoque literal de sua etimologia viria a resultar, naturalmente, em acepção 
diversa: a de ciência dos costumes ou teoria dos costumes. Ocorre que a evolução do 
conceito, desde os primeiros esboços teóricos desenvolvidos pelos pensadores gregos 
da Antigüidade clássica até o presente, viria a redundar no reconhecimento de seu 
caráter de ciência, e, por conseguinte, de sua autonomia, marcada pela presença de 
objeto próprio, leis próprias e método próprio. 

O objeto da ética é a moral, que constitui um dos aspectos do comportamento 
humano, e, tendo derivado do vocábulo latino mores (costumes), designa o conjunto 
de normas adquiridas pela reiteração de seu exercício e de sua prática. Embora acen
tuada a proximidade de sentido entre ética e moral, é preciso que se tenha clara a 
distinção entre ambas, sendo oportuno transcrever e conferir o que, a propósito, 
escreve Nalini, em sua já citada obra. Depois de fazer menção a uma "aparente iden
tidade etimógica de significado" entre a palavra grega ethos e a latina mos, as quais 

1 NALINI,]osé Renato. Ética Geral e Ética Profissional. 4.ed., rev., amp., e atual. São Paulo:Revista 
dos Tribunais, 2004. 
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significam, literalmente, costume, frisa o jurista que, enquanto a ética pode ser defi
nida como ciência dos costumes, a moral não é ciência, mas o objeto desta. E cita 
ensinamento de Adolfo Sánchez Vásques2 que, discorrendo sobre o tema, afirma: 

"Enquanto conhecimento científico, a ética deve aspirar à racionalidade e obje

tividade mais completas e, ao mesmo tempo, deve proprocionar conhecimentos 

sistemáticos, metódicos e, no limite do possível, comprováveis" 

A conclusão a que chega Nalini, com fundamento, também, na obra de Nicolai 
Hartmann,3 é a de que 

"A ética é uma disciplina normativa, não por criar normas, mas por descobri-las 

e elucidá-las. Mo trando às pessoas os valores e princípios que devem nortear 

sua existência, a É tica aprimora e desenvolve seu sentido moral e influencia sua 

conduta." 

Patente, neste ponto, a natureza quase pedagógica da ética, pois aprimorar é 
parte do ato de educar. Ao aprimorar, critica-se antes um comportamento pré-exis
tente, no qual se vislumbram lacunas e falhas passíveis de melhora. Este o poder 
educativo de todo e qualquer pensamento crítico, o que nos remete, em termos ge
rais, à concepção de Adorno. 

Indubitável que qualquer manifestação jurídica, se desprovida de moralidade, 
esvazia-se na essência, como bem assinala Tércio Sampaio Ferraz Jr.:4 

"O direito, em suma, privado de moralidade, perde sentido, embora não perca 

necessariamente império, validade, eficácia. Como, no entanto, é possível, às 

vezes, ao homem e à sociedade, cujo sentido de justiça se perdeu, ainda assim 

sobreviver com o seu direito, este é um enigma, o enigma da vida humana, que 

nos desafia permanentemente e que leva muitos a um angustiante ceticismo e 

até a um despudorado cinismo." 

111. O CÓDIGO DE ÉTICA E SUA RATIO LEGIS. DEONTOGIA JURíDICA. 

Apresentada essa breve digressão, cumpre registrar que, evidentemente, todas as 
profissões exigem uma conduta em conformidade com a ética e, conseqüentemente, 
segundo os valores morais que compõem seu objeto. Daí porque, ínsita ao resgate da 

2 V ÁSQUES, Adolfo Sánchez. Ethik. 2. ed., Berlim 1853, apud MÁ YNEZ, Eduardo García. Ética. 
18. ed., México: Porrua, 1970, p.12 

3 HARTMANN, Nicolai. E thik. 2. ed., Berlim, 1935, apudMÁYNEZ, Eduardo García. Ética. 18. 
ed., México: Porrua, 1970, p.12 

4 FERRAZ JR., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do D Ú'eito - Técnica, Decisão, Dominação. 2. 
ed. , São Paulo: Atlas, 1987, p. 358. 
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ética em sua verdadeira acepção e expressão, tem-se atualmente uma tendência à proli
feração de códigos de ética relativos às mais diversas categorias profissionais, entre os 
quais engenheiros, jornalistas, médicos, publicitários. As normatizações visam evitar a 
repetição de comportamentos nocivos, indevidos, por vezes até mesmo ilicitos, já co
metidos, evidentemente, por representantes de todas essas categorias profissionais. 

As profissões jurídicas, por envolverem a prática de atos e medidas relaciona
dos aos direitos dos cidadãos e a adoção de instrumentos técnicos para a garantia de 
sua eficácia, bem como para prevenir e coibir lesões a direitos e promover ações ten
dentes à aplicação de sanções como resposta do estado a ofensas a bens jurídicos 
relevantes (aqueles tutelados pela legislação penal substantiva), reclamam atenção 
especial quanto ao conteúdo ético da atuação de seus profissionais. 

Essas questões conduziram, ao longo do tempo, à elaboração de preceitos que 
compõem a hoje conhecida Deontologia Jurídica. Em verdade, Deontologia é um 
termo criado pelo filósofo inglês Jeremias Bentham (1748-1832), que, em obra 
homônima, postumamente publicada, estabelecia uma moral em que a pena e o 
prazer constituíssem os únicos motivos da alma humana, como regra geral, o que 
conduziria à distinção entre bem e mal. 

Discorrendo sobre o tema, escreve Luiz Lima Langaro:5 

"Deontologia deriva do grego deontos (dever) elogos (tratado), isto é, a ciência 
dos deveres, no âmbito de cada profissão. Por isso mesmo, tanto pode designar 

Deontologia Jurídica, dos advogados, juízes e promotores de justiça, como 
Deontologia Médica, Deontologia Farmacêutica, Deontologia dos Engenhei
ros, etc. O título por inteiro e original da mencionada obra póstuma de Bentham 

é Deonthologie or science of the morality (1834). Podemos, então, dizer que, 

etimológicamente, o conceito de Deontologia é a 'ciência dos deveres' ou sim
plesmente 'tratado dos devere'. Conseqüentemente, Deontologia]urídica é a 

disciplina que trata dos deveres e dos direitos dos agentes que lidam com o 

Direito, isto é, dos advogados, dos juízes e dos promotores de justiça, e de seus 
fundamentos éticos e legais." 

Ao estudar a essência da Deontologia Jurídica, Nalini também assinala outras 
denominações dadas a esse código de regras: Deontologia Forense ou Deontologia das 
Profissões Jurídicas, e lembra ser necessário distinguir os princípios deontológicos de 
caráter universal (probidade, desinteresse, decoro) e os que se vinculam particularmen
te a cada uma das profissões jurídicas. A propósito, cita: a independência e a imparci
alidade do juiz, a liberdade no exercício profissional da advocacia, a promoção da jus
tiça e a legalidade cujo desenvolvimento corresponde ao Ministério Público. 

Releva notar que a Deontologia Jurídica ou Forense estrutura-se com base em 
um princípio fundamental, que é o de "agir segundo ciência e consciência", entendi-

5 LANGARO, Luiz Lima. Curso de Deontologia Jurídica. São Paulo: Saraiva, 1992, p. 3. 
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do o primeiro elemento como o conhecimento técnico (regras de direito positivo, 
instrumentos procedimentais para a consecução de resultados jurídicos substanciais), 
e o segundo (consciência), como um modo de apreciar e julgar no campo ético, 
caracterizado pela retidão, comprometido com a função social. A formação da cons
ciência é o mais importante objetivo de todo o processo educativo, pois não só avalia 
e critica o acerto das decisões como também permite ao homem a coerência. 

Outros princípios compõem a Deontologia Jurídica, entre eles os princípios 
da dignidade e do decoro profissional, da incompatibilidade, da correção profissio
nal, do coleguismo, da diligência, do desinteresse, da confiança, da fidelidade, da 
independência funcional, da lealdade e da reserva (que inclui o princípio do segredo 
ou sigilo), da discricionariedade, da informação, da solidariedade, da cidadania, da 
residência, da localização, da efetividade e da continuidade da profissão forense, da 
probidade profissional (ou da correção), da liberdade profissional, da função social 
da profissão, da severidade, da defesa das prerrogativas profissionais, da clareza, pu
reza e persuasão na linguagem, da moderação e o da tolerância. O estudo aprofundado 
e individualizado da maior parte desses princípios pode ser encontrado na já citada 
obra de Nalini, "Ética Geral E É tica Profissional". 

Evidentemente, a leitura atenta de cada um dos treze artigos que compõem o 
projeto de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público permite ao intér
prete vislumbrar muitos dos princípios acima enumerados, valendo citar, somente a 
título de exemplificação, os seguintes: 

O enunciado do artigo 6°, item V11 - repelir qualquer tipo de influência estra
nha ao livre e consciente exercício das funções traz em seu bojo, pelos menos três princí
pios evidentes, quais sejam, o princípio da ação segundo a consciência, o princípio da 
independência funcional, e o princípio da liberdade profissional. Obviamente, o 
princípio do interesse público também se faz presente nesta disposição, ainda que de 
modo sub-liminar. 

O mesmo artigo 6°, que, em seu item XIX, reza: tratar com urbanidade as pessoas 
com as quais se relacione em razão do cargo ou função deixa entrever com clareza os princí
pios do decoro e da tolerância. Em todos os dispositivos do projeto de resolução, pode
se apontar um ou mais princípios da Deontologia Jurídica, de que a atividade cotidiana 
dos membros do Ministério Público fornece uma infinidade de exemplos. 

IV. RESSONÂNCIAS E CONCLUSÕES 

Conclui-se, ante o exposto, que, orientado pelos reclamos da sociedade e pe
los princípios que erigem a Deontologia Jurídica, o Código de Ética para os Mem
bros do Ministério Público é oportuno e se insere nos esforços tendentes ao resgate 
da ética, não mais como mero vocábulo desgastado pelo excessivo uso, mas sim como 
ciência que tem por objeto a moral, e que se constrói com base em valores não passí
veis de transformação, isto é, em valores que somente aguardam o momento de sua 
descoberta pelo homem, e, em especial, pelos agentes políticos conscientes da rele
vância de sua função e da repercussão de sua conduta. 
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A elaboração do Código de Ética em questão não constitui esforço isolado no 
âmbito do aprimoramento funcional do Ministério Público. Como parte dos esfor
ços conjugados no sentido de se resgatar a noção de ética e melhor disciplinar as 
atividades dos Promotores e Procuradores de Justiça, cita-se o projeto de resolução 
do Conselho Nacional do Ministério Público que disciplina o exercício do magisté
rio por membros da Instituição, com os olhos voltados à observância dos princípíos 
da incompatibilidade e da diligência. 

A fundamentação jurídica destes esforços e iniciativas compreende o artigo 128, 
§ 5°, inciso lI, letra "d", combinado o artigo 13-A, § 2°, incisos I, II e III, ambos da 
Constituição Federal, e o artigo 236, IV, da Lei Complementar n.75, de 20 de maio 
de 1993, e o artigo 44, inciso IV, da Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993. 

Certamente, outros esforços e estudos ainda redundarão na implementação 
de métodos que possam garantir a perfeita aplicabilidade do Código de Ética, sobre
tudo na aferição, por parte dos órgãos da Administração Superior do Ministério 
Público, de hipóteses que caracterizem ou não condutas previstas no atual artigo 
6°.do projeto de resolução, com vistas à elidir a subjetividade e construir, paulatina
mente, um acervo e um repertório com possíveis repercussão e ressonância quer na 
esfera doutrinária, quer na esfera jurisprudencial. 

Ainda a título de conclusão, frisa-se que o aperfeiçoamento do ensino jurídi
co atualmente ministrado nas Universidades é imperativo inadiável, pelas conhecidas 
carências que têm revelado, ao longo das últimas décadas. Embora a criação das 
Escolas Superiores dos Ministérios Públicos dos Estados procure atuar de modo 
supletivo neste aspecto, há que ser implementada uma reforma no ensino do Direito 
em nossas Universidades, tanto no âmbito da ciência (conhecimento técnico) quanto 
no âmbito da consciência, o que envolve a compreensão e expressão de valores éticos 
que, como lembrado na epígrafe deste estudo, não são criados ou transformados, mas 
descobertos pelo homem cujo olhar vibrante alcança a essência de sua própria digni
dade e a de seus semelhantes. Aí reside a força da ética, alicerçando a dignidade e 
reafirmando a plenitude viva do Direito. 

Pois, como escreveu Rudolf Von Ihering, em sua célebre obra "A Luta pelo 
Direito", "no vigor, na energia do sentimento jurídico de cada cidadão possui o Esta
do o mais fecundo manancial de força, a garantia mais segura de sua própria duração.O 
sentimento jurídico é a raiz de toda árvore; se a raiz nada vale, e se mira nas rochas ou 
na árida areia, tudo o mais não passa de miragem." 

PROPOSiÇÕES 

PRIMEIRA A codificação das normas de conteúdo ético a serem aplicadas a 
todos os membros do Ministério Público é oportuna e conveniente, pois atende a 
legítimo anseio da sociedade contemporânea, contribui para o aprimoramento funci 
onal da instituição e consubstancia instrumento relevante ao necessário resgate da 
noção de ética, em sua verdadeira essência, e na integralidade de seus valores e prin
cípios. 
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SEGUNDA O aprimoramento ético relativo às carreiras profissionais jurídi
cas conecta-se diretamente a uma questão de natureza educacional: a formação dada 
aos estudantes na Universidade, que ainda carece de aperfeiçoamento com o objetivo 
de melhor aparelhar os profissionais em formação para os desafios jurídicos de uma 
sociedade em constante mutação, tanto no aspecto da ciência (conhecimentos e sabe
res técnicos) quanto no aspecto da consciência e de suas implicações de conteúdo 
moral e ético. 

TERCEIRA Embora as Escolas Superiores do Ministério Público dos diver
sos Estados brasileiros estejam procurando suprir as deficiências do ensino universi
tário, atuando com excelência no constante aprimoramento funcional de Promotores 
de Justiça, Procuradores, e seus respectivos estagiários, o aperfeiçoamento do ensino 
atualmente ministrado nas Faculdades de Direito configura-se com um imperativo 
inadiável. 

QUARTA Na elaboração do Código de Ética é recomendável que se leve em 
consideração as propostas já existentes. 
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DOS SERViÇOS REGISTRAIS E NOTARIAIS, APÓS A 

CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E OS víCIOS DA LEI 
8935/94, BEM COMO A VISÃO SOB UMA 

RELAÇÃO DE CONSUMO PARA UMA ATIVIDADE 
PRIVADA DELEGADA, A QUAL PODE E DEVE SER 

FISCALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO E PELOS 
ÓRGÃOS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 

INCLUSIVE PROCONS MUNICIPAIS* 

André Luís Alves de Melo 

Promotor de JustiçalMG 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, em especial, pelo seu artigo 
236 da CF, ocorreu verdadeira mudança na natureza jurídica do serviço registral e 
notarial no Brasil, ainda incompreendido por boa parte dos juristas brasileiros. 

É de ressaltar que a classe jurídica jamais se dispôs de forma Institucional a 
analisar com um visão crítica o sistema de registros públicos. Aliás, apesar de ter 
estado ligado ao meio jurídico, pouco se escreveu e se questionou sobre este tema, 
apenas se repetiram às velhas concepções jurídicas. Afinal, a pesquisa científica e com 
visão crítica do Direito no Brasil iniciou-se efetivamente apenas após a década de 80. 

Este sistema cartorial por muito tempo até dominou a estrutura jurídica, onde 
o próprio Judiciário convivia com esta prática e até dependia da mesma. 

Algumas boas obras limitaram-se a descrever rotinas básicas, mas sem analisar 
o conteúdo do sistema cartorial, atendo-se a uma visão limitada pela fase anterior à 
Constituição de 1988, tentando justificar a estrutura arcaica. 

Normalmente, os cursos jurídicos não estudam o aspecto histórico das Insti
tuições Jurídicas, poucos sabem que as serventias judiciais já foram de natureza pri
vada com servidores indicados pelos antigos cartorários, até a CF1988. 

Contudo, com a Carta Magna de 1988 o Constituinte de forma corajosa 
rompeu com este paradigma cartorial, no art. 236 da CF, o qual tem a seguinte 
redação: 

"Os serviços notariais de registro são exercidos em caráter privado, por delega

ção do Poder Público. 

Tese aprovada com alterações e aditivos às conclusões. 
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§ 10 Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal 
dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização 
de seus atos pelo Poder Judiciário. 
§ 20 Lei Federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos 
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 
§ 30 O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público 
e provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem 
abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses." 

Tal linha de entendimento foi corroborada em parte com a Lei n. 8.935/94, 
a qual para atender lobbies corporativos, cometeu várias inconstitucionalidades, ao se 
regulamentar o parágrafo primeiro do art. 236 da CF. 

De início, é preciso ressaltar que legislar sobre registro público é de competên
cia privativa da União. O Projeto de Lei que foi encaminhado ao Congresso Nacio
nal previa que o sistema registral e notarial fosse exercido em nível federal. Contudo, 
as corporações alegaram que era inconstitucional transferir da esfera estadual. 

Ledo engano, pois não há norma expressa na Constituição sobre a atribuição 
para exercer este serviço, o qual poderia ser federal ou estadual; venceu este último, 
mas sob um argumento equivocado. Inclusive, a rigor, se a lei almejar que o serviço 
registral e notarial seja em nível municipal, poderá impor, mas com a Fiscalização 
pelo Judiciário. 

Em suma, o art. 236 da CF estabelece quatro normas básicas: 

1) Cabe ao Judiciário a fiscalização (mas não estabelece qual). 
2) A forma de provimento das serventias é por concurso público. 
3) O serviço é exercido por natureza privada. 
4) É prestado mediante delegação. 

Entretanto, ao se elaborar a Lei 8935/94, violaram a Constituição Federal 
para se atender aos interesses corporativos do Judiciário e dos cartorários, nos seguin
tes aspectos: 

a) O Judiciário não poderia controlar os cartórios, pois não é o Poder delegante, 
afinal isto é função do Executivo. Também não poderia realizar os concursos, pois é 
atividade do Executivo. Afinal, é atribuição do Poder Delegante. 

Ao Judiciário cabe apenas fiscalizar a regularidade dos atos registrais, mas isto 
nem seria atividade jurisdicional, e sim administrativa, logo as partes não são obriga
das a contratar advogado, ma podem, se o desejarem. 

b) De forma incoerente o §3° do artigo 236 da CF criou uma espécie de 
concurso interno para se fazer remoção, como se fosse uma carreira, o que não existe 
mais em uma atividade privada delegada. 

c) Proibiu indiretamente a forma de extinção da delegação por desinteresse da 
Administração Pública, como se esta não pudesse decidir com base no poder delegante 
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sobre as regras, inclusive, a Eficiência. Pelo texto da Lei, estes critérios serão de 
avaliação exclusiva do Agente Delegado. 

d) Amolda a estrutura cartorária à do Judiciário Estadual, sem nenhuma pre
visão constitucional, sendo que o serviço registral e cartorial nem está no capítulo de 
funções essenciais à Justiça. 

Dessa forma, as inconstitucionalidades da Lei n. 8.935/94, mais o conserva
dorismo e interesses corporativistas , fizeram quase que lei morta o texto do art. 236 
da Constituição Federal. 

Para agravar a situação, em alguns Estados, o Judiciário passa a receber parte 
das custas extrajudiciais e as administra diretamente. Em suma, o fiscalizador passou 
a ser sócio indevidamente do fiscalizado. 

As normas de Justiça Gratuita que valem de forma até abusiva, sem critério 
objetivo, no serviço judicial, no extrajudicial não têm a menor eficácia. Muitas vezes 
concede-se a gratuidade judicial, mas nega-se a extrajudicial. 

A atividade de fiscal dos serviços registrais e notariais, não deveriam conceder 
também ao Judiciário o poder de iniciativa punitiva, sob pena de se restaurar o prin
cípio do inquisitório, ferindo a real ampla defesa. 

Outro aspecto é que a descentralização dos cartórios, a falta de regras para a 
padronização da documentação expedida bem como a ausência de integração das 
informações entre os Cartórios; além da falta de tecnologia na grande maioria; so
mando os absurdos de disparate de remuneração entre os cartórios, onde alguns per
cebem menos de um salário mínimo, enquanto alguns chegam a um milhão de reais 
mensais; além da má distribuição das serventias, havendo ausência de critérios para a 
sua instalação, onde grandes cidades têm poucas serventias, enquanto pequenos 
municípios há serventias em excesso, principalmente distritais; demonstram que o 
sistema atual é um absurdo no século XXI. 

A Lei n. 10.169/01, que regulamentou o § 30 do art. 236 da CF, proibiu a 
prática comum de os tabeliães cobrarem de acordo com o negócio jurídico, salvo 
quando este tiver fé pública e for essencial a sua declaração. 

Por exemplo, ao se transferir um carro o preço pago como taxa é único. Entre
tanto, no caso de Imóveis, querem cobrar na transferência o valor do imóvel sobre 
faixas variáveis. O serviço feito no DETRAN é similar ao dos serviços registrais, 
apenas difere em razão da natureza da pessoa jurídica. Assim, deveria ser cobrado 
valor único, de acordo com o custo do serviço, também na transferência de imóveis. 
Na verdade, esta divisão em faixas é uma tentativa de se burlar o fato de que não se 
pode cobrar sobre o fato gerador de imposto (no caso IPTU), para evitar a bitributação. 

Ademais, os serviços registrais não podem exigir escritura pública para imóveis 
com valor negocial abaixo de 30 salários mínimos, mas não vêm cumprindo com o 
dever de informar ao consumidor dos seus serviços. Aliás, a exigência de escritura 
pública é uma norma que apenas atende aos cartórios em vez do cidadão. Nesses 
casos o imóvel poderia ser registrado com escritura particular, a um custo menor, 
conforme estipulado no Novo Código Civil. 
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Entretanto, o cidadão não é obrigado a pagar em faixas, pois primeiramente 
não pode ser coagido a declarar o valor venal em cartórios, apenas nas Prefeituras. Em 
segundo, o Tabelião não dá fé pública ao valor declarado. Assim, somente pode 
cobrar o valor em faixa acima do mínimo legal, quando a parte interessada requerer 
que o Tabelião dê fé pública ao valor do negócio. 

Mais absurdo é o fato de que Taxas de Fiscalização de cartórios, como no 
Estado de Minas Gerais, estão variando em faixa de acordo com o valor do objeto, 
pois nesse caso é ainda mais frontalmente inconstitucional, pois estão tendo a mesma 
base de cálculo do IPTD. Ou seja, além de se pagar os Emolumentos, paga-se ainda 
a Taxa de Fiscalização. 

Por oportuno, ressalta-se que apesar de o STF considerar os emolumentos 
como Taxas, esta é uma visão equivocada e se baseia em conceitos anteriores à Cons
tituição de 1988. É fato que os emolumentos são tarifas. É de se ressaltar que tal 
nomenclatura não está prevista expressamente na legislação brasileira, mas é larga
mente utilizada, inclusive para as terceirizações. 

A diferença básica entre taxa e tarifa, é que a primeira é atividade estatal e 
somente pode ser instituída e modificada por lei. Enquanto, a segunda pode ser 
pode ser cobrada por terceiros e instituída mediante qualquer ato, inclusive contratos 
com a Administração Pública, tendo como exemplo, os pedágios. 

Logo, os serviços registrais e notariais são apenas banco de dados, não se con
seguindo vislumbrar que sejam mais importantes que o ensino e a saúde, e todas estas 
atividades estão sujeitas a ISS e às normas do Procon. 

Todo serviço ainda que de natureza pública, quando feito por particulares 
deve pagar ISS (se estiverem na norma que os inclui) e sujeitar às normas do Procon. 

O serviço notarial e registral não é atividade exercida pelo setor estatal, nem 
judicial. 

É mera forma de desviar o foco da discussão quando se usa o argumento de 
que a documentação é direito de cidadania, pois em primeiro lugar, os cartórios de 
registro de pessoas físicas são os de menor remuneração e menor impacto. E em 
segundo, os cartórios de Notas, Protestos e Registros de Imóveis, mais dificultam do 
que facilitam a vida do cidadão, notadamente pela falta de integração dos dados 
entre as serventias. 

Ademais, com a implantação do documento único nacional de identidade, pou
ca utilidade terá a certidão de nascimento. Aliás, ainda não se implantou a identidade 
única em razão da pressão de setores que lucram com a burocracia. (Lei n. 9.454/97) 

Outrossim, a atividade de serviço registral e notarial como função privada de
legada insere-se no rol de atividades a serem fiscalizadas pelo Procon, pois presta um 
serviço de natureza consumerista para os consumidores. A relação não é de cidadania, 
principalmente nos cartórios de Registro, Notas e Protesto, neste a relação estabelecida 
é de consumidor, como no caso dos bancos, os quais também exercem atividade 
privada delegada de interesse público. 

Os cartórios não mais integram o Judiciário, basta uma leitura do art. 92 da 
CF/88, e nem são função essencial. 
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A recente decisão do STF no sentido de que os Tabeliães estão excluídos do 
limite da aposentadoria compulsória aos 70 anos, associada ao entendimento de que 
não são servidores públicos e não podem aposentar pela previdência pública fechada 
dos Servidores Públicos, sendo inscritos apenas no INSS (previdência geral), reforça 
o entendimento de que são uma classe de apenas agentes delegados. 

Ainda é preciso ressaltar que a atual Constituição não lhes assegura mais a 
vitaliciedade como fazia a Constituição de 1967. 

Por outro lado, a fiscalização prevista no art. 236 da CF pelo Judiciário não 
tem caráter de exclusividade ou de atuação privativa. Logo, pode o Ministério Públi
co com base no art. 129, II, da CF, buscar meios de se melhorar a qualidade do 
serviço prestado ao cidadão, inclusive quanto ao serviço prestado pelo Judiciário. 

Embora, com a Reforma do Judiciário, o serviço registral e notarial tenha fica
do inserido no rol de atividades fiscalizatórias do Conselho Nacional do Judiciário, 
isto não significa que seja atividade jurisdicional, mas função administrativa e priva
da fiscalizada pelo Judiciário, podendo o CNJ apenas fiscalizar e não exercer a fun
ção como vem acontecendo. 

Resenha: 
Desta forma, cabe ao Executivo exigir que os serviços registrais e cartoriais 

sejam delegados apenas pelo Executivo, bem como este seja responsável pelos con
cursos e integração dos dados, além de fixar as regras para desempenho da atividade. 
Permitindo ao Judiciário apenas a fiscalização, mas não controle administrativo e de 
gestão, e somente sobre a regularidade dos atos registrais e notariais, função que pode 
constitucionalmente modificado, pois não é jurisdicional. 

Outrossim, insere-se o serviço registro notarial e registral nas normas de defesa 
do consumidor, e sujeita-se à fiscalização do PROCON, bem como sujeita-se ao 
dever de pagar ISS, pois é atividade privada que presta serviços comuns, e inclusive 
atividades mais essenciais como saúde e ensino o fazem. 

Por analogia, cita-se o caso da área de educação onde as Universidades Particu
lares exercem uma concessão pública e são fiscalizadas pelo MEC e nem por isso 
estão imunes à atuação da área consumerista. E também o caso dos bancos, que são 
fiscalizados pelo Banco Central e também pelos órgãos de fiscalização consumerista. 

Por fim, como é uma atividade privada delegada, não é mais possível crer que 
os Emolumentos sejam taxas, mas sim tarifas, devendo esta concepção ser reavaliada 
pelo STF. 

Os tabeliães, admitidos após a Constituição de 1988, não são servidores pú
blicos, mas podem ser considerados para fins específicos, como para caracterizar ilí
citos penais e de improbidade. 

CONCLUSÃO 

I - A atividade de cartório extrajudicial (serviço de notariais e registro) deve 
t 'a.mbém ser fiscalizada pelo Ministério Público conforme art. 129, II, da CF, inclu
sive quanto à obrigatoriedade da gratuidade e demais direitos assegurados na Cons-
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tituição. E também podem ser fiscalizados pelos órgãos de defesa do direito consu
midor, incluindo Procons Municipais, no tocante à prestação de serviços ao consu
midor, pois é uma atividade exercida como atividade privada, devendo ser emitidas as 
Notas Técnicas para procedimentos de inspeção como é feito com o setor bancário. 

H - É recomendável a inclusão dos maus prestadores desses serviços nos mes
mos cadastros a que estão sujeitos os demais prestadores. 

IH - É cabível o ajuizamento de ações coletivas na área de registros públicos. 
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DISCURSO, 
DEMOCRACIA E MINISTÉRIO PÚBLlCO* 

Paulo Ricardo Gontijo loyola, Marta Moriya loyola 

Promotor de Justiça/GO, Promotora de Justiça/GO 

Resumo - O regime democrático se funda na coordenação comunicativa vol
tada para a obtenção do consenso racional de vontades por meio do discurso. O 
Estado Democrático não se confunde com os governantes nem se identifica com sua 
ideologia. Uma sociedade civil organizada evita a perda de legitimidade dos manda
tários eleitos. O Ministério Público assume relevante papel na Democracia. Impende
lhe internalizar os princípios democráticos, com transparência e ausência de 
corporativismo, ampliando o espaço discursivo e fazendo avançar o processo normativo 
interno. Sua credibilidade depende do constante zelo pela legalidade e moralidade 
de suas práticas, pela impessoalidade de sua atuação e pela capacidade de refletir e 
apresentar soluções. 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição da República, em seu art. 127, caput, atribuiu ao Ministério 
Público a função de defesa do regime democrático. O enquadramento constitucional 
da Democracia é por demais conhecido, o que torna desnecessária aqui sua aborda
gem. O que se pretende com esta tese é apenas propor um fundamento racional para 
o regime democrático e discutir, em linhas gerais, as repercussões dessa concepção 
sobre o Ministério Público. 

2. A BUSCA DO CONSENSO PossíVEL POR MEIO DA RAZÃO 

Parte-se aqui do pressuposto de que a vida em sociedade exige a criação de 
mecanismos para a solução de conflitos de vontades, o que só poderá ocorrer por 
meio de um processo comunicativo. Numa sociedade pautada pelos princípios 
da igualdade e da liberdade, esse processo deve ser preferencialmente de coorde
nação comunicativa, não de subordinação. Ademais disso, há de buscar a conci-

Tese aprovada por unanimidade. 
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liação de vontades, preferencialmente à submissão de uma vontade à outra. Na 
conciliação, conquanto se abra mão de algum grau de satisfação, a vontade pre
serva sua tendência à autodeterminação, aceitando abrir mão de algo em nome do 
entendimento. 

Essa coordenação comunicativa há de se guiar pela razão, que lhe confere co
erência e objetividade, permitindo que se evitem impasses advindos de subjetivida
des discordantes. Ainda que se busque o consenso, uma comunicação que não esta
beleça como critério a razão obterá, na melhor das hipóteses, uma mera coincidência 
circunstancial de vontades, desprovida da confiabilidade necessária para dar estabili
dade à convivência. 

Podemos assentar, portanto, que a Democracia se caracteriza pela coordenação 
comunicativa em busca de um consenso racional de vontades. 

A complexidade da vida social impossibilita a discussão e a deliberação coleti
vas acerca dos assuntos de interesse geral. Por isso, é necessária a criação de normas 
com certo grau de estabilidade, que dêem guarida aos interesses generalizáveis. E 
para a criação ou modificação dessas normas, bem como para a ação coletiva que por 
elas se guie e para o julgamento da conformidade com elas de uma ação específica 
qualquer, há necessidade de estabelecer outras normas que regulem o processo pelo 
qual se chega ao consenso possível. 

Na prática democrática, embora seja amiúde excluída a autodeterminação, 
com a submissão de uma vontade a outra, deve existir, ao menos em última instância, 
a fundamentação por uma norma obtida por meio do consenso. As deliberações 
específicas se tornam mais aceitáveis se advierem de normas prévia e genericamente 
estabelecidas mediante a participação de todos, evitando-se que a vontade individual 
perca de vista a possibilidade de autodeterminação. 

3. DISCURSO 

As normas iniciais para a busca do consenso não são por este definidas, mas 
sim pela razão, pois a própria noção de consenso implica o respeito a certas regras. É 
por meio do discurso que se dá o consenso racional de vontades, consistente na vali
dação racional intersubjetiva e seletiva das proposições surgidas no meio social. Dis
curso, aqui, é compreendido como um processo comunicativo diferenciado da co
municação espontânea, caracterizando-se como uma coordenação comunicativa que 
obedece a critérios especiais. 

N a informalidade, em geral, não há a problematização da comunicação, ou 
seja, teorias e normas subjacentes não são questionadas, o que limita a ação do pen
samento. Assim, para legitimar uma solução, mister se faz abandonar a comunicação 
informal e buscar a fundamentação dos argumentos, numa coordenação discursiva. 
Nesta, para que uma proposição seja validada, há de haver não apenas consenso, mas 
um consenso fundado, o que ocorrerá quando forem respeitados os pressupostos 
pragmáticos da argumentação, quais sejam, 1) o direito de participação de todos, 2) 
a igualdade de oportunidades para apresentar e refutar argumentos, 3) o livre exame 
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de todos os argumentos por todos os participantes e 4) a inexistência de coação! 
(Rouanet) . Tais regras são inerentes à própria noção de consenso racional. 

As práticas sociais têm lugar no mundo da comunicação espontânea. Para 
legitimá-las pelo discurso, a problematização das proposições constitui o primeiro 
passo, consistente no questionamento das premissas, explícitas ou implícitas, no pro
cesso comunicativo. Em seguida, dá-se a coordenação comunicativa propriamente 
dita, submetendo-se as proposições às regras da argumentação, quais sejam, liberda
de de participação, igualdade de oportunidades, livre exame e inexistência de coação. 

De uma coordenação comunicativa voltada para o consenso racional de vonta
des emergem princípios democráticos basilares (Rouanet). Tomando-se como pres
suposta a igualdade de todos perante a lei, tem-se como conseqüência lógica a im
possibilidade de valorar a vontade em razão do sujeito que a manifesta, pois nenhu
ma vontade pode ser considerada a priori superior a outra. Assim, se todo indivíduo 
pode em tese ter sua livre vontade desrespeitada, convém a todos, indistintamente, 
estabelecer um critério prévio e objetivo para a composição de vontades, o qual valore 
o significado social do conteúdo volitivo de cada um: esse critério é o discurso. 

Para que seja válido o processo discursivo, pressupõe-se a existência de liber
dade - não só a liberdade de participação de todos como também a ausência de 
coação, consistente na liberdade socialmente garantida de discordar e apresentar al
ternativas. 

À busca do consenso possível de vontades por meio do discurso racional, por
tanto, são inerentes os princípios democráticos essenciais. Se há exclusão prévia de 
vontades, não há igualdade (art. 5°, caput, CR); se há aniquilamento da vontade 
individual, não há liberdade e há violação da dignidade humana (art. 1°, III, CR); se 
não há mecanismos de expressão integral da vontade popular, não há pluralismo 
político (art. 1°, I, CR); se a razão não pode se expressar, não é livre a sociedade (art. 
3°, I, CR). Por fim, onde a subordinação ou a tutela substituem a coordenação, não 
há plena cidadania (art. 1°, I, CR) - e o discurso é, por excelência, o instrumento de 
coordenação entre os indivíduos. 

4. ALGUMAS CONSEQÜÊNCIAS 

Algumas conseqüências decorrem logicamente da assunção do discurso como 
meio de alcançar o consenso possível, alicerce da Democracia. Esse prisma desloca a 
ênfase da aferição de vontades para a conciliação de vontades por meio de um proces
so argumentativo. 

1 Desses pressupostos pragmáticos da argumentação é possível extrair uma regra denominada "princí
pio da universalização" (princípio D), constituindo o correspondente coletivo do imperativo categóri
co kantiano. Seu enunciado é o seguinte: "todas as normas válidas precisam atender à condição de que 
as conseqüências e efeitos colaterais que presumivelmente resultarão da observância geral dessa norma 
para a satisfação dos interesses de cada indivíduo possam ser aceitas não coercitivamente por todos os 
envolvidos" (Rouanet). 
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o pluralismo político e o sufrágio universal, que propiciam a aferição das 
vontades, garantem a possibilidade de alternância no poder e a manifestação política 
dos cidadãos mais afastados dos centros de decisão. Entretanto, para que a Democra
cia se fortaleça e adquira estabilidade, há de haver um processo qualificado de discus
são e validação das proposições surgidas no meio social. 

Do mesmo modo que num processo argumentativo, o voluntarismo e o 
dogmatismo mutilam a Democracia, debilitando o papel da razão - manifestada no 
discurso - como critério de solução das controvérsias e de busca do consenso possível. O 
voluntarismo leva ao aniquilamento da vontade da minoria (ou do mais fraco) em 
nome da vontade da maioria (ou do mais forte), fundado, na melhor das hipóteses, em 
um consenso pré-racional. O dogmatismo, de sua parte, hierarquiza vontades, privile
giando aquelas que compartilham o sistema ético dominante e aniquilando as demais. 

5. ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 

Segundo Max Weber, "a sociedade civil é o espaço das relações do poder de 
fato e o Estado é o espaço da relações do poder legítimo"(BOBBIO, p. 1210).2 A 
passagem do "poder de fato" para o "poder legítimo", de acordo com o entendimento 
aqui esposado, deve se dar pela coordenação comunicativa seguidora da regra básica 
de argumentação já explicada. 

Há três movimentos a considerar na relação entre Estado e sociedade civil: o 
vertical, de baixo para cima, da sociedade civil para o Estado; o vertical, de cima para 
baixo, do Estado para a sociedade civil; e o horizontal, entre ambos e dentro de ambos. 
No primeiro, dão-se a construção da ordem jurídica e a definição dos caminhos políti
cos adotados pelo governo, selecionando-se dentre os interesses e padrões normativos 
presentes na sociedade aqueles que são generalizáveis. No segundo, tem lugar o poder 
vinculativo da ordem jurídica - sua consideração e aplicação ou a efetivação coercitiva 
quando a esta não se submetem voluntariamente. Onde a norma jurídica não é efetiva
da, outra, não legitimada, continua a vigorar (poder de fato). Por fim, na relação hori
zontal, dá-se o trânsito de idéias entre Estado e sociedade civil. 

O diálogo entre Estado e sociedade civiP garante a não-ocorrência de impasses 
provocados pela perda de legitimidade dos representantes eleitos, ou seja, impede 

2 Podemos conceituar Estado como o "organismo político administrativo que, como nação soberana ou 
divisão territorial, ocupa um território determinado, é dirigido por governo próprio e se constitui 
pessoa jurídica de direito público,internacionalmente reconhecida" (Dicionário Aurélio). De outra 
parte, sociedade civil, tomada no sentido comumente usado hoje, constitui "a esfera das relações entre 
indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de poder que 
caracterizam as instituições do Estado". 

3 "Na contraposição Sociedade civil- Estado, entende-se por Sociedade civil a esfera das relações entre 
indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de poder que 
caracterizam as instituições estatais. ( ... ) Evocando a conhecida distinção de Weber entre poder de 
fato e poder legítimo, pode-se também dizer que a sociedade civil é o espaço das relações de poder de 
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que estes se afastem por completo dos anseios sociais entre uma eleição e outra. A 
qualidade desse diálogo depende de que a sociedade civil se organize em linhas que 
dêem convergência às miríades de interesses e concepções existentes, qualificando e 
dando coerência ao discurso social. Qyanto mais organizada a sociedade civil, mais 
apta ao diálogo com o Estado e mais influente nas decisões deste. 

6. ESTADO E IDEOLOGIA 

A ação estatal deflagrada pela vontade popular (ação política) está vinculada ao 
disposto no ordenamento jurídico, sobretudo na Constituição, espécie de consenso 
original que estabelece também regras para o processo de seleção daqueles interesses 
que sejam generalizáveis (legislativo), para a escolha da ação necessária para sua satis
fação (executivo) e para a composição dos conflitos Gudiciário). 

No Estado democrático deve predominar a razão discursiva. As exigências 
necessárias para a alteração das leis e da Constituição, os princípios administrativos e 
o sistema de controle dos atos administrativos têm o escopo de garantir a 
desidentificação entre Estado e governo.4 O Estado é conduzido pelos governantes 
eleitos, mas com eles ou com sua ideologia não se pode identificarS (extensão dos 
princípios da legalidade e da impessoalidade). Nesse prisma, o Estado aparece como 
um ente que, não obstante a alternância de pessoas e ideologias, possui estabilidade 
estrutural. 

Faz-se aqui uso do termo ideologia6 no sentido de sistema de idéias que im
plique um compromisso de conduta para aqueles que a adotem. A perniciosidade da 
identificação do Estado com uma ideologia está em que, elegendo-se como oficial 
um sistema de idéias, a comunicação passa a ocorrer sobre pressupostos não 
questionáveis. Se as premissas não são questionadas, não há problematização e, con
seqüentemente, não se pode chegar a um consenso fundado. 

Resumidamente, pode-se dizer que a Democracia depende do livre fluxo de 
informações qualificado por um debate que obedeça aos princípios da argumenta
ção. Para isso, há de haver, ao lado do sufrágio universal periódico, um Estado 

fato e o Estado é o espaço das relações do poder legítimo. Assim entendidos, Sociedade civil e Estado 
não são duas entidades sem relação entre si, pois entre um e outro existe um contínuo relacionamen
to." (BOBBIO et al., p. 1210) 

4 Governo - "conjunto de pessoas que exercem o poder político e determinam a orientação política de 
uma determinada sociedade" (BOBBIO et al., p. 553). 

5 Dois sinais claros de atraso político, aliás, são a existência de um líder carismático confundido com o 
Estado pelo olhar da população e a impossibilidade de distinguir nitidamente os limites entre o Estado 
e o partido que o governa. 

6 "Em geral, ( ... ) pode-se denominar ideologia toda crença usada para o controle dos comportamentos 
coletivos, entendendo-se o termo crença em seu significado mais amplo, como noção de compromis
so de conduta, que pode ter ou não validade objetiva. ( ... ) O que transforma uma crença em ideologia 
não é sua validade ou falta de validade, mas unicamente sua capacidade de controlar os comportamen
tos em determinada situação." (Abbagnano) 
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desidentificado com ideologias e uma sociedade civil capaz de organizar suas diversas 
linhas de pensamento. 

7. SíNTESE DO MODELO PROPOSTO 

Resumindo o que se viu até agora, podem ser postas as seguintes assertivas: 

- A livre manifestação da vontade popular constitui apenas o primeiro passo 
da construção democrática, que evolui por meio de um processo de coordenação 
comunicativa, criando-se mecanismos de participação, discussão e validação coleti
vas, com vistas à obtenção do consenso racional possível quanto às proposições surgidas 
na sociedade. 

- Para o fortalecimento da Democracia, a sociedade civil deve se organizar em 
linhas que dêem convergência às miríades de interesses e concepções existentes, qua
lificando e dando coerência ao discurso social. 

- O Estado Democrático é um ente que, não obstante a alternância de pessoas 
e ideologias, possui estabilidade estrutural, não se confundindo com os governantes 
nem se identificando com sua ideologia. 

- É de suma importância o diálogo entre Estado e sociedade civil, para evitar 
impasses provocados pela perda de legitimidade dos representantes eleitos, o que 
pode ocorrer quando estes se afastam em demasia dos anseios sociais entre uma elei
ção e outra. 

8. CONCEPÇÃO DE UM MINISTÉRIO PÚBLICO DEMOCRÁTICO 

Tomando-se como referência o modelo de Democracia acima assentado, po
dem-se alinhar agora os seus reflexos para o Ministério Público. 

O Ministério Público é uma instituição pública permanente, e por meio dele 
o Estado brasileiro manifesta parcela de sua soberania (Mazzili) . Entretanto, vincu
lado que está ao interesse público primário, o Ministério Público atua a partir de 
diversas perspectivas, ocupando posição de destaque no aperfeiçoamento do liame 
entre Estado e sociedade civil. Como titular da ação penal e fiscal da lei, o Ministério 
Público se aproxima do poder legítimo (movimento vertical de cima para baixo) . Em 
suas funções de defesa dos interesses difusos, substitui-se à sociedade civil (movi
mento vertical de baixo para cima), agindo porém em nome próprio. E fazendo uso 
de sua grande capilaridade e credibilidade, o Ministério Público se relaciona infor
malmente com os diversos setores da sociedade (movimento horizontal), de modo a 
contribuir para a consecução de seus objetivos institucionais. 

Na qualidade de instituição essencial à justiça, o Ministério Público contribui 
para a aplicação do direito ao caso concreto. Paralelamente a isso, porém, os argu
mentos levantados pelos seus membros, em peças processuais ou fora delas, exercem 
na sociedade função discursiva, ressaltada pelo peso institucional. O Ministério Pú
blico constitui um importante ator na coordenação comunicativa que caracteriza a 
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Democracia. Pela complexidade de sua rede de atribuições, possui a vantagem de 
poder considerar em suas intervenções os diversos pontos de vista integrantes da rea
lidade juridicamente compreendida. 

Considerando-se o próprio art. 127, caput, pode-se concluir com facilidade 
que os limites interpretativos para a compreensão da expressão 'regime democrático' 
e para a atuação ministerial em sua defesa hão de ser dados pelo ordenamento jurídi
co pátrio, porquanto é também incumbência ministerial a defesa da ordem jurídi
ca49 (também no art. 127, caput) . A ilação é óbvia, mas por sua importância merece 
registro: o Ministério Público não pode defender uma concepção de democracia que 
se distancie dos delineamentos presentes na Constituição e, como ente público que 
é, deve se reger por esse mesmo traçado. Conseqüentemente, há de evitar tanto o 
voluntarismo quanto o dogmatismo. Um exemplo de voluntarismo é a crença de que 
a ação transformadora protagonizada pelo Ministério Público pode se dar indepen
dentemente da realidade jurídica, institucional e cultural, do que pode decorrer cer
to açodamento e uma ação descuidada em aspectos técnico-jurídicos. O dogmatismo, 
de sua parte, manifesta-se sobretudo por meio do legalismo, uma interpretação lite
ral e inflexível das regras jurídicas. 

Na qualidade de instituição pública, portanto, o Ministério Público há de 
estar vinculado à ordem jurídica. Mas tal vinculação se dá em nível lógico - consis
tente em tomá-la como referência obrigatória para a coerência interna do discurso -
, não significando uma percepção monolítica da realidade. A peculiaridade da rede 
de múltiplas funções ministeriais obriga os órgãos de execução não apenas a conside
rar as diversas visões jurídicas da realidade, mas a adotá-las nos limites de sua adequa
ção com o ordenamento. O Ministério Público há de conviver diuturnamente com a 
tensão entre a unidade jurídico- normativa e a multiplicidade de pontos de vista. E 
essa tensão há de ser mediada pelo discurso racional. 

Ainda por sua natureza pública, deve o Ministério Público adotar práticas 
transparentes. A Transparência não se constrói com práticas populistas e exposições 
inócuas. Antes, caracteriza-se pelo fato de que as normas e práticas que regem a 
instituição, a par de estarem acessíveis ao conhecimento público, possam, se necessá
rio, ser discutidas e validadas externamente, sob os ditames dos princípios 
argumentativos. Não se trata de expor tais normas e práticas à volubilidade da opi
nião pública, o que nem sempre é possível, conveniente ou recomendável, mas sim de 
submetê-las à validação pelo discurso, atentando-se a padrões de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput, CF). Existindo 
a transparência, não haverá lugar para o corporativismo, pois também as normas e 
práticas autobenefícentes terão de ser submetidas ao discurso. 

Para bem se desincumbir de seu mister constitucional, o Ministério Público 
terá ainda de internalizar os princípios democráticos. Essa internalização se dará, 

7 Segundo Garcia, defender a ordem jurídica significa aferir "todos os atos praticados pelos órgãos do 
Estado, podendo ajuizar as medidas necessárias à coibição de abusos ou ilegalidades, sempre buscando 
mantê-los adstritos aos limites da Constituição e do Direito". 
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primeiramente, pela ampliação do espaço interno onde se dá o discurso, respeitando
se os princípios argumentativos. Em seguida, deve-se avançar no processo normativo 
interno, diminuindo os domínios do poder de fato (informal), acrescendo o espaço 
do poder legítimo (formal). Em outras palavras, as práticas institucionais hão de 
estar pavimentadas por normas e padrões fundados no discurso - respeitando-se, por 
óbvio, a independência funcional. 

Por fim, o Ministério Público não pode se identificar com uma ideologia, sob 
pena de comprometer a fundamentação racional do discurso. Onde existe identifica
ção ideológica não há problematização, porquanto as repostas já são prontamente 
dadas pela ideologia. O consenso prévio impossibilita a busca de um consenso fun
dado, pois circunscreve o pensamento e a ação aos cânones dominantes, manietando 
o discurso. 

Em síntese, tomando-se como fundamento da Democracia a coordenação co
municativa voltada para o consenso racional de vontades, internalizar esse modelo, 
para o Ministério Público, significaria zelar pela legalidade, moralidade e 
impessoalidade de suas práticas e pela capacidade de manter internamente um con
tínuo processo discursivo para apresentar soluções apropriadas e obter resultados sig
nificativos em seu mister constitucional. 

10. PROPOSiÇÕES 

1. O Ministério Público assume relevante papel na democracia, não só pela 
defesa direta desta, mas também por propiciar o trânsito de idéias entre Estado e 
sociedade civil, ora aplicando parcela do poder daquele, ora se substituindo a esta, 
ora se relacionado diretamente com ambos. 

2. Na qualidade de instituição pública, o Ministério Público há de estar vin
culado à ordem jurídica - que deve ser tomada como referência obrigatória para a 
coerência interna do discurso - , mas deve também adotar pontos de vista diversos, 
nos limites de sua adequação com o ordenamento, mediando por meio do discurso 
racional a tensão entre a unidade deste e a multiplicidade daqueles. 

3. Impende ao Ministério Público não apenas se manter fiel aos delineamen
tos constitucionais da Democracia, mas também internalizar os princípios democrá
ticos, com transparência e sem corporativismo, ampliando o espaço institucional onde 
se dá o discurso, respeitando os princípios argumentativos, em detrimento do 
voluntarismo e do dogmatismo, e fazendo avançar o processo normativo interno. 

4. Para haver transparência, as normas e práticas que regem nossa instituição, 
a par de estarem acessíveis ao conhecimento público, devem se pautar pela exigência 
de que, se necessário, possam ser discutidas e validadas externamente pelo discurso. 

5. Evitar o corporativismo significa zelar para que as normas e práticas que 
beneficiem a instituição e seus membros sejam validáveis se submetidas externamen
te ao discurso. 

6. Numa sociedade democrática, a credibilidade do Ministério Público não 
depende do voluntarismo de suas posturas ou da popularidade de suas ações, mas sim 
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do constante zelo pela legalidade, moralidade e impessoalidade de suas práticas e 
pela capacidade de manter internamente um contínuo processo discursivo para apre
sentar soluções qualificadas e obter resultados significativos. 
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DA NECESSIDADE DO CONTROLE 
DO ANDAMENTO PROCESSUAL PELO 

MINISTÉRIO PÚBLlCO* 

Calixto Oliveira Souza 

Promotor de Justiça/MG 

1. INTRODUÇÃO 

Atento ao tema do XV1 Congresso Nacional do Ministério Público - Minis
tério Público e Justiça Social- em Defesa da Ética e dos Direitos Fundamentais -
mais especificamente no que diz respeito à celeridade processual, venho apresentar o 
trabalho aprovado no V1 Congresso Estadual do Ministério Público, que teve por 
tema e objetivo aprimorar a defesa da sociedade através de uma análise crítica das 
atribuições ministeriais e propostas de alterações, tudo com observância da Lei n. 
8.625/93. A tese visa à obtenção de uma prestação jurisdicional mais eficiente, a ser 
obtida através do acompanhamento processual a ser feito pelo Ministério Público. 
As razões e os casos em que a fiscalização é necessária serão abordados a seguir. 

1.1 A frustração provocada pela prescrição 

Os Promotores de Justiça têm entre suas maiores frustrações a ocorrência da 
prescrição, que é de modo geral considerada alta, tendo em vista os prazos previstos 
nos artigos 109 e seguintes do Código Penal, que o legislador considerou razoáveis. 

Acredito que todos nós, quando acadêmicos, também considerávamos que os 
prazos existentes no Código Penal, ainda que com as exceções e casos especiais, eram 
suficientes para que as prescrições fossem raras exceções. A expectativa otimista, po
rém, transformou-se em frustração com o exercício das atividades ministeriais. 

Considerando que os Promotores de Justiça, em sua esmagadora maioria, cum
prem os prazos processuais, chega-se à conclusão de que os atrasos se dão na esfera do 
Judiciário e da Polícia. 

Urge, destarte, que se encontre uma forma de diminuir a força do poderoso 
instituto da prescrição, o que certamente acontecerá apenas se os Promotores de 
Justiça encontrarem meios de fiscalizar o andamento processual. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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1.2 A inocuidade de decisões tardias no cível 

Aqueles que atuam na defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais ho
mogêneos ou mesmo individuais, por permissivo legal, como nas ações de investigação 
de paternidade, decepcionam-se, também, com a lentidão do Judiciário, quando rece
bem autos com vista meses ou anos após o último requerimento. Uma perícia, audiên
cia, sentença ou um simples despacho interlocutório muitas vezes são precedidos de 
uma longa estada dos autos nas prateleiras. Em muitos casos, quando se obtém a sen
tença, anos após a propositura da ação, a medida se revela inócua, restando apenas 
eventuais direitos a indenização, ou constata-se que ocorreram prejuízos irreparáveis 
aos beneficiários durante a tramitação. A situação dos inquéritos civis e procedimentos 
administrativos não tem sido muito diferente; os autos não raro permanecem paralisa
dos enquanto o Promotor aguarda uma resposta que já deveria ter chegado e merecia, 
há muito, uma reiteração ou outra medida. As prorrogações de prazo concedidas pela 
Procuradoria Geral, publicadas no Diário Oficial, demonstram como pode ser lenta a 
tramitação de um inquérito civil ou de um Procedimento Administrativo. O acompa
nhamento de tais procedimentos mostra-se também necessário. 

2. DA RElATIVA ElASTICIDADE DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS 

Combinando os artigos 109, VI, e 115, ambos do Código Penal, conclui-se 
que o menor prazo prescricional é de 1 (um) ano, apenas para os menores de 21 anos 
e os maiores de 70. Para os demais, o tempo mínimo é de 2 (dois) anos. Para que 
ocorra a prescrição, portanto, é necessário que a tramitação do inquérito ou de fases 
do processo se dê em prazo superior a esses. Ressalte-se que para prazos menores de 
prescrição os inquéritos e os processos são menos complexos, salvo raras exceções. 

São comuns, lamentavelmente, porém, prescrições também quando os prazos 
são maiores. Para uma pena fixada em 02 anos, por um crime de furto qualificado, 
por exemplo, dá-se a prescrição com 4 (anos), por força dos §§ 10 e 20 do artigo 110. 
Ora, é um prazo relativamente grande, mas é comum que entre a data do fato e a 
denúncia ou entre esta e a sentença esse prazo decorra, nada restando a ser feito. 

2.1 Prescrição no processo de falência 

A Prescrição no Processo de Falência ganhou novos prazos com a Lei n. 11.101, 
de 09 de janeiro de 2005, que em seu artigo 182 determina que 

"a prescrição dos crimes previstos nesta Lei reger-se-á pelas disposições do 

Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, começando 
a correr do dia da decretação da falência, da concessão da recuperação judicial 
ou da homologação do plano de recuperação judicial. 
Parágrafo único. A decretação da falência do devedor interrompe a prescrição 
cuja contagem tenha iniciado com a concessão da recuperação judicial ou com a 
homologação do plano de recuperação extrajudicial." 
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Assim, a partir de junho de 2005, com a entrada em vigor da nova Lei de 
Falências, não mais se aplica, pelo menos para os casos novos, o prazo prescricional de 
dois anos a contar da data em que deveria ter sido encerrada a falência (a falência 
deveria estar encerrada dois anos após a data da decretação da quebra), com base no 
artigo 199 do Decreto-Lei n. 7.661/45 e na jurisprudência. Os prazos prescricionais, 
considerando que há crimes apenados na nova Lei com até 6 anos de reclusão, e que 
serão aplicados de acordo com o Código Penal, tornaram-se significativamente mai
ores, o que, porém, somente diminui a possibilidade de prescrição. É salutar lembrar 
que em várias Comarcas esses processos têm como titulares Promotores que raramen
te atuam perante as Varas Criminais e promovem a ação penal nos crimes falenciais 
em razão da exceção contida na Lei (art. 194 do Decreto-Lei n. 7.661/45 e arts. 183 
e 187 da Lei n. 11.101/05). 

Não se pode olvidar, ainda, a atuação criminal perante as Zonas Eleitorais, por 
Promotores que não oficiam, via de regra, perante Varas Criminais. 

A necessidade de controle processual, em tais casos, não é diferente daquela 
que têm os Promotores que atuam originariamente perante Varas Criminais. 

3. A RECOMENDAÇÃO DA CORREGEDORIA GERAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE MINAS GERAIS E OS EMPECILHOS 

A Corregedoria Geral do Ministério Público de Minas gerais há muito almeja 
que seus órgãos de Execução fiscalizem o cumprimento ou observância dos prazos 
processuais. O Aviso n. 33/84, da lavra do então Corregedor Geral Marcelo José de 
Paula, após fazer tal recomendação, acrescenta que 

"É por demais conhecida a feliz observação de que processo não deve penar 
como almas do purgatório ou arrastar sonos esquecidos, como preguiças do 
mato, em mãos de representantes do Ministério Público, Advogado, Escrivão 
ou Magistrado." 

A recomendação, como é sabido, no que diz respeito à fiscalização dos prazos 
processuais, raramente é cumprida pelos Promotores de Justiça, que limitam-se a 
cumprir seus prazos já com dificuldade, em face da grande quantidade de serviço 
que invariavelmente lhes é atribuída, e a aguardar a volta do processo. 

A imensa maioria dos Promotores de Justiça admite que não acompanha os 
processos após o oferecimento da denúncia ou de qualquer outra peça, salvo se forem 
casos de maior repercussão ou comoção. O poder de impulsionar o processo ou não, 
destarte, acaba nas mãos do Judiciário, pois o Advogado, se não for Assistente da 
Acusação, nada faz pela celeridade, por razões óbvias. O mesmo ocorre nas ações civis 
públicas ou de investigação de paternidade. 

Ressalte-se, a favor do M inistério Público, que enquanto o Advogado tem 
alguns processos para cuidar, o Promotor de Justiça tem geralmente milhares, não 
sendo possível manter fichas de todos e conferir todos os dias na Secretaria o anda
mento processual. 
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Como se verá a seguir, contudo, o Judiciário possui uma forma de controle. 

4. O CONTROLE EXERCIDO PElO JUDICIÁRIO 

A Corregedoria de Justiça, órgão do Tribunal de Justiça do Estado de Mi
nas Gerais, editou o Aviso n. 37/GACOR/2003 (DJ de 18/10/03), com base na 
Resolução 290/95, da Egrégia Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado 
de Minas Gerais, em que determina o acompanhamento pelas Secretarias dos pra
zos processuais. A serventia, dessa forma, tem obrigação de acompanhar através do 
SISCOM o cumprimento dos prazos pela Polícia, pelos Advogados e Órgãos do 
Ministério Público, fazendo a cobrança quando os autos se encontram em poder 
de qualquer destes por mais de trinta dias e informando o fato às respectivas 
Corregedorias. 

5. O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL E DE INQUÉRITOS PELO 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

Seguindo o exemplo do Judiciário, poderá o Promotor de Justiça fazer o acom
panhamento processual e de inquéritos, pessoalmente ou pelos servidores, detectan
do os atrasos, que muitas vezes chegam a ser de anos, na Polícia, na Secretaria, com o 
Juiz ou com o Advogado, evitando, através de requerimentos, recursos e até mesmo 
representações nas respectivas Corregedorias, que tais atrasos permaneçam. 

5.1 A falta de fiscalização é abdicação de poder 

A ausência de fiscalização pelo Ministério Público dá ao Judiciário e à Polícia 
o poder total sobre a velocidade do andamento processual e das investigações polici
ais. É uma verdadeira abdicação do poder ministerial de exigir o cumprimento da 
Lei. A Promotoria, ao deixar de exercer a fiscalização, fica a mercê da capacidade do 
Juiz, do Delegado, do Escrivão, do humor destes, de atrasos em razão de Varas 
desprovidas de Juiz titular, de Delegacias mal estruturadas etc. e até mesmo de even
tual má-fé. A omissão resulta, não raro, em prescrições, no criminal, e em prejuízos 
ou até perdas de objeto, no cível. A qualidade do trabalho de Defensor da Sociedade, 
nesses casos, fica comprometida. 

5.2 Possíveis formas de acompanhamento 

Necessário, obviamente, que se dê ao Promotor de Justiça estrutura material 
para tão difícil mister. Uma das formas mais eficientes de fiscalização, salvo equívo
co, seria através da conexão dos computadores dos membros do Ministério Público 
aos do SISCOM, utilizando o mesmo procedimento das Secretarias dos Juízos. 

Nas Comarcas onde a conexão ainda não é possível, por absoluta carência ma
terial, poderá o Promotor usar de criatividade, estabelecendo, por exemplo, o acom-
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panhamento nos meses pares dos processos com numeração par e nos meses ímpares 
dos processos com numeração ímpar. Se forem muitos, que se faça o acompanha
mento, por rodízio, a cada seis ou até dez meses, seguindo, neste caso, o último 
dígito. Dessa forma, o Promotor somente verificará o andamento de parte dos pro
cessos por mês, o que parece razoável, tendo em vista que vários processos vão se 
tornando familiares ou tendo andamento normal, facilitando a tarefa. O que não é 
possível é que os processos permaneçam paralisados até por anos a fio, como acontece 
rotineiramente. 

C21Ianto aos inquéritos policiais, cuja lentidão é a causa da maioria das prescri
ções, cabe ao Promotor de Justiça a fiscalização do cumprimento dos prazos, como 
responsável pelo acompanhamento da atividade policial. Para ter conhecimento das 
investigações, dispõe o Promotor de Minas Gerais de cópias dos Boletins de Ocor
rência que devem ser obrigatoriamente remetidas pela Polícia Militar exatamente 
para essa finalidade, conforme entendimento antigo entre a Procuradoria Geral de 
Justiça e a Polícia Militar. O entendimento poderá ser celebrado em outros Estados 
da Federação. Creio que a organização desses BO's por data de chegada, possivel
mente pelo mês, de forma acessível, daria ao Promotor a possibilidade de verificar os 
atrasos pelo menos nos casos em que o inquérito teve início após a confecção de BO, 
sem dúvida a grande maioria. 

C21Iando se tratar de requisição, o próprio órgão ministerial dispõe de livro de 
controle, que deve ser atualizado e conferido pelo menos mensalmente. 

C21Ianto aos processos instaurados no juízo cível, por iniciativa do Ministério 
Público, cabe também o acompanhamento, seja através de fichas de papel, por com
putador, ou por qualquer outro meio, a critério do Promotor de Justiça. 

6. O INEVITÁVEL AUMENTO DE ATRIBUiÇÕES 

É evidente que o acompanhamento processual tornará mais trabalhosa a ativi
dade ministerial. Não pode, porém, tal motivo ser óbice à consecução das tarefas 
ministeriais. Somente quem nunca foi Promotor de Justiça poderia imaginar que os 
membros da Instituição erigida guardiã da sociedade se furtariam à busca da aplica
ção justa da Lei por considerar mais trabalhosa esta ou aquela atribuição. A recom
pensa será a redução do número de prescrições e a obtenção de decisões ágeis no cível, 
não só em sede de liminares, mas também de mérito, que resultarão na melhora 
sensível da qualidade da prestação jurisdicional. 

Trata- se de uma inarredável atribuição a mais, que não pode ser olvidada 
somente por falta de tradição ou por estarem as Promotorias já assoberbadas. O 
excesso de atribuições não just ifica, por exemplo, que o Promotor deixe de apre
sentar uma denúncia ou de propor uma ação civil pública, assim como não deve ser 
óbice a uma medida de tamanha importância para a consecução a contento do que 
foi iniciado . Aqueles que já fazem o acompanhamento processual sabem que este 
deve merecer lugar de destaque entre as atividades ministeriais, pelos benefícios 
que traz. 
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6.1 As atribuições podem ser delegadas 

A exemplo do que ocorre no Judiciário, que determina às Secretarias a fiscali
zação do cumprimento dos prazos pelo Ministério Público e outras instituições (Aviso 
n. 37/GACOR/2003, já citado), poderá o Promotor de Justiça delegar tão impor
tante função aos seus servidores, que com a costumeira eficiência poderão, orientados 
pela Administração Superior do Ministério Público ou até mesmo usando a própria 
criatividade, desenvolver meios eficientes de detectar os casos em que é necessária a 
intervenção do Promotor para que o processo não caia na vala comum dos inutiliza
dos pelo esquecimento nas prateleiras. 

7. CONCLUSÃO 

Para evitar que a Polícia e o Judiciário decidam sem interferência a velocidade 
de tramitação dos inquéritos e processos, o Promotor de Justiça deverá, a seu critério 
e com o apoio dos servidores e da Administração Superior do Ministério Público, 
desenvolver mecanismos de acompanhamento do andamento de inquéritos policiais 
e processos cíveis e criminais em que o Ministério Público é autor, evitando por 
todos os meios disponíveis a prestação jurisdicional pífia ou inócua, obtendo, dessa 
forma, julgamentos mais rápidos e eficientes. 
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o CONTROLE JURISDICIONAL DA PROMOÇÃO 
POR MERECIMENTO DO MEMBRO DO 

MINISTÉRIO PÚBLlCO* 

Rita Tourinho 

Promotora de Justiça /BN 

1. JUSTIFICATIVA 

Sabe-se que o Ministério Público, instituição de essencial importância na de
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 
indisponíveis, possui autonomia funcional e administrativa, estabelecida pelo art. 
127, § 2° da Carta Constitucional, cabendo a lei dispor sobre sua organização e 
funcionamento . 

Diante da sua autonomia administrativa é conferida, ao Ministério Público, a 
iniciativa do processo legislativo, destinado não só a criação e extinção de seus cargos 
e de seus serviços auxiliares, como também à organização da própria instituição. A 
Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, esmiuçando o alcance de tal autonomia, 
determinou no art. 3°, inciso VII que cabe ao Ministério Público "prover os cargos 
iniciais de carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promo
ção e demais formas de provimento derivado". Mais adiante, no Capítulo IX, a lei 
aborda a Carreira institucional, tratando desde o ingresso, através do concurso públi
co, até as formas de provimento derivado de cargos, dentre as quais temos a promo
ção e a remoção por merecimento, tópico que nos interessa neste trabalho. 

As promoções dos membros do Ministério Público guardam paralelo com as 
dos magistrados, conforme determina o § 3°, do art. 129, da Constituição, ao fazer 
remissão expressa ao inciso II, do art. 93. Ao abordar especificamente a promoção 
por merecimento, a alínea c, do referido inciso determina que a "aferição do mereci
mento pelos critérios da presteza e segurança no exercício da jurisdição e pela frequência 
e aproveitamento em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento". 

Ao tratar da referida matéria, a Lei Federal após remeter à Lei Orgânica a 
regulamentação do regime de promoção dos membros do Ministério Público, deter
minou no inciso II, do art. 61 que "apurar-se-á a antiguidade na entrância e o mere-

Tese aprovada por maioria. 
1 Mestre em direito público, professora de direito administrativo. 
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cimento pela atuação do Membro do Ministério Público em toda a sua carreira, com 
a prevalência de critérios de ordem objetiva, levando-se inclusive em conta a sua 
conduta, operosidade e dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança em suas 
manifestações processuais, o número de vezes que já tenha participado de listas, bem 
como o aproveitamento e frequência em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfei
çoamento". 

Ora, diante de tal redação, verifica-se que não há discricionariedade na escolha 
do agente ministerial beneficiado com a promoção por merecimento . Ou melhor, 
deverá ser escolhido aquele que objetivamente preencha os requisitos para a contem
plação. Em verdade, a utilização de conceitos jurídicos indeterminados no alcance 
dos significados das expressões utilizadas, tais como, "presteza", "conduta" e "segu
rança" necessita de um processo interpretativo da realidade fática, não de um proces
so volitivo, como muitos argumentam. Desta forma, a interpretação equivocada na 
análise do caso concreto, possibilita a incidência de vício insanável. 

Assim, o presente trabalho visa despertar a necessidade de utilização de crité
rios objetivos na promoção por merecimento, sem necessidade de descaracterizá-la, 
bem como sustentar a possibilidade de controle jurisdicional por vício de legalidade 
ou por violação de princípios. 

2. MINISTÉRIO PÚBLICO - PROVIMENTO ORIGINÁRIO E DERIVADO 
VERTICAL 

Inserida entre as carreiras jurídicas, o ingresso no Ministério Público decorre da 
aprovação prévia em concurso de provas e títulos, conforme teor do art. 129, § 3°, da 
Constituição Federal. O concurso deve ser realizado pela Procuradoria-Geral de Justi
ça, como preceitua o art. 59, caput, da Lei n. 8.625/93, sendo vedada a interferência 
externa, o que decorre da referida autonomia administrativa conferida ao Parquet. 

Além das garantias constitucionais conferidas à instituição,2 que por certo 
repercutem em seus membros, há outras atribuídas diretamente a seus agentes, vin
culadas à relevância das funções que lhes são destinadas. Com efeito, o art. 38 esta
belece as garantias de vitaliciedade, irredutibilidade de vencimentos e inamovibilidade. 
Tais garantias possuem a natureza de prerrogativas e não privilégios que quebrem o 
princípio da autonomia, como ressalta Hugo Nigro Mazzili.3 Segundo Hely Lopes 
Meirel1es as prerrogativas "são atributos do órgão ou do agente público, inerentes ao 
cargo ou à função que desempenha na estrutura do Governo, na organização admi
nistrativa ou na carreira a que pertence( ... ). As prerrogativas funcionais erigem-se em 
direito subjetivo de seu titular, passível de proteção pela via judicial quando negadas 
ou desrespeitadas por qualquer outra autoridade".4 

2 Como exemplo temos: autonomia funcional, administrativa e financeira, iniciativa de lei, concurso de 
ingresso, dentre outras. 

3 Mazzilli, Hugo Nigro. RegimeJUlidico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 143. 
4 MElRELLES, Hely Lopes. Parecerem Temas Institucionais inJustitia. t1. 123. p. 188 
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No que concerne à prerrogativa de inamovibilidade, esta assegura a permanên
cia do agente no órgão em que se encontra lotado, do qual somente será deslocado 
caso o deseje, através da remoção e promoção, ou, de forma compulsória, assegurado 
o contraditório e ampla defesa, quando o interesse público assim exigir. Tal garantia 
impede até mesmo a promoção do agente contra a sua vontade. Assiste razão a Emer
son Garcia5 e Hugo Nigro Mazzilli6 quando afirmam que as atribuições conferidas 
ao órgão ocupado pelo titular não podem ser suprimidas ou deslocadas, sob pena de 
esvaziamento da prerrogativa de inamovibilidade. 

Nessa linha, observa-se que a promoção é forma regular de deslocamento do 
membro do Ministério Público voltada ao provimento derivado de cargo. Por provi
mento derivado entende-se aquele que se relaciona com o fato de o servidor ter ou 
haver tido algum vínculo anterior com cargo público.7 A promoção é considerada 
pela doutrina como provimento derivado vertical, ou seja, aquele em que o servidor é 
guindado para cargo mais elevado. Segundo José dos Santos Carvalho Filho,8 é a 
forma mais comum de progressão funcional. Essa espécie de provimento pode-se dar 
alternativamente, por merecimento ou por antiguidade, a cada período de tempo, 
desde que haja vaga. 

A promoção do membro do Parquet fica a cargo do Conse1l1o Superior do 
Ministério Público, muitas vezes através de votação secreta e imotivada, o que tem 
despertado questionamento quanto a legitimidade de tal processo. 

3. DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E A UTILIZAÇÃO DE CONCEI
TOS JURíDICOS INDETERMINADOS - AUSÊNCIA DE DISCRICIO
NARIEDADE 

Conforme já abordado, a Carta Constitucional quando trata da promoção por 
merecimento, em dispositivo também aplicado ao Ministério Público, estabelece a 
observância de critérios para a sua aferição. Assim, reporta-se a necessidade de se 
estabelecer requisitos que revelem a presteza e segurança no exercício da jurisdição, 
para obtenção do benefício. 

De logo se percebe a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, quer 
dizer, conceitos que comportam uma série de significados. A Lei Federal ao abordar 
a matéria também se utiliza de conceitos dotados de indeterminação, o que se 
depreende da análise do art. , lI. 

A utilização de tais conceitos reporta a discussão quanto a existência ou não de 
discricionariedade no alcance dos significados nos conceitos jurídicos indeterminados. 

5 GARCIA, Emerson. Ministério Público: Organização, Atribuições e Regime Jurídico. Belo Hori
zonte: LumenJuris, 2004, p. 390. 

6 MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1995, p.156. 
7 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de DÍl:eitoAdministratívo. São Paulo: Malheiros, 

2004,p.274 
8 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Lumen 

Juris. 2004, p. 482. 
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Tendo, os conceitos jurídicos indeterminados, um campo amplo de significa
ção, necessita de uma atividade interpretativa para se obter o seu real sentido. Os 
limites desses conceitos não são traçados com exatidão pela lei, visto que não admi
tem uma quantificação ou determinação rigorosa . Porém, não obstante a 
indeterminação no conceito da hipótese da norma, esta será determinada no momen
to da aplicação.9 João Baptista Machado refere-se a tais conceitos como "a parte 
movediça e absorvente do ordenamento jurídico, enquanto servem para ajustar e 
fazer evoluir a lei no sentido de a levar ao encontro das mudanças e das particularida
des das situações da vida". 10 

Segundo Karl Englishll os conceitos jurídicos indeterminados, pode-se dis
tinguir um núcleo conceitual e um halo conceitual. ~ando possuímos uma noção 
clara do conteúdo e extensão do conceito, estamos no campo do núcleo conceitual. 
Por outro lado, onde começam as dúvidas, inicia-se o halo conceitual. 

Apesar da posição de alguns doutrinadores, a exemplo de Monso Rodrigues 
~eiró, que considera a dsicricionariedade circunscrita aos conceitos de valor utiliza
dos na norma jurídica, 12 pensamos que nos conceitos jurídicos indeterminados existe 
apenas uma unidade de solução justa na aplicação do conceito a uma situação concre
ta. Com efeito, deve ser realizado um processo de interpretação na aplicação da lei. Já 
na discricionariedade existe a possibilidade de pluralidade de soluções justas possí
veis, como conseqüência do seu exercício. Esse, inclusive, é o posicionamento expos
to por Eduardo Garcia de Enterria. 13 

Em consequência, ao aplicarmos um conceito jurídico indeterminado estamos 
no domínio do princípio da legalidade, enquanto que no exercício da discricionariedade 
já nos encontramos no setor regido pelo princípio da oportunidade. Assim, em razão 
do conceito jurídico indeterminado, pode ser que o órgão do Estado necessite proce
der a uma apreciação valorativa da situação de fato que tem perante si e, ao realizar 
esta, pode gozar de uma "prerrogativa de avaliação". Porém, uma vez determinado o 
alcance do conceito indeterminado, pode-se afirmar que a decisão é extraída da lei. Já 
na hipótese da discricionariedade, a lei confere uma certa liberdade ao administrador 

9 ENTERRlA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administra
tivo 1. Madri: Civitas, 2000, p. 457. 

10 MACHADO,João Batista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: Almedina. 
1991, p. 113. 

11 ENGLISH, Karl. Introdução do Pensamento Jurídico. Tradução de João Baptista Machado. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p. 209. 

12 Afonso Rodrigues Qyeiró, quando escreveu a notável monografia Reflexões Sobre a Teoria do Desvio 
de Poder em Direito A dministrativo definiu a discricionariedade como "uma faculdade de escolher 
uma entre várias significações contidas num conceito normativo prático, relativo às condições de fato 
do agir administrativo - escolha feita sempre dentro dos limites da lei"(Qyeiró, Afonso Rodrigues. 
Reflexões Sobre a T eoria do Desvio de Poder em Direito Administrativo. Coimbra: Coimbra Edito
ra, 1940, p. 50). 

13 ENTERRÍA, Eduardo García de. La Lucha Contra las Inmunidades dei Poder. Madri: Civitas, 
1995, p. 35-37. 
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público, ou seja, permite que este realize um juízo de oportunidade ou conveniência. 
Com efeito, afirma João Batista Machado que 

a decisão tomada no exercício de um poder discricionário não pode confundir-se 

com a decisão tomada em aplicação de uma norma que exige preenchimento 

valorativo por utilizar conceitos indeterminados ou estar elaborada na fórmula 

de cláusula geral.14 

A indeterminação dos conceitos jurídicos somente concerne ao seu enunciado 
e não a sua aplicação, que permite, a princípio, uma única solução justa, verificados 
critérios de tempo e espaço. Diferentemente, na discricionariedade brinda-se um 
conjunto opcional de soluções, devendo ser escolhida aquela que melhor convenha ao 
fim que recomenda o ordenamento jurídico.15 

Claro que podem existir situações de conviverem intelecções diferentes, igual
mente razoáveis, para o mesmo conceito indeterminado. Nesta situação o aplicador 
do conceito poderá escolher qualquer um deles. Porém, mesmo nesta hipótese esta
remos diante de um ato de intelecção - ao contrário da discricionariedade que nos 
coloca diante de atos volitivos. 

Neste ponto, reportamo-nos a Antônio Francisco de Sousa quando expõe ex
celente posicionamento quanto a esta questão, aduzindo que 

não nos parece que o fato da "calamidade" ser mais ou menos "grave" possa 

alterar a natureza do poder de vinculado para livre, a diferença entre "calamida

de" e "grave calamidade" é, em nosso entender, puramente de grau e não de 

qualidade, pelo que a qualidade do poder (vinculado) se mantém a mesma, 

variando ou podendo variar apenas o grau de intensidade do controle 

jurisdicional. Em ambos os casos estamos perante uma situação existente (algo 

que já existe) que apenas tem de ser declarada (constatação de um "ser") para 

legitimar uma atuação administrativa. À Administração não resta qualquer 

liberdade para criar seja o que for (característica de quem é livre), mas apenas 

lhe compete o poder-dever de constatar uma realidade existente. 16 

Neste sentido, quando se está diante dos requisitos legais para a promoção por 
merecimento, mesmo que e tes se exteriorizem através de conceitos jurídicos 

14 MACHADO, João Batista. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador. Coimbra: Almedina, 
1991, p. 116. 

15 CLARIANA, Emilio Pujalte. El Control de la Discrecionalidad y los Conceptos Jurídicos 
Indeterminados en Materia de anciones Tributarias. In: Hinojosa, Eduardo, Gonzalez, Nicolas 
(Coord.). Discrecionalidad Administrativa y ControlJudicia1: I Jornadas de Estudio del Gabinete 
Jurídico de la Junta de Andalucia. Madri: Civitas, 1996, p. 249. 

16 SOUSA, Antônio Francisco de. "Conceitos Indeterminados" no Direito Administrativo. Coimbra: 
Almedina, 1994, p. 97. 
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indeterminados, deve-se buscar o seu verdadeiro alcance. Ou seja, deverá ser promo
vido por merecimento aquele que, no caso concreto, melhor satisfaça as exigências 
legais. Com efeito, não caberá a escolha volitiva do beneficiário. Ou seja, não há que 
se falar em decisão discricionária. 

A escolha do membro do Ministério Público, contemplado com a promoção 
por merecimento, deverá ser respaldada em dados objetivos, demonstrando que se 
alcançou o real sentido da norma. Para tal, é imprescindível que a mesma seja moti
vada. Com efeito, mesmo aqueles que entendem que há discricionariedade na valoração 
dos conceitos jurídicos indeterminados, não podem esquecer que qualquer atividade 
de natureza administrativa, seja vinculada ou discricionária, deve atentar à observân
cia dos princípios administrativos, consagrados no nosso ordenamento jurídico. De
cisão administrativa que viola princípios não pode ser classificada como discricioná
ria, mas sim arbitrária, que se caracteriza pela atuação movida pela vontade pessoal, 
impulsionada por paixões, caprichos ou preferências. 

4. NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCíPIOS ADMINISTRATIVOS 
NA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO 

Sabe-se que os princípios não são meras declarações de sentimentos ou inten
ções ou, ainda, postulados de um discurso moral. De acordo com Bobbio,17 os prin
cípios são normas fundamentais e generalíssimas do sistema. Argumenta que, como 
as normas são deduzidas dos princípios por meio de um procedimento de generaliza
ção sucessiva, subentende-se que princípios também são normas, afinal, "da espécie 
animal obtenho sempre animais e não flores ou estrelas" .18 Com efeito, não se justi
fica a existência de princípio jurídico desprovido de obrigatoriedade e aplicabilidade, 
pois não passaria de instrumento de retórica, inútil à realização do ideal de justiça. 

Bobbio,19 em conhecida e prestigiada obra, expressou seu pensamento quanto 
à normatividade dos princípios jurídicos afirmando que 

os princípios gerais são, a meu ver, normas fundamentais ou generalíssimas do 

sistema, as normas mais gerais. O nome de princípios induz em engano, tanto 

que é velha a questão entre juristas se os princípios são ou não normas. Para 

mim não há dúvida: os princípios gerais são normas como todas as demais. 20 

No campo do direito administrativo, convém ressaltar o importante papel de
sempenhado pelos princípios, que possibilitam à Administração e ao Judiciário es-

17 BOBBIO, Norberto. Teoria General dei Derecho. Colombia: Editorial Temis, 1999, p. 240. 
18 "de las espécies animales obtengo siempre animales y no flores o estre!las". 
19 BOBBIO, Norberto. Teoría General dei Derecho. Colombia: Editorial Temis, 1999, p. 239. 
20 "Los principios generales non son sino normas fundamentales o generalísimas deI sistema, las normas 

más generales. EI nombre de principios !lama a engano, tanto que es una vieja discusión entre los 
juristas si los principios generales son normas. Para mí es indudable que los principias generales son 
normas como todas las otras." 
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tabelecer O equilíbrio entre os direitos dos administrados e as prerrogativas da Admi
nistração.2i Desempenham, ainda, o papel de guia norte que orienta a compreensão 
desta disciplina, dando-lhe organicidade e coesão. 22 Segundo acrescenta Jorge 
Sarmiento Garcia, os princípios no direito administrativo permitem que a matéria 
não perca seu rumo diante da freqüente exuberância de leis e regulamentos.23 

Não há dúvida que o ato de promoção de um agente ministerial é ato admi
nistrativo, uma vez que envolve atividade de natureza administrativa no âmbito da 
Instituição. Desta forma, não se pode pensar que atos administrativos perpetrados 
no âmbito do Parquet possam contrariar princípios consagrados no nosso 
ordenamento jurídico. 

Desta forma, além da inexistência de discricionariedade na valoração dos re
quisitos estabelecidos para a promoção por merecimento, deve-se ainda atentar para 
a efetiva observância dos princípios administrativos. 

Neste diapasão, passamos a abordar os princípios que apresentam maior 
vinculação com o tema e que são freqüentemente violados nos provimentos derivados 
verticais. 

4.1 O Princípio da impessoalidade e a promoção por merecimento 

Segundo Maria Lúcia Valie Figueiredo,24 o princípio da impessoalidade é 
caracterizado pela valoração objetiva dos interesses públicos e privados envolvidos na 
relação jurídica a se formar, independentemente de qualquer interesse político. 

Para José Afonso da Silva,25 o princípio da impessoalidade pode ter um al
cance relativo aos administrados, significando que as atuações administrativas de
vem buscar o atendimento do interesse coletivo e não a satisfação de pretensões 
pessoaiS. 

Cármen Lúcia Antunes Rocha acrescenta que "na impessoalidade, a ênfase 
está na ausência de subjetivismo e voluntarismo do administrador público, para que 
ele exerça a sua função com vistas ao interesse de todo o povo, voltando-se à finalida
de pública. Por este princípio o que se busca impedir é o benefício obtido pela 
condição pessoal privilegiada política e administrativamente, em detrimento de toda 
a sociedade, o que é juridicamente inválido".26 

21 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2000, p. 67. 
22 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 54. 
23 GARCIA, Jorge Sarmiento. L os Principios en el D erechoAdministrativo. Mendoza: Ediciones 

Dike, 2001, p. 20. 
24 FIGUEIREDO, Maria Lúcia Valie. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Mali1eiros, 1998, 

p.57. 
25 SILVA,José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1990,p.562. 
26 ANTUNES ROCHA, Cármen Lúcia. Prindpios Constitucionais da Administração Pública. Belo 

Horizonte: Del Rey, 1994, p. 153. 

692 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



o CONTROLE JURISDICIONAL DA PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

No Brasil é flagrante a violação do princípio da impessoalidade na escolha 
daqueles destinados ao exercício de funções públicas. Sérgio Buarque de Holanda 
comentando esta prática aduz que "a escolha dos homens que irão exercer funções 
públicas faz-se de acordo com a confiança pessoal que mereçam os candidatos, e 
muito menos de acordo com as suas capacidades próprias".27 Mais adiante, acrescen
ta, o autor, que "no Brasil, pode dizer-se que só excepcionalmente tivemos um siste
ma administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a interesses 
objetivos e fundados nesse interesse". 

É inadmissível se pensar que tal prática, comum no âmbito da Administração 
Pública brasileira, tenha também espaço na condução administrativa do Parquet. 
Infelizmente, no que se refere a promoções por merecimento ainda é bastante co
mum a prática de promoções realizadas em atendimentos a pedidos pessoais, em 
flagrante violação ao princípio da impessoalidade. 

Qyando a Carta Constitucional trouxe a previsão da promoção por mereci
mento, teve por finalidade prestigiar aqueles que melhor desempenhassem as suas 
funções, voltadas ao atendimento do interesse coletivo. Assim, a promoção por mere
cimento deve servir de estimulo aos agentes ministeriais, gerando, como consequência, 
uma atuação mais eficiente, justa e célere em benefício da coletividade. Com efeito, 
quando a escolha é realizada por critérios subjetivos, sem qualquer avaliação concreta 
dos requisitos legais, estar-se-á violando o princípio da impessoalidade e, conseqüen
temente, afastando-se do objetivo constitucional, qual seja, estimulo ao melhor aten
dimento dos interesses da sociedade. 

4.2 O princípio da moralidade administrativa e a promoção por 
merecimento 

Os administrativistas indicam Maurice Hauriou como o primeiro autor a se 
referir à moralidade como princípio de observância obrigatória no campo da Admi
nistração Pública, no início do século XX.28 Segundo Antônio José Brandão,29 o 
jurista francês em anotações aos acórdãos do Conselho de Estado (caso Gommel, 
Sirey, 1917, In, 25) desenvolveu a tese, de acordo com a qual o recurso para a 
fiscalização da legalidade dos atos administrativos é baseado na violação das leis; 
porém, a conformidade dos atos administrativos aos princípios da "boa administra
ção"3o é fiscalizada por recurso fundado no desvio de poder, tendo a moralidade 

27 BUARQUE DE HOLANDA. Sérgio. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 2000, 
p.146. 

28 Figueiredo, Marcelo. O Controle da Moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 84. 
29 BRANDÃO, Antônio José. Moralidade Administrativa. R evista de Direito Administrativo, Rio de 

Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, n. 25, p. 457,jul./set. 1955. 
30 José Guilherme Giacomuzzi traz o entendimento de Hauriou sobre "boa administração" que, na visão 

do mestre de Toulouse, seria uma noção puramente objetiva, observada pelo juiz administrativo 
segundo as circunstâncias, o meio, o momento. Seria equivalente à noção comum de boa-fé no 
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administrativa como zona de policiamento.31 Segundo Caio Tácito, Hauriou "pres
sentiu a relevância do fim na legitimidade do ato administrativo".32 

No Estado Democrático de Direito onde vigora o princípio da liberdade com 
o ideal de justiça para todos, o sistema jurídico absorve as normas morais, transfor
mando-as em direito. O poder vinculante do direito tem que se fazer coerente com 
os valores éticos socialmente adotados. 33 

A moralidade administrativa não pode ser analisada como uma simples 
questão de índole do ser humano, mas sim como problema relacionado à quali
dade dos sistemas jurídicos, políticos e administrativos vigentes em determinada 
sociedade.34 

Segundo Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari35 a moralidade adminis
trativa se relaciona a fins, valores ou preceitos morais jurisdicizados, em uma 
época e espaço determinados, e não concepções pessoais, religiosas ou políticas, 
traçadas no exercício da liberdade, desvinculadas do âmbito administrativo . Maria 
Sylvia Zanella Di Pietr036 acrescenta que a moralidade administrativa é compos
ta, também, pela idéia geral de administração e função administrativa, o que lhe 
atribui uma carga finalística voltada ao atendimento das necessidades e utilida
des dos homens. 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Net037 o administrador público deve 
ser levado a atuar por fins legais e honestos, observando a ordem institucional. O 
princípio da moralidade, ao determinar a ética na conduta administrativa, impõe a 
necessidade de se submissão a ditames legais, observando a pauta de valores morais 
vigentes no corpo social, para consecução do interesse público. O atuar da adminis-

tráfego jurídico privado a que se refere o legislador alemão, que vincula a Administração a uma certa 
moralidade objetiva (Cf. G iacomuzzi, José Guilherme. A Moralidade Administrativa e a Boa-Fé da 
Administração Pública: O Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa. São Paulo: Malheiros, 
2002. p. 68). 

31 Cumpre esclarecer que José Guilherme Giacomuzzi discorda desta afirmação lançada por Antônio 
José Brandão, aduzindo que o substrato da idéia de Hauriou já se manifestava em artigo por ele 
publicado em 1903, na Revue Trimestrielle de Droit Civil, 3/546, intitulado la dédaration de vo1onté 
dans 1e droit administratif trançais (Cf. Giacomuzzi,José Guilherme. A Moralidade Administrativa 
e a Boa-Fé da Administração Plíb1ica: O Conteúdo Dogmático da Moralidade Administrativa. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 77) . 

32 TÁCITO, Caio. Direito Adminisuativo. São Paulo: Saraiva, 1975, p. 7l. 
33 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Ho

rizonte: Del Rey, 1994, p. 18l. 
34 ROCHA, Cármen Lúcia Antunes . Princípios Constitucionais da Administração Pública. Belo Ho

rizonte: Del Rey, 1994, p. 185. 
35 FERRAZ, Sérgio, Dallari, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

69. 
36 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São 

Paulo: Atlas, 1991, p. 102. 
37 MOREIRA NETO. Diogo de Figueiredo. Moralidade Administrativa: Do Conceito à Efetividade. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro: Renovar e Fundação Getúlio Vargas, n. 190, p. 15, 
1992. 
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tração sem lisura, desviada da finalidade legal ou motivada por interesse particular, 
implica violação ao princípio da moralidade.38 

Com efeito, quando a promoção por merecimento é pautada por critéri
os subjetivos, consubstanciados muitas vezes em pedidos políticos ou mesmo 
vínculos de amizade, deixando-se de lado critérios objetivos, destinados a asse
gurar a escolha daquele com melhor produtividade, considerando a otimização 
dos meios e a satisfatoriedade dos fins, estar- se- á violando o princípio da 
moralidade. 

A moralidade administrativa não suporta atuação desprovida de justiça, con
veniência e observância da finalidade legal. A promoção por merecimento, conforme 
já abordado, antes de ser um privilégio conferido ao membro do Parquet, é uma 
forma de estimular a otimização da atividade ministerial, assegurando assim o me
lhor atendimento dos interesses da coletividade. 

4.3 O princípio da motivação e a promoção por merecimento 

Celso Antônio Bandeira de Mello define o motivo como "a situação de direito 
ou de fato que autoriza ou exige a prática do ato". 39 Como bem assevera Seabra 
Fagundes,40 em se tratando de relações de direito privado, as razões que decidem da 
prática do ato jurídico são de ordem intrínseca, não afetando a validade do ato. No 
entanto, nas relações de direito administrativo, ou melhor, na prática de atos admi
nistrativos o motivo se reveste de especial importância, devendo ser estritamente le
gal, sempre assentado no interesse público. 

Vivemos, pelo menos formalmente,41 em um Estado Democrático do Direito, 
onde impera a vontade da lei, legitimada pela soberania popular, inexistindo mar
gem para poderes pessoais. Com efeito, não existem mais súditos como ocorria no 
Estado de Polícia, e sim cidadãos que, segundo brilhante ponderação de Geraldo 

38 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Prindpios Constitucionais Reguladores da Administração Públi
ca. São Paulo: Atlas, 2000, p. 28. 

39 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Discricionariedade e ControleJw-isdicional. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 86. 

40 SEABRA FAGUNDES, Miguel. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Rio 
de Janeiro: Revista Forense, 1957, p. 41. 

41 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio, em oportuno artigo, refere-se aos Estados formalmen
te democráticos que, apesar de acolherem em suas Constituições modelos institucionais, adotados por 
países política, econômica e socialmente mais evoluídos, teoricamente aptos a desembocarem em 
resultados consoantes com os valores democráticos, neles não aportam. Acrescenta o festejado 
administrativista que "conquanto seus governantes sejam investidos em decorrência de eleições, me
diante sufrágio universal, para mandatos temporários; consagrem uma distinção, quanto menos ma
terial, entre as funções legislativa, executiva e judicial. Acolham, em tese, os princípios da legalidade 
e da independência dos órgãos jurisdicionais, nem por isto, seu arcabouço institucional consegue 
ultrapassar o caráter de simples fachada, de painel aparatoso, muito distinto da realidade efetiva." (Cf. 
Bandeira de Mello, Celso Antônio. A Democracia e suas Dificuldades Contemporâneas. Disponível 
em: <http://www.jusnavegandi.com.br> . Acessoem 7 dez. 2001). 
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Ataliba,42 possuem a consciência cívica da titularidade da res pub/icae e convicção da 
igualdade fundamental de todos, estando, o Estado brasileiro, estruturado na base 
da idéia de que o governo seria sujeito à lei e esta haveria de emanar do órgão da 
representação popular. Assim, a Administração Pública, por sua vez, que não possui 
interesses próprios, senão os interesses coletivos aos quais está institucionalmente 
obrigada a servir,43 como gestora da res pub/icae, deve motivar todos os seus atos para 
que se possa sindicar, sopesar ou aferir aquilo que foi decidido. 44 

O princípio da motivação é dirigido à garantia do indivíduo no Estado Demo
crático de Direito. Indica o dever jurídico de justificar atos administrativos com 
fundamentos de fato e de dire ito. 45 

J á nos posicionamos no sentido de não considerar a discricionariedade na 
valoração dos conceitos jurídicos indeterminados. Com efeito, quando a lei estabele
ce critérios voltados à promoção por merecimento, com a utilização de conceitos 
jurídicos indeterminados, estes devem ser interpretados de forma a permitir a verifi
cação da viabilidade da interpretação conferida, posto que desprovidos de 
discricionariedade. Sendo assim, impõe-se, na promoção por merecimento, a exposi
ção dos motivos de fatos que levaram a escolha, para que possam ser confrontados 
com os motivos de direito previstos abstratamente na norma. 

Assim, estabelecendo a lei os critérios para promoção por merecimento, estan
do o ato motivado, poderá ser observada a efetiva ocorrência no mundo empírico da 
hipótese prevista na norma e s a verdadeira adequação àquela situação abstrata. Com 
efeito, a motivação fornecerá a prova de que a escolha foi realizada em conformidade 
com a lei e os princípios. Enterría e Fernández46 afirmam que o controle dos motivos 
do ato administrativo se erige a um dos pontos centrais do controle da legalidade. 

Cumpre acrescentar, que a indicação de dispositivo legal, aliada a utilização de 
conceitos indeterminados, tais como, "produção satisfatória", "disciplina no exercício 
de atribuições", "segurança", não satisfaz o alcance do princípio em análise. Necessá
rio se faz que se utilize de argumentação apoiada em razões efetivamente existentes e 
conseqüentemente sustentáveis, capazes de resistir a um debate aberto, próprio do 
Estado Democrático de Direito. 

Deve-se perceber que, no presente caso, a motivação não cumpre somente a 
função processual de permitir o controle jurisdicional da promoção por merecimento, 
exerce, ainda, uma função extraprocessual de possibilitar um controle geral, externo e 
difuso pela coletividade. O Ministério Público, aclamado guardião dos interesses pú-

42 ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 95. 
43 FERNÁNDEZ, Tomás-R. D e la Arbitrariedad de la Administración. Madri: Civitas, 1997, p. 84. 
44 FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 58. 
45 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 82. 
46 ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administra

tivo I. Madri: Civitas, 2000, p. 551. 
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blicos, não pode ficar refém de atuações obscuras, imprecisas, duvidosas perpetradas no 
âmbito institucional, sob pena de comprometer a confiança dos cidadãos. 

5. A NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE REQUISITOS OBJETIVOS PARA A 
PROMOÇÃO POR MERECIMENTO E A POSSIBILIDADE DE CONTROLE 
JURISDICIONAL 

A relevância da atuação do Ministério Público, nacionalmente reconhecida, 
acrescida à credibilidade que conquistou com o passar do tempo, não mais permite a 
existência de condutas abusivas, imotivadas e incontroláveis no âmbito institucional, 
mesmo quando voltadas à administração interna. 

No que concerne à promoção por merecimento, impõe-se a utilização de re
quisitos objetivos, para a sua avaliação, evitando-se o quanto possível a utilização de 
conceitos jurídicos indeterminados. Tal medida visa evitar posicionamentos detur
pados que, comodamente, propagam a existência de discricionariedade na avaliação 
desses conceitos, para assim encobrir decisões motivadas por critérios subjetivos. 

Por outro lado, não se deve transverter a promoção por merecimento em pro
moção por antiguidade. Assim, não concordamos com a estipulação de critérios típi
cos de antiguidade para a promoção por merecimento, sob pena de se estar retirando 
o verdadeiro objetivo desta, qual seja, estimular o bom desempenho das atribuições 
ministeriais em prol da coletividade. 

Deve-se atentar para a primordial importância da transparência no processo de 
escolha do agente contemplado com a promoção, o que se alcança através da motiva
ção, realizada nos moldes já colocados neste trabalho. Também a motivação garantirá 
a verificação da fiel observância da lei e demais princípios administrativos, cuja viola
ção constitui vício insanável, passível de lavar a nulidade desse ato de natureza admi
nistrativa. 

Com efeito, violada a lei ou os princípios administrativos na condução do 
processo de promoção, nada impede que ocorra o controle jurisdicional. Segundo 
Germana de Oliveira Morais "todos os elementos do ato administrativo, inclusive os 
elementos predominantemente discricionários, são passíveis de revisão judicial, para 
fins de aferição de observância aos princípios constitucionais da Administração Pú
blica e de respeito aos direitos fundamentais".47 Tal controle poderá ser de natureza 
negativa, com a nulidade do ato pelo reconhecimento de violação ao Direito, ou até 
mesmo, dependendo da situação, de natureza positiva, quando o requerente conse
guir demonstrar de forma inequívoca ser aquele que melhor atende, dentre os con
correntes, aos requisitos previstos na lei. 

Em verdade, se pretendemos ser coerentes com o discurso que vem prevale
cendo na seara institucional, em defesa do amplo controle da atividade administrati-

47 MORAES, Germana de Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Dialética. 2004, p.160 . 
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va, inclusive com a possibilidade de requerer implementação de prestações estatais 
positivas, não podemos pensar em criar subtermgios para blindar o controle da ativi
dade administrativa exercida no âmbito do Ministério Público. Devemos sempre 
lembrar que quando o dever se ausenta da consciência, perde-se o abrigo do direito. 

6. CONCLUSÃO 

1. A promoção por merecimento dos membros do Ministério Público deve ser 
pautada em critérios objetivos, observando os princípios administrativos, dentre os 
quais deve se ressaltar o da motivação. 

2. Deve-se evitar a utilização de conceitos jurídicos indeterminados nos requi
sitos para promoção por merecimento. 

3. Qyando utilizados conceitos jurídicos indeterminados, estes poderão ser 
objeto de controle jurisdicional, uma vez que o nosso ordenamento jurídico vem 
adotando a posição que não há discricionariedade no alcance de tais conceitos. 

4. Não se deve utilizar como critérios para a promoção por merecimento re
quisitos típicos da promoção por antiguidade, sob pena de se estar retirando o verda
deiro objetivo desta, qual seja, estimular o bom desempenho das atribuições ministe
riais em prol da coletividade. 

5. Ocorrendo violação a lei ou os princípios administrativos na condução do 
processo de promoção por merecimento, nada impede que ocorra o seu controle 
jurisdicional. 
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DA OBRIGATORIEDADE DAS DECISÕES DO 
CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO E 

DA CÂMARA DE PROCURADORES SEREM 
MOTIVADAS EM SESSÃO PÚBLICA POR FORÇA 

DA INOVAÇÃO CONTIDA NA EMENDA 
CONSTITUCIONAL N. 45* 

Leonardo Távora Castelo Branco 

Promotor de Justiça/MG 

I. SíNTESE DOGMÁTICA 

A recente alteração dada pela Emenda Constitucional n. 45 aos artigos 93, 
inciso X, e 129, com a inclusão do § 4°, em sintonia com a ressalva já anteriormente 
prevista no artigo 5°, inciso LX do texto constitucional que permite apenas que atos 

processuais, previamente delineados na legislação pertinente, na preservação da inti
midade ou por exigência do interesse público, sejam sigilosos, impõe que as decisões 

do Conselho Superior do Ministério Público e da Câmara de Procuradores sejam 
motivadas em sessão pública, sob pena de nulidade absoluta. 

11. APRESENTAÇÃO 

Por força da determinação constitucional prevista nos artigos 5° inciso LX e 
37 e, mais ainda, com a recente alteração dada pela emenda constitucional n. 45 ao 
artigo 93 inciso X (que, inequivocamente, a teor do artigo 129 § 4° da CF, também 
se aplica ao Ministério Público), introduzindo ao retromencionado dispositivo a ex
pressão "em sessão pública" nos seguintes termos: "as decisões administrativas dos 
tribunais serão motivadas em sessão pública (grifos nossos), sendo as disciplinares to
madas pela maioria absoluta de seus membros", dúvidas não pairam de que, como 
regra absoluta, nas decisões administrativas proferidas em qualquer procedimento 
administrativo pelo M inistério Público, inclusive disciplinar, deve ser dada a mais 
ampla publicidade possível. 

Poder-se-ia considerar que as legislações infraconstitucionais que preservam o 
sigilo dos procedimentos disciplinares (artigo 234 da Lei Complementar n. 34/94), 
das decisões do Conselho Superior do MP e da Câmara de Procuradores (respecti-

Tese aprovada por unanimidade. 
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vamente, artigos 33 § 2° e 23 § 3° da Lei Complementar n. 34/94 e artigos 15 § 1° 
e 12, parágrafo único da Lei n. 8.625/93), não foram recepcionadas pelo novo texto 
constitucional, eis que o artigo 5° inciso LX da CF permite apenas que a lei, em 
casos pontuais, previamente delineados na legislação pertinente, na preservação da 
intimidade ou quando o interesse público exigir, determine que os atos processuais 
sejam sigilosos, mas não as decisões administrativas, que, devem ser sempre motiva
das em sessão pública, consoante se extrai da explícita e imperativa norma contida no 
artigo 93, inciso X da CF, igualmente ocorrendo nas decisões judiciais, observadas as 
exceções e nos termos que preceitua o mesmo artigo 93 em seu inciso IX da CF. 

Contudo, em se tratando de processos/procedimentos administrativos disci
plinares, onde o eventual ilícito perpetrado é de natureza administrativa ou em pro
cedimentos/processos administrativos referentes à impugnação na carreira e vitalicie
dade de Membro do Ministério Público, onde o que se analisa é a assiduidade, 
disciplina, capacidade, produtividade e responsabilidade do Promotor de Justiça, 
entendemos que a melhor interpretação é preservar, como exceção a regra, a intimi
dade e, por via de conseqüência, a identidade dos envolvidos, evitando-se, assim, 
constrangimentos desnecessários que não trariam benefício social algum. 

Lado outro, inobstante a necessidade de se resguardar a intimidade, conforme 
alhures mencionado, concomitantemente, o comando contido na retromencionada 
norma cogente do artigo 93, inciso X da CF, que, visando o interesse público, impõe 
a mais ampla publicidade da decisão administrativa e sua motivação, em sessão pública, 
não pode deixar de ser atendido. 

Portanto, no resguardo da intimidade o que deve ser suprimido não é, e nem 
poderia ser, diante da nova ordem constitucional vigente, toda a questão de ordem 
fática e jurídica que envolve a decisão e sua motivação, mas apenas dados que possam 
identificar as partes envolvidas. 

Nesse diapasão, também não há que se falar, quando o processo/procedimento 
administrativo já esta com instrução concluída, apto para decisão, inexistindo qual
quer diligência (ato processual) pendente, cujo segredo seria imprescindível para o 
êxito da mesma, que o interesse público exige o seu sigilo, quando, ao contrário, 
nessas hipóteses, o que o interesse público exige, inequivocamente, é que toda soci
edade tome conhecimento da decisão e de sua motivação da forma mais ampla possí
vel (inteligência dos artigos 5° inciso LX e artigo 93 inciso X da CF). 

111. CONCLUSÃO 

Por conseguinte, indubitavelmente, as decisões do Egrégio Conselho Superior do 
Ministério Público e da Egrégia Câmara de Procuradores de Justiça que não forem 
devidamente motivadas em sessão pública, diante da alteração dada pela Emenda Cons
titucional n. 45 aos artigos 93, inciso X, e 129, com a inclusão do § 4°, e da exceção 
taxativa prevista no artigo 5°, inciso LX, do texto constitucional, que permite apenas 
que atos processuais (e não decisões), previamente delineados na legislação pertinente, na 
preservação da intimidade ou por exigência do interesse público, sejam sigilosos estão 
eivadas de nulidade absoluta e, por via de conseqüência, de vício insanável. 
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A LEGITIMIDADE DO CONCURSO INSTAURADO 
PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO: ALGUNS 

PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS 

Fernanda Leão de Almeida, Anna Trotta Yaryd 

Promotoras de Justiça/SP 

RESUMO 

É de longa data a insatisfação dos membros do Ministério Público, em espe
cial dos membros do Ministério Público de São Paulo, sobretudo dos Promotores de 
Justiça, com as diretrizes adotadas pelo Conselho Superior à escolha dos candidatos 
nos concursos instaurados pelo critério merecimento. Independentemente da edição 
de regulamento genérico à avaliação do mérito dos participantes, avulta a necessidade 
de que a condução do concurso ocorra em atenção aos princípios informadores da 
atividade administrativa, com especial relevo às matrizes da motivação e publicidade. 
O presente trabalho destina-se à abordagem do tema, com a proposição voltada ao 
cumprimento pelos integrantes do Conselho Superior do dever constitucional de 
fundamentar, formalmente, conferindo-lhes a mais ampla publicidade, as decisões 
de indicação dos candidatos inscritos nos concursos internos de promoção e remoção, 
instaurados segundo o critério de merecimento. 

APRESENTAÇÃO 

É de longa data a insatisfação generalizada dos membros do Ministério Públi
co, em especial dos membros do Ministério Público de São Paulo, sobretudo dos 
Promotores de Justiça, com os critérios de escolha pelo Conselho Superior dos candi
datos inscritos nos concursos instaurados pelo critério de merecimento. A tão propalada 
transparência custa a vingar, não obstante o advento de louváveis iniciativas voltadas 
ao estabelecimento de diretrizes dotadas de objetividade à regulação da hipótese. 

Porém, enquanto a utopia da implantação de critérios regulamentares de 
aferição do mérito dos candidatos não se transforma em realidade, avulta a necessi
dade de que a condução do concurso pelo Conselho Superior efetive-se em conso
nância com os princípios fundamentais informadores da atividade da administra-

Tese aprovada por unaminidade. 
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ção pública, com especial relevo às matrizes da motivação e publicidade. É o que 
ora se pretende demonstrar. 

1. O QUADRO JURíDICO DO CONCURSO PÚBLICO PELO CRITÉRIO DE 
MERECIMENTO: UM RÁPIDO APANHADO 

Como expresso na Con tituição Federal, é o Ministério Público instituição 
permanente do Estado brasileiro, essencial ao exercício de sua função jurisdicional, 
competindo-lhe a defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais indis
poníveis, e do regime democrático.1 

A estrutura organizacional da instituição contempla a forma de concurso de 
público ao preenchimento de seus quadros. O provimento dos cargos do Ministério 
Público ocorre através de concurso que é também a forma de ascensão de seus mem
bros aos graus mais elevados das carreiras.2 

Na esteira do disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica Naci
onal do Ministério Público - Lei Federal n. 8.625/93, os procedimentos sele
tivos internos de promoção para cargos de entrâncias superiores e de remoção 
para cargos da mesma entrância dos membros do Ministério Público podem se 
pautar pelo critério de merecimento, cuja aferição há de decorrer da atuação do 
membro do Ministério Público em toda a carreira, observados os seguintes 
princípios: 

"II- apurar-se-á a antiguidade na entrância e o merecimento pela atuação do 

membro do Ministério Público em toda a carreira, com prevalência de critérios 

de ordem objetiva, levando-se inclusive em conta sua conduta operosidade e 
dedicação no exercício do cargo, presteza e segurança nas suas manifestações 

processuais o número de vezes que já tenha participado de listas, bem como a 

freqüência e o aproveitamento em cursos oficiais, ou reconhecidos, de aperfei
çoamento; " 3 

1 Cf. o art. 127 da CF. 
2 Cf. os arts. 127, § 2°, 129, §§3° e 4°; e 93, ines. I, II e III, da CF. 
3 Cf. o art. 134, caput, incs. I a IX, e 137 da Lei 734/93 - Lei Orgânica do Ministério Público do 

Estado de São Paulo. A norma do § 4°, do art. 129, da CF, alude, no que couber, à aplicação das 
prescrições do art. 93 do mesmo texto, ou seja, das diretrizes estabelecidas para os concursos 
internos do Poder Judiciário pelo critério de merecimento: "a) a obrigatoriedade de promoção do 
juiz que figurar por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; b) a 
necessidade de exercício de pelo menos dois anos na respectiva entrância e de o juiz integrar a 
primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem 
aceite o lugar vago; c) aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos 
de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos 
oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento" (cf. o art. 93, inc. II, alíneas a, b e c, da CF, cf. 
também o art. 61, incs. lI, III e IV, da Lei n. 8.625/93 - Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público, e os arts. 145 a 149 da Lei n. 734/93 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 
São Paulo). 
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Por outro lado, mesmo a Lei Orgânica do Ministério Público da União, Lei 
Complementar n. 75/93, fazendo menção no seu artigo 200 que: O merecimento, 
para efeito de promoção, será apurado mediante critérios de ordem objetiva, fIxados 
em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o 
disposto no art. 31 desta lei complementar." aplicável à hipótese a norma do § 4°, do 
artigo 129, da CF, que alude, no que couber, à aplicação das prescrições do art. 93 
do mesmo texto, ou seja, das diretrizes estabelecidas para os concursos internos do 
Poder Judiciário pelo critério de merecimento: 

"a) a obrigatoriedade de promoção do juiz que figurar por três vezes consecuti

vas ou cinco alternadas em lista de merecimento; b) a necessidade de exercício 

de pelo menos dois anos na respectiva entrância e de o juiz integrar a primeira 

quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requi

sitos quem aceite o lugar vago; c) aferição do merecimento conforme o desem

penho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da 

jurisdição e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconheci

dos de aperfeiçoamento." 

Não obstante, o instituto do concurso público, de uma maneira geral, há 
muito, não enseja grandes indagações quanto aos princípios fundamentais que de
vem orientá-lo.4 

No plano da administração pública em geral, o concurso é o procedimento 
destinado à seleção dos interessados na prestação de serviços de natureza técnica, 
científica ou artística à administração. Constitui uma das modalidades de licitação, 
sujeitando-se, via de conseqüência, aos princípios que norteiam o instituto. A par 
disso, rege-se por regulamento próprio, com base no qual o seu instrumento de 
convocação deve, conforme o caso, indicar a formação e qualificação exigida dos par
ticipantes. E dos termos fIxados no edital, tanto o poder público, como os particula
res, não podem se furtar. 5 

Importante é ressaltar a necessidade de que o concurso confira a seus partici
pantes um tratamento revestido de total impessoalidade, sem o que "ficariam frus
tradas as suas finalidades. Logo, São inválidas disposições capazes de desvirtuar a 
objetividade ou o controle destes certames".6 

4 Toda e qualquer conduta da administração deve pautar-se pelos princípios do interesse público, 
legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade e motivação 
(cf. o art. 37, caput, da CF e o art. 111 da Constituição Paulista). 

5 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo.18. ed., São Paulo: 
Malheiros, p. 258-261; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanel1a. Direito Administrativo. 18. ed., São 
Paulo: Atlas, p. 340 e 355; e MElRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21. ed., 
São Paulo: Malheiros, p. 292. 

6 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito ... , cit., p. 260. 
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2. ASPECTOS CENTRAIS DOS PRINCíPIOS INFORMADORES DA 
ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Toda e qualquer atividade da administração pública está estritamente vincu
lada aos princípios positivado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e no 
artigo 111 da Constituição Paulista; isto aos vetores da legalidade, moralidade, 
impessoalidade, publicidade, eficiência, razoabilidade, finalidade e motivação e in
teresse público. 

Em um Estado de Direito, à administração apenas é dado agir conforme a lei. 
Sob inegável inversão do princípio da autonomia da vontade, "enquanto na atividade 
privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa só se 
pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não
contradição, posto que, demai disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale 
dizer, para a legitimidade de um ato administrativo é insuficiente o fato de não ser 
ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em alguma norma per
missiva que lhe sirva de supedâneo".7 

É bem verdade que, no intuito de se impedir o respectivo controle judicial, 
é muito comum a inserção de algumas práticas da administração no âmbito de sua 
discricionariedade. Contudo, no comando da supremacia do interesse público so
bre o do particular, conjugada aos demais princípios regentes da atividade admi
nistrativa, passa a assumir um papel preponderante a aplicação do princípio da 
razoabilidade, tendo em vista a necessidade da devida correlação entre os meios de 
que lança mão o poder público e os objetivos que ele deve alcançar ao atendimento 
da finalidade legal in concreto. 

"O prinCípio da razoabilidade, de inspiração norte-americana, quando vincula
do ao do devido processo legal substantivo, ou de inspiração européia, quando con
fundido com o princípio da proporcionalidade dos meios aos fins, permite ao Poder 
Judiciário invalidar, por inconstitucionalidade, leis e atos administrativos cujo con
teúdo contenha discriminações injustificadas ou medidas que não guardem relação 
ou proporção com os fins objetivados pelo legislador. Com base nele, aumenta a 
tarefa do Poder Judiciário, que tem que apreciar o conteúdo axiológico das normas 
constitucionais e legais e invalidar os atos administrativos que estejam em 
desconformidade com o mesmo".8 

A atividade do administrador público, tanto nos chamados atos discricionári
os, como nos vinculados, deve sempre atender às finalidades emanadas da ordem 
jurídica. Qyando, para a prática de determinada conduta, a lei confere uma possibi
lidade de opção ao agente público, a sua atuação está necessariamente condicionada à 
fiel obediência dos princípios fundamentais que a informam. 

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, 

7 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito ... , cit., p. 884. 
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Discricionariedade Administ.rativa na Constituição de 1988. 2. 

ed., São Paulo: Atlas, p . 233-234. 
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"é de presumir que, não sendo a lei um ato meramente aleatório, só pode 

pretender, tanto nos casos de vinculação, quanto nos casos de discrição, que a 

conduta do administrador atenda, excelentemente, à perfeição, a finalidade 

que a animou. Em outras palavras, a lei só quer aquele específico ato que venha 

a calhar à fiveleta para o atendimento do interesse público. Tanto faz que se 

trate de vinculação, quanto de discrição. O comando da norma sempre propõe 

isto. Se o comando da norma sempre propõe isto e se uma norma é uma impo

sição, o administrador está, então, nos casos de discricionariedade, perante o dever 

jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os comportados pela regra, mas, única 

e exclusivamente aquele que atenda com absoluta perfeição à finalidade da lei". 9 

Masta-se também da idéia de situar a discricionariedade administrativa "nos 
conceitos plurissignificativos, elásticos ou indeterminados, conforme a nomenclatura 
que se lhes dê. 

É dizer: a competência discricionária não emerge do fato de o conceito não ser, 
desde logo, preciso. Necessário, primeiramente, buscarmos, na norma, o sentido e 
alcance do conceito. Depois da interpretação, deveremos nos alçar aos princípios e 
valores do ordenamento jurídico, a fim de precisar o conceito. 

Preciso o conceito - ou determinado - por conseguinte, localizado na ZOna de 
certeza positiva, mister a verificação se a norma outorgou possibilidade de decisão ao 
administrador".lO Em caso positivo, em atenção à supremacia do interesse público 
estabelecida como limite à discricionariedade administrativa, "a autoridade compe
tente deverá demonstrar, mediante a necessária motivação, que a sua escolha atende a 
este ou àquele interesse público. A discricionariedade que, aparentemente, é ampla, 
pode reduzir-se sensivelmente diante do caso concreto"Y 

Como conseqüência do princípio da legalidade, o respeito ao postulado da 
motivação é imprescindível, pois, sobretudo quando o agente "dispõe de certa liber
dade (discricionariedade administrativa) para praticar o ato tal ou qual, não haveria 
como saber-se se o comportamento que tomou atendeu ou não ao princípio da lega
lidade, se foi deferente com a finalidade normativa, se obedeceu à razoabilidade e à 
proporcionalidade, a menos que enuncie as razões em que se embasou para agir como 
agiu".12 

Tem-se, por fim, o princípio da publicidade que reclama a absoluta divulga
ção dos atos emanados da administração, tendo como corolários direitos fundamen
tais da mais alta relevância; tais como; a garantia a todos do acesso à informação; o 
direito de todos ao recebimento dos órgãos públicos de informações de seu interesse 
particular ou de interesse geral da coletividade; o direito de petição aos poderes pú-

9 Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed., São Paulo: Malheiros, p. 32-33. 
10 FIGUEIREDO, Lúcia Valie. Curso de Direito Administrativo. 2. ed., São Paulo: Malheiros, p. 135. 
11 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. DiscricionariedadeAdministrativa ... , cit. , p. 231. 
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito ... , cit., p. 70. 
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blicos e de obtenção de certidões para a defesa de direitos ou esclarecimento de situ
ações pessoais. 13 

3. A ATUAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
NO CONCURSO PELO CRITÉRIO DE MERECIMENTO E A INCIDÊNCIA 
DOS PRINCíPIOS INFORMADORES DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA: 
A OBEDIÊNCIA ÀS MATRIZES DA MOTIVAÇÃO E PUBLICIDADE 

Sob o contexto principiológico ora retratado, não se vislumbra como furtar do 
Conselho Superior do Ministério Público o a obrigação de centrar a sua atuação 
administrativa nos valores basilares expressamente consagrados no texto constitucio
nal. 

Como reconhecem os publicistas, os poderes estatais "não exercem, de modo 
exclusivo, a função que nominalmente lhe correspondente, mas têm nela a sua ativi
dade principal ou competência predominante. Legislam o Executivo, expedindo 
decretos regulamentares, e o Judiciário, elaborando regimentos internos; o Legislativo 
e o Judiciário administram, quando dispõem sobre os seus serviços; julgam o 
Legislativo, nos casos de crime de responsabilidade, e o Executivo, através de Tribu
nais e Contenciosos Administrativos"Y 

O provimento dos cargos públicos, por meio de concurso, representa típica 
atividade administrativa e, via conseqüência, quando no exercício deste mister, o 
Conselho Superior do Ministério Público investe-se no dever de agir em fiel respeito 
aos lindes constitucionais que a envolvem. Tanto isso é verdade que uma das atribui
ções do Conselho Nacional do Ministério Público é justamente "zelar pela observân
cia do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos 
administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e 
dos Estados, podendo desconstituí-Ios, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as 
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência 
do Tribunal de Contas".15 

Nesse passo, a não implantação de critérios normativos genéricos a respeito da 
forma de aferição do mérito dos candidatos não constitui a causa determinante do 
descrédito dispensado ao sistema, por se mostrar incapaz de garantir a transparência 
do processo de indicação dos participantes do concurso público. 16 

13 Cf. o art. 5°, incs. XIV, XXXIII e XXXIV, da CF. 
14 FLAKS, Milton. Mandado de Segurança - pressupostos da impetração. Rio de Janeiro: Forense, 

1980, p. 38-39. 
15 Cf. o art. 130-A, § 2°, inc. II, da CF, acrescentado pela Emenda Constitucional 4512004. 
16 A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei 8.625/93 - estabelece que "a lista de mereci

mento resultará dos três nomes mais votados, desde que obtida maioria de votos, procedendo-se, para 
alcançá-la, a tantas votações quantas necessárias, examinados em primeiro lugar os nomes dos rema
nescentes de lista anterior" (art. 61, inc. V); além disso, preceitua também que, "não sendo caso de 
promoção obrigatória, a escolha recairá no Membro do Ministério Público mais votado, observada a 
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Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Conselho Nacional de Justiça, ao 
aprovar o texto final da resolução que define os critérios de promoção por mereci
mento de juízes que devem ser adotados pelos tribunais. 

Conforme o artigo lodo documento, a promoção por merecimento deverá ser 
decidida por voto aberto, fundamentado e realizado em sessão pública, observados os 
critérios objetivos definidos pela Constituição Federal (artigo 93, II, c, modificado 
pela Emenda Constitucional n. 45/04). 

Não obstante a existência de louváveis iniciativas nesse sentido,l? não é fácil a 
projeção de um modelo abstrato ideal, apto a atender, igualmente, as reais necessida
des de interesse público reclamadas por todos os cargos postos em concurso pelo 
critério de merecimento. 

Diretrizes legais já existem e devem ser sopesadas pelo Conselho Superior, no 
cotejo do perfil funcional dos candidatos com as peculiaridades e necessidades dos 
cargos públicos, sempre sob o móvel da razoabilidade, em intrínseca correlação com 
os demais princípios regentes da atividade administrativa. Principalmente, é de se ter 
em conta o dever de motivar as decisões que dela resultem e de, a estas, conferir a 
mais ampla publicidade. 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público - Lei n. 8.625/93, refere-se 
à necessidade de virem as decisões do Conselho Superior devidamente motivadas.18 

À luz da franca supremacia do princípio da publicidade, as hipóteses de sigilo 
devem encontrar ressonância no ordenamento constitucional, isto é, devem ocorrer 
em função da defesa da intimidade ou do interesse público, "como, por exemplo, se 
estiver em jogo a segurança pública, ou que o assunto, se divulgado, possa ofender a 
intimidade de determinada pessoa, sem qualquer benefício para o interesse público 
( .. . )".19 É evidente a mácula de inconstitucionalidade de permissivo a que o sigilo, 
além de em decorrência de hipóteses legais, seja resultante de deliberação da maioria 
dos integrantes do Conselho Superior.20 Não existe nenhum fundamento a deixar ao 
livre talante de membros do Ministério Público, cuja finalidade institucional é a 
proteção da ordem jurídica, o cumprimento de obrigações que lhes foram constitu
cionalmente prescritas. 

Por outro lado, para Caio Tácito, 

ordem dos escrutínios, prevalecendo, em caso de empate, a antiguidade na entrância ou na categoria, 
salvo se preferir o Conselho Superior delegar a competência ao Procurador-Geral de Justiça" (art. 61, 
inc. VI). Análogo é o procedimento previsto ao concurso pelo critério de merecimento do Ministério 
Público de São Paulo (cf. os arts. 146 a 149 da Lei n. 734/93), reservando-se ao Procurador Geral de 
Justiça a nomeação de um dos candidatos que figurem na lista tríplice. 

17 Cf. FABRINI , Renato Nascimento (coord.) . Proposta de revalorização do criterio de merecimento 
nos concursos de promoção e remoção no Ministerio Público. Associação Paulista do Ministerio 
Público - APMP, 2000. 

18 Cf. o § 1°, do art. 15, da Lei n. 8.625/93. 
19 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, cit., p. 75. 
20 Cf. o §1°, do art. 15, da Lei 8.625/93; e o §3°, do art. 34, da Lei n. 734/95. 
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"se inexiste o motivo, ou se dele o administrador extraiu conseqüências incom

patíveis com o princípio aplicado, o ato será nulo por violação da legalidade. Não 

somente o erro de direito, como o erro de fato, autorizam a anulação jurisdicional 

do ato administrativo".21 A par disso, "é necessário que se observe a finalidade 

específica, ou seja, o fim expresso ou implícito relacionado com a própria natu
reza do ato".22 

Dessa forma, sob a moldura legal de aferição do mérito dos candidatos,23 a fim de 

que se reúnam subsídios para a eclosão do ato de sua indicação, em parâmetros objetivos, 
o edital do concurso pode estabelecer os fatores que deverão prevalecer à formação da lista 

tríplice, de acordo com as atribuições e características específicas do cargo público. Os 

candidatos poderão, assim, instruir o requerimento de inscrição, segundo eventuais dire
trizes de atributos ou qualificação previstas no edital do procedimento, sempre, à mercê, 

é claro, da persecução da finalidade de interesse público in concreto; qual seja: o desempe
nho eficiente das atividades do cargo, cujo provimento se requer. 

No entanto, a despeito do meio que venha ser adotado pelos Conselheiros, o 
que se busca frisar aqui é a obrigação incontrastável de serem as suas decisões, quan

do da composição da lista tríplice, devidamente fundamentadas, com a formal 

explicitação das razões de direito e de fato que determinaram a prática do ato de 

escolha dos três participantes eleitos. Nesse exato sentido, há de também advir a 
subseqüen te decisão da Procuradoria-Geral de Justiça. 24 

Além disso, a reboque do vetor da publicidade, a todas essas medidas deve ser 

conferida a mais ampla divulgação, com a garantia de pleno acesso aos interessados. É 
que, sem o conhecimento das causas determinantes da tomada de posição, impossível 

é aferir a efetiva correspondência da atuação das autoridades públicas com os lastros 

jurídicos centrais que devem informá-la. 

É, portanto, indiscutível 

"a obrigatoriedade de que sejam explicitados tanto o fundamento normativo 

quanto o fundamento fático da decisão, enunciando-se, sempre que necessá

rio, as razões técnicas, lógicas e jurídicas que servem de calço ao ato conclusivo, 

de molde a podero-se avaliar sua procedência jurídica e racional perante o caso 

concreto."25 

21 O desvio de poder em matéria administrativa. Temas de Direito Público - Estudos e Pareceres. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1997, v. 1, p. 88-89. 

22 Dp. cit., p. 90. 
23 Cf. o art. 134, caput, ines. I a IX, e 137 da Lei 734/93 - Lei Orgânica do Ministério Público do Estado 

de São Paulo. 
24 Com redação alterada pela Emenda 45/2004, o inciso X, do art. 93, da CF, estabelece que as "decisões 

administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública (..)' (cf. também o § 4°, do art. 129, 
da CF). 

25 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito ... , cit., p. 469. 
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4. CONCLUSÃO 

A atuação do Conselho Superior do Ministério Público nos concursos instau
rados pelo critério de merecimento está totalmente vinculada aos princípios que ver
sam sobre a atividade da administração pública. Assim, independentemente da edi
ção de critério regulamentar genérico de aferição do mérito dos candidatos, a legiti
midade das decisões resultantes do procedimento adotado pelos componentes da
quele órgão superior, depende da formal explicitação dos motivos que as ensejaram. 
Para tanto, é necessário o efetivo cumprimento do dever de fundamentá-las, além da 
ampla publicidade de que os mesmos atos devem se revestir. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 18. 
ed., São Paulo: Malheiros, 2004. 

Discricionariedade e controle jurisdicional. 2. ed., São Paulo: Malheiros, 1996. 
DI PRIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 18. ed., São Paulo: 

Atlas, 2005. 
Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988.2. ed., São Paulo: Atlas, 

200l. 
FABRINI, Renato Nascimento (coord.). Proposta de revalorização do criterio de mere

cimento nos concursos de promoção e remoção no Ministerio Público. São Paulo: As
sociação Paulista do Ministerio Público - APMP, 2000. 

FLAKS, Milton. Mandado de Segurança - pressupostos da impetração. Rio de Janei
ro: Forense, 1980. 

FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 2. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1995 . 

MElRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 21. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1996. 

TÁCITO, Caio. ° desvio de poder em matéria administrativa. Temas de Direito 
Público - Estudos e Pareceres, Renovar: Rio de Janeiro, 1997 v. 1, p. 71-158. 

COM ISSÃO TEMÁTICA 4 - POLITICA INSTITUCIONAL 709 



UM NOVO MODELO DE GESTÃO 
- REFLEXOS NA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
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Paulo Roberto Dias Júnior 

Promotor de Justiça/SP 

I. INTRODUÇÃO 

Em 2003, o Departamento de Estudos Institucionais da Associação Paulista 
do Ministério Público, dirigido pelo Procurador de Justiça Renato Nascimento 
Fabbrini, finalizou o trabalho "Um novo modelo de gestão para o Ministério Públi
co (bases de uma necessária reengenharia institucional)", coordenado pelo Procura
dor de Justiça Antonio Augusto Mello de Camargo Ferraz e do qual tive a honra de 
participar. 

Esse trabalho foi apresentado no XXXV Encontro do Conselho Nacional 
dos Corregedores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (Fortale
za-CE, 25/6/03), em painel no XV Congresso Nacional do Ministério Público 
(Gramado-RS, de 1° a 5/10/03) e no XXXI Seminário Jurídico dos Grupos de 
Estudos do Ministério Público de São Paulo (Lins, de 24 a 28/10/03). Ressalto 
que a essência da proposta vem sendo adotada por diversos Ministérios Públicos 
Estaduais. 

Dois anos depois, é alentador ver que um dos três sub-temas deste XVI 
Congresso Nacional é o "Ministério Público rumo à excelência institucional-ad
ministrativa", com ênfase à democracia, transparência, eficiência, controle, indica
dores de qualidade, gestão do conhecimento, sistemas e tecnologia de informação, 
novos modelos de gestão, enfim, conceitos cujas linhas gerais tentamos traçar na
quele trabalho. 

Como autor de uma seção na revista "APMP em Reflexão" ("MP em Foco"), 
desde novembro de 2004 tenho tentado desenvolver de modo mais simplificado as 
idéias contidas naquele trabalho de 2003. Dessa tentativa nasceu esta tese. 

Todas as observações e assertivas aqui contidas são aplicáveis ao MP de São 
Paulo. Mas acredito que os demais Ministérios Públicos se identificarão com a maior 
parte dos problemas, dilemas e perspectivas que ocupam os tópicos seguintes. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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11. NECESSIDADE DE UM NOVO MODELO DE GESTÃO 

A revolução institucional promovida pela Constituição de 1988 não foi seguida 
por uma mudança na estrutura orgânica do MP. Assim, todos os órgãos da Adminis
tração Superior (Procuradoria-Geral, Corregedoria, Conselho Superior e Colégio de 
Procuradores) mantiveram intactas suas estruturas e atribuições, que eram adequadas 
ao "velho" MP pré-88, mas não ao "novo" MP que nasceu do processo constituinte. 

Além disso, a complexidade dos valores defendidos pelo MP (segurança pú
blica, meio ambiente, cidadania, patrimônio público, infância e juventude, consu
midor, idoso, portadores de deficiência etc.) passou a exigir que conhecêssemos, de 
forma precisa e detalhada, a realidade de cada um desses bens, algo que até hoje não 
conseguimos. Isto nos tem levado a trabalhar de forma empírica, reduzindo nossa 
eficiência e dificultando a afirmação do Promotor como agente político. 

Dessa inadequação surge a necessidade de uma ampla reengenharia institucional, 
cujos pilares seriam: a) a criação de um autêntico banco de dados institucional, como 
forma de conhecimento pleno da realidade social e do próprio MP; b) o estabeleci
mento de metas e prioridades, extraídas dos dados da realidade social; c) o estabele
cimento de sistemas de controle, de definição de responsabilidades e de avaliação de 
desempenho e resultados; d) a criação de órgãos internos encarregados do planeja
mento, análise e avaliação da atuação institucional. 

Os tópicos seguintes tratarão do banco de dados institucional que deve ampa
rar o novo modelo de gestão, da transparência e democracia a norteá-Io e dos diversos 
reflexos positivos que recairão sobre a atuação do MP quando vier sua plena adoção. 

111. BANCO DE DADOS OU SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

Qgando ouvimos falar de banco ou sistema de dados, logo vem à mente a 
imagem de um supercomputador que funcionários abastecem regularmente de in
formações. 

É uma visão simplista, mas que bem resume o que pode se tornar um sistema 
de dados se não for encarado com a devida seriedade: uma máquina obsoleta e inútil! 

Para montarmos um banco de dados institucional, precisamos de computado
res. Precisamos, também, que esses computadores recebam informações, como os 
dados da realidade social, da criminalidade, da movimentação judiciária, da estrutura 
administrativa do MP e do desempenho funcional dos Promotores e Procuradores 
de Justiça, por exemplo. 

Mas se pararmos por aqui, de nada servirá o banco de dados, por maior e mais 
completo que ele seja. 

Um sistema de informações nada mais é do que um dos instrumentos do novo 
modelo de gestão. Mas nem mesmo é o mais importante, posição ocupada, por exem
plo, pelos órgãos de planejamento e análise, cuja criação é fundamental. 

Esse sistema deve ser: 10) amplo o suficiente para dar ao MP um conhecimen
to preciso e detalhado da realidade social; 20) engenhoso o bastante para permitir 
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qualquer tipo de cruzamento que se queira produzir entre as informações armazena
das; 30 ) passível de constante ampliação da sua base de dados. 

Em vários dos demais itens citaremos exemplos de aplicação prática do banco 
de dados. 

IV. DEMOCRATIZAÇÃO DO USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

Nenhum dos órgãos da Administração Superior da atual estrutura do MP é 
adequado para assumir, sozinho, os encargos que virão da reengenharia institucional. 

Mas o órgão de planejamento e análise que imaginamos responsável pelo 
gerenciamento do sistema de dados deve ser caracterizado pelo pluralismo, ou seja, 
tem que contar com representantes de todos os atuais órgãos da Administração Su
perior e também da Classe (por que não?). 

Jamais poderemos falar em democratização do sistema de dados se a PGJ con
trolar esse órgão. Somente com composição paritária ele cumprirá a tarefa de 
implementar o novo modelo de gestão. 

Cabe lembrar que todos os órgãos necessitam do banco de dados para melhor 
desempenhar suas funções. Exemplos: o Conselho, para uma aferição mais objetiva 
do merecimento; a Corregedoria, para avaliações correcionais mais justas; o Orgão 
Especial, para melhor decidir sobre a criação e desnomenclaturação de cargos; e a 
Procuradoria-Geral, para profissionalizar as decisões administrativas e gerenciais. 

V. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

No momento final da implantação do novo modelo de gestão o ideal é que o 
banco de dados institucional se torne aberto a toda a sociedade, salvo em relação às 
informações que exijam sigilo ou tenham caráter exclusivamente pessoal. 

Se mantiver o trabalho que desenvolve em prol da sociedade, o MP não deve 
temer se expor. Isso nos fortalecerá e ampliará a legitimidade para podermos atuar 
como advogados do interesse social. 

Internamente, porém, o novo modelo propiciaria de imediato um grande "cho
que de transparência", sobretudo se compararmos com a situação atual. 

No seio do MP muito se fala em transparência. Mas diversas decisões, muitas 
delas de extrema importância, são tomadas sem que a Classe tenha sequer um rastro 
de conhecimento da base de dados que as embasou (se é que essa base existe). 

Um exemplo: quando a PGJ propõe a criação de um cargo, sobre o que se 
baseou essa proposta? Foi feita uma média comparativa com a produtividade de 
todos os cargos de igual nível (entrância)? Se essa produtividade é muito superior ou 
inferior à média, realizou-se uma pesquisa in loco para confirmar se a solução ade
quada é criar um novo cargo? Ou bastaria melhorar a estrutura de apoio? 

Com o novo modelo de gestão em funcionamento, os dados estariam disponí
veis a qualquer Promotor ou Procurador de Justiça que quisesse consultá-los e deci
sões como essas seriam tomadas num ambiente muito mais aberto e democrático, 
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afastando suspeitas de favorecimento político na tomada de certas decisões e permi
tindo que toda a Classe se envolva na escolha dos rumos institucionais. 

VI. MelHORIA NO ORÇAMENTO 

Com a redemocratização do país, mudou sensivelmente a estratégia para con
vencer o Poder Executivo a aquinhoar este ou aquele órgão com fatia orçamentária 
mais significativa. 

Os governos ditatoriais destinavam recursos conforme o relacionamento man
tido com uma Instituição, desde que ela não incomodasse o regime. 

Mas em um país de imprensa livre e com liberdade de expressão, a distribui
ção de recursos pelo governante leva muito em conta o retorno político que os inves
timentos em determinada área trarão. 

Hoje, a pressão popular influencia muito a divisão do orçamento. Sobretudo a 
pressão advinda dos meios de comunicação e dos formadores de opinião. 

Dentro dessa nova lógica e consideradas as tremendas carências sociais brasilei
ras, quem leva vantagem na disputa por orçamento mais graúdo? Claro que as Insti
tuições e os órgãos cujas atuações tenham avaliação positiva da sociedade. 

Mas não é o nosso caso? Sem dúvida. O MP ainda é um dos mais respeitados 
organismos estatais e sua atuação tem, em geral, o respaldo da população. 

Ocorre que o bom conceito do MP cada vez mais é sustentado por iniciativas 
individuais, sem que a sociedade (sobretudo seu nicho mais organizado) perceba 
claramente as diretrizes institucionais no seu todo. 

Com o passar do tempo, a falta de um plano geral de atuação homogêneo e a 
ausência de resultados práticos, estatisticamente demonstrados, enfraquece o MP. 

Lembremos que a batalha por recursos do Estado é feroz e nossos "adversários" 
lidam com os mesmos interesses sociais por nós defendidos, como saúde, educação, 
segurança, habitação, transporte etc. Além disso, a capacidade estatal de geral receita 
é limitada e sua distribuição segue prioridades estabelecidas também em conformi
dade com os anseios dos eleitores. 

Agir com extrema competência e mostrar ao governo e à sociedade, com dados 
concretos de produtividade, o quão importante somos. Essa é a saída para o MP 
evitar eventual asfixia orçamentária e ter a porta aberta para novos investimentos, em 
qualquer área. 

Um exemplo. Há muitos anos um Promotor do Interior paulista, visando à 
redução dos níveis de evasão escolar, convocou os pais que não matricularam os 
filhos no ensino fundamental e os advertiu do disposto no art. 246 do Código 
Penal (abandono intelectual). Isso trouxe resultados alentadores e de fácil 
mensuração. 

A pergunta que não quer calar: tem o MP de São Paulo, ao toque de uma 
tecla de computador, condições de informar quantas Promotorias tiveram iniciativa 
semelhante? Nas cidades em que se atuou dessa forma, sabe qual o percentual de 
redução da evasão escolar? 
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A resposta a estas questões, que é negativa, revela como temos "jogado no 
lixo", ano a ano, dados que revelariam quão eficaz pode ser nossa atuação. E nin
guém, nem governo, nem sociedade, negaria ao MP maiores investimentos na área 
(contratação de assistentes sociais, por exemplo) . 

VII. MELHOR RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE E AUDIÊNCIAS 
PÚBLICAS 

Antes da Constituição de 1988, a forma de atuação e as atribuições do MP em 
regra não incomodavam os Poderes do Estado e a elite política e econômica do país. 

Todavia, após a profunda alteração em nosso perfil constitucional, quando 
recebemos a incumbência de defender os valores mais caros à sociedade e à democra
cia, o quadro mudou. 

Pessoas poderosas, outrora intocáveis, passaram a ser processadas. Práticas po
líticas condenáveis, mas costumeiras, começaram a sofrer questionamentos judiciais 
pelo MP. 

Nenhuma autoridade omissa no atendimento das demandas sociais pôde, des
de 88, sentir-se a salvo da fiscalização e cobrança de Promotores e Procuradores de 
todo o país. 

Com o passar do tempo, o exercício escorreito de suas atribuições gerou des
gaste para o MP em esferas de grande peso político e econômico, seguindo-se o 
contra-ataque sob diversas formas : tentativas de desqualificar nossa atuação, ante
projetos de lei visando à instituição da "mordaça" e à redução de prerrogativas e 
atribuições etc. 

Honrosas exceções à palte, a realidade é que grande parte da classe política, 
sobretudo quando ascende ao poder, nos vê como "inimigos", a nós dispensando 
tratamento compatível com essa condição. O mesmo se diga dos detentores do poder 
econômico, quando têm seus interesses contrariados pela ação do MP. 

Evidentemente que esse tipo de desgaste não deve fazer com que nos afaste
mos um milímetro do destino que o legislador constituinte nos reservou: a defesa do 
interesse social, principalmente da parcela da população ainda excluída dos valores 
básicos relacionados à cidadania e à dignidade da pessoa. Até porque, é no apoio da 
sociedade civil que encontramos os pilares para nossa sobrevivência e crescimento. 

Mesmo assim, não estamos a salvo do risco de perdas ou retrocesso. 
À medida que a sociedade evolui, cresce também seu nível de exigência em 

relação à Instituição eleita pelos constituintes para defendê-la. Se deixarmos de res
ponder eficazmente às contínuas e cada vez mais complexas demandas sociais, corre
mos o sério risco de, cedo ou tarde, termos nossa legitimidade como "advogados" da 
sociedade questionada por ela própria. 

No plano estadual isso já se faz sentir, com o instrumento da federalização dos 
processos relativos aos crimes contra os direitos humanos. 

A população deve, a todo momento, sentir o quanto somos úteis. Mas não por 
meio de um trabalho de "marketing" calcado em formulações genéricas e desprovidas 
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de resultados práticos. Somente convenceremos a comunidade de que continuamos 
imprescindíveis se, mediante a apresentação de dados precisos e confiáveis, demons
trarmos que nossa atuação é fundamental para a redução das desigualdades sociais, 
para a melhoria das condições de vida e para a diminuição da criminalidade, por 
exemplo. 

Com um novo modelo de gestão, teremos condições de provar aos destinatári
os de nossa atuação que a sociedade brasileira, mais do que nunca, precisa de um MP 
forte e que vale a pena continuar emprestando o suporte que nos ampara na luta por 
um país mais justo. 

Nenhuma parceria séria, porém, é formada se um dos parceiros tem muito 
pouco a oferecer. 

Qyando o MP promove audiências públicas para eleger suas prioridades em 
determinada área, não pode chegar "de mãos abanando", à espera de que a sociedade 
civil traga todos os elementos necessários para a elaboração de um plano de atuação. 
Se o fizer, estará dando um largo passo rumo à perda de credibilidade. 

Salvo exceções, em geral as Promotorias e Procuradorias não dispõem de dados 
suficientes para dialogar no mesmo nível de diversos setores sociais organizados. Como 
regra, utilizamos as audiências públicas ou outras formas de contato com a comuni
dade para sairmos da situação de total desconhecimento da realidade social e, a partir 
de então, começarmos a formular uma política de atuação funcional . 

Isso traz duas conseqüências imediatas, igualmente graves: la) atrasa a atuação 
do MP, reduzindo sua eficácia; 2a) causa descrédito na população, para quem uma 
Instituição que não conhece os problemas e demandas sociais não deve ser capaz de 
solucioná-los. 

O novo modelo de gestão, com o banco de dados institucional a ele inerente, 
possibilitaria ao MP debater com as associações civis e ONGs no mesmo patamar. As 
audiências públicas serviriam então para que a Instituição adicionasse aos seus am
plos conhecimentos prévios as informações suplementares que a sociedade porventura 
pudesse oferecer. Teríamos, assim, uma via de mão dupla, com o MP fornecendo à 
comunidade elementos para que ela melhor compreendesse seus próprios problemas. 

Neste ponto da tese já é possível formular uma simulação de como o novo 
modelo de gestão, uma vez implementado, contribuiria para que o MP obtivesse 
novos investimentos, com o auxílio da sociedade: 10) o MP teria um banco de dados 
com todos os indicadores relevantes relacionados a qualquer área de atuação; 20

) a 
partir desses indicadores, somados às informações obtidas nos contatos com a socie
dade civil e ONGs, seriam traçadas estratégias para atacar os problemas tidos como 
prioritários (um verdadeiro plano de atuação), com prazo e metas a atingir; 30

) ao 
final do prazo estabelecido, os órgãos de planejamento e análise avaliariam e divulga
riam os resultados obtidos, inclusive mensurando os recursos necessários para manter 
ou melhorar a produtividade da Instituição; 40

) os resultados positivos, acompanha
dos do planejamento para o próximo período, serviriam como base para uma propos
ta séria e factível de aumento nos recursos orçamentários destinados ao MP; 50) os 
setores sociais que participaram da discussão sobre as prioridades institucionais pres-
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sionariam os Poderes Executivo e Legislativo a manterem intactos os investimentos 
previstos em nossa proposta orçamentária. 

VIII. INCLUSÃO DO MP NO CENTRO DO DEBATE DAS GRANDES 
QUESTÕES NACIONAIS 

De tempos em tempos somos surpreendidos com editoriais conclamando pela 
ampliação do uso das chamadas penas alternativas (ou não privativas de liberdade). 
Argumentam os editorialistas que não se justifica a permanência na prisão de delin
qüentes primários que não cometeram crimes graves. 

Não raro, o editorial é reafirmado, nas páginas internas do jornal, com opiniões 
no mesmo sentido, normalmente de "juristas" do governo e de advogados criminalistas. 

Enquanto isso, os Promotores e Procuradores que militam na área criminal se 
contorcem de indignação na cadeira de seus gabinetes ao ler o mesmo editorial. 

Não o fazem por serem contra as penas alternativas ou por desejarem que 
pessoas envolvidas pela primeira vez em delitos leves permaneçam encarceradas. Eles 
não se conformam porque, baseados na experiência profissional do dia a dia, sabem 
que a premissa do editorial é falsa e que a sociedade brasileira, atemorizada pelo 
aumento da criminalidade, está sendo enganada. 

De fato, não é difícil demonstrar que, hoje, é muito difícil ingressar no siste
ma prisional e a única política carcerária que vemos é o incremento do princípio da 
rotatividade no sistema carcerário. 

Transação penal, suspensão condicional do processo, suspensão do feito com 
base no art. 366 do CPP, suspensão condicional da pena, conversão da reclusão ou 
detenção em multa ou pena restritiva de direito (mesmo em caso de reincidência, 
desde que não seja "específica"), "prisão albergue domiciliar" etc. Como se vê, o cri
minoso terá imensas dificuldades para vencer todos esses "obstáculos" e, enfim, al
cançar a prisão. 

Salvo raríssimas exceções, portanto, os condenados presos praticaram crimes 
gravíssimos (roubo, latrocínio, estupro, tráfico de drogas, homicídio, extorsão medi
ante seqüestro) ou são reincidentes contumazes. 

Mesmo esses condenados, se conseguem a proeza de adentrar o sistema prisional, 
são continuamente "incentivados" a deixá-lo (liberdade provisória, habeas corpus, pro
gressões de regime, indultos cada vez mais amplos, facilitação de fugas pela concessão 
indiscriminada de "saídas temporárias" etc.). 

Se estamos diante de uma mentira, por que a indignação dos membros do MP 
não deixa de ser silenciosa e chega também à sociedade por meio da imprensa? 

Porque só podemos refutar semelhantes linhas editoriais com base no 
empirismo, em impressões que, apesar de aparentemente irrefutáveis, não são mais 
do que impressões. 

Se criticarmos o aumento do espectro de concessão de penas alternativas ou de 
indultos, sem termos dados precisos e objetivos, receberemos a pecha de "conserva
dores". Seremos "politicamente incorretos". 
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Qyal dificuldade teria o MP para montar um banco de dados em que constas
se, por exemplo: a) o número de vagas no sistema penitenciário e sua evolução ano a 
ano; b) o número de condenados que ingressam anualmente no sistema e seu perfil 
(principalmente o tipo de crime cometido e a pena imposta); c) o número de conde
nados que deixam anualmente as prisões e seu perfil (tipo de crime cometido, pena 
imposta e pena restante quando da libertação); d) o tipo de crime, a pena imposta e 
a pena restante dos beneficiados com a concessão de indulto; e) o número de penas 
alternativas concedidas e o perfil dos beneficiários. 

Munidos destes dados e com uma eficiente política de comunicação, o MP teria 
plenas condições de convencer a sociedade e os legisladores de que os últimos decretos 
de indulto só obedecem a uma lógica: esvaziar as prisões para evitar a superpopulação 
carcerária e suas nefastas conseqüências (esquecendo-se dos efeitos, ainda piores, de 
devolver às ruas indivíduos potencialmente perigosos e propensos à reincidência). 

O raciocínio acima desenvolvido vale para todas as áreas de atuação institucional, 
que desenvolveriam bancos de dados "temáticos". Estes, permanentemente alimen
tados, seriam autênticos manuais para a consulta de todos os interessados em conhe
cer, verdadeiramente, a realidade. Nenhuma lei seria editada desconsiderando as in
formações trazidas pelo MP e os meios de comunicação que insistissem em sustentar 
falácias veriam sua credibilidade reduzida a pó. 

IX. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS 

Qyando uma empresa fixa uma meta, isso não brota do nada. Dados prévios 
indicam um problema que deva ser corrigido ou um indicador a ser melhorado. 
Estabelecido o objetivo, mecanismos para atingi-lo são traçados. Findo o período 
determinado no planejamento, os números obtidos são cotejados com os anteriores e 
uma prestação de contas aos diretores da empresa é feita. Se o objetivo foi alcançado, 
mantendo-se o nível de satisfação dos consumidores, ótimo. Do contrário, uma 
reavaliação dos métodos é obrigatória. 

Nenhuma empresa trabalha baseada apenas em boas intenções e em objetivos 
vagos e genéricos ("precisamos melhorar nossos produtos" ou "temos que aumentar os 
lucros"). Sem um planejamento mais preciso e profissional, estará fadada à falência. 

Infelizmente, é assim que tem agido o MP em vários Estados. Em São Paulo, 
por exemplo, os planos gerais de atuação há anos vêm se caracterizando por cinco 
aspectos: 1°) exagero no número de objetivos (68 em 2001, 71 em 2002, 74 em 
2003, 34 em 2004 e 52 em 2005): 2°) metas genéricas e irreais; 3°) ausência de 
dados a justificar a eleição de determinada prioridade; 4°) silêncio quanto aos méto
dos a serem empregados para a consecução do objetivo; 5°) ao final do ano, falta de 
avaliação e divulgação dos resultados obtidos. 

Ora, já se tornou lugar comum afirmar que quem prioriza tudo não realiza 
nada. Eleger cerca de 70 metas para o período de um ano de atuação é irrealizável, 
sobretudo fora dos grandes centros, onde os promotores têm atribuição para mais de 
uma área de atuação. 
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Há muito tempo o Procurador de Justiça paulista Antonio Augusto Mello de 
Camargo Ferraz tem dito em palestras que o plano de atuação, quanto ao número de 
objetivos, deve ser semelhante à Campanha da Fraternidade da CNBB: um ou, no 
máximo, dois objetivos por área. 

Além de facilitar o envolvimento dos membros do MP e da sociedade, outras 
vantagens na adoção da idéia são: a) o impacto na mídia, pois não vemos como a 
imprensa possa interessar-se em anunciar e acompanhar um plano com dezenas de 
metas; b) o aumento da eficiência do MP nas áreas escolhidas, o que reduzirá even
tuais cobranças para que continuemos "cuidando de tudo"; c) o início de uma gestão 
profissional dos recursos orçamentários destinados a investimentos, que deverão ser 
alocados, preferencialmente, para as áreas eleitas como prioritárias. 

É claro que isso não significa abandonar as outras áreas. Ademais, os planos de 
atuação das Promotorias ampliarão (um pouco) o número de prioridades, com base 
nos reclamos específicos de cada Comarca ou região e nos elementos contidos no 
sistema de informações. Mas como nosso potencial humano e orçamentário é limita
do, opções devem ser feitas, com coragem e calcadas em dados da realidade social. 

Sem o novo modelo de gestão e o respectivo banco de dados, os diversos 
segmentos sociais terão dificuldades em aceitar a eleição de metas. Mas com os 
mecanismos propostos e, principalmente, com a análise e divulgação transparente 
dos resultados que a estratégia de priorização ensejar, as eventuais críticas serão 
diminutas e o grosso da sociedade civil caminhará conosco em busca de novas me
tas a serem atingidas. 

X. TRANSFORMAÇÃO DO PROMOTOR EM AGENTE POLíTICO 

Nos anos anteriores à promulgação da Carta de 1988, as lideranças do MP 
sabiam exatamente o que queriam: construir uma Instituição forte e independente, 
além de sedimentar no texto constitucional instrumentos fundamentais previstos na 
legislação ordinária (como o inquérito civil e a ação civil pública) . 

Da mesma forma que tinham plena consciência do destino que almejávamos, 
nossos líderes de então sabiam do risco que encerrava a opção que estávamos prestes 
a adotar. 

De fato, escolher a sociedade, sobretudo sua parcela menos incluída, como 
destinatária de nossas ações traria três espécies de perigos. 

O primeiro, o de trabalharmos bem, de acordo com o texto constitucional que 
acabava de nascer. Defender os menos favorecidos implica desagradar, não raro, a 
elite econômica e política, gerando adversários de grande poder de fogo . 

Por outro lado, se não cumpríssemos nossa missão, a pressão da sociedade por 
outras instituições que melhor a representassem não tardaria. E em um país com 
tantas desigualdades, mas com imprensa livre, essa pressão tende a ser enorme e não 
há político que a ela seja insensível, até por questão de sobrevivência. 

Uma terceira possibilidade, híbrida, seria o MP cumprir apenas razoavelmen
te seu mister e conseguir, ao mesmo tempo, desagradar a elite política e financeira e 
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não agradar suficientemente a parcela da sociedade composta pelos formadores de 
opinião. 

Apesar dos riscos antevistos, nossas lideranças não titubearam em lutar pelo 
atual arcabouço constitucional do MP. Porque perceberam também que, se optásse
mos pelo modelo antigo, de atuação meramente interveniente (mesma na área crimi
nal, na prática), fatalmente nos tornaríamos obsoletos dentro de uma sociedade in
justa, dinâmica e, em vários setores, efervescente. 

E desta forma foi construído no texto maior um novo MP, que transformou o 
Promotor, ao menos em tese, em autêntico agente político, assim entendido o servi
dor público que, dotado de prerrogativas, garantias e poderes diferençados, pode, 
com sua atuação, interferir ou influenciar a adoção de políticas públicas que trans
formem a realidade social. 

Conseqüência disso: do conjunto de atos inerentes à autuação do agente polí
tico, tudo é delegável, menos a decisão política de como e em que direção atuar (ou 
até mesmo a opção de deixar de atuar, se não for prioritário para a Instituição). 

Porém, a função do legislador terminava aí. Transformar a teoria em prática 
dependia unicamente do próprio MP. 

Mas nisso temos falhado, sobretudo em São Paulo, onde, principalmente na 
última década, o expressivo crescimento numérico do quadro de Promotores e Pro
curadores originou algo cujas conseqüências nefastas ainda estão por se revelar intei
ramente. 

Em São Paulo se tornou hábito dividir a atuação de cada membro do MP por 
finais de autos. A simplicidade da solução impede que o Promotor seja, na prática, 
agente político. 

O agente político precisa conhecer a realidade e ser capaz de, com sua atuação, 
modificá-la em prol da sociedade menos favorecida. Ora, como um Promotor conhe
cerá a realidade se atuar, por exemplo, apenas nos finais pares de uma determinada 
Vara Judicial? E a realidade contida nos feitos de final ímpar dessa Vara ou em todos 
os autos das demais Varas? Chegará ao conhecimento desse mesmo promotor? 

Do mesmo modo, a atuação desse promotor, ainda que eficaz, terá efeitos 
restritos à parcela da sociedade envolvida nos processos em que atua. Ampliemos esse 
quadro para todo o Estado e perceberemos como o modelo adotado destrói a unidade 
e a credibilidade da Instituição. 

Como explicar para a sociedade que a linha de atuação do MP é uma na 
Comarca "A" e outra na Comarca "B"? E que na Comarca "B" a atuação do MP na la 
Vara difere daquela desenvolvida na 2a Vara? E que na 2a Vara da Comarca "B" a 
forma de atuar dependerá da numeração do feito? ] 

Evidente que não se advoga a adoção de uma forma única e pasteurizada de atuar, 
o que engessaria a Instituição e afrontaria a independência funcional de cada membro do 
MP. Mas essa independência pode conviver com prioridades institucionais ampla e de
mocraticamente debatidas. Por essa razão surgiu o conceito de "Promotoria". 

É possível, claro, a especialização, sobretudo nas cidades maiores e de proble
mas mais complexos. Especialização, porém, não se confunde com divisão de atri-
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buições por finais de autos. É imperiosa uma solução que não faça o membro do MP 
perder a visão abrangente que deve ter da realidade que o cerca. 

O melhor exemplo de como um novo modelo de gestão pode fazer com que o 
Promotor se comporte como autêntico agente político está na forma de exercer o 
controle externo da atividade policial. 

Em São Paulo, contudo, toda a disciplina dessa atribuição apequena o Pro
motor e de modo algum traz efLcácia à atuação institucional. 

Em regra, após comunicação prévia ao Delegado titular, um ou dois Promoto
res comparecem ao distrito policial, sem nenhum dado concreto e objetivo a pautar a 
visita. Sabem que naquele distrito, por exemplo, há poucos flagrantes de tráfico de 
entorpecentes ou de "jogo do bicho". 

Nada mais, porém, do que impressões tiradas do dia-a-dia forense . No mo
mento da visita à repartição po licial, entretanto, nenhuma estatística possuem para 
amparar essa desconfiança, muito menos dados comparativos com outros distritos da 
cidade ou do Estado. 

Funcionários do MP? Nem sempre acompanham a visita, obrigando o pró
prio Promotor a lavrar a respectiva ata, instalado em uma sala improvisada cedida 
pelo Delegado de Polícia. Isso é função de um agente político? 

Mas ter de lavrar uma ata não é a maior queixa dos Promotores. Preocupa-os 
o fato de, sem dados prévios que orientem a fiscalização, correrem o risco de 
chancelarem eventuais irregularidades que, embora presentes, não são detectadas. 

Sempre ouvimos que o novo perfil constitucional exige dos Promotores e Pro
curadores que "saiam de seus gabinetes". Evidente que o sentido dessa previsão é o de 
que os membros do MP passem a conhecer a realidade social de uma maneira ampla, 
não aquela estampada unicamente nos autos judiciais. 

"Sair do gabinete", todavia, não significa a realização de visitas e diligências 
sem dados e planejamento prévios, sob pena de estes atos caírem no descrédito aos 
olhos da comunidade e das autoridades visitadas ou fiscalizadas . 

Um novo modelo de gestão poderia melhonir, e muito, a eficiência institucional 
nesse particular. Como? Fazendo com que o Promotor saia do seu gabinete sem 
deixá-lo fisicamente. 

Dispondo de um banco de dados, o Promotor não precisa comparecer ao dis
trito policial para perceber alguma irregularidade. Como os dados gerados pelos in
quéritos policiais instaurados passam diariamente por nossas mãos, qualquer espécie 
de cruzamento e simulação que se queira fazer é extremamente simples. 

Qyal a média para o encerramento de um inquérito policial em cada um dos 
distritos policiais do Estado? Qyal o percentual de inquéritos sobre tráfico de entor
pecentes dentro do universo de procedimentos de determinada delegacia? 

Qyalquer indagação que se imagine poderá ser respondida na tela do compu
tador do Promotor. E a informação obtida de um distrito policial poderá ser compa
rada com a média da cidade ou do Estado. 

Verificada uma distorção, então terá chegado o momento de deixar o gabinete 
- fisicamente - e comparecer à delegacia. Não mais para uma fiscalização empírica 
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ou por amostragem. Mas para uma investigação precisa e direcionada, amparada em 
elementos concretos e confiáveis. 

Essa é uma atuação típica de agente político! 

XI. AFERiÇÃO OBJETIVA DO MERECIMENTO 

Na iniciativa privada, inúmeros são os mecanismos para incentivar um funci
onário a produzir mais e melhor para sua empresa. Desde as óbvias melhorias salariais 
e ascensão funcional, até benefícios menos tradicionais (participação nos lucros ou no 
percentual das vendas, pagamentos de contas de transporte, celular, moradia e ali
mentação, cursos de aperfeiçoamento gratuitos, inclusive no exterior, dentre outros). 
Mesmo o risco de demissão faz parte dos "incentivos" para que um funcionário tenha 
o melhor desempenho possível. Claro que nem todas as promoções são feitas pelo 
merecimento. Apaniguados e injustiças certamente existem nas empresas privadas, 
mas acabam por gerar perda de eficiência e redução dos lucros, de modo diretamente 
proporcional à importância dos cargos preenchidos por outros critérios que não o 
mérito. 

No setor público, porém, a realidade é outra. E no MP verificamos que o 
merecimento é o único mecanismo disponível de recompensa ao bom desempenho 
funcional. 

E esse mecanismo valoriza os melhores e mais dedicados Promotores? Há um 
sistema voltado para uma avaliação objetiva dos que pretendem ascender funcional
mente? 

Não é preciso nenhum estudo mais aprofundado para responder negativa
mente a essas questões. 

Um Promotor ou Procurador que exerça funções idênticas a de um colega, só 
que de maneira muito mais eficiente para a sociedade e para a Instituição, nenhuma 
vantagem desfruta. Ganha a mesma coisa - ou menos, dependendo das vantagens 
pessoais ou da disponibilidade para acumulações. 

Esse denodo não será reconhecido nem no momento da movimentação na 
carreira, isso enquanto não se desenvolver um sistema de dados que permita uma 
avaliação justa, objetiva e transparente do merecimento. 

Então, o que motivaria o Promotor dedicado à transformação da realidade 
social a continuar trabalhando do mesmo modo durante toda a sua carreira? Somente 
o idealismo e a boa vontade, ambos finitos. 

Jamais se soube de um sistema sustentado exclusivamente no idealismo e na 
boa vontade de seus membros. Cedo ou tarde ele rui. 

Não é preciso ficar apenas na teoria. Qyantos de nós não presenciamos exce
lentes colegas perderem o elã depois de não verem reconhecido seu merecimento em 
seguidos concursos de promoção ou remoção? 

Se o merecimento é a única ferramenta concreta de premiar o bom desempe
nho de um Promotor ou Procurador, nada mais natural do que ampliar sua partici
pação quando se fala em movimentação na carreira. 
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Todavia, o que temos visto é justamente o contrário. No dois terços dos cargos 
era posto em concurso por merecimento e um terço por Antigüidade (art. 59 do 
Decreto-Lei Complementar n. 12170, à época a LONMP). Hoje, pelo art. 93, II, 
da CF, os cargos são postos em concurso por antigüidade e merecimento na mesma 
proporção e se exige que, no merecimento, o Promotor figure na primeira quinta 
parte da lista de antigüidade (salvo se não houver, com tais requisitos, quem se inte
resse pelo cargo em disputa). 

Se a antigüidade tem, hoje, peso predominante na movimentação da carreira, 
é porque a avaliação do merecimento está totalmente desacreditada dentro do Minis
tério Público, em geral pelas seguintes constatações: a) o sistema de merecimento é 
injusto, indevidamente politizado e gera favorecimentos em razão de amizade ou 
inimizade, afinidade ou rivalidade política; b) não existe mecanismo efetivo e confiável 
de coleta de informações sobre os Promotores que disputam um concurso para pro
moção/remoção; c) não existem critérios claros, objetivos e preestabelecidos para a 
avaliação do mérito dos candidatos. 

Para a Instituição, é péssimo ter membros desmotivados por saberem que, por 
melhor que atuem, isso dificilmente trará reflexos positivos na movimentação na 
carreira. Reverter esse quadro, valorizando os melhores profissionais, é sinônimo de 
boa gestão de recursos humanos. E se o Conselho Superior quer continuar forte 
como órgão da Administração Superior do MP, não pode negligenciar tão relevante 
atribuição. 

XII. DESPOLlTIZAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E GERENCIAIS 

A Carta de 88, na distribuição de poderes e atribuições consagrou o sistema de 
"freios e contrapesos", para com isso impedir que uma Instituição tivesse poder exa
gerado, a ponto de se tornar incontrolável. Para tanto, mecanismos de controle foram 
concebidos, dentro e fora de cada Instituição. 

Seria utópico esperar que a Constituição fosse totalmente eficaz nesse propó
sito. Mas algumas omissões, não corrigidas pela legislação infraconstitucional, trou
xeram desequilíbrios que o tempo se encarregou de mostrar com bastante clareza. 
Um deles está no MP e tem influenciado sobremaneira nosso sistema político, de 
modo a torná-lo maléfico ao desenvolvimento institucional. 

Um dos pressupostos do regime democrático é que o sistema eleitoral permita 
a alternância de poder. Mas não basta que essa possibilidade seja meramente formal. 
De que adianta poder se candidatar a determinado cargo se o sistema reserva ao 
adversário condições muito mais vantajosas? Na política externa, essas condições se
riam o tempo desproporcional de propaganda eleitoral, recursos financeiros díspares, 
cobertura parcial da mídia etc. 

Em muitos Estados, temos um sistema eleitoral que, formalmente, enseja a 
alternância de poder na Chefia do MP, mas, na prática, a impede. 

Ao ampliar o colégio eleitoral para a escolha do PC] e prever o voto de todos os 
membros ativos do MP, a Lei n. 8625/93 (LONMP) acabou criando, involuntaria
mente, uma distorção. 
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Qyando a lista tríplice dos candidatos a PGJ era feita apenas pelos Procurado
res de Justiça, o poder de designação tinha reduzida influência no resultado. O PGJ 
pouca ou nenhuma ascendência possuía sobre a vida pessoal e profissional dos eleito
res que determinariam a composição da lista tríplice. 

T udo mudou com a extensão do direito a voto aos Promotores. Simples atos 
administrativos e de gestão do PGJ passaram a ser decisivos nas disputas políticas 
para a Chefia da Instituição. O poder de designar produziu vantagem político-elei
toral tremenda para o PGJ se reeleger ou fazer seu sucessor. E por não ter sido 
antevista essa distorção, o legislador não criou, à época, nenhum "freio" ou "contrape
so" para evitá-la. 

Basta ver que nas cerca de cento e trinta e cinco eleições para PGJ realizadas 
desde 1993 (cinco eleições, em média, em cada uma das 26 unidades da federação e 
no Distrito Federal) são quase inexistentes os casos em que um PGJ candidato à 
reeleição ou o nome claramente identificado a ele não tenha sido o que recebeu o 
maior número de votos pela classe. Coincidência? Ou é possível crer em 135 gestões 
de tal modo brilhantes a ponto de justificar a reiterada derrota da oposição? 

Esse quadro produz seriíssimos efeitos institucionais, todos negativos. O prin
cipal deles é que o Chefe da Instituição, cujo interesse de manter seu grupo político 
no poder é legítimo, passa a agir movido apenas ou preferencialmente por esse obje
tivo, relegando o avanço do MP a plano secundário. 

Desaparece o projeto institucional. Nasce o projeto de manutenção do poder a 
qualquer custo, sem que aqui estejamos acusando este ou aquele PGJ, deste ou da
quele Estado, de haver usado as designações com fins eleitorais. Qyeremos chamar a 
atenção para o fato de que o sistema vigente conspira para isso. 

Por acreditar que seu projeto é o melhor para a Instituição, um PGJ, ainda 
que bem intencionado de início, sofre a irresistível tentação de desvirtuar o exercício 
da atribuição de designar promotores, fazendo-o com certa carga de motivação polí
tico-eleitoral. Somente assim, pensa no íntimo, ele permaneceria no poder tempo 
suficiente para implantar seu projeto. 

Todavia, há uma linha muito tênue entre o uso tímido do instrumento desvir
tuado e o fisiologismo escancarado. Sem que se perceba, essa fronteira é naturalmente 
transposta, assim como é natural o abandono paulatino das "boas intenções" iniciais. 

Ninguém pode, em sã consciência, afirmar categoricamente que sabe as ra
zões que levam um PGJ a tomar determinadas decisões, como as relacionadas às 
designações. 

Alguns dos que passaram pela Chefia da Instituição certamente buscaram o 
ganho eleitoral. Os que assim não procederam, todavia, também podem ter errado na 
maioria das vezes, por se basearem exclusivamente no empirismo ou nas "queixas" 
dos interessados, não raro exageradas. 

A observação empírica até pode funcionar em Instituições pequenas. Jamais 
será eficiente, contudo, em um ente com mais de 1700 membros, como o MP paulista. 

Assim, mudanças são necessárias. Nenhuma delas, porém, poderá prescindir 
da objetividade e isenção. Seria a solução definitiva do problema. 
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Com um abrangente sistema de dados, sobraria pouco espaço para a "politização" 
de decisões que, pela sua natureza, devem ser baseadas unicamente em critérios téc
nICos. 

Outras providências contribuiriam para o que chamamos de "despolitização" 
das decisões administrativas e gerenciais. 

Poderíamos pensar no fim do instituto da reeleição. É um debate válido, mas, 
como alternativa isolada, nem de longe resolveria o problema. 

Outra possibilidade seria a mudança do órgão responsável pelas designações. 
Em alguns Estados, por exemplo, a Corregedoria-Geral exerce essa atribuição. Isso 
deveria implicar, contudo, outra forma de "contrapeso", como uma "quarentena" do 
Corregedor antes de se candidatar a outro cargo na Instituição. 

O ideal, talvez, seria a decisão final caber a um órgão colegiado, numerica
mente pequeno. Um conselho ou comitê gestor do sistema de dados, aventado no 
item lU desta tese, teria as melhores condições de aferir as necessidades institucionais, 
como a alocação de substitutos, funcionários e equipamentos, sem a contaminação 
de parâmetros outros que não os exclusivamente técnicos. 

São sugestões que devem ser discutidas com maior profundidade. Mas, indepen
dentemente de quem for encarregado das designações e de outras decisões gerenciais 
importantes, não poderá, jamai , prescindir da objetividade e da isenção no seu exercício. 

XIII. AVALIAÇÕES CORRECIONAIS MAIS JUSTAS 

Segundo o art. 17 da LONMP (Lei nO. 8.625/93), a Corregedoria-Geral "é o 
órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros 
do Ministério Público". 

Esse dispositivo, que comporta interpretação abrangente, não pode ser anali
sado em descompasso com o perfil institucional estabelecido pelos arts. 127 a 129 da 
Constituição Federal. 

Como é inquestionável a função do MP de "advogado do interesse social", 
forçoso concluir que a CGMP deve preocupar-se mais com: a) a produtividade e a 
eficácia do trabalho dos Promotores em prol da sociedade; b) o fato de o Promotor 
seguir ou não as prioridades institucionais estabelecidas nos planos de atuação (atri
buição expressa, ao menos em São Paulo - art. 42, IV, da Lei Complementar Esta
dual n. 734/93); c) eventuais desvios éticos do Promotor ou Procurador. E menos 
com: d) o excesso de prazo nas manifestações; e) falhas de redação ou português; f) 
entendimento jurídico não adequado em questões de menor importância. 

Demora nas manifestações, pecadilhos contra a língua portuguesa e posições 
jurídicas equivocadas são absolutamente irrelevantes? Claro que não. Mas estão de 
longe de constituir, no MP de hoje, a fonte mais confiável de avaliação de um Pro
motor. Basta perguntar a qualquer cidadão o que espera de nós! 

Com um banco de dados institucional operando em sua plenitude, o 
Corregedor e sua equipe teriam uma visão muita mais precisa de quais são os Pro
motores cuja atuação é eficiente e comprometida com a transformação da realidade 
social injusta. 
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Removeria, também, obstáculos quase intransponíveis. Por exemplo: os 2.000 
mil cargos do MP de São Paulo (nem todos providos) se distribuem em 376 Promo
torias e a mais distante delas (Rosana) está a 762 km da Capital, sede da Corregedoria
Geral. Em Estados com dimensão territorial igual ou superior a São Paulo, por mai
or que seja o número de visitas, muitas Promotorias e Promotores ficam anos sem 
qualquer tipo de fiscalização direta, o que conduz a avaliações insuficientes ou 
distorcidas de suas atuações. 

Propomos como solução, dentro do novo modelo de gestão, algo como 
"correições à distância", que não exclui o contato físico da CGMP com o Promotor 
fiscalizado e, mais importante, com a comunidade afetada por sua atuação. Ao con
trário, pretende aprimorar essas imprescindíveis visitas pessoais. 

Se é impossível passar por todas as Promotorias durante a gestão de um 
Corregedor-Geral, a solução, como em todos os setores da Instituição, é estabelecer 
prioridades. 

Em primeiro lugar, é preciso aumentar e melhorar a estrutura da CGMP. Isso 
não significa um número maior de assessores e sim a existência de funcionários qua
lificados para auxiliar a CGMP na análise das inúmeras informações à disposição 
desse órgão. 

Assim, a Corregedoria poderia reservar suas visitas pessoais aos casos em que os 
cruzamentos de dados revelassem trabalhos muito acima ou abaixo da média. A 
vistoria in loco, direcionada pelos dados previamente cruzados e analisados, serviria 
apenas para confirmar ou desmentir essas atuações extremadas . 

Se confirmadas, as atuações muito acima da média deveriam ser divulgadas 
amplamente para servir de paradigma à toda a Instituição e como "marketing" 
institucional perante a sociedade. Já a confirmação das atuações muito abaixo da 
média imporia ao Corregedor o exercício de sua atribuição orientadora ou punitiva. 

Fazemos questão de destacar a necessidade de confirmação dos extremos reve
lados pelos cruzamentos de dados, porque a frieza dos números pode gerar injusti
ças. Sobretudo se considerarmos que as informações exigidas pela CGMP nos rela
tórios mensais em geral não são suficientes para mostrar de forma ampla o espectro 
da atuação funcional de um Promotor. 

De fato, é perfeitamente possível determinado Promotor ofereça denúncias e 
proponha ações civis públicas em quantidade bem abaixo da média dos seus colegas 
que atuam em Promotorias do mesmo porte. Mas uma análise mais detida na visita 
pessoal pode revelar, por exemplo, que em acordo celebrado no bojo de um único 
inquérito civil esse Promotor produziu benefícios sociais mais relevantes do que em 
todas as denúncias e ações civis públicas da Comarca. 

XIV. SíNTESE DOGMÁTICA (CONCLUSÕES) 

1) É necessário que o MP adote um novo modelo de gestão como forma de, 
enfim, implementar inteiramente seu perfil constitucional e transformar seus mem
bros em autênticos agentes políticos. 
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2) O sistema de informações, mera ferramenta do novo modelo de gestão, deve 
ser: a) amplo o suficiente para dar ao MP um conhecimento preciso e detalhado da 
realidade social; b) engenhoso o bastante para permitir qualquer tipo de cruzamento 
que se queira produzir entre as informações armazenadas; c) passível de constante 
ampliação da sua base de dados. 

3) É fundamental que o banco de dados institucional: a) seja gerido por todos 
os órgãos da Administração Superior e, se possível, conte com a participação de re
presentantes da primeira instância; b) seja aberto a todos os membros da Instituição 
e, no futuro, também à socieda.de. 

4) Com um novo modelo de gestão, o MP poderá mostrar à sociedade, com 
dados concretos, a eficácia de ua atuação como agente tramformador da realidade 
social injusta. 

5) São inúmeras as conseqüências positivas para o MP se adotar um novo 
modelo de gestão, destacando-se: 

a) a possibilidade de melhorar sua participação na divisão do orçamento do 
Estado; 

b) a melhoria no relacionamento com a sociedade, sobretudo durante as audi
ências públicas; 

c) a inclusão do MP no centro do debate das grandes questões nacionais; 
d) o estabelecimento de prioridades em consonância com os anseios da comu

nidade e a fixação de metas factíveis; 
e) a efetiva transformação do Promotor em agente político; 
f) a implantação de um sistema objetivo, transparente e justo de aferição do 

merecimento; 
g) a despolitização das decisões administrativas e gerenciais dos órgãos de Ad

ministração Superior; 
h) o estabelecimento de avaliações correcionais mais abrangentes e justas. 
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o MINISTÉRIO PÚBLICO E A COMPOSiÇÃO DOS 
TRIBUNAIS ElEITORAIS* 

Sérgio Neves Coelho, José Carlos Rafful 

Procuradores de Justiça/SP 

1. INTRODUÇÃO 

Consoante dispõe o art. 127, caput, da Constituição Federal o Ministério 
Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incum
bindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
e individuais indisponíveis. A inclusão da defesa do regime democrático encontrou 
inspiração na Carta Magna lusitana, que em seu art. 219°. Segundo J. J. Gomes 
Canotilho, o Ministério Público "colabora no exercício do poder jurisdicional, so
bretudo através do exercício da acção penal e da iniciativa da defesa da legalidade 
democrática!" (cf. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed., Coimbra: 
Almedina, p. 665) . 

Hugo Nigro Mazzilli, em obra que cuida especificamente do Ministério 
Público, assim aborda a atuação da instituição na defesa da democracia: 

"Ora, para tornar concreto o mandamento constitucional de que o Ministério 

Público está a serviço da defesa do regime democrático, mister é que tome ele, por 

exemplo, a iniciativa de propor mandado de injunção, quando a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucio

nais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, 

como, por exemplo, a falta de regulamentação da participação popular nas deci

sões políticas, que pelo plebiscito, que pelo referendo, quer pela iniciativa do 

processo legislativo; mister é que proponha ações diretas de inconstitucionalidade 

por omissão de medida para tornar efetiva norma constitucional; mister é que 

intervenha na fiscalização de todo o processo eleitoral, bem como nas hipóteses de 

perda ou suspensão de direitos políticos, e no zelo do livre foncionamento dos partidos 

políticos." - cf. Regime jurídico do Ministério Público: análise da Lei Orgânica 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Colaboradores: Josinéia Fogaça Alves e Suzana Aparecida de Oliveira. 
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Nacional do Ministério Público, aprovada pela Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro 
de 1993. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1996, p. 77, grifos nossos). 

Se nossa Carta Magna conferiu tão importante atribuição ao Ministério Pú
blico, olvidou-se, contudo, de sua participação nos Tribunais Eleitorais, ao contrário 
do que ocorre em todas as demais jurisdições, como a seguir veremos. 

2. A PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA COMPOSiÇÃO DOS 
TRIBUNAIS 

A Lei Fundamental, em seu art. 104, inciso lI, ao cuidar da composição do 
Superior Tribunal de Justiça, nela incluiu a participação, alternativamente, de mem
bros do Ministério Público Federal, Estadual e dos Territórios, dividida tal cota em 
partes iguais com a nobre classe dos advogados. 

Por sua vez, na composição dos Tribunais Regionais Federais, um quinto de 
seus quadros é destinado aos membros do Ministério Público Federal e advogados, 
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, nos termos do art. 107, inciso 
I, da Constituição Federal. 

Também no Tribunal Superior do Trabalho há a participação de membros do 
Ministério Público do Trabalho e de advogados, na proporção de um quinto, como 
se vê do art. 111-A, inciso I, da Lei Fundamental. 

Igualmente a Lei Maior prevê a participação de um membro do Ministério 
Público Militar na composição do Superior Tribunal Militar, como se depreende do 
art. 123, parágrafo único, lI. 

Saliente-se, por último, a existência de norma geral, insculpida no art. 94 da 
Carta Magna, a qual estabelece que um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais 
Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios será compos
to de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advo
gados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de 
efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representa
ção das respectivas classes. 

3. A COMPOSiÇÃO DOS TRIBUNAIS ELEITORAIS 

Segundo o art. 119 da Constituição Federal o Tribunal Superior Eleitoral 
compor-se-á, no mínimo, de ete membros, escolhidos: 

1) mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) três juízes dentre os membros do Supremo Tribunal Federal; 
b) dois juízes dentre o Ministros do Superior Tribunal de Justiça; 

lI) por nomeação do Presidente da República, dois juízes dentre seis advogados de 
notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. 
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Por sua vez, o art. 120 da Carta Magna, estabelece que haverá um Tribunal 
Regional Eleitoral na Capital de cada Estado e no Distrito Federal. Dispõe, ainda, o 
§ 10 desse artigo, que os Tribunais Regionais Eleitorais compor-se-ão: 

I - mediante eleição, pelo voto secreto: 

a) de dois juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiçaç 
b) de dois juízes, dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de IJustiça; 

II - de um juiz do Tribunal Regional Federal com sede na Capital do Estado 
ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, escolhido, em qualquer 
caso, pelo Tribunal Regional Federal respectivo . 

III - por nomeação, pelo Presidente da República, de dois juízes dentre seis 
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de 
Justiça. 

V eriflca -se, pois, grave omissão do texto constitucional, ao prever o Ministério 
Público como guardião da legalidade democrática e, ao mesmo tempo, afastá-lo da 
composição dos Tribunais Eleitorais, deferindo, contudo, a partipação dos nobres 
advogados nessas Cortes. 

Sugere-se, por isto, que o M inistério Público passe a integrar tanto o Tribu
nal Superior Eleitoral como os Tribunais Regionais Eleitorais, na mesma proporção 
dos membros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

Assim, o Tribunal Superior Eleitoral passaria a contar com no mínimo nove 
membros, sendo dois dentre os membros do Ministério Público, divididos 
paritariamente entre o Ministério Público Federal e dos Estados e Territórios, no
meados pelo Presidente da República, dentre lista tríplice encaminhada pelo Supre
mo Tribunal Federal, lista esta escolhida de outra, sêxtupla, na forma do art . 94 da 
Carta Magna. Por sua vez, os Tribunais Regionais Eleitorais, também teriam o acrés
cimo de mais dois integrantes, sendo um do Ministério Público Federal e outro do 
Ministério Público Estadual, nomeados pelo Presidente da República, com escolha 
de lista tríplice indicada pelo Tribunal de Justiça, escolhida de outra, sêxtupla, tam
bém na forma do art. 94 da Carta Manga. 

4. CONCLUSÕES 

P) A Constituição Federal estabeleceu o Mnistério Público como guardião 
da legalidade democrática, mas olvidou-se da indicação de seus membros na compo
sição dos Tribunais Eleitorais, ao contrário do que ocorre em relação a outras Cortes. 

2a) A Constituição Federal deve ser alterada para prever, expressamente, a 
presença do Ministério Público no Tribunal Superior Eleitoral. Este deve ter o acrés
cimo de mais dois integrantes, sendo um do Ministério Público Federal e outro do 
Ministério Público Estadual, nomeados pelo Presidente da República, dentre de 
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lista tríplice encaminhada pelo Supremo Tribunal Federal, lista esta escolhida de 
outra, sêxtupla, na forma do art . 94 da Carta Magna. 

3a) A Constituição Federal também deve ser alterada para prever, expressa
mente, a presença do Ministério Público nos Tribunais Regionais Eleitorais. Estes 
devem ter o acréscimo de mais dois integrantes, sendo um do Ministério Público 
Federal e outro do Ministério Público Estadual, nomeados pelo Presidente da Re
pública, com escolha dentre lista tríplice indicada pelo Tribunal de Justiça, escolhi
da de outra, sêxtupla, também na forma do art. 94 da Carta Magna. 

730 XVI CON GRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LICO 



Grupo de Trabalho Setorial 

SAÚDE 



MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVINDO PARA A 
EXECUÇÃO DE pOlíTICAS SOCIAIS VISANDO A 
PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA 

SAÚDEPÚBlICA* 

Rosana Araújo de Sá Ribeiro Pereira 

Promotora de JustiçalPRl 

1. JUSTIFICATIVA 

Após um breve histórico acerca da saúde pública, dá-se uma abordagem a 
respeito da saúde como direito constitucional fundamental, da aplicabilidade das 
normas constitucionais e do papel do Ministério Público nesse tema, passando à 
apresentação de alternativas extrajudiciais, mediante exemplos de trabalhos realiza
dos na comarca de Campo Mourão/PR, objetivando promover, proteger e recuperar 
a saúde pública, sem a necessidade de acionar o Poder Judiciário. 

2. INTRODUÇÃO, HISTÓRICO E FUNDAMENTAÇÃO 

o tema a ser abordado na presente explanação, o núcleo essencial do debate a 
empreender, é, fundamentalmente, o que o representante do Ministério Público 
deve fazer para cumprir de forma regular, adequada, oportuna e, principalmente, 
satisfatória, as imposição constitucionais previstas no artigo 127 da carta magna, em 
relação à promoção, proteção e recuperação da saúde pública. 

As atribuições do Ministério Público, previstas na constituição federal, devem 
ser operadas a partir de uma imperiosa e inafastável necessidade de visualização do 
contexto social. 

A constituição de 88 é dirigente, ou seja, não se contenta em definir um 
estatuto de poder, atuando como "instrumento de governo", mas vai além, cuida de 
estipular programas e metas que deverão ser realizados pelo Estado e pela sociedade. 
Aponta uma nova ordem econômica e social que deseja ver implementada. 

O Ministério Público como guardião da sociedade, defensor do regime demo
crático, tem o dever institucional de velar pela garantia do direito à saúde, expressa
mente previsto no artigo 196 da carta magna, como sendo o conjunto integrado de 
ações, da iniciativa dos Poderes Públicos, voltados para a realização da nova ordem 
social, cujos objetivos são o bem estar e a justiça social. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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o presente trabalho emprega ênfase na parte final do artigo 196 da Carta Mag
na, onde se lê que a "saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 
agravos, o acesso universal e ig alitário às ações e serviços para sua promoção, proteção 
e recuperação", é nesse sentido que a atuação do Promotor de Justiça deve se pautar em 
sua comarca, trabalhar, direta e indiretamente, na promoção e proteção da saúde. 

As ações e serviços de saúde devem ser executadas pelo Estado, visando a cons
trução de nova ordem social, cujo objetivo é o bem estar de todos, essas "tarefas" são 
dirigidas de forma impositiva, ou seja, todos os poderes e a sociedade estão vincula
dos, não podendo, evidentemente, se furtar os membros do Parquet. 

A visão de saúde pública dos Promotores de Justiça, ao que me parece, deve ser 
a mesma apregoada pela OMS - Organização Mundial de Saúde, aliás, deve ser 
adotada por todos os profissionais de saúde, desde o secretário de saúde, chefe da 
vigilância sanitária, fiscais, trabalhando de encontro a melhoria da qualidade de vida 
da população. 

A Organização Mundial de Saúde considerou a saúde "princípio básico para a 
felicidade, as relações harmoniosas e a segurança de todos os povos", apresentando o 
conceito de saúde como sendo "o estado de completo bem-estar físico, mental e 
social e não apenas a ausência de doença". 

Saúde não é originariamente um conceito científico, mas uma idéia comum, ao 
alcance de todos. O conceito atual de saúde pública começa a se delinear no 
Renascimento, adotando os gregos um significado extremamente positivo, "o estado 
daquele que está bem na vida", a higiene alimentar e o exercício físico são considerados 
importantes elementos de cura. Platão estende um pouco mais o conceito de saúde, 
acrescentando o campo da alma e a necessidade de estar em harmonia com o corpo, 
uma mente sã em um corpo saudável. Nesse sentido, o equilibrio interno do homem, 
com a organização social e a na1ureza, são sinônimos de saúde para a antiguidade grega. 

Na Idade Média, embora se privilegie o equilíbrio na definição de saúde, 
através de tratados de ginásticas e dietas, surge a reação coletiva as epidemias, e os 
primeiros contornos da idéia de prevenção, através da identificação, afastamento e 
eliminação dos chamados contactos impuros, a melhor forma de prevenção. 

A idéia de proteção sanitária como política de governo, surge no início do 
século vinte, e são hierarquizadas três formas, hoje clássicas, de prevenção: a primá
ria, que se preocupa com a eliminação das causas e condições de aparecimento das 
doenças, agindo sobre o ambiente (saneamento básico, qualidade dos alimentos, 
ambiente de trabalho) ou sobre comportamento individual (exercícios e dieta, por 
exemplo); a secundária ou prevenção específica, que busca impedir o aparecimento de 
doença determinada, por meio de vacinação, dos controles de saúde; e a terciária, que 
objetiva limitar a prevalência de incapacidades crônicas ou de recidivas. 

No final do século XX, diante da ineficácia do sistema político e social, o 
Estado fez prevalecer a idéia de que a proteção das doenças é de responsabilidade 
pessoal, dos grupos, da família, a exemplo da AIDS, as estruturas Estatais passam a 
estabelecer prioridades não em virtude dos índices epidemiológicos, mas, sim, em 
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razão de análise econômica do custo benefício, resultando, na prática, em ausência e 
ineficiente prevenção. 

Embora a saúde esteja reconhecida como direito na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e na ONU, artigo 25, onde é afirmada como decorrência do 
direito a um nível de vida adequado, capaz de assegurá-la ao indivíduo e a família, 
com a chamada "globalização", os direitos de um povo se sobrepõem em relação aos 
direitos individuais ou de um grupo de pessoas, a exemplo da questão ambiental, 
através do uso indiscriminado de agrotóxicos, transgênicos, do controle de doenças e 
pesquisas em laboratórios. 

A contínua intervenção estatal nas questões relativas à saúde individual e cole
tiva revela a criação de uma "política de saúde", que por sua vez, não pode existir 
isolada devendo articular-se com projetos e diretrizes governamentais voltadas para 
outros setores da sociedade, tais como a educação, alimentação, habitação, transporte 
e trabalho. No conjunto, a presença e a atuação do Estado nessas áreas recebe o nome 
de Políticas Sociais, no dizer de Carlos Bertolli Filho. 

Inúmeros dispositivos constitucionais guardam relação com a necessidade de 
proteção a saúde: artigo 1° da Constituição Federal, ao estabelecer que um dos nm
damentos do Estado Democrático de Direito é a dignidade da pessoa humana; artigo 
3°, promoção do bem estar de todos; artigo 5°, inciso I; artigo 6°, direito social e 
artigos 196 a 200 da carta magna. 

Evidente que não há um Estado Democrático de Direito sem a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, entendida como um complexo de fatores sociais, 
desde o emprego com salário digno, a moradia, a educação, lazer, meio ambiente 
equilibrado. Salta aos olhos, por sua vez, e contraria todos os mais comezinhos prin
cípios da dignidade humana e bem estar social, um País em que uma família tenha 
que viver de recolher no chamado "lixão", os "restos" de alimentos desprezados por 
uma parte da população. 

No exemplo acima mencionado, evidencia-se que grande parte dos aparatos 
do Estado falhou, inicialmente, a geração de empregos, renda, impondo, pela ausên
cia de alternativa e oportunidade (ou alguém pode imaginar que foi uma escolha dos 
freqüentadores do "lixão"), ao pai de família, disputar, literalmente, com as aves de 
rapinas, urubus, o chamado "pão nosso de cada dia". A dois, o bem estar social, que 
não identificou a família em situação de risco, entenda-se como miséria absoluta, o 
não ter o que comer. Segue uma seqüência de falhas , comprometimentos, da saúde 
do trabalhador, da infância e juventude, do meio ambiente, aliás, um dos grandes 
embates desenvolvido nesta área constitui-se justamente a erradicação do trabalho 
infantil, e mais ainda, neste tipo de ambiente, totalmente inóspito. 

A situação acima explanada, infelizmente, freqüente em nosso País, em espe
cial nos grandes centros urbanos, vem de encontro ao previsto no artigo 197 da 
Constituição Federal, que disciplina os serviços de saúde como sendo de relevância 
pública, impondo diante da situação de iniqüidade da saúde, a adoção de políticas 
sociais combatendo a pobreza, falta de informação, desemprego e miséria, como fa
tores primordiais na promoção e proteção da saúde. 
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Dentro desta visão, a promoção da saúde destaca a importância da participação 
ativa das pessoas nas mudanças das condições sanitárias e na maneira de viver, condi
zentes com a criação de uma cultura de saúde. Com isto, as informações e conheci
mentos constituem valiosos in trumentos para a participação e as mudanças dos esti
los de vida nas comunidades. 

Os Estados membros da Organização Mundial de Saúde - OMS, há mais de 
20 anos, firmaram a Declaração de Jacarta sobre a Promoção da Saúde para o Século 
XXI, apresentando uma gama de requisitos determinantes da saúde para o século 
XXI, quais sejam: paz, abrigo, instrução, segurança social, relações sociais, alimento, 
renda, direito de voz das mulheres, um ecossistema estável, uso sustentável dos re
cursos, justiça social, respeito aos direito humanos e equidade. Apontam a pobreza, 
indubitavelmente, e, acima de tudo, a maior ameaça à saúde. 

A Conferência Internacional para a Promoção a Saúde, em Ottawa, Canadá, 
realizada há mais de dez ano , traçou cinco estratégias para a obtenção de maior 
eqüidade em saúde. São elas: elaboração de políticas públicas saudáveis; criação de 
meio ambiente que proteja a saúde; fortalecimento de ação comunitária; desenvolvi
mento de habilidades pessoais e reorientação dos serviços de saúde. 

Todavia, para a eficácia de referidas estratégias, há necessidade que as pessoas 
estejam no meio da ação de promoção de saúde e na tomada de decisões, ressaltando 
que o acesso à instrução e à inb rmação é essencial para alcançar a participação eficaz, 
somados ao direito de voz das pessoas da comunidade. 

Registre-se, neste momento, a importância dos Conselhos Municipais de Saúde, 
verdadeiro controle social e a importância do representante do Ministério Público 
ajudar na capacitação dos referidos conselheiros, comparecendo às reuniões e mais 
ainda, fornecendo subsídios para que a comunidade escolha representantes realmen
te interessados em desempenhar as atribuições de conselheiros, deixando de ser mero 
"joguete" das autoridades municipais, a mando de determinados interesses políticos. 

3. ESTRATÉGIA INSTITUCIONAL 

O conceito atual de saúde pública, como vimos acima, consiste na adoção de 
políticas sociais instrumentalizando ações preventivas assecuratórias da melhoria da 
qualidade de vida, o papel do representante do Ministério Público, por sua vez, deve ir 
ao encontro a essa política. O Promotor de Justiça deve "fazer a diferença" na comuni
dade, a idéia de mero acusador do crime, na saúde não pode corresponder a mero 
garantidor da entrega de medicamentos pelo Poder Público, embora seja extremamen
te importante assegurá-los aos que nos procuram com receitas onde são prescritos me
dicamentos que não foram enc ntrados na farmácia básica, e ignorados pelos represen
tantes do Poder Público que se limita a informar que não há previsão de entrega. 

Saúde não é simplesmente assegurar a entrega de medicamentos, a Promotoria 
de Justiça tem o dever institucional de ir muito mais além. 

Recentemente, durante uma reunião realizada a pedido da Promotoria de Jus
tiça de Saúde Pública da Comarca, em um município com cerca de 4.000 habitan-
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tes, há 40 Km da sede, objetivando levar informações a respeito da formação e atri
buições dos Conselhos Municipais de Saúde, antecipando-se a Conferência de Saú
de que estava para ser realizada e, segundo reclamações de moradores, conduzida sem 
a publicidade necessária e imprescindível para o verdadeiro controle social, percebi 
qual importante o papel do Promotor de Justiça. 

No local destinado à realização da reunião, o "salão de festas" da cidade onde 
são realizados seus maiores eventos, uma espécie de grande galpão, num dia muito 
chuvoso, por se tratar de um município eminentemente agrícola, aliás, como grande 
maioria dos pequenos municípios paranaenses e brasileiros, deparei-me com cerca de 
50 pessoas . No decorrer da explanação constatei a presença de professoras, diretoras 
de escola, donas de casa, representantes do comércio, da igreja, estudantes, que ouvi
ram atentamente as orientações, e, após uma série de perguntas, tive certeza de que 
aquele grupo certamente se encarregaria de levar adiante as informações trazidas na
quela tarde chuvosa. 

Reforcei meu pensamento da necessidade do Promotor de Justiça levar infor
mações à comunidade, aliás, informação é também uma das estratégias de promoção 
e prevenção de saúde pública. Informações diversas, não somente de suas atividades, 
no intuito de aproximá-lo da comunidade para o qual trabalha, mas também de 
outros profissionais que, assim como e em conjunto com o Promotor de Justiça, 
somam esforços e tem um objetivo comum: fazer o que estiver ao nosso alcance (às 
vezes, apesar de todos os esforços não conseguimos o resultado pretendido), para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Após o término da conversa uma senhora indagou: porquê o promotor estava 
ali, pois imaginava que o promotor só acusava ou então, em se tratando de saúde, 
iriam procurá-lo para "furar fila" e realizar algum exame ou cirurgia na rede pública. 
Comprovei que saúde é realmente uma mente sã em um corpo são, quando uma 
senhora fez uma reivindicação ao término da reunião: que voltassem a realizar na
quele local os bailes da terceira idade, pois era sua única diversão naquela pequena 
cidade. Foi colocada a necessidade de serem incluídos no Plano Municipal de Saúde, 
e desenvolvidos nos municípios, programas destinados à terceira idade, tais como a 
promoção do lazer, esportes, estendendo-se também para as crianças e adolescentes. 

Oportunamente, frisou-se que deve haver investimento na prevenção e pro
moção da saúde ao invés de preocupar-se, exclusivamente, em adquirir ambulâncias 
encaminhando os pacientes ao hospital do município pólo. 

Outro exemplo citado na referida reunião, foi de um município em que teria 
sido recentemente inaugurado um Posto de Saúde, entretanto, os bairros vizinhos 
continuavam apresentando altos índices de infecção e baixo índice de vacinação, fre
qüência das crianças nas escolas e creches. Indagados os moradores da situação pelo 
Conselho de Saúde, foram informados de que havia um córrego que ligava o bairro 
ao posto, tendo os moradores que atravessá-lo, originando o alto índice de doenças e 
a baixa freqüência nas escolas. Decidiu-se construir uma "pinguela", ao invés de 
adquirir uma nova ambulância ou construir outro posto de saúde, constituindo ver
dadeiro exemplo de 'política de saúde' construída pela comunidade. 
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Os exemplos acima citados têm o intuito de colocar a necessidade do Promo
tor de Justiça intervir efetivamente promovendo e protegendo a saúde das pessoas, 
melhorando a qualidade de vida, podendo fazê-lo administrativamente, mediante 
simples orientação, informações, palestras, notificações, procedimentos administra
tivos, termos de ajustes e recomendação administrativa. Esgotada a via administrati
va, intervirá judicialmente através de Ação Civil Pública na esfera cível e/ou ofere
cendo Denúncia pela prática de crimes contra a saúde pública. 

Algumas intervenções administrativas culminam com o oferecimento de De
núncia pela prática dos delitos capitulados nos artigos 267 a 285 do Código Penal, 
que se encontram previstos como espécie de crimes contra a incolumidade pública, 
além de outros, a exemplo do tráfico de entorpecentes, que tem a saúde pública 
como bem jurídico. 

Seguindo a idéia inicialmente colocada, e baseando-se em resultados já obti
dos na comarca, é inquestionável que os Promotores de Justiça devem atuar em "par
ceria" com a vigilância sanitária do município, quando estiver qualificada, juntamen
te com a Regional de Saúde, desenvolvendo projetos em diversos campos de atuação 
de questões que envolvam a vigilância sanitária. Embora sejam atuações desprovidas 
de grandes aparatos, trazem, indubitavelmente, inúmeros benefícios à qualidade de 
vida dos moradores e, principalmente, criam uma cultura de saúde referente á quali
dade, higiene e manipulação dos alimentos. 

Vigilância Sanitária atinge a todos os brasileiros, independente de classe so
cial, iniciando pela manhã ao escovar os dentes, através do controle de qualidade 
exercido pela ANVISA - Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, segue com o 
controle da qualidade da água, dos alimentos, tais como carne, leite, verduras, 
prossegue com a fiscalização e oferta de vacinas nos postos de saúde, produtos 
comercializados em feiras livres, adoção de planos de gerenciamento de resíduos de 
saúde, roteiro de inspeção nos hospitais, farmácias, medicamentos e diversas outras 
atribuições. 

Nesta área o Ministério Público de Campo Mourão desenvolveu ações que 
resultaram em êxito absoluto, a exemplo do leite in natura, em que após serem cadas
trados todos os produtores, entregadores de leite nesta situação, realizou-se audiên
cia pública, inicialmente, esclarecendo a necessidade de adequação, as diversas for
mas de fazê-la, cabendo aos interessados, ou seja, aos produtores e entregadores de 
leite, escolhê-la. Foram colocadas várias alternativas, tais como, entregar o leite no 
laticínio da cidade, adquirir uma pasteurizadora, preocupando-se ainda com a ade
quação do condicionamento e transporte. 

Criou-se uma associação para os produtores e outra para os entregadores, que 
decidiram entregar o leite no laticínio, que após pasteurizá-lo devolve ao produtor! 
entregado r, e este por sua vez, com o leite devidamente pasteurizado, acondicionado 
em caixas térmicas, entrega aos clientes nas suas respectivas residências. Resultado da 
atuação e intervenção do Ministério Público e vigilância sanitária: qualidade assegu
rada do leite, evitando surtos de hepatite e outras doenças e, de outro, a geração de 
empregos e melhoria da qualidade de vida das pessoas que vivem deste trabalho, 
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registrando um grande aumento das vendas, pois o consumidor sentiu-se seguro para 
adquirir referida mercadoria. 

Resolveu-se uma questão de saúde pública, pois havia estatística da vigilância 
sanitária de que o último surto de hepatite, ocorrido em determinado bairro da cida
de, teria sido provocado pelo chamado "leite in natura" ingerido pelos moradores. 

Outros exemplos seriam as feiras livres, fiscalização de bares, lanchonetes, 
restaurantes, panificadoras, iniciando o procedimento pelo Ministério Público 
com a notificação de todos os envolvidos para uma audiência pública, realizando 
orientações técnicas a respeito da higiene e manipulação de alimentos, a ser de
senvolvida por profissionais da saúde. Seguem atuações e orientações aos empre
sários da cidade referente a saúde e segurança dos trabalhadores, firmando - se 
termos de ajuste, fixando prazos para adequação e, necessária fiscalização do 
cumprimento do ajuste. 

O monitoramento freqüente das atuações realizadas pelo Ministério Público 
em parceria com a Vigilância Sanitária, poderia ser suprimido ou, visivelmente dimi
nuído, se houvesse um trabalho momentâneo em promotorias que compõe uma mesma 
região, um mesmo pólo, a exemplo de Campo Mourão, pois obteríamos resultados 
mais prolongados, evitando constantes fiscalizações da vigilância sanitária, em razão 
de que cultivaríamos, e isso é o ideal, hábitos de saúde, de higiene em todos os 
cidadãos e, em especial, nos estabelecimentos que comercializam alimentos, bem 
como em outros de suma importância e que impõe um monitoramento constante, 
tais como os hospitais e unidades de saúde. 

Constatei essa situação em relação ao um procedimento administrativo re
ferente às sorveterias da cidade, cujo objetivo era garantir a qualidade dos cha
mados gelados e comestíveis, pois sabemos que nas cidades de pequeno e médio 
porte, no alto do verão, há inúmeros "carrinhos de sorvetes", nas portas de esco
las, bancos, ou seja, onde há um grande número de freqüentadores, vendendo 
picolés de fruta e leite. A Portaria n. 377/99 da ANVISA exige que as sorvete
rias tenham as chamadas pasteurizadoras para a produção das caldas, estabele
cendo ainda a necessidade de controle da qualidad'e da água utilizada na produ
ção dos sorvetes, a ser realizada pela vigilância sanitária. Após os esclarecimentos 
devidos e assinaturas dos termos de ajuste, um dos proprietários presentes ques
tionou as razões de referida exigência ocorrer somente nesta comarca, não se 
estendendo aos municípios vizinhos, pois evitaria que houvesse a venda de pro
duto impróprio ao consumo por comerciantes em situação inadequada, o comér
cio de produtos 'clandestinos' em prejuízo do consumidor e dos comerciantes 
que estivessem devidamente adequados. 

Nesse contexto de promoção de proteção da saúde, o monitoramento nos 
hospitais e unidades de saúde se faz mediante os roteiros de inspeção da vigilância 
sanitária. Embora sejam obrigatórias as inspeções anuais, a atuação do Ministério 
Público é de suma importância, solicitando novas inspeções quando necessário, 
exercendo um freqüente acompanhamento e controle da qualidade no atendimen
to hospitalar. 
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Por derradeiro, registre-se a necessidade de controle da saúde e segurança do 
trabalhador junto à empresa, tendo-se mostrado eficiente através da remessa mensal 
das CA T'S pela Previdência Social, selecionando a Promotoria as situações em que 
se vislumbra condições inadequadas de trabalho. 

Algumas atuações do Ministério Público, Promotoria de Saúde Pública, que 
redundaram na melhoria da qualidade de vida, através de ações que promoveram e 
protegeram a saúde das pessoas da comunidade: 

TRABALHO REALIZADO RESULTADO 
Constatação de irregularidades na Clínica 

Audiência com o proprietário. 
do Rim de Campo Mourão através de 
relatório da Vigilância Sanitária 

Irregularidades sanadas 

Encaminhamento de sugestões para 
regulamentar a instalação de torres de Criação de legislação regulando a matéria 
rádio base de telefonia celular 
Termo de Ajustamento para regularizar 

Obra realizada para sanar o problema. 
galerias em vista de danos à saúde pública 
Requisição de inspeção nas instalações do Ajustamento de conduta. Obra de ampliação para 
CIS-COMCAM - Consórcio Intermunicipal adequar as instalações. 

Conscientização dos envolvidos. 

Audiência pública com os produtores e 
Criação de uma Associação dos Produtores de Leite 

entregadores de leite, com orientações 
que passou a ser responsável pela pasteurização e 

técnicas e Termo de Ajustamento de 
embalagem do leite. 

Conduta Foi noticiado o aumento das vendas por tais 
produtores que ampliaram o número de clientes em 
vista da regularização do produto 

Termo de Ajustamento de Cond ta para Estabelecido plantão médico conforme legislação 
regularizar o plantão médico em vigor 
Após inspeção realizada pela Vigilância 
Sanitária em cumprimento à requisição do 

Adequação imediata do nosocômio quanto aos itens 
Ministério Público, realizou-se audiência 
com o Representante legal do Hospital 

urgentes. 

Santa Casa e as autoridades de saúde 
Estipulação de prazo para as demais adequações. 

envolvidas, firmando-se Termo de 
Fiscalização do cumprimento do termo 

Ajustamento de Conduta 

Audiências públicas com orientações 
Conscientização dos proprietários e adequação das 

técnicas aos proprietários de lanchonetes, empresas quanto às normas de higiene e 

restaurantes, panificadoras, quando se 
manipulação de alimentos 

firmou Termo de Ajustamento de Conduta 
Após, fiscalização pela Vigilância com remessa dos 
relatórios à Promotoria 

Após inspeção realizada pela Vigilância 
Sanitária em cumprimento à requisição do 

Adequação imediata do nosocômio quanto aos itens 
Ministério Público, rea I izou-se audiência 
com o Representante legal do Hospital 

urgentes 
Estipulação de prazo para as demais adequações. 

Beneficente de Janiópolis e as autoridades Fiscalização do cumprimento do termo 
de saúde envolvidas, firmando-se Termo de 
Ajustamento de Conduta 

740 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



MINISTÉRIO PÚBLICO INTERVINDO PARA A EXECUÇÃO DE POL!TICAS SOCIAIS VISANDO A PROMOÇÃO ... 

Audiência pública com todos os feirantes e 
Conscientização dos feirantes quanto às normas de 

autoridades de saúde envolvidas, 
higiene e manipulação de alimentos. 

realizando-se orientações técnicas. Foi 
Adequações efetuadas 

firmado Termo de Ajustamento de Conduta 
Audiência pública referente a depósitos de 
lixo, com orientações técnicas e 

Conscientização dos envolvidos. 
apresentação de modelos de cooperativas 

Retirada dos depósitos irregulares. 
de reciclagem em funcionamento. Firmou- Regularização dos depósitos que permaneceram em 
se Termo de Ajustamento de Conduta com 

atividade 
os cata dores de lixo e responsáveis por 
locais de depósito 
Após inspeção realizada pela Vigilância 
Sanitária em cumprimento à requisição do 

Adequação imediata do nosocômio quanto aos itens 
Ministério Público, realizou-se audiência 
com o Representante legal do Hospital 

urgentes. 
Estipulação de prazo para as demais adequações. 

Central Hospitalar e as autoridades de 
Fiscalização do cumprimento do termo 

saúde envolvidas, firmando-se Termo de 
Ajustamento de Conduta 
Audiência com os proprietários de 

As sorveterias optaram continuar 
sorveterias com irregularidades apontadas 

que por as 

pela Vigilância Sanitária, firmando-se 
atividades procederam as adequações estipuladas 

Termo de Ajustamento de Conduta 
no termo 

Palestra acerca do tema "Agrotóxicos e 
Transgênicos " proferida pelo Engenheiro 
Agrônomo Sebastião Pinheiro - Referência 

Conscientização quanto ao tema, atingindo-se um 
na América Latina em Agroecologia. O 

público variado entre estudantes e profissionais 
evento foi aberto à comunidade em geral e 
contou com a participação de mais de 500 
pessoas 

Afora os trabalhos acima mencionados, a P romotoria vem resolvendo, 
extrajudicialmente, problemas na área de saúde pública através de protocolo de pedi
do de providências: 

Os dados afetos aos Pedidos de Providências representados graficamente: 

PEDIDOS DE PROVIDtNCIAS SOLUCIONADOS 
ITEM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
Medicamentos 6 15 7 4 31 16 79 
Exames Médicos 1 1 1 4 7 1 15 
Abate Clandestino 1 1 1 1 1 5 
Consulta/TFD 2 1 1 6 2 2 14 
UTI 2 2 
Inspeção 3 5 10 11 29 
TOTAL 13 23 19 26 43 20 144 

Os dados afetos aos Pedidos de Providências representados graficamente: 
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4. CONCLUSÃO 

É evidente que a saúde pública se entrelaça a outros fatores, tais como o meio 
ambiente, saúde do trabalhador, educação, esporte, consumidor, dentre outras, ra
zão pela qual, há necessidade de estratégias para a obtenção de melhores resultados, 
objetivando o enfrentamento de forma criativa e solidária das adversidades, mediante 
a parceria do Ministério Público com a Vigilância Sanitária dos municípios e da 
Regional de Saúde que compõe um mesmo pólo regional, garantindo maior 
efetividade, continuidade das ações e resultados mais prolongados, criando-se uma 
cultura de saúde em determinada região, evitando constantes fiscalizações da vigilân
cia sanitária possibilitando, inclusive, atender a um maior número de pessoas e pro
gramas. A atuação dos membros do Ministério Público através da propositura de 
ações civis pública tem contribuído de forma decisiva para o cumprimento do dis
posto na carta magna, devendo ser complementada com procedimentos administra
tivos que atendam as necessidades específicas de uma determinada comunidade. 
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1. SíNTESE DOGMÁTICA E FUNDAMENTAÇÃO 

A Reforma Psiquiátrica no Brasil implantada com o advento da Lei n. 10.216/ 
2001 trouxe ao Ministério Público novas atribuições específicas (artigo 80

), dentro 
das atribuições gerais constitucionais de defesa da ordem jurídica e dos interesses 
sociais e das funções institucionais de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos 
e dos serviços de relevância pública aos direitos objeto de garantia constitucional, 
promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção de interesses 
difusos e coletivos (Constituição Federal, artigos 127 e 129 II e III). 

O presente trabalho propõe estratégias de atuação do Ministério Público na 
defesa dos direitos das pessoas portadoras de transtorno mental no que tange ao direito 
ao atendimento integral garantido no artigo 198, II da Constituição Federal vigente e 
aos direitos elencadas no parágrafo único do artigo 20 da Lei n. 10.216/2001. 

2. O DIREITO À SAÚDE E O PRINCíPIO DA INTEGRALIDADE NA 
ASSISTÊNCIA 

A saúde da pessoa não é apenas o equilíbrio soma to-psíquico, definido pelos 
romanos sob o aforisma "mens sana in corpore sano" . T ambém não é simplesmente 
ausência de doença. 

A Organização M undial de Saúde (OMS), no preâmbulo de sua constituição 
datada de 26 de julho de 19460 conceitua de modo mais abrangente, preciso e objetivo, 
ao considerar que saúde é "o estado de completo bem-estar físico, psíquico e social". 

Desde remotas origens, entre avanços e retrocessos, a preocupação dos povos a 
busca de um ideal de saúde atravessa os tempos, impulsionada pela necessidade do 
fortalecimento do grupo e até mesmo por instinto de preservação da espécie humana, 
tantas vezes ameaçada por lutas fratricidas, guerras de conquista e epidemias de cará
ter destrutivo, até nos dias atuais, onde a agressão também emana do caminhar do 
desenvolvimento industrial e do avassalador crescimento quantitativo das cidades. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Com o advento da sociedade industrial, nos tempos modernos surgiu o trato 
da saúde das pessoas como componente de força do trabalho. Á prática da medicina 
"curativa" aliou-se o ideal da "prevenção", que tomou corpo com o chamado "Estado 
do bem-estar social" (welfare state), que pretendia a garantia de iguais condições de 
digna existência a todos os membros da sociedade. 

Em decorrência dessa política, criou-se em 1946 como órgão integrante da Or
ganização das Nações Unidas (ONU), a Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
passou a influenciar positivamente nas legislações próprias de cada Estado Nacional. 

O atual conceito de saúde extrapola a definição puramente somato-psíquica 
para fundamentar-se em um objetivo de "qualidade de vida" que depende de todo 
um conjunto de direitos inerentes às pessoas humanas e ao ambiente em que habi
tam, abrangendo um bloco sistêmico de condições a preservar para que se alcance o 
bem-estar individual e coletivo. 

O Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966, 
tratou do direito à saúde, apontando mecanismos para assegurar seu pleno 
exercício,nas disposições elencadas no seu artigo 12: 

"Os Estados-partes no Presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa de 
desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental." Para o alcance dessa 

proteção integr à saúde das pessoas, o Pacto estabelece a obrigação de os 
Estados adotarem medidas que se façam necessárias para garantir: .. .. d) a cria

ção de condições que assegurem a todos assistência médica e serviços médicos 

em caso de enfermidade." 

A Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, conhecida como Pac
to de San José da Costa Rica, no seu artigo 5° cuida do direito à integridade pessoal: 
"Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral". 

Embora o Brasil tenha sido signatário da Declaração Universal e dos Pactos 
acima referidos, as providências legislativas internas para assegurar aqueles direitos 
declarados como dignos de pro teção, demorou décadas para a necessária ratificação, o 
que só veio a ocorrer no ano de 1992. 

A intensa movimentação pela implantação de um sistema de reforma sanitária 
a sustentar que a saúde constitui direito fundamental do homem, demandando pro
vidências legais e administrativas para assegurar a sua efetiva proteção nos planos 
preventivo e de tratamento das moléstias que põem em risco não apenas a higidez 
individual mas a própria segurança da coletividade afetada, veio a atropelar o torpor 
legislativo brasileiro. 

A Constituição Federal de 1988, após estabelecer como um dos princípios 
basilares do Estado Democrático de Direito "a dignidade da pessoa humana" (artigo 
10, inc. IH), enuncia o elenco dos direitos e garantias fundamentais a partir da 
"inviolabilidade do direito à vida" (artigo 5°, caput). Na seqüência, a Constituição 
proclama o rol dos direitos sociais, neles incluindo a "saúde" (artigo 6°), com princí
pios dispostos em título próprio na seção II, artigos 197 e seguintes da Constituição 
Federal, onde suas ações a serviços são reconhecidos como de relevância pública. 
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A Carta Magna, nos artigos 194 e seguintes, sob a rubrica "Da ordem social", 
dispõe que "a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de ini
ciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relati
vos à saúde, à previdência e à assistência social". 

Como afirmativa solene de proteção às pessoas e reconhecimento que possuem 
direito público subjetivo à saúde e que o Estado tem a obrigação de garantir sua 
efetividade, a Constituição proclama o artigo 196 da Constituição que "a saúde é direi
to de todos e dever do Estado e que esse direito é "garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação". 

Criado pela Constituição Federal de 1988 e regulamentado pelas Leis n. 8.080/ 
90 (Lei Orgânica da Saúde) e n. 8.142/90, com a finalidade de alterar a situação de 
desigualdade na assistência à Saúde da população com obrigatoriedade de atendimento 
público e gratuito a qualquer cidadão, o Sistema Único de Saúde tem como meta 
tornar-se um importante mecanismo de promoção da eqüidade no atendimento das 
necessidades de saúde da população, ofertando serviços com qualidade adequados às 
necessidades, independente do poder aquisitivo do cidadão. O SUS traz a proposta de 
promover a saúde, priorizando as ações preventivas, democratizando as informações 
relevantes para que a população conheça seus direitos e os riscos à sua saúde. 

Trata-se de uma nova formulação política e organizacional para o reordenamen
to do serviços e ações de saúde consoante estabelecido pela Constituição Federal, tendo 
como objetivos finais dar assistência à população baseada no modelo da promoção, 
proteção e recuperação da saúde através de processos, estruturas e métodos orientados 
pelos princípios organizativos da descentralização, regionalização, hierarquização, 
resolutividade, participação social e complementaridade do setor privado, capazes de 
alcançar os objetivos com eficiência e eficácia e, torná-lo efetivo em nosso país. 

3. ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

O fornecimento de medicamentos essenciais ao tratamento de pessoa enferma 
é um dos pontos de estrangulamento da assistência devida pelo Estado Brasileiro, em 
necessário complemento à assistência médico-hospitalar. 

É conhecida a dificuldade enfrentada pelo usuário do SUS no tratamento para 
recuperação de sua saúde. Apesar das dificuldades de acesso é-lhe possível obter 
assistência do profissional médico, assim como a infra-estrutura hospitalar em casos 
de internação. Mas a disponibilização de tais serviços, que advém do Estado, por 
prestação direta ou conveniada, nem sempre é seguida do indispensável 
referenciamento do tratamento extra-hospitalar, ficando o doente, sem o devido 
referenciamento previsto na organização do Sistema, mercê da própria iniciativa para 
agendar os atendimentos subseqüentes e a obtenção dos medicamentos que necessi
ta. Para os carentes de recursos financeiros, a impossibilidade de aquisição dos pro
dutos põe em risco o tratamento a que deve ser submetido. Daí, o indeclinável dever 
do Estado, observando o princípio da integralidade, agilizar o referenciamento do 
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paciente para os serviços de atendimentos seqüentes garantir o fornecimento dos 
remédios necessários. 

Respostas negativas do órgão estatal sanitário soam como negativas ao direito 
do usuário de ver-se assistido pelo Poder Público, o qual, por sua vez, tem como 
dever assegurar-lhe os meios de prevenir e recuperar a saúde. Negativas de um direito 
humilham, causam uma terrível sensação de impotência e angústia à pessoa e sua 
família já fragilizada pela doença e pela carência de recursos, além trazerem prejuízos 
por vezes irreversíveis e redução do tempo de vida. 

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, prevê a saúde como 
direito de todos e dever do Estado, a quem compete a prestação de atendimento 
integral ao doente, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízos dos 
serviços assistenciais. 

O preceito é de meridiana clareza, ao dispor sobre o dever estatal de assistência a 
todas as pessoas, em garantia ao direito de saúde, por instrumentos sociais e econômicos. 
Isso significa a prestação de auxílio direto, inclusive com medicamentos de alto custo não 
só para o combate à doença como também para a redução dos riscos de sua incidência. 

A Lei Federal n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, regulamenta o Sistema 
Único de Saúde e reitera o p receito constitucional de que "a saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício". 

Seu artigo 6°, inciso I, letra "d", expressamente inclui, como parte do atendimen
to, a execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica (grifei). 

Como a medicina não é uma ciência exata e a dinâmica evolutiva dos estudos 
científicos avançam com a descoberta de novas terapêuticas e novas drogas para aten
der à saúde, irrelevante o fato de os medicamentos reclamados pelo doente não cons
tarem do rol de Programa instituído pelo Ministério da Saúde. Não lhe é lícito, 
limitar a assistência apenas aos casos antes programados. Surgindo nova necessidade 
de salvar a espécie, o Estado tem o dever de atualizar seus programas assistenciais, 
para inclusão do novo atendimento que se mostre relevante e necessário. 

4. A SAÚDE MENTAL 

Nessa abordagem, faz-se necessária uma retrospectiva histórica da penosa tra
jetória dos portadores de transtornos mentais. 

5. ANTIGUIDADE 

Nos primórdios da humanidade, a predominância da religiosidade sobre a 
cultura e a organização social, determinaram o surgimento de crenças supersticiosas, 
enraizadas há milênios no meio cultural, acarretando o atraso na evolução dos conhe
cimentos científicos sobre a loucura e o seu tratamento. 

Nessa época a loucura tinha espaço para se exprimir, não sendo necessário seu 
controle ou exclusão, houvera adquirido determinado significado social pela cultura, 
na medida em que se tornava intérprete das mensagens divinas. 

746 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



GARANTIA DO PRINC[PIO DA INTEGRALIDADE NA SAÚDE MENTAL 

Os filósofos da Grécia antiga afastaram-se dos dogmatismos mágicos e come
çaram articular idéias e construir imagens que foram fundamentais na evolução das 
teorias da psique ocidental. Naquele tempo a filosofia incluía a medicina em seus 
domínios. 

Ao estabelecer distinção entre corpo (soma) e mente (psique), os filósofos 
gregos iniciaram o processo de construção da concepção de uma atividade psíquica, 
além da vida corporal. Platão (428-348 a.c.) sugeriu a primeira subdivisão da psi
que: apetite, razão e têmpera; e que, os transtornos mentais seriam o desequilíbrio 
entre estas três instâncias psíquicas; e, definiu quatro tipos de loucura: profética, 
ritual, poética ou erótica. 

Aristóteles (384-322 a.c.), um dos pioneiros nas investigações sobre as mani
festações do comportamento humano, formulou a hipótese dos possíveis efeitos 
terapêuticos proporcionados pela música nos rituais, ao liberar as emoções reprimidas. 
Naquele tempo, Aristóteles já havia demonstrado a dificuldade, se não a impossibili
dade, de fazer-se distinções precisas e rígidas, entre a normalidade e a loucura. Tam
bém, formulou teorias sobre as transições psíquicas no esclarecimento das diversas for
mas de constituição humana, dispondo em algumas os artistas, os pensadores e poetas. 

Asclepíades (124 a.C.), atribuiu a origem das doenças mentais nos distúrbios 
emocionais, designou-as como "paixões das sensações"; classificou-as em dois tipos: a 
ilusão, caracterizada pela alteração da percepção visual de uma coisa por outra; e a 
alucinação, definiu como uma percepção auditiva na ausência de objetos concretos 
externos. 

Em De Res Medica, Celso (25 a.C. - 50 d.C.), expôs alguns ensaios seus 
acerca das enfermidades mentais e, antecipou a idéia que a qualidade do relaciona
mento médico/paciente teria papel decisivo no tratamento e na cura. Celso e alguns 
médicos romanos também acreditavam na demonologia, consideravam ainda, algu
mas doenças como "ira dos deuses", bem como na função premonitória dos sonhos. 

Cícero (106-43 a.C.), recebeu o crédito de ter feito a primeira descrição deta
lhada das paixões e de ter usado pela primeira vez a palavra libido, como desejo 
violento, num sentido psicológico. Sêneca (4-65) considerou a razão um pré-requi
sito do comportamento socialmente adequado e, as paixões como perturbações da 
alma, não como enfermidades mentais. 

Galeno (130-200) sustentou que, a retenção de esperma ou o atraso nas des
cargas uterinas contribuíam para o desequilíbrio psíquico e as manifestações de ansi
edade; também estabeleceu relação entre sintomas histéricos e ausência de relações 
sexuais; bem como, do efeito curativo das relações sexuais e o alívio de tensão através 
de masturbação. 

6. IDADE MÉDIA 

Durante a decadência do império romano, decorrente de conflitos com tribos 
bárbaras e a peste, houve seis grandes epidemias com a morte de centenas de milhares 
de pessoas; neste cenário e ambiente, oprimido por tantas perdas e desgraças, o povo 
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tornou-se mais vulnerável a explicações sobrenaturais que pudessem aliviar o sofri
mento e o desespero. 

No campo do conhecimento humano, operou-se um retrocesso radical às an
tigas crenças na magia, no misticismo e na demonologia. Os avanços que a humani
dade havia alcançado na evolução do pensamento e na ciência, inclusive no campo da 
medicina mental com o racionalismo grego, foram negados; a humanidade entrava 
num período de trevas. 

Com o crescimento do cristianismo, muitos doentes e, sofredores, buscavam 
nos mosteiros o alívio e a cura. Para atender tanta demanda, as igrejas ergueram 
hospitais junto destes santuários. A psiquiatria deste período confundia-se com a 
demonologia pré-científica, o tratamento eram, basicamente sessões de exorcismo. 

A partir do século XIV os loucos passam a ser considerados feiticeiros, são 
perseguidos e asilados. 

A caça às bruxas intensificou-se quando o espírito da Renascença começou a 
inquietar os guardiões do status quo da hegemonia do pensamento religioso. Dentro da 
própria igreja, após séculos de celibato compulsório, monges e freiras não controlavam 
seus impulsos sexuais; então os ideólogos da igreja consideraram necessário intervir, no 
sentido de instaurar um movimento antierótico, que tornariam as mulheres bodes 
expiatórios, enquanto provocadoras da licenciosidade dos homens, projetando assim 
nas mulheres a responsabilidade dos impulsos condenáveis dos homens. 

No tempo da Santa Inquisição, aqueles que apresentavam qualquer sinal de 
loucura logo levados à fogueira, sem direito à apelação. Qyalquer comportamento anor
mal ou suspeito era considerado obra de satanás e, portanto deveria ser atirado ao fogo. 

O século XIV e as primeiras décadas do seguinte foram anos catastróficos, 
com epidemias da peste, de guerras recorrentes, de corrupção clerical, de arbitrarie
dades, de conflitos entre os papas e os imperadores, de fome, de mortes e de medo. 

A confiança na observação mais do que na teoria, refletiu-se do fato de terem 
os médicos do século XVI, começado a olhar seus pacientes mais de perto, escutá-los 
com mais atenção e registrar o que viam e ouviam. Johann Weyer (1555-1588) fez 
anotações, com descrições detalhadas e precisas do que ouvia e observava no compor
tamento de pessoas sofrendo perturbações emocionais; Girolamo Cardano (1501-
1576) descreveu a personalidade psicopática; Gerolamo Mercuriale (1530-1606) 
escreveu sobre melancolia e diversos tipos de mania; Félix Plater (1536-1614), em 
Basiléia, utilizou-se de métodos mais rigorosos na observação de doentes mentais e 
concluiu que, na maioria dos casos, a origem da doença estava numa lesão cerebral; 
em Práxis Médica fez descrições cünicas destas enfermidades (Alexander, 1966). 

Os humanistas da Renascença foram os primeiros a tentar explicar o homem e 
a natureza do modo mais próximo possível da realidade, independente dos dogmas 
religiosos. Foi assim que, o princípio da observação objetiva foi restabelecido; sendo 
esta, talvez a maior contribuição deste período para o futuro das ciências, particular
mente a médica, constituindo- e na base do método clínico. 

O ambiente cultural do século XVII possibilitou formularem-se os principais 
pressupostos teóricos do mundo moderno e, influenciaram as principais criações in-
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telectuais nos campos das ciências, da literatura, das artes plásticas e da filosofia; esses 
diversos e grandes desenvolvimentos científicos ocorridos foram resultados das influ
ências libertadoras do humanismo renascentista: a ascensão de uma ciência racional 
baseada na observação experimental. 

A contribuição dos cientistas e filósofos do século XVII para a história da 
psiquiatria foi de ter dado destaque ao papel da razão no conhecimento. 

A principal marca do século XVIII foi o crescente domínio do racionalismo 
sobre a tradição dos dogmas religiosos, em todos os campos da sociedade; naquele 
momento histórico, a observação e a experimentação, na produção do conhecimento 
científico e, afastaram-se do antigo método de abstração dedutiva, herança escolástica 
que era transmitida nas universidades. 

Philippe Pinel, teórico, professor e reformador, a partir de suas observações 
dos doentes mentais internados; elaborou uma classificação das doenças mentais mais 
sintética e prática do que a de Cul1en; categorizando-as em melancolias, manias sem 
delírio, manias com delírio e demência, ou seja, deterioração intelectiva ou idiotia. 
Empregando outros termos descreveu as alucinações, o vôo de idéias nos maníacos, as 
instabilidades de humor e, a apatia em relação ao meio social. 

Duvidava que o uso indiscriminado de drogas ou de outros métodos médicos, 
como purgações e sangrias pudessem resolver ou curar as doenças mentais. Sugeria que 
os médicos convivessem junto aos pacientes para compreender seus hábitos e persona
lidades, assim como, a evolução de suas doenças; então, propôs o tratamento moral. 

Os loucos já não eram lançados na fogueira da Santa Inquisição, entretanto, 
mesmo no novo cenário do Iluminismo, a sua condição ainda era terrível e angustian
te; quando não eram asilados, viviam a esmo pelos campos, quando passavam por 
vilarejos, eram espancados, ridicularizados e expulsos da região. 

Qgando eram internados, os hospitais não ofereciam nenhuma condição de 
higiene sanitária ou algum tratamento humano; precariedade essa que já era criticada 
pela sociedade. Qgando assumiu a direção do Hospital Bicêtre em 1793, Pinel foi 
tido como louco, pois desacorrentou os pacientes, abriu as janelas do hospital, ali
mentou-os bem e tratou-os com respeito e bondade; dois anos mais tarde, quando 
assumiu a direção da Salpêtriere também, reformou-a no mesmo sentido do Bicêtre, 

Contudo, a desumanidade com que eram tratados os doentes mentais, ainda 
perdurou em diversos centros; provavelmente estivesse associada a grande ignorância 
e ao medo em relação à loucura, como também, à crença de que a doença mental era 
incurável, daí o amplo desinteresse pela questão do bem estar do enfermo. 

7. A ERA MODERNA 

Enquanto no século XVIII, desenvolveu-se ao máximo a crença de que o 
racionalismo-positivista, base do método científico, poderia explicar e resolver qual
quer desafio que enfrentasse a humanidade; logo no inicio do século XIX, aquele 
otimismo foi desfeito e, o fim daquela ilusão acabou por gerar o "mal de siécle", que 
coincidiu com a redescoberta da profundeza irracional da psique. 

GRUPO DE TRABALHO SETORIAL - SAÚDE 749 



ITANA SANTOS ARAUJO VIANA 

Instinto e paixão revelavam-se como determinantes fundamentais, do compor
tamento humano e, que deveriam, portanto, ser considerados. A partir deste momen
to, o progresso deixa de se limitar apenas ao domínio intelectual do mundo físico e 
passa a considerar o crescente conhecimento da vida interior e da personalidade do 
homem. Neste sentido esta era deixou grandes contribuições na história da psiquiatria. 

Os conflitos interiores do homem passam a ser o grande desafio do conheci
mento; o objeto de estudo, a mente humana, na sua singularidade e profundeza. 
Abalou a tradição racionalista que pretendeu mecanizar o homem, na medida em 
que tentava reduzir a psique a complexas peças de maquinaria. 

Neste período, cresceu o interesse em estudar, compreender e explicar a psi
que, em seus processos mais profundos, de um modo mais sistematizado. O primei
ro tratado sistemático de psicoterapia foi publicado em 1803 pelo médico alemão 
Johann Christian Reil, um dos mais ativos promotores da reforma hospitalar; tam
bém, foi o primeiro a sistematizar um método terapêutico, empiricamente embasado. 

Referiu o importante papel da função sexual na origem das perturbações men
tais. Propôs o emprego de terapia ocupacional, terapia musical e terapia teatral no 
tratamento dos doentes mentais. Não foi muito bem compreendido para o seu tem
po. Entretanto, ainda, não dava muita importância à singularidade do doente, assim 
como os iluministas. 

Esquirol fez uma classificação de diversas doenças mentais de acordo com a 
monomania afetiva ou, a uma perturbação em determinado aspecto do comportamen
to. Já naquele tempo, tratou da questão da inimputabilidade penal do louco; ele adver
tia que a mono mania poderia desencadear uma ação criminosa e, que esse tipo de 
criminoso não deveria ser punido, mas tratado em um hospital para doentes mentais. 

J. Moreau de Tours (1 804-1884), discípulo de Esquirol, compreendia os 
sintomas mentais enquanto manifestações de perturbações da personalidade como 
um todo; e estavam relacionadas com as forças irracionais, emocionais e ocultas da 
psique, portanto, que haveria um desígnio psicológico "invisível" por trás da loucura. 
Sugeriu, pela primeira vez, que os sonhos seriam pistas para a compreensão das fun
ções mentais perturbadas. 

Johann Christian Heinroth (1773-1843) admitia a existência de um conflito 
interior na origem das perturbações mentais. Dividiu os processos psicológicos em 
três níveis de funcionamento: um nível mais profundo que representava as forças 
instintivas e os sentimentos, sua finalidade seria a busca da satisfação, do prazer; o 
segundo nível chamou de ego, que seria orientado pelo intelecto e, o terceiro, o nível 
mais alto do funcionamento psíquico, ele chamou de consciência. 

Essas teorias psicodinâmicas da personalidade e dos processos psíquicos foram 
deixadas um pouco de lado, depois do ressurgimento do método orgânico e clínico; 
só depois, com Freud, as idéias psicodinâmicas na compreensão das perturbações 
mentais, com novos fundamentos, voltarão a ser consideradas científicas. 

Os psiquiatras cerebrais do século XIX consideravam que a deterioração men
tal estava relacionada a algo errado na estrutura cerebral do louco; acreditavam que 
esta deterioração poderia ser por agentes externos, como álcool e/ou narcóticos. 
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Emil Kraepelin (1856-1925) estudioso das desordens do comportamento de 
seus pacientes internados, contribui muito com seu sistema de classificação das do
enças mentais; onde distinguia a demência precoce da psicose maníaco-depressiva 
com base no prognóstico. 

Os clínicos do fim do século XIX contribuíram com muitas idéias especificas 
sobre os fenômenos inconscientes. Dentre eles, destaca-se Jean Charcot (1825-1893), 
neurologista; que observando um grande e heterogêneo grupo de pacientes, que não 
poderiam ser incluídos numa das categorias tradicionais, classificou este grupo como 
sofrendo de histeria ou neurose. 

Em 1862 Charcot assumiu a seção de histeria na Salpêtriere. A partir de seus 
estudos a histeria passou a ser considerada uma afecção nervosa. Analisou o grande 
ataque histérico, definindo as quatro fases: a 1 a epileptóide, a 2a das convulsões e 
grandes movimentos, a 3a de atitudes passionais e a 4a período delirante. Também, 
dedicou-se ao estudo dos fenômenos da hipnose. 

8. A ERA FREUDIANA 

Freud, dentro de uma tradição do pensamento científico, preconizou que para 
curar doenças mentais, seria necessário que, se compreendesse a sua natureza, obser
vando e estudando sistematicamente o seu funcionamento. Considera-se que a Psi
canálise começou a formar-se entre 1887 e 1897, época em que Freud e Joseph 
Breuer estudavam perturbações em pacientes com histeria. 

As idéias de Freud mudaram a concepção do homem sobre seu próprio eu. 
Estas descobertas, a princípio causaram muitos protestos na sociedade vitoriana do 
início do século XX, não se admitia então, que dentro de cada um, houvesse uma 
instância mais poderosa do que a consciência, ainda mais quando esta instância reve
lava o lado mais primitivo do homem. 

Freud ao conceber o inconsciente e descobrir uma técnica da associação livre 
capaz de chegar nele, criou uma teoria inteiramente nova para a compreensão da 
mente humana; e, por tratar-se de um método objetivo de investigação dos estados 
subjetivos, conscientes e inconscientes, efetivamente, revolucionou a terapêutica psi
quiátrica da época e influencia até hoje as teorias psicopatológicas, as classificações 
das doenças mentais e os seus tratamentos (Adamor da Silva, 1979). 

9. O MÉTODO ORGÂNICO 

A partir das descobertas feitas no campo da microbiologia, e com o desenvolvi
mento desses conhecimentos, teorias médicas se formaram, acreditando ter encontrado 
a causa e a explicação das doenças, inclusive as doenças mentais. A neuropsiquiatria 
formulou e desenvolveu teorias acerca da natureza dos problemas mentais. Construia
se, finalmente um modelo de doença mental orgânica e de seu tratamento químico. 

O avanço das pesquisas, assim como as experimentações na microbiologia le
varam à descoberta e ao desenvolvimento de drogas muito eficazes no tratamento de 
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diversas doenças. Descobriu-se que deficiências nutricionais, especialmente de algu
mas vitaminas e sais minerais, poderiam ser a causa de diversas doenças mentais. 

Pesquisas no campo da genética levaram à descoberta de que alterações nos 
cromossomos eram responsávei por erros de metabolismo presentes na galatosemia e 
fenilcetonúria, determinando quadros de retardamento mental e outras doenças como 
no mongolismo. Kallman, a partir de estudos estatísticos, sugeriu que fatores heredi
tários poderiam determinar uma esquizofrenia. 

Descobriu-se que a eficiência de certas áreas do organismo poderia ser medida 
eletricamente, pois existiam variações de potencial elétrico nos tecidos. Em 1929, 
Hans Berger, inventou o aparelho de eletroencefalografia e demonstrou que as vari
ações de atividade elétrica no cérebro podiam ser registradas em gráficos, que se 
tornaria num valioso instrumento para o diagnóstico de alterações cerebrais . 

A partir do isolamento da insulina em 1922, que serviu para o controle da 
diabete; começou-se a desenvolver o primeiro tratamento somático da esquizofrenia. 

Na década de quarenta o procedimento da psicocirurgia foi muito utilizado 
em pacientes psicóticos crônicos, refratários a outros métodos de tratamento, geran
do muitos protestos contra a sua utilização, uma vez que os pacientes submetidos a 
esse tipo de cirurgia ficavam completamente apáticos em relação à vida, transforma
dos em verdadeiros zumbis. Tratava-se de uma cirurgia irreversível, que mutilava 
definitivamente uma parte nobre do cérebro, alterando drasticamente a personalida
de do paciente. Esses procedimentos foram abandonados, com a descoberta de outro 
método para o tratamento dos transtornos mentais: a psicofarmacologia. 

10. O NASCIMENTO DA PSIQUIATRIA NO BRASIL 

Não se pode afirmar que as circunstâncias que determinaram no Brasil, o 
surgimento do louco enquanto problemática social, foram semelhantes às da Europa. 
Lá, este surgimento estava relacionado à decadência do sistema feudal e à emergência 
da nova ordem econômica e social: o capitalismo mercantil, que necessitava de um re
ordenamento do espaço urbano e de indivíduos que se adaptassem a essa nova ordem. 

Entre nós, a transferência da corte e da Família Real para o Brasil, em 1808, 
desencadearam transformações econômicas e políticas e um rápido progresso em vá
rios campos da sociedade. A cidade do Rio de Janeiro, ainda uma sociedade rural 
pré-capitalista àquela época, sem a presença da indústria; não tinha ainda adquirido 
características de centro urbano, mas já se notava a circulação de doentes mentais nas 
ruas, o que demandava providências das autoridades. 

A mão-de-obra era predominantemente escrava até a chegada dos imigrantes, 
o que aumentou com a Abolição da Escravatura em 1888. Neste momento um 
operariado urbano começa a se formar. Com esse crescimento populacional o espaço 
urbano necessitava ser re-ordenado; entretanto, uma parcela da população não con
seguia trabalho e, o contingente de desocupados começava a crescer; vadiavam pelas 
ruas os desempregados, os mendigos, os órfãos, os marginais e os loucos. Os excluí
dos aumentavam. 
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N este período os loucos eram retirados das vias públicas e recolhidos aos Asilos 
de Mendicância e de Órfãos, que eram administrados pela Santa Casa de Misericór
dia. Permaneciam presos junto a outros desviantes sociais e eram submetidos a maus 
tratos, o que causava a morte de muitos doentes mentais. 

Em 1830, a partir de críticas e protestos dos médicos, que contavam com o 
apoio do provedor da Santa Casa, foi iniciado um movimento para a criação de um 
local específico para os loucos: o hospício. Em 1841, no Rio de Janeiro, foi criado 
por decreto do Imperador o Hospício Pedro 11. Construído na Praia Vermelha, na 
época considerado um local suficientemente afastado do centro urbano e inaugurado 
em 1852. 

" ... tinha capacidade para trezentos e cinqüenta pacientes e destinava-se a 

receber pessoas de todo o império, um contra-senso dadas as dimensões do 

território e as dificuldades de transportes e comunicação na época. Ao se abrir, 

abrigava já cento e quarenta e quatro doentes, número que se elevou rapida
mente até atingir a lotação completa pouco mais de um ano depois." (Resende, 
1987, p.37). 

Eram as religiosas que administravam o Hospício, de acordo com os estatutos 
de 1852, que reservava ao médico um papel secundário, tanto na internação quanto 
na alta do paciente. Hierarquicamente, as decisões eram tomadas por juiz de órfãos e 
de menores, o chefe da família, a família e o administrador da Santa Casa. 

Em 1890, esse poder gerencial foi transferido para os médicos; pois considera
vam que só eles poderiam coordenar o "tratamento moral", ou seja, o isolamento, a 
organização do espaço terapêutico, a vigilância e a distribuição do tempo, nos moldes 
do que vinha sendo praticado nos hospitais para doentes mentais da Europa. No 
Brasil, a loucura começava a ser vista e tratada como uma doença, portanto, que 
necessitava de cuidado médico especializado, ou seja, da Psiquiatria. 

Com a superpopulação do hospício e a inadequação das colônias de São Bento 
e de Conde Mesquita, na Ilha do Governador, foi proposta a criação de uma nova 
colônia agrícola em Jacarepaguá com o objetivo de curar, através do trabalho 
agropecuário e em pequenas oficinas, idéia defendida pelo médico Juliano Moreira. 

Em 1903 Juliano Moreira assume a direção da Assistência a Alienados e a 
gestão do Hospício Nacional. Neste mesmo período, Oswaldo Cruz é nomeado di
retor dos serviços de Saúde Pública. A Psiquiatria e a Saúde Pública se unem com a 
missão de sanear a cidade, em termos de controle de infecção nos cortiços e os focos 
de desordens provocados por desocupados (Resende, 1987). 

11. A REFORMA PSIQUIÁTRICA NO BRASIL 

Depois da Segunda Guerra, na Inglaterra, na França e Estados Unidos, são 
desenvolvidas experiências que pretendiam transformar a assistência psiquiátrica; a 
comunidade terapêutica inglesa, a psicoterapia institucional e a psiquiatria de setor, 
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francesas, e a psiquiatria preventivo-comunitária norte-americana, que constituíram 
a trajetória da saúde mental. 

A partir da década de setenta, é formado o MTSM, Movimento dos Traba
lhadores em Saúde Mental, que desempenhou papel fundamental no início do pro
cesso da Reforma Psiquiátrica Brasileira, na formulação teórica e planejamento das 
práticas alternativas. 

Naquele período começou a se modificar a concepção da psiquiatria higienis
ta, que atendia a um projeto de medicalização social, através da prevenção das desor
dens mentais. Então, concebe-se um novo projeto, agora de promoção da saúde mental. 

No contexto político logo após o declínio do chamado milagre econômico, o 
Brasil inicia um processo de transição do regime ditatorial militar para um governo 
democrático, quando eclodiram diversos movimentos sociais de oposição ao 
autoritarismo. Entre estes o MTSM, que veio criticar e denunciar o sistema de assis
tência psiquiátrica brasileira, por torturas, corrupções e fraudes. 

No início dos anos oitenta, ocorre a chamada trajetória sanitarista, quando o 
movimento de reforma sanitária e o movimento de reforma psiquiátrica, começam a 
ocupar espaços públicos de poder e de tomada de decisões, como tática para introduzir 
as reformas pretendidas no sistema de saúde no Brasil. Percebeu-se a necessidade de 
conhecimentos de administração e planejamento em saúde pública; pensava-se que, 
colocando em ordem os serviços, os recursos e as instituições, a questão da saúde estaria 
resolvida. Foi implantado o si tema de co-gestão para a reestruturação dos hospitais. 

No cenário internacional, chamam atenção as experiências na Itália derivadas da 
tradição basagliana após a morte de Franco Basaglia em 1980. Em Buenos Aires, em 
1986, foi realizado o II Encontro Latino-americano da rede de Alternativas à Psiqui
atria, que contou com a participação de muitos integrantes do MTSM. O fracasso das 
experiências alternativas ao modelo da Psiquiatria clássica questionava a possibilidade e 
viabilidade de transformações radicais no campo da assistência psiquiátrica. 

Com o fim da trajetória sanitarista, na I CNSM iniciou-se um outro período: 
a trajetória da desinstitucionalização ou desconstrução/invenção, quando o movi
mento pela reforma psiquiátrica no Brasil resgatou as suas origens, na medida em 
que se afastava da reforma sanitarista; 

Depois da I CNSM surgem as associações de usuários e de familiares; a ques
tão da loucura deixa de ser exclusividade dos médicos, dos administradores e dos 
técnicos de saúde mental, e passa a interessar a comunidade como um todo. 

Em Bauru é realizado o II Congresso Nacional dos Trabalhadores em Saúde 
Mental; quando entre outras deliberações, criou-se o lema "Por uma sociedade sem 
manicômios", neste período, em São Paulo, cria-se o Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e posteriormente o Núcleo de Atenção Psicossocial (NAPS). Neste Con
gresso surgiu a idéia de se instituir o "Dia Nacional de Luta Antimanicomial". 

Em 1990, a Organização Panamericana de Saúde promove a "Conferência 
Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica" na América Latina, que 
foi realizada na Venezuela; quando foi analisada a situação regional da assistência à 
saúde mental e feitas críticas à experiência norte-americana de des-hospitalização. 
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As recomendações deste evento, foram de fundamental importância para os 
trabalhadores em saúde mental e, principalmente para os portadores de transtornos 
mentais, tão discriminados e segregados ao longo de décadas, até a sociedade atual, 
com poucas mudanças. 

Foram estabelecidas as metas e estratégias para a reestruturação pretendida, ou 
seja, a desinstitucionalização, a partir de: "1. Melhoramento manicomial; 2. Criação 
de serviços alternativos aos existentes e 3. Projeção comunitária dos cuidados, inclu
indo a restituição da cidadania." (OPS, 1990). 

Foi aprovada a proposta de reforma psiquiátrica, que preceitua a extinção pro
gressiva dos manicômios e sua substituição, por uma rede de serviços diversificada e 
qualificada de atenção à saúde mental, através das Unidades Básicas de Saúde. Na 
mesma vertente, também foi deliberada a proibição de internação compulsória em 
respeito aos direitos de cidadania do doente mental, exceto em casos comunicados ao 
Ministério Público, que devem ser reavaliados em quarenta e oito horas, junto ao 
paciente, família e junta médica. 

Foi aprovada a Lei n. 10.216/2001 dispondo sobre a proteção e os direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais e redirecionando o modelo assistencial em 
saúde mental. 

A Lei estabelece, no seu artigo 2°, que "nos atendimentos em saúde mental, 
de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente 
cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo". 

O parágrafo único elenca os direitos da pessoa portadora de transtorno mental: 

"I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 

II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de benefi

ciar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no 

trabalho e na comunidade; 

III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 

IV - ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 

V - ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a neces

sidade ou não de sua hospitalização involuntária; 

VI - ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 

VII - receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu 
tratamento; 

VIII - ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possí

velS; 

IX - ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental". 

O artigo 3° define a 

"responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a 

assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos men-
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tais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em 

estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades 

que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais". 

o artigo 4° trata da internação, estabelecendo no § 2° que este tratamento 
será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de trans
tornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais, de lazer, e outros. 

No § 3° do mesmo artigo 2° veda a internação de pacientes portadores de 
transtornos mentais em instituições com características asilares, desprovidas de servi
ços médicos, assistência social, psicólogos, terapias ocupacionais, lazer e outros. 

O artigo 5° cuida do paciente que se encontre há longo tempo hospitalizado ou 
para o qual se caracterize situação de grave dependência institucional, decorrente de 
seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, acenando para a adoção de uma 
política específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida, sob responsabi
lidade da autoridade sanitária competente e supervisão de instância definida pelo Po
der Executivo, assegurando a continuidade do tratamento, quando necessário (grifei). 

No artigo 6° estabelece as condições para a internação psiquiátrica (somente 
será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus moti
vos). 

O § lodo artigo 8° determina que "a internação psiquiátrica involuntária 
deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público 
Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, deven
do esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta". 

No Brasil as internações psiquiátricas existem desde 1841, em estabelecimen
tos de características asilares, com arremedos de serviços médicos, assistência social, 
terapias ocupacionais e outros. Nesses estabelecimentos um número significativo de 
pacientes se encontram hospitalizados há muito tempo, muitos sem qualquer refe
rência familiar e os demais vi em no círculo vicioso internação/alta/internação. 

A experiência da fiscalização das internações involuntárias pelo Ministério 
Público da Bahia evidencia a existência de interrupção do tratamento quando o pa
ciente obtém alta e é desinternado. 

A quase totalidade da população internada involuntariamente em Hospitais 
Psiquiátricos do Estado da Bahia é usuário do Sistema Único de Saúde e encontra 
grande dificuldade para o ace so a tratamento extra-hospitalar, em razão da precari
edade da rede de assistência psico-social, que ainda se encontra em construção, con
tando com poucas unidades que não tem capacidade para atender à demanda. 

Para que se garantir a integralidade da assistência na saúde mental, torna-se 
imprescindível sejam acionadas as Coordenações dos serviços de Saúde Municipal e 
Estadual para o agendamento do próximo atendimento extra-hospitalar do paciente 
com alta, além do fornecimento dos medicamentos prescritos necessários até a data 
do atendimento agendado na unidade referenciada (CF atr. 198, I; Lei n. 8.080/90, 
art. 7°, II; (art. 2°, § único, V da Lei n. 10.216/2001). 
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Para garantir o direito de "ser tratada com humanidade e respeito e no interes
se exclusivo de beneficiar sua saúde ... " (art. 2°, § único, H da Lei n. 10.216; CF 
arts. 1°, IH e V,XLI) o transporte do paciente acometido de crise, deverá ser feito 
em veículo apropriado para emergências dessa natureza, integrante do Serviço de 
Atendimento Médico de Urgência, com equipe treinada, no sentido de evitar 
truculência e contenção traumática; jamais em viaturas policiais, algemados ou ma
nietados, o que caracterizaria violação dos seus direitos humanos e desvio de finalida
de dos agentes policiais. 

A trajetória da saúde mental no Brasil, ao longo dos dois últimos séculos revela 
que o tratamento dispensado aos doentes consubstanciou-se em construção e consoli
dação de todo um aparato manicomial segregacionista, excludente e perverso. Os trans
tornos mentais receberam um tratamento repressor, sob o enfoque positivista, como 
caso de lei e ordem e não como caso de saúde que reclama eficaz tratamento de saúde 

A Reforma Psiquiátrica, a luta pelos direitos humanos, pelos direitos dos cida
dãos, possibilita ao homem a retomada de sua condição de sujeito, sob o primado da 
ética, do respeito ao sujeito doente mental tornou-se objetivamente exigível com o 
advento da Lei n. 10.21612001. As chamadas diferenças deixam o enfoque de anor
malidades, para serem tratadas como meras diversidade inerente à natureza humana. 

Para que as conquistas legais superem as muralhas culturais do preconceito e 
da desinformação na realidade cotidiana é imprescindível a eficiente atuação dos 
organismos responsáveis pela proteção e garantia asseguradas pela legislação, princi
palmente o Ministério Público, instituição à qual o legislador atribuiu papel funda
mental, não apenas na fiscalização das internações psiquiátricas e compulsórias, como 
na identificação e superação do preconceito, o desenvolvimento da tolerância para 
com a diversidade e convívio cotidiano com as diferenças na comunidade. 

12. CONCLUSÃO 

Diante da relevância constitucional dos serviços de saúde e da dignidade da 
pessoa humana e o dever Ministerial decorrente da Carta Magna e da Lei submeto às 
Comissões Temáticas e à Plenária do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, 
as seguintes propostas de atividades a serem inseridas na atuação do Órgão do Parfuet 
na defesa da cidadania, da dignidade da pessoa humana e das garantias constitucionais: 

1. Rigorosa fiscalização das internações psiquiátricas involuntárias com a exi
gência da observação dos prazos de comunicação das internações e altas objeto do 
artigo 8° da Lei n . 10.216/2001. 

2. Fiscalização dos estabelecimentos de internação no sentido de buscar a 
desconfiguração das características asilares, assegurar a dignidade no transporte 
emergencial do paciente acometido de crise e no tratamento dispensado dos serviços 
de saúde e correlatos, exigindo a necessária humanização preconizada pela Lei 8080/ 
1990, pelos comandos do artigo 2° da Lei n. 10.216/2001 e demais institutos legais 
de proteção aos direitos da pessoa humana. 
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3. Cadastramento e exame das comunicações recebidas, observando a freqüência 
de internações reiteradas, os motivos destas, a adequação do tratamento do paciente 
consoante a política introduzida pela Lei n. 10.216/2001, objetivando o estudo e 
diagnóstico do funcionamento do sistema de saúde mental nos municípios e nos 
estados. 

4. Criação de banco de dados com informações sobre hospitais e clínicas psi
quiátricas, evolução dos pacientes e o respeito aos ditames legais, de forma a possibi
litar uma visão ampliada que possibilite a identificação das providências legais a se
rem adotadas na tutela dos interesses transindividuais das pessoas portadoras de trans
torno mental. 

5. Fiscalizar o referenciamento extra-hospitalar do paciente que recebe alta, 
quanto ao agendamento do atendimento no serviço de atenção psico-social ou 
ambulatorial que passará a lhe dar assistência e a intermitente dispensação de medi
camentos prescritos, garantindo que não haja interrupção do tratamento e o conse
qüente desencadeamento de outra crise que poderá levá-lo a nova internação. 
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EXPOSiÇÃO 

A exigência de uma nova forma de assistência psiquiátrica tem sido objeto de 
estudos, debates e discussões de toda ordem e em diversos fóruns. No país, com a 
publicação da LF n. 10.216, em 07 de abril de 2001, a preocupação passa a ser com 
sua aplicação, especialmente quanto à existência de financiamento, indispensável à 

garantia da execução das políticas públicas para o setor. 
O modelo da reforma psiquiátrica consiste na mudança de tratamento das 

pessoas com transtornos mentais, estigmatizadas, não só pela doença, como também 
pela rejeição familiar e social, tornando-os "expulsos do paraíso"-, ou seja, da convi
vência harmoniosa e integrada no núcleo familiar original ou substituto, bem como 
da sociedade. 

Diversas são as formas de tratamento da loucura, das concepções segregacionista 
à humanitária, destacando-se o modelo da reforma psiquiátrica no mundo. No Brasil, 
identificam-se as balizas constitucionais que permitiram aliar saúde mental e direito, 
bem como o processo brasileiro que culminou com a edição da lei nacional sobre o 
tema, a mudança do modelo de atenção básica aplicado e a reestruturação dos servi
ços de saúde mental. Salienta-se a necessidade de ampliação dos serviços comunitári
os e substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, em especial os residenciais terapêuticos, 

vez que alternativas nos moldes de "um lar", local onde brota a semente que impul
siona, orienta e dá sentido à vida, igualando o são ao insano. 

Daí, fazer-se mister a mudança de mentalidade frente à doença e aos distúrbios 
mentais de toda ordem, ressaltando-se a importância da comunidade no controle social 
à implementação dos serviços extra-hospitalares,tanto através das Conferências e Con
selhos de Saúde, quanto pelo Ministério Público, representante formal da cidadania. 

Destacam-se, assim, algumas atribuições do Promotor de Justiça, principal ope
rador jurídico nesse cenário de transformações, vez que legitimado a zelar pelos in teres-

Tese aprovada por unanimidade. 
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ses e direitos difusos e coletivos dos portadores de sofrimento psíquico - também titulares de 
direitos de cidadania no novo modelo de assistência psiquiátrica adotado no país. 

FUNDAMENTAÇÃO 

1. A LOUCURA E SUAS FORMAS DE TRATAMENTO 

1.1. Concepção segregacionista 

Ontologicamente os seres humanos são iguais. Mas, as influências ambientais 
e culturais agregadas à herança genética, produzem as diferenças individuais estuda
das nas teorias da personalidade. O convívio com outros, tidos por "diferentes", acom
panha a evolução da humanidade, gerando discriminações de toda a ordem. 

Na vida em sociedade, ao substrato natural (instinto e necessidades elementa
res) sobrepõem-se a camada cultural e novas exigências sociais, que tornam o "ho
mem civilizado conflitivo" (Peter paI Pelbart). 

Mas, "é na Idade Média que se encontra o grande marco referencial da intole
rância com os loucos", especialmente por força da Inquisição que "perseguiu e tortu
rou nos porões de seus Tribunais, pessoas com limitações físicas, perturbados, sim
plesmente hereges ou perturbadores, ( ... ) levando ao estabelecimento dos três gran
des eixos de preconceito, exclusão e intolerância por onde é vista a loucura até os 
nossos dias: O louco dito incapaz, irresponsável e violento."l 

No século XVIII, quando o psiquiatra francês Philippe Pinel "transformou a 
diferença humana em patologia" é que a loucura passa a ser entendida como doença 
a ser tratada, mas, ainda, através do "ocultamento" e "exclusão". Surge, assim, o pri
meiro método terapêutico para a loucura, tendo Pinel criado o chamado Tratamento 
Moral, baseado em "confinamento, sangrias e purgativos", consagrando "o hospital 
psiquiátrico, hospício e manicômio como lugar social dos 10ucos."2 

Já na primeira metade do Séc. XIX, com a psiquiatria tendo sido considerada 
"ciência", a preocupação foi se a alienação mental seria uma doença do corpo ou das 
paixões. E a nova psicopatologia passa a ser construída com as noções de "predomínio 
das paixões" e "lesão da vontade" e articula conceito de "sociabilidade" e de "afeto", a 
saber: "( ... ) São os afetos que possibilitam as trocas sociais ... , e só o fazem quando 
funcionam na intensidade ideal, isto é, quando regulados pela vontade. ~ando esta 
definha, os afetos viram paixões, violentas, egoístas, buscando apenas o prazer e esca
pando aos preceitos básicos da convivência e sociabilidade. ( ... ) E Birman sintetizou: 
o louco é um fracassado em s a sociabilidade - leia-se humanidade."3 

1 COSTA, Augusto César de Farias. Direito, Saúde Mental e Reforma Psiquiátrica. In: Curso de 
Especialização à distância para Mem bros do Ministério Público e Magistratura Federal. Brasília: 
UnB, 2002, p. 143. 

2 COSTA, Augusto César de Farias. Op. cit., p. 144-145. 
3 PELBART, Peter pal. Da clausura do fora ao for a da clausura. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 219. 
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A alienação mental não é mais a manifestação do divino, mas "tem origem no 
tempo e na cultura, apesar de ser tida privilegiadamente na exacerbação ou ausência 
dos afetos pessoais."4 

Apóa consubstanciando-se nas idéias de Durkheim, que definia a loucura 
como "ano mia social", passaram a ser criados espaços fora das grandes cidades para 
que os "anomistas sociais, continuando ocultos e excluídos, pudessem ser tratados 
e recuperados". 5 

1.2. Concepção humanitária 

Somente ao longo do século XX, a partir das contribuições do Marxismo e da 
Psicanálise, ou seja, quando "a relação capital-trabalho e subjetividade", analisadas 
nos "quadros de alteração do comportamento", é que se buscou alterar essa realidade. 

E no período pós-guerra (1946), começa a mudança de modelos na prática da 
assistência psiquiátrica aos doentes mentais, visando sua reinserção social, já que "louco 
e são habitam o mesmo espaço social" e, a diferença "é quantitativa referida à mani
festação dos afetos".6 

A mudança no paradigma da atenção em saúde mental também foi devida, em 
grande parte, a três fatores, segundo relatório da OMS/Saúde Mental: Nova Con
cepção, Nova Esperança: 

"Primeiro, registrou-se progresso significativo na psicofarmacologia, com o des
cobrimento de novas classes de drogas, especialmente neurolépticos e 
antidepressivos, bem como o desenvolvimento de novas formas de interven
ções psicossociais. Segundo, o movimento dos direitos humanos transformou-se 
num fenômeno verdadeiramente internacional, sob a égide da recém-criada 

Organização das Nações Unidas, e a democracia acusou avanços em todo o 
mundo. Em terceiro lugar, foi firmemente incorporado um elemento mental no 

conceito de saúde definido pela recém-criada OMS. Juntas, essas ocorrências 

estimularam o abandono da atenção em grandes instituições carcerárias em 
favor de uma atenção mais aberta e flexível na comunidade." (grifei? 

Surgem, assim, novas propostas de tratamento, citando-se a ordenação histó
rico-evolutiva apresentada por Paulo Amarante:8 Comunidade Terapêutica e Psicoterapia 
Institucional T.H. Main-Bion-Reichman-Monthfield Hospital (1946); Psiquiatria 

4 PELBART, Peter pal. Op. cit., p. 220. 
5 COSTA, Augusto César Farias. Op. cit., p. 145. 
6 PELBART, Peter pal. Op. cit., p. 220, in fine. 
7 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Organização Panamericana da Saúde. Relatório 

Sobre a Saúde no Mundo 2001 - Saúde Mental: Nova Concepção, Nova Esperança. Suíça, 200l. 
8 AMARANTE, Paulo. Psiquiatria Social e Reforma Psiquiátrica. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994, apud 

ZUSMAN, José Alberto. Reflexões, revoluções e reformas psiquiátricas.]omal da ABP Psiquiatria 
Hoje, Rio de Janeiro, Ano XXIV, n. 2, 2002, p. 9. 
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de Setor e Psiquiatria Preventiva (Comunitária) Bonnafé - França (1960) Kennedy
Gerald Caplan-EUA (1963) e Antipsiquiatria e Reforma Psiquiátrica - Laing-David 
Cooper-Thomas Szasz-Alan \,vatts (1966) e Franco Basaglia - Itália (1969). 

De todos esses modelos, o que rompe com o hospital e saberes psiquiátricos é 
o da antipsiquiatria, cuja figura de maior destaque foi Franco Basaglia. Esse psiqui
atra, em 1969, implementou a reforma nos hospícios de Gorízia e Trieste, no norte 
da Itália, onde "conseguiu superar o modelo asilar/carcerário e substituí-lo por uma 
rede diversificada de serviços ubstitutivos, amparados pela Legge 180, 13 maggio 
1978. Essa lei orientou a reforma psiquiátrica naquele país, servindo de inspiração 
para outras, como algumas estaduais brasileiras.9 

Em suma, as diversas concepções e projetos mostram que a reformulação da 
assistência psiquiátrica é uma realidade e passa por uma constante atualização, não só 
da comunidade médico-científica mundial, mas, sobretudo, pela comunidade. O 
paciente tido como "louco", não pode mais ser acorrentado ou segregado em mas
morras, mas sim aceito no convívio social. 

2. SAÚDE MENTAL E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

A Constituição Federal de 1988, em seu primeiro artigo, apresenta como um 
dos fundamentos do Estado D emocrático de Direito, a dignidade da pessoa humana 
(inc. IH do art. 1°). Outrossim, em seu art 3°, dentre os objetivos fundamentais da 
República Federativa do Brasil, encontram-se a construção de uma sociedade livre, 
justa e solidária (inc. 1), a redução das desigualdades sociais (inc. IH) e a promoção do 
bem de todos, abolindo preconceitos e quaisquer formas de discriminação (inc. IV). 

Na obra de Olney Qyeiroz e Lafaiete Pussoli sobre os direitos das pessoas com 
deficiência encontra-se que: 10 

"Os direitos humanos foram tão valorizados pelo constituinte e de forma tão 

inequívoca, que este lançou mão de um instrumento de exceção, notadamente 
forte, para afastar qualquer tentativa que tenha por escopo frustrá-lo. ( ... ) Re

sumindo, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata (art. 5°, § 1°, da CF) e se reveste do caráter de cláusulas 
pétnas - como os direitos naturais - porque não será objeto de deliberação a 

proposta de emenda tendente a aboli-los." 

Por sua vez, a reforma p siquiátrica objetiva a inclusão do portador de sofri
mento psíquico na sociedade, sem discriminação e segregação, estando albergada 
por dispositivo constitucional que exige ações afirmativas do Estado em defesa do 
paciente. 

9 Lei Estadual n. 9.716, de 7 de agosto de 1992, dispondo sobre a Reforma Psiquiátrica no RS. 
10 ASSIS, Olney Qyeiroz; PUSSOLI, Lafaiete. Pessoa Deficiente - Direitos e Garantias. São Paulo: 

Edipro, 1992. p. 76. 

762 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



o MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PORTADORES DE SOFRIMENTO psIQulco ... 

E na exigência de tais ações, primeiro devem ser observadas as competências 
legislativas e executivas dos entes federados ao tratarem da saúde pública, proteção e 
integração social do portador de sofrimento psíquico (arts. 194/200 da CF) . 

Tal competência mostra-se, ora privativa da União - no caso da seguridade 
social (art. 22, inc. XXIII, da CF) -, ora comum da União, Estados, D istrito Fede
ral e Municípios (23, inc. lI, da CF), ora concorrente à União, Estados e Distrito 
Federal (art. 24, incs. XII e XIV, da CF) . 

A Emenda Constitucional n. 29/00, alterando dispositivos da CF e acrescen
do artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, assegura recursos 
mínimos para o financiamento das ações e serviços de saúde sob a fiscalização do Mi

nistério Público, inclusive quanto à ausência de dotação orçamentária para a área da 
saúde mental. 

Verifica-se, assim, que o portador de sofrimento psíquico possui garantias cons
titucionais que legitimam exigir do Estado, nas suas três esferas de governo, medidas, 
programas, ações, serviços públicos de saúde e de assistência social, está "sob a égide dos 
princípios que regem a seguridade social (art. 194 da CF), sendo, portanto, direito e 
não caridade", no dizer de Olney Qyeiroz e Pussoli em obra citada. 

O exercício das normas constitucionais gerais, específicas e protetivas do por
tador de sofrimento psíquico deve ser amplo, ilimitado e de forma transdiciplinar, 
aliando-se saúde mental e direito. Seus direitos humanos precisam também produzir 
o "impacto democratizador no interior da família, das escolas, das fábricas e da vida 
comunitária de forma ampla", pois reforma psiquiátrica coerente e humanitária visa 
reintegrar e ressocializar o paciente com acolhimento no meio social em que vive. 

3. O PROCESSO BRASILEIRO DE REFORMA PSIQUIÁTRICA 

3.1. Movimento Nacional de Luta Antimanicomial 

A profunda crise econômica que levou ao processo de redemocratização de 
nosso país, na década de 80-90, comprometeu não só a política, mas a sociedade 
como um todo, vez que se encontrava alijada de seus direitos de cidadania. 

Em 1987, a P Conferência Nacional de Saúde Mental defendeu a gradual 
substituição dos leitos em manicômios por vagas em hospitais gerais. Ressalta-se que 
as Conferências Nacionais de Saúde Mental foram um marco na história das políti
cas de saúde mental do país, em especial, a 2a CNSM, realizada em 1992. 

Mas, é com a Constituição Federal de 1988, que apresenta a prevalência dos 

direitos humanos como um dos princípios reitores do sistema democrático, que surge o res
peito à isonomia do cidadão perante a lei, ressaltando-se a dignidade da pessoa humana. 

3.2. A Lei Federal n. 10.216, de 6 de abril de 2001 

Tal dispositivo assegura a proteção e os direitos dos portadoras de transtornos 
mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental no Brasil. 

GRUPO DE TRABALHO SETORIAL - SAÚDE 763 



MARIA CRISTI NA SANTOS DE LUCCA 

Apesar dos avanços, a transformação do modelo manicomial demanda a exis
tência de novos equipamentos de reabilitação psicossocial, e "o processo de 
reestruturação enfrenta enormes desafios para sua consolidação".u 

A luta agora, além da antimanicomial, deve ser pela efetivação da legislação 
inclusiva dos direitos humanos do portador de sofrimento psíquico, em especial os de 
assistência digna, especialmente a comunitária, supervisionado pela sociedade e pelo 
Ministério Público (controle social do SUS). 

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A SAÚDE MENTAL 

As pesquisas na história do Direito não apontam para a existência, no passado, 
de um paradigma da instituição ministerial que tivesse as características que ela de
tém, na atualidade, integrando a organização política do Estado. 

O fortalecimento da sociedade civil exige a estruturação de um Ministério 
Público independente e direcionado à defesa dos interesses sociais e valores democrá
ticos que sirvam à abertura de novos espaços de participação, conquista de direitos e 
ampliação da cidadania.12 

Outrossim, dentre suas funções institucionais está a de zelar pelo efetivo res
peito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública (art. 129, lI, da CF), 
dentre os quais a saúde, conforme art. 197 da Carta Magna, face o grau de impacto 
em todo o espectro social, vez que faz parte do cotidiano de toda a população. 

Destina-se, portanto, constitucionalmente, à defesa dos mais legítimos inte
resses, sociais e transindividuais (difusos e coletivos), zelando pela efetivação dos 
serviços de saúde, especialmente dos excluídos e estigmatizados. 

Importa salientar que, com a CF de 1988, o Ministério Público teve amplia
das suas garantias, na medida em que a sociedade, politicamente organizada, passou 
a exigir efetividade da administração pública. Deste modo, o Ministério Público está 
comprometido com o preceito constitucional de que a saúde é direito de todos e um 
dever do Estado a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução de doenças, bem como ao acesso universal, igualitário e integral às ações e 
serviços para a sua promoção, proteção e recuperação, conforme asseguram os arts. 
196 e 198, ambos da Constituição Federal .. 

A atuação do Ministério Público na defesa dos interesses transindividuais e dos 
serviços de relevância pública a erem prestados pelo Estado aos que padecem de sofri
mento psíquico está legitimada, ainda, na LACP - LF n. 7.347, de 24 de julho de 
1985 e seu instrumento legal- o inquérito civil público (procedimento administrativo, 
contraditório, legal, público, ressalvado segredo de justiça). Com base nesse, poderá ser 

11 BRASIL. Ministério da saúde. Conselho Nacional de Saúde. III Conferência Nacional de Saúde 
Mental. Caderno informativo. Brasília, 2001, p. 9-10. 

12 Art. 127 da Constituição Federal: "Ministério Público é a instituição permanente e essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interes
ses sociais e individuais indisponíveis." 

764 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLI CO 



o MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PORTADORES DE SOFRIMENTO PSIQUlco ... 

ajuizada ação civil pública ou elaborado compromisso de ajustamento., fIxando-se pra
zos para que os gestores do SUS, administradores de hospitais e prestadores de serviços, 
por exemplo, façam a abertura de leitos psiquiátricos em hospitais-gerais, criem ou 
ampliem a rede de serviços substitutivos ao modelo hospitalocêntrico, através de uma 
rede de proteção integral ao portador de transtorno psíquico. 

Elencam-se, a seguir e de forma exemplifIcativa, algumas providências passí
veis de serem utilizadas pelo Ministério Público na efetivação da reforma psiquiátrica: 

1) Instaurar inquérito civil público com o fim de exigir do Estado e/ou do 
Município de origem a criação e ampliação da rede alternativa de serviços substitutivos 
ao modelo hospitalocêntrico. Como alternativas assistenciais na área de saúde mental 
propõem-se: a criação de centros de convivência comunitários, centro-dia, casa de 
passagem, casa de abrigagem noturna para situações de risco, residenciais de cuida
dos intensivos, lares abrigados, pensões públicas comunitárias e protegidas; oficinas 
de atividades construtivas e similares, hortas comunitárias, laborterapia, cooperativas 
de serviços de reciclagem, entre outros, conforme art. 2°, incs. VIII e IX, da LF n. 
10.216/01. Como serviços substitutivos ao hospital: moradias extra-hospitalares, am
bulatórios de psiquiatria bem montados, hospital-dia, hospital-noite, CAPS e servi
ços residenciais terapêuticos em maior número, 

2) Garantir os direitos de cidadania dos usuários e seus familiares para que te
nham acesso a um tratamento digno à nível ambulatorial e hospitalar, este último nos 
casos graves e até que seja implementada a rede protetiva integral em saúde mental, 
com funcionamento resolutivo e efIcaz (art. 2°, incs. I e lI, da LF 10.216/01); 

3) Chamar os familiares dos pacientes retirados de estabelecimentos psiquiá
tricos ou moradias irregulares, orientando-os quanto ao dever de cuidado e assistên
cia, sob pena de responsabilização civil e criminal, verificando se está havendo aten
ção e assistência aos mesmos, de forma integral e abrangente, com atendimento indi
vidual ou em grupo e, se necessário, de forma interdisciplinar, assim como atividades 
comunitárias, orientação profissional, suporte medicamentoso, psicoterápico e de 
orientação, para que se evitem recaídas e reinternações; 

4) Verificar a ética do modelo assistencial escolhido pelo gestor da saúde e a 
consistência do financiamento oferecido para possibilitar a efetivação integral da po
lítica de saúde dentro do contexto de sistema global de atenção, promoção e recupe
ração da saúde mental, conforme previsão da legislação constitucional e infraconsti
tucional e segundo as leis do SUS;13 

5) Fiscalizar: 
a) se estão sendo asseguradas vagas no mercado de trabalho ao portador de 

defIciência e transtorno mental, a fim de fIcar protegido em sua moradia e emprego; 
b) se as clínicas e os hospitais psiquiátricos, necessários nos casos de crise e 

risco, não se mantém com características asilares e em condições sanitárias adequadas, 

13 LF n. 8.080, de 19-09-1990 e LF n. 8.142, de 28-12-1990. 
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bem como as guias de internaç-es psiquiátricas compulsórias recebidas (Portaria MS 
n. 2.391/02), montando, quando necessária, junta multidisciplinar,14 

c) a quantidade de leitos psiquiátricos disponíveis na rede do SUS, propondo 
a criação da central de regulação dos leitos psiquiátricos, controlando a demanda 
reprimida e a capacidade das unidades em absorvê-Ia;ls 

d) A política de saúde mental aplicada, em nível estadual e municipal, através 
dos respectivos Conselhos de Saúde (assistindo suas plenárias), com vista à 
implementação efetiva da reforma psiquiátrica, através de programas e/ou serviços 
que respeitem os direitos humanos dos usuários da rede e seus familiares (PSF), 
especialmente no Município de sua moradia (aspecto local); 

e) A política de financiamento, em parceria com o MPF, relativamente aos 
recursos repassados pela União aos Estados e do Fundo Estadual de Saúde aos Fun
dos Municipais de Saúde, visando implementar a LF n. 10.216/01 e para que a 
verba não seja aplicada, somente, nas internações hospitalares; 

f) A política de financiamento e aplicação dos recursos repassados pelo MS, 
relativamente à criação e ree truturação de CAPS, conforme LF n. 10.216/01 e 
Portarias MS 189/02, 336/02 e 816/02; 

7) Inspecionar: 
a) Os estabelecimentos, hospitais, ambulatórios e unidades psiquiátricas de 

hospitais gerais, quanto as suas condições físicas e ao atendimento dispensado aos 
seus usuários, de acordo com a legislação sanitária e do SUS; 

b) As unidades e ambulatórios de saúde e emergências, quanto as suas condi
ções físicas e ao atendimento, verificando se a demanda reprimida está sendo atendi
da e de que forma; 

c) Os serviços de cuidado extra-hospitalar substitutivos ao hospital, em espe
cial os residenciais terapêuticos e moradias assistidas; 16 

8) Controlar o fornecimento e distribuição de medicamentos básicos nos pos
tos de saúde e os especiais ou excepcionais fornecidos pelo Estado; 

9) Discutir o tema reforma psiquiátrica com as organizações da sociedade civil, 
categorias profissionais, sociedade de psiquiatria, universidades, escolas, conselhos 
regionais e associações de usuários e familiares, com vistas a diminuir a forte cultura 
manicomial ainda existente. 

Cabe ao Ministério Público, ainda, a fiscalização e a exigência dos direitos 
previstos na lei de reforma psiquiátrica e em outros tratados e deliberações, podendo 
evitar o fechamento de hospitais e suas unidades sem que a rede de proteção integral 
esteja, ainda, totalmente implementada ou funcionando a contento, vez que seu 
objetivo é o de reintegrar o paciente no convívio familiar e social, através do acolhi

mento humanitário. 

14 LRP do RS n. 9.716/92, art. 10, § 2°. 
15 Dos 2.565 pedidos de leitos na Cidade de Porto Alegre, no ano de 2002, só 75% foram atendidos. 
16 No RS criados através da LE n. 11.791, de 22 de maio de 2002. 
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3. CONCLUSÃO 

Torna-se necessária uma mudança de cultura que, primeiro, leve à aceitação 
dos ditos "diferentes" e, após, promova a reabilitação psicossocial dos doentes, resga
tando sua cidadania, com ética numa nova forma de assistência psiquiátrica para o 
país. 

E o Ministério Público, como guardião da lei, assume papel preponderante, 
zelando e fiscalizando para que a norma - geral e abstrata - se transforme em ação 

concreta e objetiva, por parte da administração pública, garantindo o acesso universal, 

igualitário e integral do cidadão-usuário e seus familiares na rede de proteção integral 
em saúde mental prevista na LF n. 10.216/01. 

Reforma psiquiátrica coerente e humanitária é aquela que promove a reinserção e 
o acolhimento do portador de sofrimento psíquico na vida em sociedade, com respei
to, sobretudo, a sua subjetividade, singularidade e diferença, além dos valores éticos, 

morais e de dignidade da pessoa humana assegurados na Constituição Cidadã de 1988. 
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1. INTRODUÇÃO 

Registros de estudos históricos e antropológicos afirmam que não há sociedade 
humana que não tenha utilizado substâncias psicoativas . A cultura e a temporalidade 
de cada sociedade determinam as formas e razões relacionados ao consumo de tais 
substâncias. É fato que a coca utilizada pelos povos nativos dos Andes não se refere à 
mesma substância na forma da cocaína utilizada por nossas sociedades ocidentais 
contemporâneas, ou que a maconha utilizada como remédio pelos chineses no século 
I a.C .,I não é a mesma que a maconha "prensada" produzida no Paraguai (com a 
utilização de agrotóxicos de uso proibido e exploração de trabalho escravo) e utiliza
da por número significativo de brasileiros. 

"A única coisa em comum que existe, por exemplo, entre a maconha e a heroína, 

é estarem proibidas sob as mesmas penas pela mesma lei. Assim também, os 

problemas norte-americanos no que concerne às drogas - indiscutivelmente gra

ves - não são exatamente os problemas latino-americanos, e às vezes são precisa

mente o seu oposto. Receber acriticamente um discurso que transita entre a 

histeria e a cegueira, a começar pela dualidade país-vítima importador (Estados 

Unidos) e países-agressores exportadores ou facilitadores (Colômbia, Bolívia e, 

ouro sobre azul, Panamá, Cuba ou Nicarágua), e construir sobre tal discurso uma 

política criminal, é enredar-se nwn indecifrável e contraditório novelo."2 

Os padrões de consumo de substâncias psicoativas em qualquer sociedade es
tiveram e estão culturalmente ligados aos padrões de vida desta sociedade. C ultos 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 VERGARA, Rodrigo. Uma tradição ou uma maldição? DROGAS o que fazer a respeito. Revista 

Superinteressante 172 (ISSN 0104-1789) ano 16, n. 1, São Paulo: Abril, 2002. 
2 BATISTA, Nilo. O problema das drogas. In: Punidos e mal pagos: violência, justiça, segurança 

pública e direitos humanos no Brasil de hoj e. Rio de Janeiro, Revan: 1990, p. 59. 
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religiosos; meios instrumentais para obtenção de conhecimento ou para o êxito em 
batalhas; remédios para diversos males; ou simplesmente substâncias que dão prazer, 
produziram e produzem os sentidos para consumo das substâncias psicoativas, carac
terizando suas funções sociais. 

A partir de meados do século XIX as especulações comerciais em torno das 
drogas, cujo ápice se deu com as "Guerras do Ópio", entre Reino Unido e China 
Imperial, desencadearam o processo de proibição das mesmas, classificadas conforme 
os interesses econômicos e Gá) hegemônicos dos Estados Unidos. "As substâncias 
usadas só por negros, chineses, mexicanos e pobres acabaram proibidas. As que os 
ricos usavam foram liberadas."3 

Décadas após a consolidação da política proibicionista, os resultados colhidos 
são desastrosos, na medida em que o tráfico foi institucionalizado enquanto única 
alternativa de aquisição das substâncias proibidas, tendo a criminalização da produ
ção, comércio e porte, ainda que para uso próprio, acabado por desencadear mais 
danos que benefícios à coletividade. 

"As prisões não diminuem a taxa de criminalidade, pelo contrário, esta se man

tém ou aumenta, pois provoca a reincidência: depois de sair da prisão, tem-se 

mais chances de voltar para ela. A prisão não pode deixar de fabricar delin

qüentes: fabrica-os pelo tipo de existência que faz os detentos levarem, deixan

do-os isolados nas celas ou impondo-lhes um trabalho inútil. É, de qualquer 

maneira, não pensar o homem em sociedade."4 

o aumento do número de novos usuários de drogas - a política e prática de 
prevenção às drogas, também conduzidas pelo raciocínio norte-americano, não têm 
conseguido atingir seu objetivo - com faixas etárias cada vez mais precoces e com 
maior envolvimento em práticas criminosas, acaba por produzir a " 'corporificação' 
da violência na geração mais jovem".5 

A perplexidade e sentimento de impotência que acometem aqueles com res
ponsabilidades relacionadas aos problemas decorrentes do abuso de substâncias 
psicoativas estão a exigir uma mudança de paradigma em relação às abordagens atu
almente em voga, definitivamente inadequadas, porque ineficientes. 

2. MODELOS TEÓRICOS E PRÁTICAS SOBRE DROGAS 

A política anti-drogas brasileira é norteada (sic) por dois modelos teóricos prin
cipais, a saber: a Redução da Oferta - caracterizada pela repressão ao tráfico de drogas, 

3 VERGARA, Rodrigo. Drogas. São Paulo: Abril, 2003, p. 19. (Coleção para Saber Mais). 
4 FOUCAULT, Michael. Vigiar e Punir- o nascimento da prisão, apud REGHELIN. E.M. Redução 

de Danos - prevenção ou estímulo ao uso de indevido de drogas injetáveis. São Paulo: RT, 2002, p. 34. 
5 CASTRO, Mary Garcia. Violências,juventudes e educação: notas sobre o estudo do conhecimento, 

apudFRANCH, Mônica Franch. Um brinde à vida: reflexões sobre violência, juventude e redução de 
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mediante sistemática privação de liberdade aos traficantes6 (até recentemente também 
aplicada aos usuários, sujeitos, de qualquer maneira, à repressão policial), positivada no 
modelo jurídico-moral, em que o usuário é penalizado? e a Redução da D emanda - a 
qual procura: a) prevenir o acesso inicial de jovens às drogas através de programas como 
o PROERD ou mensagens em meios de comunicação de massa e b) oferecer tratamen
to aos "dependentes". Tal abordagem se apóia nos modelos: médico-sanitário - no qual 
os usuários são tidos como doentes; psicossocial- "que privilegia a relação com o meio, 
buscando identificar as motivações individuais para o abuso de drogas; e o modelo 
sociocultural, que prima pela modificação do meio, considerado causador da depen
dência".8 Esta prática incorpora o senso comum de que a internação é a melhor medida 
para o tratamento da dependência química9 e a única meta aceitável para que o indiví
duo possa ser re-inserido na sociedade é a abstenção total do consumo de drogas. 

A ineficácia de tais abordagens é percebida nas atividades diárias de promoto
res de justiça, em distintas áreas de atuação, que se vêem às voltas com inúmeros 
procedimentos nos quais são objeto pessoas com uso disfuncional de drogas. 

Em que pese o fardo da realidade, enquanto atuação prática, consta do cenário 
brasileiro, inclusive no direito positivo, a abordagem da Redução de Danos (RD), 
definida como conjunto de estratégias voltadas para diminuir as conseqüências da
nosas do uso de drogas. 

Pragmaticamente introduzida como medida de saúde pública para a preven
ção do HIV/Aids entre usuários de drogas injetáveis, tal visão associa o contexto 
sociocultural, o sujeito e a sub tância como fatores a serem levados em consideração 
quando há percepção da necessidade de intervenção eficaz na realidade das pessoas 
que padecem pelo consumo disfuncional de drogas. Segundo Marcelo Araújo Cam
pos, a dimensão da RD possui caráter de verdadeiro movimento social, pois traz o 
enfoque para o sujeito e não para as drogas. A proposta é de promoção de maior 
bem-estar social, com ou sem drogas. 10 

danos no Brasil. In: Álcool e Redução de Danos -uma abordagem inovadora para países em transição. 
Brasília/DF: Editora MS, 2004, p. 49. 

6 Neste caso, os traficantes comumente apreendidos são os de diversas áreas, os ditos "traficantes" 
usuários, nominados como aviõe ou vapores, os quais se submetem a vender no "varejo" determinada 
quantidade de substâncias em troca da quantidade para consumo próprio. Os "gerentes do tráfico", 
como Fernandinho Beira-mar, quando apreendidos acabam por produzir maior efeito midiático, 
devido à grande especulação da imprensa que a diminuição do tráfico de drogas, propriamente dito. 

7 MARTINS, Samir Morais. Norma, desvio e uso de drogas: o contexto da busca da cidadania pela 
redução de danos. In: SAMPAIO, C.M.A; CAMPOS, M.A. (org.). Drogas, dignidade e inclusão 
social- a lei e a prática de redução de danos. Rio de Janeiro : ABORDA, 2003. 

8 MARTINS, Samir Morais. Norma, desvio e uso de drogas: o contexto da busca da cidadania pela 
redução de danos. In: SAMPAIO, C .M.A; CAMPOS, M.A. (org.). Drogas, dignidade e inclusão 
social- a lei e a prática de redução de danos. Rio de Janeiro: ABORDA, 2003. 

9 REGHELIN. E .M . Redução de Danos - prevenção ou estímulo ao uso de indevido de drogas 
injetáveis. São Paulo: RT, 2002, p. 34. 

10 CAMPOS, Marcelo Araújo. Drogas e uso de drogas: ressignificando conceitos no paradigma da Redução 
de Danos. Associação Londrinense Interdisciplinar de Aids - ALIA. Londrina, 2005 (no prelo). 
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3. DA PREVISÃO NORMATIVA 

Atualmente a Redução de Danos encontra-se expressamente referida na le
gislação brasileira, elencada na reforma da parte geral da Lei Anti-tóxicos como ins
trumento da política pública de saúde: 

Art. 11. O dependente ou o usuário de produtos, substâncias ou drogas ilícitas, 

que causem dependência física ou psíquica, relacionados pelo Ministério da 

Saúde, fica sujeito às medidas previstas neste Capítulo e Seção. 

§ 2° Cabe ao Ministério da Saúde regulamentar as ações que visem à redução 

dos danos sociais e à saúde. 

o Ministério da Saúde, através da Portaria n. 2.197/04, que redefine e am
plia a atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS, incorpora o conceito de forma ainda mais taxativa: 

Art. 3° O componente da atenção básica, de que trata o inciso I do artigo 2° 
desta Portaria refere-se à atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas 

em unidades de atenção básica, ambulatórios não-especializados, Programa 

Saúde da Família e Programa de Agentes Comunitários de Saúde, entre outros 

dispositivos de cuidados possíveis, no âmbito da atenção básica, e deve ter 

como principais características: 

III - adoção da lógica de redução de danos, que é estratégica para o êxito das 

ações desenvolvidas por essas unidades. 

Ou ainda: 

Art. 4° O componente da atenção nos CAPSad, ambulatórios e outras unida

des especializadas, objeto do inciso lI, do artigo 2° desta Portaria, obedece a 

uma lógica de oferta de cuidados baseados na atenção integral, devendo ter 

como principais características: 

v - adoção da lógica de redução de danos, como estratégica para o êxito das 

ações desenvolvidas por estas unidades. 

O comando normativo, revelado pelo uso da expressão "devendo ter", implica 
na necessidade do Ministério Público familiarizar-se com tal abordagem, inclusive 
para aferimento da eficácia das políticas de saúde mental. 

Mais especificamente, com caráter de regulamentação, foi editada a Portaria 
n. 1.028, de 04 de julho de 2005, em vigor desde a publicação da Portaria 1611/05, 
de 9 de setembro. 

É o objetivo do regulamento: 
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Art. 2° Definir que a redução de danos sociais e à saúde, decorrentes do uso de 

produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, desenvolva-se por 

meio de ações de aúde dirigidas a usuários ou a dependentes que não podem, 

não conseguem ou não querem interromper o referido uso, tendo como objetivo 

reduzir os riscos associados sem, necessariamente, intervir na oferta ou no con

sumo. 

Da redação do artigo 9° da Portaria n. 1028/05 fica evidente a alteração de 
paradigma no que diz respeito à consideração a ser dada ao "dependente" ou usuário, 
já não mais tido como mero objeto de direito criminal: 

Art. 9° Estabelecer que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas 

em consonância com a promoção dos direitos humanos, tendo especialmente 

em conta o respeito à diversidade dos usuários ou dependentes de produtos, 

substâncias ou drogas que causem dependência. 

§ 1° Em todas as ações de redução de danos, devem ser preservadas a identi

dade e a liberdade da decisão do usuário ou dependente ou pessoas tomadas 

como tais, sobre qualquer procedimento relacionado à prevenção, ao diagnósti

co e ao tratamento. 

A proximidade da atuação do Ministério Público com os agora sujeitos da 
intervenção estatal informada pelo viés da Redução de Danos não poderia ser maior, 
já que é finalidade da portaria federal: 

Art. 8° Definir que as ações de redução de danos devem ser desenvolvidas em 

todos os espaços de interesse público em que ocorra ou possa ocorrer o consumo 

de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência, ou para onde se 

reportem os seus usuários. 

Parágrafo único. As disposições desta Portaria aplicam-se no âmbito do sistema 

penitenciário, das cadeias públicas, dos estabelecimentos educacionais desti

nados à interna 'ão de adolescentes, dos hospitais psiquiátricos, dos abrigos, 

dos estabelecimentos destinados ao tratamento de usuários ou dependentes ou 

de quaisquer outras instituições que mantenham pessoas submetidas à priva

ção ou à restrição da liberdade. 

Ao Ministério Público cabe, minimamente, a apreensão dos conceitos 
informadores da política de Redução de Danos, inclusive para possibilitar abordagem 
crítica acerca da questão, ampliando o debate suscitado pela reedição da portaria 1.028. 

4. DA EXPERIÊNCIA COM REDUÇÃO DE DANOS 

Conforme Marlatt, citado por Elisangela Melo Reghelin, "baseada em princí
pios de saúde pública, a redução de danos oferece um conjunto de estratégias prag-
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máticas, ainda que providas de compaixão, que são desenhadas para reduzir as con
seqüências danosas do comportamento aditivo, tanto para os consumidores quanto 
para as comunidades nas quais eles vivem"Y 

Na atuação ministerial junto a crianças e adolescentes em situação de risco, a 
adoção de estratégias e práticas de redução de danos se mostrou necessária a partir da 
constatação que a aplicação de medidas de proteção a usuários, especialmente de 
crack, quando almejada a total abstinência, é normalmente infrutífera. 

A abordagem da Redução de Danos, sem impor abstinência ou discurso mo
ralizador/repressivo, procura inserir-se no universo do usuário, chamando-lhe a atenção 
para os riscos envolvidos em suas práticas e apontando alternativas mais saudáveis de 
comportamento. 

Tal responsabilizarão do usuário sobre sua conduta, somada ao esforço pessoal 
e familiar na adoção e continuidade de tratamento ambulatorial ou psicoterápico, 
quando necessário, mostra-se como alternativa mais promissora para a efetivação de 
melhoras na vida do público atendido. A partir de progresso mínimo das condições 
pessoais do sujeito é possível planejar intervenções mais incisivas e positivas, ainda 
que menos impositivas. 

Trata -se, na verdade, de trazer para o universo dos usuários de drogas ilegais 
práticas largamente utilizadas no cotidiano das pessoas e até mesmo em políticas 
públicas amplamente divulgadas. A lógica é: algumas práticas não são evitáveis e o 
melhor que há a fazer é diminuir seus efeitos adversos. 

Por exemplo: acidentes com automóveis são inevitáveis, apesar de indesejáveis, 
portanto estimula-se o uso de cinto de segurança; o padrão de beleza atual valoriza o 
bronzeado, sendo a exposição ao sol fator de desenvolvimento do câncer de pele, 
motivo pelo qual propaga-se o uso de protetor solar; gerações de mães zelosas acon
selham filhos que excederam no consumo de álcool (às vezes em festas familiares de 
final de ano .. . ) a ingerir o maior volume possível de água; diversas atividades esporti
vas, potencialmente causadoras de lesões, exigem equipamento de proteção (boxe, 
ciclismo, futebol, etc) e assim por diante. 

Mesmo a nível planetário os tratados que visam a redução da emissão de 
C02 e CFCs, para diminuição dos efeitos estufa e destruição da camada de ozônio 
têm na sua origem a lógica da redução de danos, que aplicada aos usuários de 
drogas, tem o mérito de tratar, de forma não preconceituosa, de assunto tabu, 
normalmente vinculado a um modelo moralista e nada eficiente de repressão aos 
usuários . 

A política de Redução de Danos acaba por produzir a problematização dos 
direitos humanos e de cidadania, contrapondo-se aos modelos jurídico-moral e mé
dico-sanitário, possibilitando a ampliação da percepção do sujeito e de suas deman
das produzidas. 

11 REGHELIN. E .M . Redução de Danos - prevenção ou estímulo ao uso de indevido de drogas 
injetáveis. São Paulo: RT, 2002, p. 34. 
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"Simplificadamente, poderíamos dizer que a droga só passa a ocupar um lugar 

de fato central na vida de um indivíduo ou grupo social à medida que haja um 

estreitamento das demais alternativas e oportunidades, seja em função de pers

pectivas de engajamento pessoal e social em atividades de lazer, profissionais 

ou afetivas. Apenas neste caso a droga deixa de ser um elemento a mais na vida 

de uma determinada pessoa ou grupo social para ser 'o' elemento em torno do 

qual se organiza a vida e a sociabilidade".J2 

No processo de superação das patologias associadas ao uso abusivo ou 
disfuncional de substâncias psicoativas necessário se faz, por questões práticas bem 
conhecidas dos promotores de justiça, visar a "minoração dos problemas" ou "melhoria 
das condições" do indivíduo, metas mais factíveis da noção de bem-estar no leque 
que vai da dependência mais grave à plena abstinência. Comparado ao ideal da abs
tinência, a expectativa da Redução de Danos é efetivamente mais modesta, por isso 
também mais eficiente. 

Finalmente, há que se apontar que a política de Redução de Danos caracteri
za-se por ser: não moralista, na medida em que não pretende impor um padrão ético 
distinto daquele em que está inserido o usuário; tolerante, porque admite práticas e 
situações que muitas vezes fogem ao senso comum; humanista, por tratar como sujei
to pessoas que muitas vezes tiveram tal condição negada pela sociedade dominante; 
realista, por não esperar mudanças radicais em situações deterioradas, satisfazendo-se 
com a melhoria gradual e/ou parcial das condições daqueles submetidos às suas prá
ticas; pragmática, utilizando-se dos meios e mecanismos possíveis em um quadro de 
preconceito e dificuldade de recursos econômicos e financeiros; corajosa, não se fur
tando à discussão com outros segmentos que tratam da questão do uso de drogas, 
muitas vezes enfrentando críticas insensatas e infundadas. 

5. CCONCLUSÃO 

Prevista no rol de instrumentos destinados ao atendimento de público carecedor 
de intervenção estatal, a Redução de Danos, enquanto meio de diminuição do 
distanciamento entre o Estado e os usuários de drogas, eleva-se à categoria de assunto 
de interesse público e social, devendo inserir-se em tal debate o Ministério Público, 
possibilitando assim que seus integrantes contribuam na reflexão sobre práticas que 
devem ser, senão estimuladas, minimamente discutidas. 

12 BASTOS, Francisco Inácio. Redução de danos e saúde coletiva: reflexões a propósito das experiências 
internacional e brasileira. In: SAMPAIO, C.M.A; CAMPOS, M.A. (org.). Drogas, dignidade e 
inclusão social- a lei e a prática de redução de danos. Rio de Janeiro: ABORDA, 2003. 
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NO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO 

DA SAÚDE PÚBLlCA* 

Ubiragilda Silva Pimentel 

Procuradora de )ustiçalPA 

SíNTESE DOGMÁTICA: 

1. A saúde como direito fundamental e essencial à dignidade da pessoa huma
na, constitui serviço de relevância pública, que deve ser prestado diretamente pela 
administração pública, que por não admitir delegação nem outorga, não comporta a 
transferência da gerência e da gestão de serviços e de pessoal ao setor privado (OS e 
OSCIPs), podendo atuar no sistema apenas de forma complementar, à luz dos arts. 
196, 197 e 199, § 1° da Carta Magna. 

2. São inconstitucionais as leis federais e estaduais que prevêem a possibilida
de da terceirização da gerência e gestão dos serviços e ações de saúde ao setor privado, 
por atentarem contra os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito 
- art. 1°, II e III da CF - e normas constitucionais e legais, por se tratar de atividade 
própria dos entes federativos (União, Estado, Distrito federal e Municípios), carac
terizada pelo exercício de função essencialmente pública, por ocupante de cargo pú
blico, por quem pode comandar, em cumprimento do dever intransferível do Estado 
(art. 196 da CF). 

3. O processo de terceirização na saúde pública somente pode ocorrer nos 
serviços auxiliares e secundários, nas atividades-meio, de suporte, como por exemplo 
vigilância, limpeza, contabilidade, serviços técnico-especializados como os inerentes 
aos hemocentros, realização de exames médicos, consultas e etc., pois neste caso esta
rá transferindo apenas a execução material de determinadas atividades ligadas ao 
serviço de saúde, mas não a sua gestão operacional. 

4. O Ministério Público como Instituição responsável constitucionalmente 
pela Defesa da Ordem Jurídica, do Regime Democrático e dos Interesses Sociais e 
Individuais Indisponíveis, cabe-lhe, como função institucional, zelar pelo efetivo 
respeito dos poderes públicos aos serviços de relevância pública, devendo promover as 
medidas necessárias para que as disposições constitucionais e legais sobre a saúde 

Tese aprovada por unanimidade. 
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pública sejam cumpridas, propiciando ao cidadão a prestação integral e igualitária 
das ações e serviços, como garantia primaz de cidadania e da dignidade humana - art. 
127 c/c art. 129 e 197 da CF/ 88. 

FUNDAMENMTAÇÃO 

I. SAÚDE: DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO 

Com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovada pela Organi
zação das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, instituiu-se universalmente 
a garantia primaz de direitos que, apesar de não terem sido propriamente criados 
naquela ocasião, muitos advindos do direito natural, foram declarados como verda
deiros poderes do cidadão, influenciando diretamente todas as constituições dos Pa
íses modernos. Dentre esses direitos encontra-se a saúde, nestes exatos termos:"Todo 
homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde 
e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os servi
ços sociais indispensáveis .. .. ".1 (grifei) 

Da mesma forma como a maioria das constituições atuais que seguiram o espí
rito da Declaração Universal, o .legislador constituinte originário brasileiro, dentro da 
Carta Política de 1988, erigiu como princípios fundamentais do Estado Democráti
co de Direito a cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1°, U e lU da CF/ 
88), qualificando-os como imprescindíveis a todos os cidadãos, como sucedâneos do 
bem- estar e da justiça social, definindo, de forma expressa, as tarefas a serem reali
zadas para o alcance desse fim. 

Para que sejam assegurados esses princípios fundamentais, o Poder Público 
deve garantir a todo cidadão o acesso igualitário aos direitos constitucionais consagra
dos na Carta Magna. 

Com esse espírito social protetivo-garantista, o constituinte originário, no 
Capítulo I da Constituição Federal, exaustivamente, disciplinou os direitos e garan
tias fundamentais, subdividindo-os em dois grupos: 1 - direitos e deveres individu
ais e coletivos; 2 - os direitos sociais. 

Dentro dessa classificação adotada pela Constituição Federal, a saúde foi con
sagrada como direito fundamental e essencial à dignidade da pessoa humana, quan
do no art. 5°, caput, o direito à vida foi destacado nos seguintes moldes "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 igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:"2 

Por via de conseqüência, foi o Estado incumbido do dever de prover os meios 
necessários à sua garantia, nos termos do art. 196 da Cf, que define a saúde como 

1 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 
2000, p. 182. ( Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. XXV) 

2 Constituição Federal/88, art. 5°, caput. 
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"direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômi
cas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal 
igualitário às ações e serviço para sua promoção, proteção e recuperação. 3 

É, pois o Estado juridicamente obrigado a realizar as ações e os serviços de 
saúde visando a construção de uma nova ordem social, cujos objetivos, repita-se, são 
o bem-estar e a justiça social, pois a Constituição lhe outorgou essa tarefa. 

Coadjuvando a Constituição Federal, a Lei Orgânica Nacional da Saúde - Lei 
n. 8.080/90 disciplinou a saúde como direito fundamental da pessoa humana, com 
a seguinte conceituação: "A saúde é um direito fundamental do ser humano, deven
do o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício".4 

Não somente como direito individual a Constituição Federal qualificou a saú
de, mas também, como direito social, incluindo-o naquela categoria, com as mesmas 
garantias e prerrogativas que os pressupõem - "são direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção á maternidade e à 
infância, a assistência social, a proteção à maternidade e à infãncia, assistência aos 
desamparados, na forma desta constituição".5 (grifei) 

Com essa nova ótica constitucional, o legislador originário, instituiu um Siste
ma Único de Saúde (art. 198 da CF), com o objetivo de garantir universal e iguali
tariamente os serviços de saúde. Sistema esse que em sede administrativa funciona 
como o modelo oficial de atuação à saúde em todo o País, visando proporcionar 
assistência integral e gratuita à toda a população, notadamente à mais carente. 

À luz da Lei n. 8.080/90, o Sistema Único de Saúde constitui "O conjunto de 
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, esta
duais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 
pelo Poder público.6 

O Sistema Único de Saúde é, portanto, a reunião de ações e serviços, prestados 
em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal), por instituições públi
cas e, complementarmente, por instituições privadas, de forma universal e integral, 
com controle social. 

Esse Sistema funciona alicerçado em vários princípios que norteiam a presta
ção dos serviços que o compõem e fundamentam a construção de suas linhas mestras. 
Referidos princípios apresentam-se como regras que orientam todo o sistema, confe
rindo-lhe legitimidade para a democratização da gestão da saúde no País. São bases 
centrais da política da gestão do sistema de saúde (modo de operar), que devem ser 
observados na execução das ações e na prestação dos serviços de saúde. 

Da análise sistêmica do art. 198 e incisos da Constituição Federal c/c o art. 7° 
e incisos da Lei n. 8.080/90, podemos citar os seguintes princípios do Sistema: a 

3 Constituição Federal, art. 196, caput. 
4 Lei n. 8.080/90, art. 2°, caput. 
5 Constituição Federal, art. 6°, caput. 
6 Lei n. 8.080/90, art. 40. 
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universalidade de acesso; a integralidade de assistência; a igualdade da assistência à saúde; 

a descentralização político-administrativa, entre outros. 

Os princípios da Universalidade, Integralidade e Igualdade dos serviços de
monstram a preocupação do legislador constituinte em direcionar os serviços para a 
coletividade, ou seja, ao seu usuário, expressando a necessidade de que o atendimen
to dos serviços e ações da saúde devem ser prestados de forma geral e total, partindo
se sempre do ponto de que a saúde é um direito e como tal deve estar à disposição de 
todos os seus titulares em todo os momentos e situações, de forma igualitária 

O princípio da descentralização administrativa encontra-se consagrado no inciso 
I, do art. 198 da CF, e diz respeito a distribuição vertical de funções e responsabili
dades entre as esferas de governo. Estabeleceu-se, com isso, competências comuns e 
exclusivas a cada ente federativo, inclusive com a repartição de receitas, sempre com 
a noção de que o Estado/Nação é o grande provedor da saúde. 

Com esse compartilhamento de competências, ora exclusivas, ora comuns, e, 
principalmente, considerando que as ações de saúde são atribuições de um Sistema 
Único, garantiu-se o atendimento integral dos serviços na exata concepção de que 
cuidar da saúde constitui função de todas as esferas de governo. Isto significa dizer 
que "em locais ou situações em que não haja possibilidade de serem executados pelo 
Município, cabe ao Estado fazê-lo, ou à União. O que não é possível é a ausência! 
inexistência destas ações e serviços ou a sua transferência ao particular."7 

11. DO PROCESSO DE TECEIRIZAÇÃO DA GESTÃO DOS SERViÇOS 
PÚBLICOS DE SAÚDE: 

Serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus dele
gados, sob normas e controle estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou se
cundárias da coletividade ou simples conveniência do Estado.8 "É toda atividade de 
oferecimento de utilidade ou comodidade material destinada a satisfação da coletivi
dade em geral, mas fruível singularmente pelos administrados, que o Estado assume 
como pertinente a seus deveres e presta por si mesmo ou por quem lhe faça as vezes, 
sob um regime de direito público".9 

Esses serviços públicos são classificados doutrinariamente como serviços pró
prios e serviços impróprios do estado, conforme a sua essencialidade e importância à 
coletividade. Os primeiros - serviços próprios - são aqueles que se relacionam inti
mamente com as atribuições do poder público (segurança, higiene e saúde pública e 
etc ... ) e para a execução dos quais a Administração usa da sua supremacia sobre os 

7 Título III do Manual Conceitual - Das atribuições da União, dos Estados e dos Municípios na 
Garantia do Direito à Saúde, p. 67. 

8 MElRELES, Hely Lopes. Direito A dministrativo Brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
320/321. 

9 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 18. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 628. 

778 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO PROCESSO DE TERCEIRIZAÇÃO DA SAÚDE PÚB LI CA 

administrados. Por essa razão só devem ser prestados por órgãos ou entidades públi
cas, sem delegação ao particular. Já os segundos - serviços impróprios - são os que 
não afetam substancialmente as necessidades da comunidade, mas satisfazem inte
resses comuns de seus membros, por isso, a administração os presta remuneradamente 
por seus órgãos ou entidades descentralizadas (autarquias, empresas públicas, socie
dade de economia mista e fundações governamentais) ou delega sua prestação a con
cessionários, permissionários ou autorizatários. 10 

Como se vê a noção de serviço público, está intimamente ligada à prestação de 
atividades próprias da administração, cujo foco primordial é o atendimento das ne
cessidades da população, i.e, da coletividade, pelos mais diversos meios, a qual vem 
sofrendo enorme modificação em seu conteúdo e forma, relativamente ao processo de 
delegação e/ou outorga. 

Uma das alterações mais preocupantes diz respeito ao alarmante processo de 
terceirização que muitos gestores públicos têm procedido na prestação dos serviços públi
cos. Especificamente ás ações e serviços de saúde pública, essa prática vem sendo adotada 
com respaldo na Lei n. 9.637/98, que dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais, que prevê no art. 10 a possibilidade de transferência do serviço de 
saúde, assumindo a sua execução em substituição aos oferecidos pelo Poder Público. 

Referidas Organizações sociais são títulos conferidos a organizações privadas, 
sem fins lucrativos, para que possam auferir determinados benefícios do Poder Pú
blico para a realização de atividade necessariamente de interesse coletivo. Essa quali
ficação é ato administrativo discricionário a cargo do chefe do executivo de cada 
unidade federativa em cuja área a organização irá atuar. 

Os serviços públicos são repassados a essas organizações por meio de contrato 
de gestão, elaborado de comum acordo com o órgão do Poder Público, instrumento 
jurídico básico dessa forma de parceria que formaliza a terceirização dos serviços. 
Essa terceirização - transferência de responsabilidades - vista pela Administração 
como um novo modelo de gestão e gerenciamento de saúde pública, vem ocorrendo 
de forma sistêmica em alguns Estados e Municípios. Contudo a sua legalidade e 
constitucionalidade vêm sendo bastante discutida e contestada, configurando ponto 
de tensão nos debates sobre os rumos das políticas de gestão dos trabalhos no setor 
público da saúde pelos atores sociais de fiscalização e de controle social, por 
consubstanciar claro desrespeito aos mais comezinhos princípios da administração 
pública e do Sistema Único de Saúde. 

Os principais pontos contestados, tidos como inconstitucionais, referem-se: 1 
- a forma como os contratos de gestão são firmados sem obedecer os ditames consti
tucionais, especialmente no que diz respeito a necessidade de licitação. 2 - A absur
da transferência da gerência e gestão dos serviços e ações de saúde e de pessoal ao setor 
privado, em substituição ao dever público de prestá-los por seus próprios órgãos. 

10 MEIRELES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 
320/32l. 
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Especialmente quanto ao desrespeito ao art. 37, XXI, da CF que determina a 
realização do processo licitatório para qualquer contrato Público com o Particular, 
Celso Antônio Bandeira de M ello consigna que 

"Todo questionamento que se possa caber - e cabe, diga-se, desde já - não diz 

respeito a viabilidade de um contrato entre o Estado e um terceiro, mas a 

alguma particularidade de disciplina que se lhe queira outorgar. No caso, o 

tema se propõe porque a lei disciplinadora das "organizações sociais" preten

deu, inconstitucionalmente, permitir que travem contratos administrativos com 

o Poder Público sem licitação e sem qualquer cautela, mesmo a mais elementar, 

resguardadora dos princípios constitucionais da impessoalidade (prestante para 

assegurar o princípio da moralidade) garantidora dos interesses públicos."ll 

Inobstante essa inconstitucionalidade formal, que por si só fulmina essa forma 
de transferência do serviço público, o ponto crucial de inconstitucionalidade da lei, a 
que a presente tese se propõe analisar, diz respeito a nefasta possibilidade de transfe
rência da própria gerência e gestão dos serviços de saúde e de pessoal ao setor privado, 
tanto o é que constitui objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADIN 1943-
I, proposta pelo Conselho Federal da OAB/Br, que já conta, inclusive, com parecer 
favorável da Sub-Procuradoria da República, registrando a sua inconstitucionalidade, 
restando apenas o Excelso Pretório se manifestar definitivamente.12 

É oportuno registrar que, no setor da saúde pública esse processo inicialmente se 
concentrou na contratação de serviços auxiliares, que nos parece perfeitamente aceitá
vel, por se tratar de atividades de suporte. Contudo, hodiernamente, verifica-se uma 
tendência em utilizá-lo de forma crescente - ou seja a intermediação de agentes tercei
ros organizacionalmente constituídos para o suprimento de força de trabalho e serviços 
-, diretamente nos serviços essenciais de saúde, principalmente na gestão e gerência. 

Tal prática é inconstitucional, sendo opinião unânime da doutrina mais abaliza
da sobre a impossibilidade de sua utilização na transferência da gestão e gerência dos 
serviços de saúde à organizações sociais ou órgãos privados, sendo possível, como já 
frisado, apenas quando necessária, a transferência de serviços auxiliares e secundários. 

Isto porque, o art. 198 da Constituição da República preceitua que os serviços 
públicos de saúde "integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único", a ser organizado de forma descentralizada, com direção única em 
cada esfera de governo, com atendimento integral e prioridade para atividades pre
ventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

Verifica-se, de início, que a combinação do dispositivo retro com o estatuído 
no art. 196 da mesma Carta ("A saúde é direito de todos e dever do Estado ... ") 

11 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 18. ed., São Paulo: 
Malheiros, 2005, p. 220. 

12 Deliberação n. 001, de 10.03.05 do Conselho Nacional de Saúde. 
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impede que essa descentralização de serviços ocorra, posto que veda que em casos de 
concessões ou permissões, seja violada a gratuidade e integralidade dos serviços e 
ações garantidos na Constituição Federal, assim como e principalmente, proíbe a 
transferência de responsabilidades próprias do poder público com a gerência e gestão 
da saúde ao setor privado. 

A própria Constituição se reporta à possibilidade de serem os serviços públicos 
de saúde prestados por terceiros, que não a Administração Pública, contudo de for
ma complementar. O art. 199, § 10, prevê que "as instituições privadas poderão 
participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes 
deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos." (Grifou-se). 

Ademais, sendo a saúde serviço público essencial, serviço público propriamen
te dito, ou seja, próprio do estado, que demanda execução direta pelo setor público, 
não pode a sua gestão e gerência ser transferida ao setor privado, sob pena de 
inconstitucionalidade, i é, a gestão do sistema de saúde é a atividade advinda da 
responsabilidade de comandar, coordenar ou dirigir um sistema de saúde nos três 
níveis de governo. Isto significa dizer que "A atividade de gestão do sistema de saúde 
das três esfera de governo é caracterizada pelo exercício de função essencialmente públi
ca, por ocupante de cargo público, pois trata-se de efetivo cumprimento do dever do 
Estado, pelo provimento de ações e serviços de interesse e relevância pública, que é o 
direito à saúde do cidadão."13 

Sobre o assunto, de forma explicativa, a Profa. Maria Sylvia Zanela de Pietro, 
assim preleciona (op. cit., p. 109): 

"A Constituição fala em contrato de direito público e em convênio. Com relação 

aos contratos, uma vez que necessariamente deve ser afastada a concessão de 

serviço público, por ser inadequada para esse tipo de atividade, tem-se que 

entender que a Constituição está permitindo a tel"ceirização, ou seja, os contra

tos de prestação de serviços tendo por objeto a execução de determinadas 

atividades complementares aos serviços do SUS, mediante remuneração pelos 

cofres públicos. Trata-se dos contratos de serviços regulamentados pela Lei n. 

8.8883, de 8-6-94. 
[ ... ] 
é importante realçar que a Constituição, no dispositivo citado, permite a parti

cipação de instituições privadas 'de forma complementar', o que afasta a possi

bilidade de que o contrato tenha por objeto o próprio serviço de saúde, como um 

todo, de tal modo que o particular assuma a gestão de determinado serviço. Não 

pode, por exemplo, o Poder Público transferir a uma instituição privada toda a 

administração e execução das atividades de saúde prestadas por um hospital 

13 Direito Sanitário e Saúde Pública. In: Manual de Atuação Jurídica em Saúde Pública. Brasília/DF: 
Síntese, 2003, p. 86/ 87. 
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público ou por um centro de saúde; o que pode o Poder Público é contratar 

instituições privadas para prestar atividades-meio, como limpeza, vigilância, 

contabilidade, ou mesmo determinados serviços técnico-especializados, como 

os inerentes aos hemocentros, realização de exames médicos, consultas, etc.; 

nesses casos está transferindo apenas a execução material de determinadas 

atividades ligadas aos serviço de saúde, mas não a sua gestão operacional. 

A Lei n. 8.080, de 19-9-90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, prevê, 

nos arts. 24 a 26, a participação complementar, só admitindo-a quando as 

disponibilidades do SUS 'forem insuficientes para garantir a cobertura 

assistencial à população de uma determinada área', hipóteses em que a partici

pação complementar 'será formalizada mediante contrato ou convênio, obser

vadas, a respeito, as normas de direito público' (entenda-se, especialmente, a 

Lei n. 8.666, pertinente às licitações e contratos). Isto não significa que o Poder 

Público vai abrir mão da prestação do serviço que lhe incumbe para transferi-la 

a terceiros; ou que estes venham a administrar uma entidade pública prestadora 

do serviço de saúde; significa que a instituição privada, em suas próprias insta

lações e com seus próprios recursos humanos e materiais, vai complementar as 

ações e serviços de aúde, mediante contrato ou convênio. 

Isto tem uma justificativa; conforme dito acima, a prestação de serviço público 

tem que estar sempre subordinada a um regime jurídico de direito público, 

ainda que apenas parcialmente. Não é por outra razão que o art. 175 da Cons

tituição estabelece que 'incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 

ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos'. É que a concessão e a permissão são contratos 

tipicamente administrativos que implicam a transferência, para o particular, de 

poderes e prerrogativas essenciais à prestação de determinadas atividades ma

teriais ligadas ao serviço de saúde; nada mais encontra fundamento no direito 

positivo brasileiro." (Grifos da autora e nossos) .14 

Para o mestre Hely Lopes Meireles serviço público propriamente dito "visa 
satisfazer necessidades gerais e essenciais da sociedade, para que ela possa subsistir e 
desenvolver como tal .. . " "Denomina-se de serviço pró-comunidade, fundado na con
sideração de que se dirigem ao bem comum".15 

Indignados com a avassaladora onda de terceirização dos serviços próprios de 
saúde pública, notadamente quanto a terceirização da gerência e gestão das ações e 
serviços o Conselho Nacional de Saúde, por meio da Deliberação n. 001/05, com 
fundamento nos arts . 1°, incisos II e IIl; art. 3°, incisos I e IIl; art. 4

0

, inciso lI, art. 
5°; art. 196; art. 197; e art. 199 § 1°, bem como nas disposições das Leis nOs. 8.080/ 

14 MIOlA, Cesar. A terceirização no serviço público. Inetrnet. www.tce.rs .gov/artigos. 
15 MEIRELES, Hely Lopes. Direito A dministrativo Brasileiro. 28. ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 

320/321. 
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90 e 8.142/90, se posicionou contrário à terceirização da gerência e da gestão e de 
pessoal do setor de saúde, assim como da gestão gerenciada de ações e serviços às 
Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIPs), estabelecendo um prazo de 12 (doze) meses, para que os órgãos de gestão 
do Sistema Único de Saúde adotem as medidas para o cumprimento dessa delibera
ção. No mesmo viés, os representantes do TCE/RS e do MPT, por ocasião da audi
ência pública realizada pela Comissão de Cooperativismo do Trabalho, em 27.06.05. 
Também na Carta de Brasília, produto final da 8° Simpósio sobre Política Nacional 
de Saúde, realizado no período de 28 a 30.06.05, foi firmado posicionamento con
trário à terceirização da gerência e gestão dos serviços de saúde. Assim também a IH 
Conferência do Rio de Janeiro, e no mesmo sentido a MONÇÃO constante do 
documento final do H Encontro Nacional do Ministério Público em Defesa da 
saúde, realizado em Palmas/To, no período de 16 a 18.09.05. 

Vê-se, portanto, ser inaceitável constitucional e legalmente que a gestão do 
serviço público de saúde, seja transferida ao particular sob a forma terceirizada, que 
na verdade constitui verdadeiro processo de privatização dos serviços públicos de 
saúde, que violam os mais singelos preceitos da Constituição Federal que garantem 
ao cidadão o atendimento gratuito e integral dos serviços e das ações de saúde, sendo 
permitida e aceita apenas a transferências de serviços secundários, como limpeza, 
segurança entre outros, desde que obedecido os princípios constitucionais da admi
nistração pública, em especial a necessária realização do processo licitatório. 

111. DA ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Ao Ministério Público, como instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado, incumbe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrá
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos aos serviços de relevância pública assegurados na Consti
tuição Federal, como por exemplo a saúde - art. 127 c/c art. 129, H e 197 da CF. 

Foi com a atual Constituição, promulgada em 05.10.88, de cunho democrá
tico, que o Ministério Público alçou à categoria de Instituição permanente e essenci
al a função jurisdicional do Estado, assumindo papel relevantíssimo no cenário polí
tico-nacional, principalmente no que se refere ao acompanhamento e fiscalização das 
políticas públicas e das demais ações governamentais. 

O Ministério Público é, portanto, na exegese do art. 127 c/c art. 129 H e 
197, todos da CF/88, o órgão responsável pela fiscalização da escorreita prestação 
dos serviços e ações de saúde, em nível nacional, regional ou local. O representante do 
Ministério Público é peça fundamental no mecanismo de garantia dos direitos 
metaindividuais, nos quais se incluem os direitos sociais. 

Diante dessa missão constitucional, em qualquer circunstância, no desempe
nho de sua função, o Órgão Ministerial, deverá atuar, adotando as medidas necessá
rias para a garantia desses direitos aos cidadãos, a fim de que as disposições constitu
cionais e legais sejam, de fato, cumpridas. 

GRUPO DE TRABALHO SETORIAL - SAÚDE 783 



UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL 

Especificamente ao processo de terceirização da saúde, cabe a cada Órgão do 
Ministério Público (Estadual e federal), com atuação na área da saúde, fiscalizar as 
ações dos gestores, exigindo obediência aos preceitos constitucionais e legais que a 
norteiam, adotando as providências administrativas de sua alçada e judiciais cabíveis 
para impedir que a gestão da saúde seja transferida ao particular ao arrepio da normas 
constitucionais e infraconstitucionais. Cumpre ao Órgão do Ministério Público acom
panhar e investigar a atuação de cada gestor público de saúde, instaurando o Inqué
rito Civil quando necessário, assim como propor as ações judiciais (ação de 
inconstitucionalidade - art. 103, VI da CF ; ação civil pública - Lei n. 7347/85; 
ação civil de improbidade administrativa - Lei n. 8.429/93 e ação penal- art. 100, 
§ lodo CP), para salvaguardar os direitos dos cidadãos e o cumprimento das leis que 
disciplinam a saúde pública (art. 1961200 da CF; Lei n. 8.080/90 e 8.142/90, 
entre outras) . 

Como vemos, a atuação do Ministério Público na fiscalização das ações e ser
viços do Sistema Único de Saúde é altamente relevante, não apenas na fiscalização da 
escorreita aplicação dos recursos, que hodiernamente apresenta o ponto de maior 
preocupação, mas também, no próprio funcionamento do sistema, desde as questões 
operacionais às administrativas, só assim estará cumprindo com o seu munus 
institucional .. 

IV. CONCLUSÃO 

Diante do que dispõe a Constituição Federal, em recepção a Declaração Uni
versal dos Direitos do Homem, assim como a Lei n. 8.080/90 - Lei Orgânica Naci
onal da Saúde - é forçoso concluir que: 

1. A terceirização no âmbito da saúde pública não pode atingir os serviços 
essenciais de gestão, devendo, q ando possível e estritamente necessário, se restringir 
apenas nas atividades meio, ou seja aos serviços auxiliares e secundários, de suporte, 
como vigilância, limpeza, contabilidade, serviços técnico-especializados como os ine
rentes aos hemocentros, realização de exames médicos, consultas e etc., pois neste 
caso estará transferindo apenas a execução material de determinadas atividades liga
das ao serviço de saúde, mas não a sua gestão operacional. 

2. No processo de terceirização dos serviços de suporte - presentes e futuros
deve ser exigido, no âmbito de cada esfera de governo, a obediência aos ditames 
constitucionais, principalmente quanto a realização de licitação para contratação de 
obras e serviços e concurso público para contratação recursos humanos(art. 37, incisos 
II e XXI da CF). 

3. Seja, pelos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados Membros, represen
tado ao Procurador Geral da República, para possível propositura de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade das leis estaduais que prevêem a possibilidade de transferência 
da gestão dos serviços de saúde ao setor privado. 
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ATENÇÃO BÁSICA SANITÁRIA: 
RESPONSABILIDADE INDECLINÁVEL DO ESTADO* 

Jairo Bisol 

Promotor de Justiça/MPDFT 

Algumas ações e serviços de saúde, tal como procedimentos de alta com
plexidade e atenção ambulatorial, a título de exemplo, por se tratarem de proce
dimentos técnicos e de atos médicos, não devem nem podem ser considerados 
isoladamente como políticas públicas, pois são tecnicamente distinguíveis das 
ações políticas que os engendram. No entanto, há ações e serviços de saúde cuja 
natureza não permite cindir-se, de um lado, o aspecto puramente técnico e, de 
outro, a gestão de políticas públicas . Dentre estas últimas, situamos a Atenção 
Básica Sanitária, que foi concebida como política pública de indeclinável res
ponsabilidade do Estado. 

A história da Atenção Básica Sanitária remonta às décadas de 60 e 70 do 
século passado. Tal política fundamentou-se, desde a origem, nas seguintes bases: 

1. Assistência de populações desassistidas ou precariamente assistidas pelos 
sistemas convencionais de saúde; 

2. Utilização de procedimentos e tecnologias asseguradas por equipes profissi
onais da área de saúde; 

3. Inversão de recursos financeiros que possam ser suportados pela sociedade; 
4. Controle, supervisão e acompanhamento operacionais capazes de assegurar 

a iniciativa e de incrementá-la para satisfação da atenção sanitária. 

Nos dias atuais tais pressupostos continuam válidos e correntes - e a eles foram 
adicionados os conceitos de universalidade, equanimidade e atualidade de procedi
mentos técnicos, com gestão descentralizada expandida à todos os níveis federativos 
e a todas as unidades da Federação. 

A atenção básica impõe-se como porta de entrada do sistema de saúde. Daí sua 
extraordinária importância como elemento estruturante de qualquer sistema de sáude 
pública e, notadamente, o do SUS. Sua absoluta cetralidade implica tanto na organi-

Tese aprovada por unanimidade. 
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zação de procedimentos técnicos quanto na reconhecida economicidade que agrega ao 
planejamento sanitário.É possível afIrmar-se, sem sombra de dúvidas, que a viabilidade 
do Sistema Único de Saúde implica necessariamente deslocar-se o atual modelo 
hospitalocêntrico para um novo pacto de gestão de saúde calçado na atenção básica. 

O poder público não deve declinar da sua obrigação de prestar ações básicas de 
saúde à totalidade da população pelos motivos que se reconhecem, tais como a res
ponsabilidade social do Estado, a organização sistêmica de políticas sanitárias, a 
obrigatoriedade de melhor utilização dos dispositivos institucionais contruídos com 
recursos da própria sociedade, a utilização cuidadosa de recursos fInanceiros com 
maximização de resultados sanitários e a viabilização de controles sociais das políticas 
de saúde de interesse geral. 

Diante da evidente natureza de gestão de política pública, mostra-se absoluta
mente despropositada a terceirização da atenção básica manifesta em diversas regiões 
do país. Trata-se, a rigor, de privatização do Estado, afInal, terceirizar a implantação 
e o exercício de políticas públicas signifIca terceirizar função indeclinável do Estado. 
A terceirização implica: 

1. Descontrole dos processos de planejamento da ação sanitária por parte do 
Estado; 

2. Perda progressiva dos mecanismos de controle das ações e serviços de saúde 
desenhados na concepção do SUS; 

3. Perda de economicidade do sistema por inafastável intromissão de interes
ses privados na gestão dos recursos públicos; 

4. Prejuízos na articulação nos mecanismos de organização do SUS; 
5. Desorganização dos subsistemas de diagnótico e tratamento com incorpo

ração de práticas desalinhadas às previstas na iniciativa do Estado. 

A terceirização da atenção básica, em face dos signifIcativos recursos públicos 
que esta atividade engendra, tem sido lamentável estímulo à corrupção e à degrada
ção dos serviços. 

CONCLUSÕES 

Diante desses fatos, destacamos a seguinte conclusão: 

A atenção básica constitui mais do que um conjunto sistêmico e articulado de 
procedimentos técnicos na área da saúde pública, em indisfarçável gestão de políticas 
de saúde, função indeclinável do Estado em face de sua fundamentação constitucio
nal e infra-constitucional e da relevância do interesse público que envolve. Destarte, 
o Ministério Público deve posicionar-se, em todos os níveis da Federação, contrário 
à terceirização destas ações e serviços de saúde, movendo as ações civis públicas cabí
veis sempre que necessário, por traduzirem, em última instância, estratégias políticas 
de privatização do Estado. 
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Procurador de Justiça/PR' 

Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004. Dispõe sobre o patrimônio de afetação 

de incorporações imobiliárias, Letra de Crédito Imobiliário, Cédula de Crédito 

Imobiliário, Cédula de Crédito Bancário, altera o Decreto-Lei n. 911, de 10 de 

outubro de 1969, as Leis n. 4.591, de 16 de dezembro de 1964, n. 4.728, de 
14 de julho de 1965, e n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, e dá outras 
providências. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con

gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
[ ... ] 
Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de 

empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá discrimi

nar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 
controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia. 

§ 10 O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo 
contratados. 

§ 20 A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante de
pósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados. 

§ 30 Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que 

trata o § 20 deste artigo, com remuneração e atualização nas mesmas condições 
aplicadas ao contrato: 

I - na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou 

II - em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde que 
estes tenham pactuado nesse sentido. 

§ 4° O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 20 em caso de relevan
te razão de direito e risco de dano irreparável ao autor, por decisão fundamen

tada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas da ilegitimidade da 
cobrança no caso concreto. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 O autor é Procurador de Justiça do Estado do Paraná, integrante da Terceira Procuradoria de Justiça 

Cível- e-mail: ciroes@pr.gov.br 
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§ 5° É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob 

a alegação de compensação com valores pagos a maior, sem o depósito do valor 

integral desta. 

[ ... ]" 

1. INTRODUÇÃO 

Aparentemente a Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004 nada de especial traz, 
a não ser regulamentar alguma coisa mais acerca de um tema específico, cuja impor
tância só tem relevância ao segmento atingido. Às vezes pode representar o atendi
mento de interesses específicos de uma determinada categoria, que não atinge a ge
neralidade das pessoas. 

Ocorre que essa lei, bem examinada, catalogou inúmeras alterações em seg
mentos diversos, especialmente no campo do direito econômico material, acercando
se de importantes providências processuais que importam em cerceamento de direi
tos individuais e coletivos, senão difusos (como nos registros civis), em especial dos 
direitos dos consumidores. 

Mais uma vez instala-se o privilégio do um poder econômico mais forte, os 
fornecedores de imóveis e a classe bancária e financeira, em detrimento dos interesses 
dos vulneráveis, os consumidores. 

O consumidor teve com o advento do CDC, Lei n. 8.078/90, um instrumen
to de proteção da sua vulnerabilidade (fraco, desorganizado) exposto perante um 
mercado agressivo, organizado, forte., tornando-o refém nas mãos dos fornecedores. 
O Poder Legislativo, ignorando o fato, não se sabe porque razões, tem deixado passar 
muitas investidas contra a sociedade de consumo, nos últimos tempos. 

Só para exemplificar algumas, de lembrança mais recente: A alteração da Lei 
da Ação Civil Pública, no que concerne à restrição do efeito da coisa julgada erga 

omnes ao limite territorial da jurisdição do órgão prolator; o acréscimo de parágrafo 
único ao artigo 10 da Lei n. 7.347/85, (Lei da Ação civil Pública) para restringir o 
seu uso na tutela dos interesses tributários, previdenciários e de Fundos (FGTS, 
etc); a restrição à legitimação ao exercício de ação civil pública contra a Fazenda 
Pública, quando impõe que a Associação Civil relacione o número de associados, 
como condição de procedibilidade, bem como restrições à concessão de liminar de 
tutela antecipada (Lei n. 9.494/97); a tentativa de edição de Lei instituidora de 
Banco de Dados positivos de consumo,2 etc. 

Agora, vem embutida, camuflada e disfarçada dentro de um propósito legislativo 
outro, a Lei n. 10.931, que não só regulou a afetação do patrimônio de incorpora
ções, para, pensamos, restringir as garantias dos adquirentes de imóveis, mas criou 

2 Veja o nosso artigo Bancos de Dados Positivos e o Direito do Consumidor, em apresentação neste 
Congresso Estadual do M inistéri o Público do Estado do Paraná, em 30 de setembro de 2005, em Foz 
do Iguaçu. 
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dispositivos que beneficiam as entidades de crédito e credores de financiamentos, 
instituindo títulos de créditos para credores bancários (Letra de Crédito Imobiliário 
- LCI), para credores outros (Cédula de Crédito Imobiliários - CCI), modificando 
o recém editado Código Civil e ainda impondo alterações na Lei de Registros Públi
cos (Lei n. 6.015/73). 

Pela extensão e importância de cada detalhe, essa lei merece, evidentemente, 
de modo especificado e pontual, um exame acurado, que aqui não pode ser feita. 

Pretendemos trazer a preocupação quanto ao tema, em virtude das profundas 
alterações que o referido diploma legal proporciona, induzindo especial prejuízo ao 
contratante de compra e venda de imóveis, impondo a toda categoria verdadeira sen
tença de morte. 

O enfoque da tese se dá no dispositivo do artigo 50 da lei, ao início descrito, 
no que se refere ao absurdo da insensibilidade à preservação dos direitos do consu
midor, no intuito de tolher as ações revisionais legítimas de contratos de financia
mento de imóveis, fechando-se o caminho ao consumidor de seguir na esperança 
de ver sua dignidade reconhecida pelo Judiciário (praticamente o único, diga-se de 
passagem), e escancarando as portas para a passagem dos abusos contra os 
desprotegidos consumidores. 

2 O QUE TRATA O ARTIGO 50 DA LEI? 

Trata de impor condições para que o comprador, devedor, enfim, o consumi
dor, de produto de consumo, o imóvel, (v. artigo 3°, § lodo CDC - produto tam
bém é o imóvel) para o exercício da ação judicial, praticamente instransponíveis. E o 
faz de maneira sorrateira, criando condições de procedibilidade numa lei que não 
tinha claramente essa finalidade. 

Acerca disso vale citar a crítica de J. A. Almeida Paiva,3 de que: 

"Antes de adentrar no mérito da questão, merece registrar severas críticas às 

Assessorias Técnicas, tanto do Legislativo como da Presidência da República, 

que insistem em desconhecer princípios comezinhos do processo legislativo, 

principalmente no que tange ao preâmbulo que insere a Súmula da norma, 

contendo um resumo da sua disposição. 

Normalmente é por ela que os operadores do Direito têm uma noção superficial 

do tema versado na norma; acontece que já vem se tornando uma tradição no 
sistema normativo brasileiro a edição de uma lei versando sobre um determina

do assunto e no seu contexto, são introduzidas, en passant, alterações de outras 
leis não indicadas no preâmbulo. 

3 P AlVA, J. A. Almeida. Procedimentos para retificação de registro imobiliário (Alterações dos art.s 
212,213 e 214 da LRP), em http://br.groups.yahoo.com/grouplIrib/message/65, com acesso em 271 
09/2005. 
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Isto se faz, não p or igno1'ância, por displicência, mas por falta de 1'espeito aos 

destinatá1'ios das normas, ou muitas vezes até mesmo P01' má-fé, quando se intro

duz sutilmente algo que não passa1'ia nos debates se houvesse destaque para a vota

ção naquele momento ou por interesses escusos." (grifei). 

Seria o propósito do diploma legal evitar o exercício de elevado número de 
ações revisionais ingressando no Poder Judiciário? Se tal estado de coisas existe é 
porque o poder legislativo não é perfeito no elaborar de bons instrumentos legais que 
evitem o ingresso ao Judiciário como último bastião dos interesses afetados. E o 
Judiciário não julga celeremente porque não tem condições estruturais adequadas 
para tanto. É equivocado, então, e fere concretos princípios constitucionais, a edição 
de diplomas de tal envergadura, porque cortam cerce os direitos da cidadania, dentre 
eles a do acesso ao judiciário. 4 

3. A FALTA DA DISCRIMINAÇÃO DA PETiÇÃO INICIAL DA PARTE 
CONTROVERSA, E A QUANTIFICAÇÃO DA PARTE INCONTROVERSA: 
INÉPCIA 

Pelo caput do artigo 50 da referida Lei n. 10.931, de 2 de agosto de 2004, o 
comprador de um imóvel, autor de uma ação decorrente de eventual empréstimo ou 
financiamento para esse desiderato, para que possa ter a sua petição inicial recebida, há 
que, nos contratos em que venha questionar valores cobrados abusivamente, discrimi
nar essa parte controversa e, mais, se pretender ainda que sua petição seja perfeita, além 
dos requisitos do 282 e 295 do CPC, necessariamente "quantificar" a parte incontroversa. 

Qyando o adquirente do imóvel for um consumidor, e na sua grande maioria 
o é, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, ou seja, os instrumentos da tutela 
das relações de consumo, dentre os quais, a inversão do ônus da prova ante a "veros
similhança" da alegação, ou por "hipossuficiência" do consumidor. 

Pois bem. O dispositivo do artigo 50 ignorou o comando do artigo 6°, inciso 
VIII do CDC, praticamente anulando o objetivo de facilitação da defesa porque não 
se admite que o consumidor goze da prerrogativa da verossimilhança de sua conduta, 
ou simplesmente demonstre a sua pretensão, embasado em razões de fato e de direi
to. E, pior, se for hipossuficiente, por razões várias, não puder arcar com encargos 
antes e durante a tramitação pr cessual? A condição de discriminar parte controversa 
e de quantificar a incontroversa ex ante elimina a possibilidade da inversão do ônus 
da prova, impondo à parte hipossuficiente a obrigação de contratar uma verdadeira 
perícia contábil para os devidos cálculos das condições de seu contrato. 

4 Há referência jurisprudencial, mas anterior à edição da Lei n.10.931/04, no REsp 527618/RS, Rel. 
Min. César Asfor Rocha, Segunda Seção, julgado em 22.10.2003, D]24.11.2003, p. 214, do ST], de 
que era aceitável, ao entendimento do relator, "que sendo a contestação apenas de parte do débito, 
deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou presta caução idônea, ao prudente arbítrio 
do magistrado". ] á era o nascedouro da execução do genocídio legal. 
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Mas, e a prerrogativa legal de, em não formulando pedido líquido e certo, de 
liquidá-lo posteriormente, se vencedor na sua pretensão? Isso para a ação individual 
do consumidor. 

E se a pretensão for deduzida em sede de ação coletiva em que o pedido neces
sariamente deverá ser genérico, pela falta absoluta de condições, não só da apuração do 
quantum, mas de conhecimento mesmo da parte controversa e incontroversa, de cente
nas, e até milhares de titulares de contratos, potencialmente beneficiados com o efeito 
erga omnes de eventual decisão liminar (ah! Liminar não pode, veja o artigo 50, § 10 da 
lei) ou de sentença, em que, pelos artigos 97 e 98 do CDC, possam os legitimados à 
execução da sentença coletiva ingressar com liquidação e posterior execução?5 

A inobservância dessas prerrogativas processuais impedirá o uso da ação coleti
va, porque a fundamentação da ação deverá trazer a parte controversa e incontroversa. 
A não ser que fosse possível a um legitimado à ação coletiva identificar o interesse 
individual das centenas ou milhares de consumidores e discriminar na petição inicial. 
Talvez aí fosse inepta pela extensão em número de páginas e não por omissão de 
fundamentação. 

Aliás, o que seria inépcia da inicial? A indicação da abusividade de cláusulas 
contratuais perante o direito é suficiente para justificar o exercício da pretensão, 
com a ofensa ao interesse individual ou coletivo lesado, pois a exigência 
inconstitucional do dispositivo ora tratado, se não cumprido, não afastará a possi
bilidade do juiz receber a inicial, pois diante das demais fundamentações necessá
rias, à luz do artigos 282 e 295, ambos do CPC, o processo terá condições de 
desenvolvimento válido e regular. 

E se, por outra, a pretensão não for condenatória, nem executiva, mas mera
mente declaratória, é evidente que não há que discriminar a parte controversa nem 
incontroversa do contrato de financiamento do imóvel. Por conseqüência, a inicial 
nessas condições deverá ser acolhida. 

4. A SUSPENSÃO DA PARTE CONTROVERSA: DEPÓSITO JUDICIAL E O 
DEPÓSITO NO PRÓPRIO BANCO CREDOR, OU EM OUTRO INDICADO 
POR ELE 

Ao efeito do comando legal da Lei n. 10.931/94, chega-se à conclusão de 
que, para se adquirir um imóvel, o comprador deverá ter condições de pagá-lo inte
gralmente, pois se descobrir que está sendo lesado por alguma cláusula contratual 
que mereça revisão, impõe-se depositar os valores controversos, no tempo e modo 
contratados. Bem, aí então o juiz poderá lhe beneficiar com a suspensão da 

5 Acerca da execução de sentença coletiva e aspectos de sua efetividade, veja o nosso artigo nA efetividade 
do Processo de Execução na Tutela dos Direitos Individuais Homogêneos do Consumidor", na obra 
coletiva Estudos de Direito do Consumidor: Tutela Coletiva (Homenagem aos 20 anos da Lei da 
Ação Civil Pública), coordenadores Aurisvaldo Sampaio e Cristiano Chaves . LumenJuris Editora, 
Rio de Janeiro, 2005, p. 83/122. 
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exigibilidade da parte controv rsa. Ou seja, vale o entendimento popular de que: 
pague primeiro e discuta depois! Liminar sem continuidade de pagamento, não. 

Mas, por questões de praticidade talvez, exige-se o depósito dos valores no 
próprio banco credor (mesmo controvertidos). Tal motivação só poderá ser, a nosso 
crivo, a de favorecimento do mais forte. Ou, se o consumidor puder "pactuar" com o 
seu credor (muito difícil é o diálogo entre um consumidor e uma instituição bancá
ria!), depositar em outro banco, de comum interesse. 

Estas condições impostas, afinal sinalizam que só teria acesso ao judiciário o 
que tem condições financeiras de arcar com os encargos, antes de lhe ser assegurado 
um direito de petição. A cidadania ... Não há respeito à dignidade do consumidor 
(artigo 4° do CDC). 

5. DA BENESSE: O JUIZ PODE DISPENSAR O DEPÓSITO! 

Mas, poder-se-ia dizer que não é de todo perverso o dispositivo do artigo 50 e 
seus parágrafos, pois, ao crivo do juiz poderá haver a aceitação do pedido de dispensa 
do depósito da parte controversa, a fim de elidir a sua exigibilidade. Há necessidade, 
no entanto, de que se apresente "relevante razão de direito e risco de dano irreparável 
ao autor". Mas não é só isso. O juiz, além das razões de seu convencimento ordinári
as, terá obrigação de na sentença justificar "as razões jurídicas e fáticas da ilegitimida
de da cobrança no caso concreto". 

E o que são razão relevante e risco irreparável, no financiamento, empréstimo 
ou alienação imobiliários? Veja-se que duas são as condições para que o juiz possa 
fundamentar, e fundamentar bem, a suspensão da exigência do depósito, pois se 
intercala no dispositivo a partícula "e" indicativa de cumulatividade. 

Pensamos que o juiz deve, nestas situações, pela mens legis, redobrar a atenção 
ao conhecer de um pedido dessa natureza, pois, afinal, se não houver uma razão de 
capital importância, o consumidor terá que continuar pagando as suas obrigações 
controversas e, não só isso, se não correr nenhum risco de dano irreparável. Seria o 
dano irreparável do autor a sua total insolvência? 

6. A SUSPENSÃO LIM INAR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL PARA 
COMPENSAÇÃO COM VALORES PAGOS A MAIOR: SÓ COM O 
DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO 

Se o consumidor, todavia, for, digamos, um pouco mais aquinhoado, apesar 
de estar emprestando dinheiro para adquirir o imóvel aos juros que se praticam (os 
juros e encargos chamados correntes, não os legais), quem sabe possa, por amor à 
lide, à controvérsia, depois de uma auditoria contábil séria, pedir em juízo que se 
suspenda a obrigação principal, pois lhe atende o propósito de compensação com o 
montante "integral" da obrigação principal, que deverá ser depositada .. 

A obrigação principal "integral" só pode ser entendida como sendo a somatória 
de todo o valor financeiro do contrato, sem os encargos. Evidentemente, se o consu
midor irá antecipar o valor do contrato, deverá fazê-lo no principal, sem encargos. 
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o instituto da "compensação" no pagamento de dívidas parece que perdeu um 
pouco de sua aplicação, pois só será possível ao juiz, determinar essa exigibilidade com 
o depósito antecipado. Agora surgiu uma possibilidade de liminar! Mas a que preço? 

Embora o dispositivo aqui (§ 5°, art. 50 da Lei n. 10.931/04) não estabeleça 
que o depósito seja direcionado ao próprio banco credor, é crível que assim o seja 
também, por questões de hermenêutica. 

Assim, o banco, ou a financeira, paradoxalmente, lucrará com a revisão 
contratual, pois de ré em ação judicial (isso não importa, uma vez que dispõe de 
condições econômicas de sustentar uma ação judicial- quanto mais demorada me
lhor - pela disponibilidade de bons advogados), passará a poder negociar com os 
valores dos depósitos da parte controversa, ou da parte incontroversa (obrigação prin
cipal), ou de ambas. 

Efetivamente, áridos e intransponíveis se tornaram os caminhos dos consumi
dores, adquirentes de imóveis pelo Sistema Financeiro, à custa do confronto a prin
cípios constitucionais e direitos básicos do consumidor. 

7. IMPLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS 

a) Ofensa ao princípio constitucional de ordem econômica de 
defesa do consumidor 

A defesa do consumidor faz parte dos direitos e garantias individuais (artigo 
5°, inciso XXXII, e se constitui num dos princípios da ordem econômica e social 
(artigo 170, inciso V), todos da Constituição Federal. Disseram Cláudia Lima Mar
ques e Bruno Miragem6 a respeito o seguinte: 

"No artigo 170, inciso V, da CR/88, a defesa deste novo sujeito de direitos, o 

consumidor, foi consagrada como princípio da ordem econômica, princípio 

limitador da iniciativa privada ou da autonomia da vontade. A presunção aqui 

é de desigualdade (material, formal, econômica e informativa) entre os sujeitos 

da relação de consumo consumidor e fornecedor (art. 4, I do CDC), daí a 

necessidade de proteção especial deste sujeito, individual ou coletivamente 

considerado no mercado brasileiro como um corolário do princípio da dignidade 

da pessoa humana (art. 1°, lII, da CR/88)." 

E mais adiante: 

"De forma a reconstruir o Direito Privado Brasileiro, diferenciou entre as rela

ções entre iguais, relações puramente civis e as relações comerciais ou 

6 MARQUES, Cláudia Lima. MIRAGEM, Bruno. Estudos de Direito do Consumidor: Tutela 
Coletiva. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano (coord .). Homenagem aos 20 anos da 
Lei da Ação Civil Pública. Rio de Janeiro: Lumen J uris, 2005, p. 124/125. 
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interempresariais e reservou para as relações especiais entre dois diferentes, um 

civil ou leigo, o consumidor e um expert ou profissional, o fornecedor, um status 

diferente, este sim diretamente oriundo do mandamento de proteção deste 

sujeito especial, identificado pela Constituição Federal de 1988, o princípio da 

proteção do consumidor. Assim, mais do que uma política pública, mais do que 

simples normas infraconstitucionais (regras), reunidas em um Código para a 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90, aqui denominado CDC), a proteção 

do consumidor no Brasil é um princípio, um princípio constitucional!" 

Os atrozes empecilhos ao exercício da ação civil colocados pelo legislador, no 
artigo 50 da referida lei, evidentemente que atingem frontalmente o princípio cons
titucional da defesa do consumidor, de modo a não poder vingar, só por isso. 

b) Ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição 

Tantas são as dificuldade ao exercício da ação dispostas no dispositivo ora em 
análise, que não representam só a mera limitação ao direito de ação ou de acesso à 
jurisdição, porque de tão reprováveis, jamais estarão no rol das condições da ação ou 
dos pressupostos processuais. 

Ao consumidor, como hipossuficiente na relação, não é dado exigir que proce
da a cálculos de auditorias prévias de modo a demonstrar e quantificar o contrato 
naquilo que é controverso e incontroverso, que implique em impor uma instrução 
prévia de sua pretensão, em flagrante prejuízo do exercício de sua ação. De igual 
forma importa prejuízo ao direito de ação condicionar o seu exercício ao depósito de 
valores do contrato, com a negativa de liminares, de modo a resultar no seu 
adimplemento antecipado, em favor do fornecedor (ocorrente na situação de depósi
to integral da parte principal, antes tratada). 

796 

A despeito do princípio, releva socorrer-se da lição de Nélson Nery Jr.: 

"16. Conteúdo do princípio e acesso à justiça. Segundo o art. 5°, n. XXXV, da 

CF, 'a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito'. Embora o destinatário final desta norma seja o legislador, o comando 

constitucional atinge a todos indistintamente, vale dizer, não pode o legislador 

e ninguém mais impedir que o jurisdicionado vá a juízo deduzir pretensão. 

( ... ) 
Em redação mais técnica do que a do art. 153,4°, da CF de 1969, que dizia 

lesão de direito 'individual', o novo texto consagrou o princípio da 

inafastabibilidade do controle jurisdicional, também conhecido como princípio 

do direito de ação. Isto quer dizer que todos têm acesso à justiça para postular 

tutela jurisdicional preventiva ou reparatória relativamente a um direito. Estão 

aqui contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e 

coletivos. 

( ... ) 
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Constitui negativa de acesso à justiça, com ofensa ao princípio constitucional do 

direito de ação, condicionar o ajuizamento de ação declaratória ou anulatória de 

débito fiscal ao prévio depósito do valor do débito, monetariamente corrigido, 

acrescido dos juros e multa de mora, como dispõe o art. 38 da LEF. O depósito 

não é, portanto, condição para o exercício do direito de ação declaratória ou de 

anulação de débito fiscal. O débito somente é exigido se o contribuinte preten

der inibir a ação de execução fiscal (CPC, art. 585, § 1°; CTN, art. 151, n. II; 

LEF, art. 38). Feito o depósito, a execução fiscal não pode ser ajuizada nem 

prosseguir."7 

8. IMPLICAÇÕES AO DIREITO DO CONSUMIDOR 

Além da ofensa aos princípios constitucionais, arranham também as restrições 
legais impostas os direitos infraconstitucionais. N o que toca ao direito do consumi
dor, o princípio básico da vulnerabilidade nas relações de consumo é olvidado, obje
tivamente. Ou seja, pelo só fato de ser consumidor, já se o considera vulnerável. Os 
princípios da Política Nacional das Relações de consumo dão vezo aos direitos bási
cos do consumidor (v. arts. 4° e 6° e incisos, do CDC), sobressaindo-se o de acesso à 

justiça para a prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais. 
Todos os princípios de direito do consumidor citados, e os direitos básicos 

inerentes, estão concertados com os demais de efetiva reparação de danos, de infor
mação, de equilíbrio e harmonia nas relações de consumo, de inversão do ônus da 
prova e, principalmente, no de "modificação das cláusulas contratuais que estabele
çam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que 
os tornem excessivamente onerosas" (artigo 6°, inciso V) . 

A revisão contratual por onerosidade excessiva representa uma das importan
tes conquistas concretizadas pelo Código de Defesa do Consumidor, desde sua edi
ção, em 1990, e vem representando um dos seguros instrumentos de aniquilamento 
das investidas abusivas aos interesses dos contratantes, em especial, de compra e ven
da de imóveis, no mercado de consumo. Tanto é que o atual Código Civil traz na 
Seção IV ao Capítulo II do Título V - Dos Contratos em Geral, a possibilidade da 
"Resolução por Onerosidade Excessiva", admitindo a possibilidade de se evitar essa 
resolução, desde que se ofereça o réu "a modificar eqüitativamente as condições do 
contrato" (artigo 479) , em inspiradora correspondência legislativa ao Código de De
fesa do Consumidor. 

Essa modificação ou revisão leva em conta apenas e objetivamente o fato de 
haver prestações desproporcionais, ou que, por fatos supervenientes, as tornem ex
cessivamente onerosas. E a aplicação da Teoria da Imprevisão, mas não exigindo aqui 
os caracteres de imprevisibilidade ou irresistibilidade. Basta haver onerosidade exces-

7 NERY JUNIOR, Nelson. Princípio do Processo Civil na Constituição Federal. 7. ed., São Paulo: 
RT, 2002.103/107. 
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siva. O consumidor tem a op ão de requerer a modificação do contrato, havendo 
onerosidade excessiva, ou a nulidade da(s) cláusula(s), quando ocorrer abusividade(s) 
(normalmente de acordo com a cláusula geral do artigo 51, inciso IV, c/c o § 10-
vantagem exagerada), observando-se o princípio da conservação do contrato (art. 51, 
§ 20 do CDC) pelo qual a nulidade de uma cláusula, em princípio, não anula o 
contrato todo. 8 

Com os entraves trazidos pelo artigo 50 da Lei 10931, por certo que os direi
tos básicos do consumidor restam atingidos, em flagrante confronto com o Código 
de Defesa do Consumidor e aos princípios constitucionais já mencionados da "defesa 
do consumidor" e "da inafastabilidade" da prestação jurisdicional. 

8. CONCLUSÃO 

Os dispositivos do artigo 50 e seus parágrafos da Lei n. 10.931/04 padecem 
do vício de inconstitucionalidade por ofenderem os princípios constitucionais da 
defesa do consumidor e da inafastabilidade da jurisdição, bem assim, intentam res
tringir direitos básicos do consumidor, em especial do acesso à justiça, por cercearem 
o exercício de ação individual e coletiva de revisão de cláusulas contratuais de em
préstimos ou financiamentos de imóveis. 

8 Referem NERY JR, Nelson e N E RY, Rosa M aria de Andrade, Código Civil Anotado e L egislação 
Ex travagante. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: RT, 2003, p. 359, à nota 5 ao artigo 478, o seguinte: "5. 
CDe. Manutenção do contrato. Nas relações de consumo, reguladas pelo CDC, a conseqüência que 
o sistema dá, quando verificada a onerosidade excessiva, não é o da resolução do contrato de consumo, 
mas o da revisão e modificação da cláusula ensejadora da referida onerosidade, mantendo-se o contra
to (princípio da conservação contratual) . A modificação será feita mediante sentença determinativa 
(fes tsetzendes Urteil): o juiz não ubstitui, mas integra o negócio jurídico (em situação assemelhada à 
da jurisdição voluntária - CPC] 103 (et seq.), redigindo a nova cláusula. V. CDC 6° V.V. coments. 
CDC6°V." 
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OS BANCOS DE DADOS POSITIVOS 
E O DIREITO DO CONSUMIDOR* 

Ciro Expedito Scheraiber 

Procurador de Justiça/PRJ 

1. INTRODUÇÃO 

Os registros irregulares e o trato irresponsável de dados pessoais da inadimplência 
no mercado refletem abusos que comprometem a credibilidade dos Bancos de Dados 
ou arquivos de consumo (regulamentados no Código de Defesa do Consumidor, 
tendo por base a vulnerabilidade) ,2 assim como afetam a segurança aos direitos dos 
consumidores. O s Bancos de Dados ou arquivos de consumo, só para citar os mais 
conhecidos, o SPC ou SEPROC administrados pelas Associações Comerciais e o 
SERASA pelas entidades bancárias, se de um lado são necessários ao desenvolvimen
to sadio das práticas comerciais, mais diretamente relacionados à concessão de crédi
to, também constihlem fontes de repetidos conflitos entre os protagonistas da rela
ção de consumo.3 

Agora, em juízo de oportunidade, pela pretendida regulamentação dos Ban
cos de Dados negativos ou de inadimplência, projeta-se, por iniciativa do executivo 
nacional, a criação do chamado cadastro "positivo" de dados ou de adimplemento, 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 O autor é Procurador de Justiça do Estado do Paraná, integrante da Terceira Procuradoria de Justiça 

Cível- e-mail: ciroes@pLgov.br 
2 Pela necessidade da tutela do mais fraco numa relação jurídica de consumo, a Constituição de 1988 

proporcionou as vias necessárias. Para a sua efetivação destacam-se as de considerar a "defesa do 
consumidor" como direito e garantia fundamental (artigo 50, XXXII da C .Federal) elevando esse 
atributo a princípio da ordem econômica e social (art. 170, V CF) e a de impor a edição de uma 
legislação de proteção (art. 48 ADCT). Em 11.09.90, quinze anos passados, o país recebeu a Lei n. 
8.078, o comumente chamado de Código de Defesa do Consumidor, legislação que se caracteriza 
pela natureza de ordem pública e interesse social, como previsto pelo artigo l odo próprio título legal. 

3 Se outrora as relações de compra e venda se davam de forma direta, em que o eventual crédito 
propiciado era favorecido pelo conhecimento pessoal do fornecedor e de seus hábitos de consumo e 
poder aquisitivo, hoje isso se tornou impossível. Assim é que surgiram os chamados Bancos de D ados 
ou cadastros de consumo (genericamente, arquivos de consumo) onde os comerciantes (os fornecedo
res) dispõem de organizações de listas de informações acerca do comportamento dos consumidores no 
mercado, que servem de parâmetros para a concessão da venda a prazo, ou o popularmente chamado 
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mediante o Projeto de Lei n. 5.87012005 subscrito em conjunto pelos Ministros de 
Estado da Justiça e da Fazenda, enviado ao Congresso Nacional recentemente. 4-5 

O presente escrito pretende analisar o projeto legislativo sob o enfoque de sua 
constitucionalidade, perpassando pela análise de sua origem e propósito, procurando 
auferir sua adequação legal e conveniência prática. 

2. HISTORIANDO 

Ensina Antônio Carlos Efint de que o germe dos Bancos de Dados de consu
mo, na forma concebida mais proximamente ao que hoje verificamos, surgiu nos EUA, 
ainda na época da colonização, em que o aumento territorial pela compra da Louisiânia 
pelo presidente Jefferson em 1803 exigiu um controle mais eficiente do crédito. Regis
tra que o banco inglês Baring Brothers é que tentou seriamente e eficientemente criar 
esse serviço de coleta de dados nos EUA, para repasse aos interesses do banco. 

No Brasil, cerca de um século após, as Casas Massom e as Lojas Renner com 
seus sistemas de coletas de informações, criaram importantes bancos de dados restritos. 
Após, organizadamente, noticia-se que no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, foi 
criado o primeiro SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) com a finalidade de apoiar os 
crediários estabelecidos. Em seguida vieram os Estados de São Paulo e Minas Gerais. 7 

As Associações Comerciais ou de Diretores Lojistas, hoje gestores desses Ser
viços de Proteção ao Crédito, instituíram um sistema unificado e nacional, o RIPC -
Rede de Informação e Proteção ao Crédito.8-

9 Daí, a industrialização e o incremento 

"fiado", onde o crédito representa a confiança de que não haverá inadimplência da obrigação 
(SCHERAIBER, Ciro Expedito. "Mailing Iists" e direito do consumidor. Direito e Internet- Caderno 
Jurídico da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, ano 2, v. 1, n. 4, julho/2002, p. 15l. 

4 Veja o noticiário extraído da internet, http://www.mj .gov .brlnoticias/2005/setembro/ 
rls010905cadastros.htm, com acesso em 21/09/2005: "Brasília, 01/09/2005 - O presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva assinou nesta sexta-feira (01), em cerimônia no palácio do Planalto, a mensagem que 
encaminha ao Congresso Nacional projeto de lei sobre que regulamenta os serviços de Bancos de Dados 
de proteção ao crédito e permite a criação de cadastros positivos. O texto foi elaborado pelos ministérios 
da Fazenda e da Justiça, além do Banco Central e da Casa Civil da Presidência da República". 

5 No site https://www.planalto.go.brlencontram-se a Exposição de Motivos e a íntegra do Projeto de 
Lei n. 5.87012005. 

6 EFING, Antônio Carlos. Banco de Dados e Cadastro de Consumidores. São Paulo: RT, 2002, p. 
22-24. 

7 STÜRMER, Bertram Antônio. Banco de Dados e "Hábeas Data" no Código de Defesa do Consu
midor. Revista de Direito do Consumidor, v. I, São Paulo: RT, 1992, p. 60 . 

8 RAMOS, André de CarvalJ10. O pequeno irmão que nos observa: os direitos dos consumidores e os 
Bancos de Dados de Consumo no Brasil. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo: RT, n. 53, 
janeiro-março/2005, p. 42. Informa o autor que acessou o site < www.cacb.org.brlcacb/historico.htrn>. 
em 05 de outubro de 2004, e verificou a existência de mais de 2.000 municípios que possuem SPC, 
com mais de 2.000.000 de membros. 

9 Acessando em 19 de setembro de 2005, o mesmo site referido na nota anterior, verificamos que os 
mais diversos segmentos econômicos se utilizam desses Bancos de Dados da Confederação Nacional 
das Associações Comerciais. Veja -se a informação: "Nos dois mil maiores municípios brasileiros as 
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das relações de consumo provocaram a busca por dados sobre a inadimplência, tais 
como a SERASA por iniciativa dos bancos, Cadin, Telecheque, dentre outros. 

Mas o que releva notar é que para satisfazer as necessidades das entidades 
financeiras ou bancárias, sempre voltadas ao interesse da outorga do crédito, o mais 
lucrativo possível e com segurança ao adimplemento, o Banco Central do Brasil, já 
em 1997, estabeleceu um serviço de cadastro positivo de dados denominado CRC
Central de Risco de Crédito, mediante a Resolução 2.390/97 (22/05/97), ocasião 
em que já quebrava o sigilo bancário para os Bancos Comerciais, mas que também 
atingia a "todos os brasileiros".lO Não há a previsão de que outras entidades, fora do 
Sistema Financeiro, venham a se utilizar ou participar desse Banco de DadosY 

Agora surge o Projeto de Lei referido visando regulamentar os Bancos de Da
dos de um modo geral e, inclusive, o novo cadastro positivo. 

3. A MOTIVAÇÃO DO PROJETO 

Perguntar-se-ia, por quê a preocupação do governo em apresentar o projeto, 
em especial o de regulamentar o cadastro positivo, público ou privado, com uma 
generosa amplitude de controle de dados pelos detentores? 

Sobrevém a resposta pela manifesta influência do segmento interessado, os 
que podem conceder créditos, as entidades bancárias e financeiras . Agem na outorga 
efetivamente do crédito com o vezo de lucro. Legalmente, são as financeiras e os 
bancos.12 Aliás, essa circunstância é manifesta na exposição de motivos ao projeto. 

associações comerciais agrupam representantes das indústria, do comércio, da agricultura, das insti
tuições financeiras, dos serviços e dos profissionais liberais. Todos reunidos de forma espontânea e sem 
nenhum vínculo sindical." 

10 OTERO, Antonio Luís Guimarâes de Álvares. O Banco Central do Brasil: o seu "novo" cadastro de 
informações de crédito e alguns de seus aspectos. Jus Navigandi, Teresina, a. 9, n. 497, 16 novo 2004. 
Disponível em: <http://jus2.uol.com.brldoutrinaltexto.asp?id=5931>. Acesso em: 26 set. 2005. 

11 LIMA, Prisci1a Cunha. A Central de Risco de Crédito do Banco Central do Brasil e o sigilo bancário. 
Jus Navigandi, Teresina, a. 7, n. 71, 12 set. 2003. Disponível em: <http://jus2.uol.com.brldoutrinal 
texto.asp?id=4336>. Acesso em: 17 set. 2005. Adverte, a autora, no entanto, que: "Alei complementar 
105, de 10 de janeiro de 2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá 
outras providências, previu em seu artigo 1°, § 3°, inc. I, que não constituirá violação do dever de sigilo 
das instituições financeiras a troca de informações entre elas para fins cadastrais, incluindo as centrais de 
risco, observando-se as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do 
Brasil. Entretanto, tal previsão legal não obsta seja esta CRC, na prática utilizada indevidamente, 
ensejando verdadeira violação à intimidade das pessoas revelando todo o seu sigilo bancário." 

12 Os operadores de empréstimo de dinheiro próprio ou de terceiro, e a outorga de crédito, necessitam de 
registro no Banco Central, pois suas atividades se equivalem à das instituições financeiras nos termos dos 
artigos 17 e 18 da Lei n. 4595, de31 de dezembro de 1964 (que dispõe sobre a política financeira nacional) 
e também do artigo 1° da Lei n. 7.492, de 16 de junho de 1986 (Lei dos Crimes contra o Sistema 
Financeiro, conhecida como Lei do Colarinho Branco). O Banco Central, pela Resolução n. 3.110, de 
31.07.2003, autoriza ainda a contratação de outras empresas para exercer determinadas tarefas, a que 
chama de empresas "correspondentes", as quais têm o poder de coletar, guardar e repassar dados pessoais. 
Trata ainda da necessidade de autorização do Banco Central para realizar algumas dessas tarefas. 
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Os Bancos de Dados agora poderão adquirir poderes ilimitados, ou quase, 
sobre informações particulares das pessoas físicas, e jurídicas também, em evidente 
prejuízo da privacidade, sem que haja um específico órgão de controle do seu con
teúdo, pois toda e qualquer pessoa física ou jurídica poderá dele se utilizar, como 
cessionária dos dados. 

É evidente que não é mera coincidência o Banco Central reestruturar o antigo 
CRC em SRC - Sistema de Informações de Crédito, com a finalidade de diminuir 
os "spreads" bancários.13-14 A superveniência do projeto de regulamentação dos Ban
cos de Dados e a criação do Banco de Dados positivo (característica do SRC) tem 
motivação similar (vide a Exposição de Motivos). 

André de Carvalho Ramos referia a necessidade de uma legislação federal que 
proporcionasse o controle do poder ilimitado e inalcançável pelo consumidor, e a 
criação de um órgão também federal com tal finalidade. 15 O projeto frustra esse 
pensamento porque deixa a desejar acerca de um controle efetivo dos dados positivos 
nada mais seguro que o antes estabelecido para os cadastros negativos. 

4. DOS BANCOS DE DADOS E AS REGRAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR 

Os Bancos de Dados se submetem às diretivas básicas do artigo 4° referentes à 
Política Nacional das Relações de Consumo e aos direitos básicos do consumidor 
elencados no artigo 6°, donde se sobressaem os direitos mínimos do consumidor 
cadastrado de comunicação prévia, de acesso e de retificação.16 A tutela desses direi-

13 OTERO, Antonio Luís Guimarães de Álvares. O Banco Central do Brasil: o seu "novo" cadastro de 
informações de crédito e alguns de eus aspectos. Artigo citado anteriormente. Para o autor, se resume 
o "spread" em: custo do dinheiro + spread = lucro. Concluo: a vantagem do banco, auferida pelo custo 
do dinheiro que é o juro. 

14 Spread é uma palavra inglesa e, de tanto que os dicionaristas endividados a escutarão, provavelmente 
será aportuguesada em breve (aposte em algo como "esprede", com e aberto). O spread é a diferença 
entre o que o banco paga ao aplicador para captar um recurso e o quanto o banco cobrará para 
emprestar esse mesmo dinheiro. m estudo de Alberto Borges Matias, diretor da consultoria ABM 
Group, com base em dados do FMI, mostra que o Brasil chegou ao título de maior spread bancário 
do mundo com grande folga sobre o segundo colocado, a Rússia. No Brasil, a diferença encontrada 
entre as taxas de aplicação e de captação chega a 29,4 pontos percentuais. "O spreadbrasileiro é mais 
de 12 vezes o spread chileno", assinala Matias, cujo levantamento enfrenta uma limitação apontada 
por técnicos do Banco Central- a falta de critérios homogêneos para cálculo do spread em diferentes 
países. Extraído de http://amanha.terra.com.brledicoes/208/especial2.asp, com acesso em 30.09.2005. 

15 RAMOS, Arldré de Carvalho. O pequeno irmão que nos observa: os direitos dos consumidores e os 
Bancos de Dados do Consumo no Brasil, artigo citado. 

16 BENJAMIN, Arltônio H erman Vasconcelos. Código de Defesa do Consumidor, comentado pelos 
autores do Anteprojeto. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 409. Ensina o mestre: "A 
comunicação deve ser feita antes da colocação da informação no domínio público . É preliminar a tal. 
Visando a prevenir futuros danos ao consumidor, é de todo recomendável "que a comunicação seja 
realizada antes mesmo da inscrição do consumidor no cadastro de inadimplentes, a fim de evitar 
possíveis erros ... " E nós acrescentamos que agindo assim, estará a empresa tomando as precauções para 
escapar de futura responsabilidade". Já pelo direito de acesso, ao consumidor cabe verificar todas as 
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tos não vem sendo observada, ao crivo de Celso Marcelo de Oliveira, tanto pelas 
entidades de arquivos de dados, quanto pelo poder público.17 

Diferentemente se caracteriza o lançamento de dados de um consumidor, pro
tegido por legislação que tem a vulnerabilidade como princípio básico que o direciona 
nas relações entre desiguais, do lançamento ou o controle de dados de fornecedores 
profissionais perante seus pares, seus iguais. 

As regras dos cadastros de inadimplência de fornecedores, previstos no art. 44 
do CDC (não contemplados no projeto) não são as mesmas, em determinados pon
tos, dos cadastros de inadimplentes de consumidores, previstas no artigo 43 e pará
grafos, também do CDC, embora alguns princípios básicos se lhes apliquem indis
tintamente. 

Com o advento do Código de D efesa do Consumidor já se operava certo con
trole, com mínimas regras estabelecidas. Agora, no entanto, apesar do propósito de 
coletar dados positivos, haverá, sem dúvida, um retrocesso. O caminho ficará livre a 
quaisquer dos milhares de Bancos de Dados, não só de consumo, usarem ilimitada
mente do poder de coletar e difundir dados pessoais, que, certamente, incrementará 
os abusos antes experimentados, apesar da regulamentação almejada. 

5. DA OFENSA AO PRINCíPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA 

O princípio da igualdade encabeça os inerentes à personalidade previstos na 
Constituição Federal, no artigo 5°, quando reza que: "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". 
Sob o aspecto constitucional, por primeiro vale analisar o confronto do con

teúdo do projeto de lei ao princípio da igualdade, ou isonomia, pela razão de que 

informações de consumo sobre ele registradas, quer estejam em arquivos abertos pelo próprio forne
cedor, quer seja por um banco de dados. Inclusive sobre as fontes dos arquivos, seja com a finalidade 
de melhor investigação no caso de contestação da informação, quer seja para o exercício de reparação 
por perdas e danos. Finalmente, pelo direito de retificação, havendo incorreção nos dados, deverá 
haver retificação imediata e comunicação em 05 (cinco) dias úteis aos destinatários das informações 
incorretas. O arquivista deverá fazer a prova positiva da veracidade dos dados, quando então fenece o 
direito de retificação, logo após tenha os dados que confirme a incorreção, devendo suspender qual
quer atendimento de pedido de informação, ante a contestação do consumidor, ou enquanto dure o 
processo de verificação. 

17 O UVEIRA, Celso Marcelo de. Cadastro de Restrição de Crédito e Código de D efesa do Consumi
dor. Campinas: LZN, 2002, p. 398. Diz: "A inscrição, sem nenhum critério, do consumidor nesses 
Bancos de Dados não pode continuar. É uma manifesta agressão aos interesses e direitos dos cidadãos, 
que ficam totalmente desprotegidos diante de serviços que mais denigrem do que efetivamente 
protegem o crédito das pessoas. E o pior é que as entidades prestadores desses serviços violam os 
direitos do consumidor contando com a simpatia da poütica econômico-financeira do Governo, que 
nada faz para evitar que essa violação continue a ocorrer". 
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separa as classes econômicas de consumidores entre os que são inadimplentes ou 
adimplentes e aqueles que não estão inseridos em nenhum desses grupos. 

Pretendem os nossos ministros oferecer um "benefício" porque as informações 
positivas dos indivíduos e empresas serão catalogadas "num contexto mais amplo", 
afirmando que: "Isso permitirá ao mercado de crédito e de varejo diferenciar de ma
neira mais eficiente os bons e maus pagadores".18 

O crédito, na atualidade, constitui um bem jurídico difuso. Toda e qualquer 
pessoa economicamente hábil, até prova em contrário, é honesta e não precisa de 
nenhum cadastro "positivo" de seus dados particulares para assim ser considerada. O 
crédito é patrimônio do consumidor, é privilégio da sociedade de massas, em especial 
pela intensa e constante exposição a agressivas práticas de marketing. 19 

Generaliza-se a idéia de que todos, indistintamente, são caloteiros. Lança-se, 
com isso, sobre os ombros dos individuos a característica de suspeitos, ao privilegiar 
os que tiverem a "sorte" de estar num banco de dados positivo. Qger significar que 
aquele que não estiver negativado, por ser mau pagador (nem todo negativado é mau 
pagador), e nem for manifestamente honesto, porque não operou no mercado 
(positivado) é, no mínimo, indigno comercialmente.2o 

A pontualidade é, numa economia equilibrada e em evolução, como prega o 
próprio governo, a regra geral, pois se assim não fosse o país estaria quebrado e o 

18 Eis uma parte da exposição de motivos dos excelentíssimos ministros: "A grande inovação conceitual 
do Projeto é permitir expressamente a coleta e o manuseio, pelos Bancos de Dados, não apenas de 
informações de inadimplemento ('negativas', na linguagem do setor), mas também aquelas relativas a 
adimplemento de obrigações (informações 'positivas'), conforme previsto no art. 3°. Essa medida 
permitirá resolver uma grande distorção do sistema brasileiro de proteção ao crédito, que hoje utiliza 
a negativação em seus cadastros como ameaça ao pagamento dos créditos e oferece ao mercado de 
crédito e de varejo uma única informação sobre o histórico de pagamentos de um indivíduo ou firma: 
se ele está ou não com uma dívida em atraso no sistema. Ao permitir a coleta e disseminação de 
informações sobre adimplemento, os indivíduos poderão se beneficiar com o registro também de seus 
pagamentos que foram realizados pontualmente, como acontece na imensa maioria das operações. 
Assim, os Bancos de Dados de proteção ao crédito apresentarão um retrato mais completo sobre a 
situação creditícia do indivíduo ou firma, pois os dados 'negativos' serão analisados num contexto 
muito mais amplo, incluindo todo o universo de operações 'positivas'. Isso permitirá ao mercado de 
crédito e de varejo diferenciar de maneira mais eficiente os bons e os maus pagadores." 

19 No contexto, já dizíamos nas "Mailing Lists e Direito do Consumidor", p. 149 da obra citada que o 
marketing deu propulsão ao consumo, resultante de um "marcante do crescimento comercial e 
industrial, pós segunda guerra" que, por sua vez, motivou o "crescimento da tecnologia e do conheci
mento". O crédito, nesse contexto desempenha um papel essencial, sem o qual, não haveria como o 
mercado sobreviver. 

20 É emblemática a publicidade televisiva de determinado banco comercial em que a cena ocorre num 
restaurante onde duas clientes ao serem servidas, uma delas pede sal, ao que responde o garçom que só 
após ser ela cliente por um mês poderia atendê-la; a outra pede um garfo e o garçom responde que só 
a atenderia se fosse cliente por 2 meses, no mínimo; a primeira, então, clama pelo gerente, ao que o 
garçom esclarece que só terá essa prerrogativa após 1 ano. A cena segue, mostrando ao fundo pessoas 
se alimentando sem talheres. O narrador, então, refere que no Banco "X" não há necessidade de se 
cumprir prazos de carência, pois lá o crédito é facilitado a clientes novos. 
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segmento econômico nacional em ruínas. Não é esse o retrato. O adimplemento é a 
regra e a inadimplência a exceção.21 

É verdade que poucas pessoas físicas e até jurídicas independem de crédito para 
interagir no mercado. Se o volume da demanda é elevado e isso é fato, operacionalmente 
será difícil o controle dos dados positivos, em especial nos pequenos créditos outorga
dos no mercado cotidianamente. Os riscos de erros, irregularidades, e de abusos pelo 
indevido uso dos dados, já que propositalmente o projeto permitirá que sejam cedidos 
a outros Bancos de Dados, e ainda sem a exigência de prévia comunicação do fato ao 
consumidor ou à empresa, ocorrerão, a nosso ver, inevitavelmente . . 

Todavia, evidencia-se que reúnem melhores condições de administrar esses 
dados, os bancos e financeiras, por comportarem melhor poder econômico e conse
qüentemente de organização, e de maiores lucros alcançar, porque disporão de infor
mações prontas e importantes da vida alheia. 

A coleta e mantença de dados pessoais de perfis comerciais, de consumidores 
pessoas físicas, mais que de pessoas jurídicas, vão além do objetivo de garantia da 
segurança na outorga do crédito e se constituem, evidentemente, em meios de cooptação 
de clientela para o privilegiado mercado de crédito. 

Nesse contexto, o consumidor que não tiver melhores condições de oferecer 
garantias de um adimplemento, porque nunca foi registrado positivamente num 
Banco de Dados ou, mesmo o consumidor que operar em trabalho informal, estará 
alijado do mercado de crédito. Como fato social e econômico relevante para o nosso 
país, a economia informal é geradora de entraves para a concessão de crédito.22 Afi
nal, quais as garantias de adimplemento que o trabalhador não registrado ou o co
merciante informal oferece à entidade de crédito? Evidentemente que o banco de 
dados positivo intensificará o processo de seleção dos que comportarem maior pon
tuação para o adimplemento.23 

Dentro desse quadro de exclusão, o privilegio de determinadas castas econô
micas, a despeito de um poder estatal enfraquecido, expõe o consumidor (vulnerável) 

21 "O peso da inadimplência no spread bancário é relativamente baixo," endossa Alberto Borges Matias. A 
partir do estudo que fez sobre os juros no Brasil, ele calcula que o risco de emprestar e não ter o dinheiro 
de volta responde por apenas 14% dos custos que levam ao monumental spread bancário brasileiro. 
Extraído de http://amanha.terra.com.brledicoes/208/especial2.asp, com acesso em 30.09.2005. 

22 Assim delineamos algumas das características da Economia Informal: "Diferentemente da economia 
formal, que opera conforme a ordem jurídica, obedecendo aos ditames das normas comerciais, 
tributárias, previdenciárias, trabalhistas, ou seja, recolhe impostos, registra os seus empregados, paga 
os encargos sociais, enfim age às claras e a descoberto, há importante segmento da economia que 
opera à margem das exigências legais, fazendo com que a circulação de riquezas não apareça, perma
neça na clandestinidade, às escondidas. É a chamada economia informal ou invisível". SCHERAIBER, 
Ciro Expedito. A economia e a política nacional das relações de consumo. Direito e Sociedade -
Revista do Ministério Público do Estado do Paraná, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcio
nal, v. 1, n. 1, set./dez. 2000, p . 136. 

23 O artigo 23, § lodo projeto prevê a possibilidade de que os Bancos de Dados realizem serviços de 
análises de riscos de dados auferindo "pontuação". 
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a inseguranças diversas, exatamente por parte daquele que deveria oferecer tutela 
confiável. 

O poder, no Brasil, ao que parece, anda na contramão, ao preço do sacrifício 
dos chamados direitos da personalidade. 

A dignidade da coletividade dos consumidores, num processo de seletividade 
reprovável, ante uma tendência protetora de um segmento já por demais favorecido, 
enquanto inserida dentro da tutela constitucional dos direitos da personalidade, é atin
gida pela ofensa à isonomia de tratamento, tão necessária para o justo equilibrio nas 
relações. O objetivo de assegurar a dignidade do consumidor no mercado consumidor 
foi bem captado pelo artigo 4°, inciso IH do Código de Defesa do Consumidor, quan
do assevera que a Política Nacional das Relações de Consumo, dentre outros, projeta o 
"respeito à dignidade" baseado na "harmonização dos interesses dos participantes das 
relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade 
de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos 
quais se funda a ordem econômica (art. 170 da Constituição Federal), sempre com 
base na boa-fé e equilibrio nas relações entre consumidores e fornecedores". 

Aufere-se uma erronia de pensamento, senão uma premissa falsa, na qual se 
baseiam os expositores do projeto, de que um maior controle sobre os dados das 
pessoas físicas e jurídicas no mercado de consumo, por parte dos "credores" (entenda
se bancos e financeiras) proporcionará uma oferta de crédito mais acessível, porque 
com juros mais baixos. O fenômeno outrora não se apresentou como verdadeiro, pois 
o já lançado CRC não proporcionou o benefício. Como disse Leonardo Bessa24 que 
"embora a Central de Riscos exista desde 1997, não se tem notícia de um único caso 
que o consumidor tenha efetivamente se beneficiado da tão alardeada taxa de juros 
menor em razão de um bom histórico de crédito", concluindo que o dado tratado 
pela Central de Risco "exige imediatas mudanças". 

O propósito dos Bancos de Dados positivos, e ainda em benefício de um agen
te com poderio desproporcional mente muito mais forte que o do consumidor, ou do 
devedor em geral (salvo raríssimas exceções), não justifica que sejam sacrificados di
reitos da personalidade tão caros. 

A respeito disso, com argúcia e reconhecido tirocínio jurídico, Gilberto Giacóia 
nos ilumina com a brilhante lição: 

"Aliás, ganha cada vez mais importância, como ftltro constitucional, regulador 

dos valores tutelados, o princípio da proporcionalidade que assume, para 

Canotilho, o significado, no âmbito específico das leis restritivas de direitos, 

liberdades e garantias que qualquer limitação deva ser adequada (apropriada), 

necessária (exigível) e proporcional (com justa medida) . Uma medida será en-

24 BESSA, Leonardo Roscoe. Central de Riscos e Informações Positivas: uma breve análise jurídica. 
Extraído de www.brasilcon.org.brlexibir_artigos.asp?codigo=14, com acesso em 21 de setembro de 
2005. 
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tão exigível ou necessária quando não for possível escolher outro meio igual
mente eficaz, mas menos coativo, relativamente aos direitos restringidos. Se
gundo ele, portanto, o princípio da proporcionalidade em sentido estrito (prin
cípio da justa medida) significa que uma lei restritiva, mesmo adequada e ne
cessária, pode ser inconstitucional, quando adote 'cargas coativas' de direitos, 
liberdades e garantias desmedidas, desajustadas, excessivas ou desproporcio
nadas em relação aos resultados obtidos".25 

Uma intervenção estatal moderada conforme deflui do pensamento de 
Canotilho, pela referência de Gilberto Giacóia, serve para afastar os interesses de 
segmentos econômicos influentes, que mais e mais, modernamente, fruto de uma 
globalização emergente, impregnam os Estados. 26 

Portanto, decisões ou medidas, de ordem legal mesmo, que impliquem em 
exclusão, não encontra fôlego constitucional no princípio da igualdade, pois ao invés 
de tutelar os desiguais de forma isonômica, intenta promover mecanismos de trata
mento igualitário a desiguais. 

O efeito deletério da inconstitucionalidade do cadastro positivo de dados, com 
a amplitude dada pelo projeto de lei, é o de ferir os direitos básicos do consumidor 
inseridos no artigo 6°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor,27 de "liberda
de de escolha e igualdade nas contratações". 

Como se opera a inconstitucionalidade por afronta ao princípio da isonomia, o 
cadastro positivo fará com que se depare também o consumidor com dificuldades de 
atuar no mercado, pelo entrave na aquisição de crédito. A aquisição de bens e serviços 
de consumo será mais seletivo e excludente, na medida em que uns estejam em 
melhores condições de alcance imediato do crédito que outros. 

25 GIACÓIA, Gilberto. Invasão da intimidade. Direito e Sociedade - Revista do Ministério Público do 
Estado do Paraná, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, v. 2, n.1 , jan./jul. 2001, p. 117/ 
118. O autor paranaense refere à nota 10 no rodapé a CANOTILHO,José]oaquim Gomes. Direito 
constitucional. Lisboa: Almedina, 1995. p. 383-384. Comenta, ainda, com brilhantismo que "Seu 
pensamento inspira um modelo de Estado que exige moderação no exercício do poder, podendo com 
ele afirmar-se que o princípio constitucional evocado serve de escudo do status civitatis, por estabele
cer limites bem definidos à intervenção estatal." 

26 Faço referência ao pensamento de Claus Offe trazido porTRAUMANN, Thomas. O Novo Poder. 
Revista Veja, edição de 8 de abril de 1998, páginas amarelas em entrevista com o sociólogo. Refiro que 
"a política de orientação e de direção das relações de consumo, partindo do Estado, está concertada 
com o estudo do sociólogo alemão Claus Offe de que o Estado, a liberdade de mercado e as ONGs 
formarão uma nova ordem social, pondo fim às ideologias. Diz: "A diminuição do Estado pela 
diminuição do Estado é um dogma assim como a defesa cega do estatismo. Um Estado bom não é um 
Estado pequeno, mas aquele que atende com mais eficiência aos anseios dos cidadãos". Acrescenta, 
entretanto, que "o excesso de poder do mercado afeta a confiança na democracia. Um Estado fraco 
começa a fazer o que as empresas quiserem. As pessoas se perguntam então para que serve a democra
cia se as decisões estão sendo tomadas onde não temos influência". (SCHERAIBER, Ciro E. A 
Economia e a Política Nacional das Relações de Consumo, p. 140/141). 

27 É a redação do artigo 6°: São direitos básicos do consumidor: II - a educação e divulgação sobre o consumo 
adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. 
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o repasse de informação da falta de registro de positivação do consumidor 
repercutirá na dificuldade de obtenção de crédito, em face daqueles que estejam 
positivados, e levará a uma indispensável depreciação de sua condição, configurando 
prática abusiva prevista no artigo 39, inciso VII do CDC,28 pois torna evidente que 
um consumidor não incluído terá um tratamento desigual, menos positivo, do que 
outro que goze do privilégio de ser cadastrado. 

É difícil pelo contexto atual do mercado concluir que uma pessoa negativada 
encontre condições propícias a receber uma posterior positivação, pois o fato anterior 
estará indelevelmente manchando o seu cadastro. A positivação agora permitida, em 
realidade, será mais um detalhe em sua vida a lhe perseguir. Se um dia foi mau 
pagador, mesmo que venha a adimplir, o rastro não se apagará indelevelmente. 

As informações positivas, para o projeto, deverão permanecer pelo menos 05 
anos no Banco de Dados. Não há prazo máximo, prescricional que seja. Significa 
que se perpetuará. Isso é fator de ingente risco ao consumidor, ou à empresa cadas
trada, pois mesmo que seus dados sejam corretos, com o passar do tempo eles alterar
se-ão e aqueles que lhe convinham antes poderão lhe prejudicar agora, ou mesmo ser 
inadequados ou insuficientes. Isso poderá representar uma negativa de crédito, quando 
não uma restrição dele. 

Outra conseqüência que vale anotar será acerca dos contratos que envolvam 
outorga de crédito no mercado de consumo, no chamado adimplemento substancial. 
Por aumentar o poder de julgamento dos bancos que passarão a aplicar maiores res
trições ao próprio positivado, com o inadimplemento apenas de pequena parte, o 
banco irá considerá-lo positivado? Certamente o lançará no cadastro de inadimplentes. 
Ensina Geraldo de Faria Martins da Costa que nos contratos de seguros, já se julgou 
que o cumprimento quase integral do prêmio por parte do segurado não justificará a 
rescisão do contrato e dará direito à indenização, caso o evento ocorra. Essa possibi
lidade seria a afirmação das "tendências da materialização do direito das obrigações 
contratuais", baseada na lei, princípios da confiança e na boa-fé.29 

6. DA OFENSA AO PRINCíPIO CONSTITUCIONAL DA PRIVACIDADE 

A titulo de introdução ao assunto, para embasar a análise da violação dos direi
tos da personalidade, em Banco de Dados, vale referir o ensinamento de Celso Ribei
ro Bastos30 de que 

28 Eis a redação do dispositivo. Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 
práticas abusivas: VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor 
no exercício de seus direitos. 

29 COSTA, Geraldo de Faria Martins da Costa. Superendividamento. A proteção do Consumidor de 
Crédito em Direito Comparado Brasileiro e Francês. São Paulo: RT, 2002, p. 27. Refere o autor as 
seguintes decisões judiciais: STJ/ApC 595069923, j. de 01.08.96, Des. Araken de Assis Ii REsp 
76362MT, Dj01.04.1996, ReI. M in. Ruy Rosado de Aguiar. 

30 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 13. ed., São Paulo: Saraiva, 1990, p. 181/182. 
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"o inc. X oferece guarida ao direito à reserva da intimidade assim como ao da 
vida privada. Consiste ainda na faculdade que tem cada indivíduo de obstar a 
intromissão de estranhos na sua vida privada e familiar, assim como de impedir
lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, e também impedir 
que sejam divulgadas informações sobre esta área da manifestação existencial 

do ser humano". 

Por igual, violam os cadastros ou Bancos de Dados reiteradamente o princípio 
constitucional da privacidade. Determinados direitos da personalidade, apesar de 
serem absolutos,31 poderão dar ensejo à disposição e outros podem ser relativamente 
indisponíveis, na classificação de Gilberto Haddad Jabur,32 citado por Bessa: ... 

"se os direitos da personalidade não podem por um lado, ser destacados da 
pessoa, porque 'fazem corpo com ela', como enfatizam os Mazeaud, a fruição e 
a exploração de algumas de suas faculdades encontram licitude, por não ofen
derem a preservação do direito de que emanam. É o caso da utilização de 
publicação consentida do retrato, da divulgação autorizada de aspectos íntimos 
e da tolerância da ofensa à honra. O direito permanece intacto. Suas 
potencialidades são cedidas temporariamente, no que consiste a faculdade 
máxima da disposição humana." 

Portanto, determinados direitos da personalidade, inerentes à privacidade, 
podem ser "temporariamente" e por algumas finalidades que beneficiem o seu titu
lar, disponibilizados. Mas, em todas as hipóteses, havendo abuso de sua utilização, 
enseja a busca de indenização. 

O princípio da privacidade está assegurado na Constituição Federal no art. 5°, 

inc. X, dispondo que "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima
gem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação". 

E quanto aos dados depositados no CRC, ensina Demócrito Reinaldo Fi
Iho,33 que 

"A violação à privacidade garantida pelo sigilo bancário pode resultar de even
tual disfunção que se fizer do sistema, alienando a diretriz de interesse público 

31 BESSA, Leonardo Roscoe Bessa. O consumidor e os Limites dos Bancos de Dados de Proteção ao 
Crédito. São Paulo: RT, 2003, p. 26. 

32 ]ABUR. Gilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito à vida privada: conflitos entre direitos 
da personalidade. São Paulo: RT, 2000, apud BESSA, Leonardo Roscoe Bessa. O consumidor e os 
Limites dos Bancos de Dados de Proteção ao Crédito, p. 69. 

33 REINALDO FILHO, Demócrito. A central de risco de crédito do Banco Central. Considerações 
sobre sua natureza e os riscos à proteção dos dados pessoais dos clientes bancários. Jus Navigandi, 
Teresina, a. 9, n. 663, 30 abr. 2005. Disponível em: <http://jus2.uol.com.brldoutrina/ 
texto.asp?id=6649>. Acesso em: 12 set. 2005. 
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que deve sempre nortear o controle e uso das informações pessoais contidas 

nessa ou em qualquer outra base de dados gerida pelo Poder Público." 

Por conter o projeto a possibilidade de que os Bancos de Dados detenham 
informações de natureza privada, ainda que só do perfil econômico, mas vinculadas a 
dados pessoais (tais como nome, filiação, endereço, dados profissionais), e possam 
delas se utilizar para formar juízos de valor acerca do comportamento do consumidor 
contemplado com o crédito, em especial podendo divulgá-las genericamente, com o 
fim de lucro, várias hipóteses de violação da privacidade decorrerão do fato. 34 

A possibilidade de transferir dados positivos de uns para outros Bancos de 
Dados, sem a comunicação prévia (nem se toca na necessária autorização do titular) 
abre espaço a graves violações da privacidade, porque os dados serão 
indiscriminadamente cedidos com o objetivo de lucro. A finalidade de pesquisa de 
dados em arquivo para fins de uma avaliação de conveniência da outorga de crédito 
passará, como já vem passando, a ser secundário. Os dados particulares de pessoas 
físicas e jurídicas, por si só, representarão um "produto" valiosíssimo de comercialização. 
Com os recursos hoje disponíveis, inclusive da web, colecionar dados particulares se 
tornou fácil. Daí, a título de exemplo, os dados de endereços eletrônicos das pessoas, 
mediante a captação irregular via programas de computador, os cookies, que ensejam 
a possibilidade dos spams, são alienados a valores significativos, com o intuito de 
induzimen to ao consumo artificial. 35 

E o direito de retratação, no prazo de reflexão de 7 (sete) dias, em que o 
consumidor poderá desistir da compra a crédito, conforme está previsto no artigo 49 

34 Veja que OTERO, Antonio Luís Guimarães de Álvares, narra no seu artigo citado anteriormente, 
que o cadastro positivo do SCR só beneficiará os bancos, pelo controle que terão de informações 
privadas da sociedade brasileira: Ainda que o BC entenda haver aspectos benéficos no seu "Cadastro 
positivo", é acaciano que os bancos estão lucrando, e muito, com as informações privadas da sociedade 
brasileira. Ou melhor,já vinham lucrando há diversos anos, desde que os débitos superiores a R$5.000,00 
ficaram disponíveis no sistema, o que ocorreu em 24/08/2.000 (Circular BC 2.999). Deve se destacar 
que dentro do Manual de Normas e Instruções do Banco Central do Brasil, a Central de Riscos de 
Crédito integra o seu capítulo 17, absolutamente distinto do que prevê "procedimentos para a preven
ção e o combate aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores", que compõe a Seção 
5 do capítulo I, ou seja, os assuntos são distintamente operacionalizados pelo BC e, em tal sentido, 
possuem normas absolutamente diferentes, ou seja, em nenhum momento a CRC (atual SCR) foi 
normatizada visando atender ao comando da LC 105/01. O que se retrata no case BANEST ADO: 
Se realmente pretendia o BC atender, por suas normas e fiscalização, à LC 105/01, para coibir a 
evasão de divisas e ocultação bens, direitos e valores, por que não foi criada uma Central que contro
lasse a remessa de divisas para o exterior, ao invés do obscuro SCR? O assunto fica ainda mais 
vergonhoso caso se considere que a SERASA é um braço dos Bancos e também uma empresa 
comercial de informações aberta ao mercado. Das informações cruzadas ou intercambiadas por 
ambos os sistemas, seria possível aos Bancos e à SERASA possuírem seus dados familiares, seu 
endereço atual, seus bens, suas dívidas, quantas e quando foram pagas e etc .... Curiosamente, nos 
últimos 4 anos os lucros bancários se alavancaram de forma estrondosa, assim como as provisões dos 
bancos para seus devedores duvidosos (17). Seria coincidência? 

35 Veja-se o nosso artigo Mailing Lists e Direito do Consumidor, antes citado. 
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do CDC? Se houver informação imediata da outorga do crédito ao cadastro positivo, 
não terá ele, mesmo assim, sérias dificuldades em cancelar o registro? E não persistirá 
nenhuma anotação sobre seus dados, agora cancelados? Difícil. Veja-se que mesmo 
antes dessa futura permissividade de comercialização de dados alheios, já há no co
mércio o que se chama de "cadastro de passagem".36 Esse cadastro consiste em regis
trar em Bancos de Dados com o fim de restringir o crédito, a mera consulta reiterada 
de consumidores acerca da possibilidade de aquisição a crédito, à revelia mesmo da 
inadim plência. 

O expandir de dados positivos leva a concluir que, em verdade, proporcionará 
a que às empresas de crédito, mesmo ou até mais as empresas comerciais de outros 
produtos, exerçam sobre o considerado consumidor "positivado" maior pressão de 
compra por diversos fatores. E aí, maior endividamento social, quer seja porque elas 
têm acesso aos dados objetivos dos perfis do comprador, podendo fazer uma análise 
individualizada, quer seja porque poderão promover agressivas campanhas de 
marketing, com efeito direto na influência da aquisição de bens, ou mesmo de crédi
tos. É exemplo disso, o que já ocorre em diversas e repetidas campanhas de emprés
timo de dinheiro a aposentados com descontos em folha, conforme assistimos 
diuturnamente, inclusive com a utilização de artistas de renome, para aumentar o 
poder de convencimento.37 

A comunicação prévia do lançamento de dados como requisito e direito básico 
do consumidor em cadastros de consumo, como se disse, foi dispensada pelo projeto 
no lançamento de dados positivos.38 Tal fato suprime do consumidor a oportunidade 
de aceitar ou não o cadastramento dos dados, ou sua cessão a outras pessoas, ainda 
que identificadas, ou decidir se lhe convém ou não integrar determinados cadastros, 
por não lhe ser interessante permitir que sejam expostos. E a prerrogativa de pedir 
posteriormente o cancelamento, não atende à segurança dos seus dados. Perante a 
tecnologia atual, em centésimos de segundos as informações já se espalharam. 

36 Veja acerca do cadastro de passagem o que ensina EFING, Antônio Carlos. Op. cit., p. 234-236. 
37 Veja o que refere o site sobre desemprego acerca do endividamento de aposentados, no endereço: http:/ 

/www.desempregozero.org.br/editoriais/agiotagem_oficial_contra_aposentados.php: .. Editoriais.Agi
otagem oficial contra aposentados. Editor-chefe. O Brasil não tem pena de morte, mas o Governo Lula 
conseguiu urna forma simples e segura de enforcar velhinhos e velhinhas: juntou todos eles e os entregou, 
como manada, à sanha voraz dos bancos brasileiros. Até a semana passada, segundo 'O Globo', dois 
milhões de aposentados haviam tomado emprestados R$ 4,8 bilhões em 17 bancos, com taxas de juros 
anuais de 23% (bancos oficiais) e 40% (bancos privados), para pagamento certo e sem risco mediante 
desconto direto dos proventos creditados na rede bancária. Os empréstimos consignados de ativos e 
inativos foram apresentados como um grande programa soc;ial do Governo. Na verdade, até aqui, foi o 
único programa 'social' deste Governo que deu certo quase automaticamente." ... 

38 É a redação: Art. 8° A inclusão em banco de dados de informação de adimplemento está dispensada 
de comunicação prévia ao cadastrado, desde que realizada a comunicação da abertura do cadastro nos 
termos do art. 5°, § 1° O cadastrado poderá requerer, a qualquer tempo, independentemente de 
justificativa e anterior autorização, a supressão das informações de adimplemento. § 2° O não
exercício da faculdade de que trata o § 1° importa autorização tácita do registro das informações 
mencionadas no caput. 
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Os Bancos de Dados podem servir para outras finalidades. Se as informações 
forem de empresas comerciais, a facilidade de acesso a dados objetivos sobre o seu 
perfil econômico, poderá ensejar comportamento que leve a concorrência desleal, 
com manifesto prejuízo aos interesses dos consumidores pessoas físicas ou jurídicas, 
direta ou indiretamente. 

E no campo dos ilícitos penais, a divulgação indiscriminada de dados pessoais 
propiciará que a delinqüência não só econômica tenha combustível, mas também a 
delinqüência mais comum, como se tem verificado nos chamados "seqüestros telefô
nicos".39 

Em temos de compatibilização entre o interesse público do mercado de crédi
to e o interesse dos consumidores, melhor seria uma regulamentação mais prudente 
dos cadastros ou Bancos de D ados de inadimplência, deixando-se que a cada caso 
permita o próprio interessado ceder ou não seus dados, e de acordo com a sua conve
niência, proporcionando assim, também, ao agente econômico envolvido, melhor 
forma de avaliação de dados positivos, a lhe assegurar as garantia do adimplemento. 

7. CONCLUSÕES 

a) Os dados de adimplência, arquivados em Bancos de Dados positivos, confi
guram ofensa ao Princípio Constitucional da Isonomia porque induzem ao processo 
de seletividade dos consumidores e empresas não contempladas com operações de 
crédito, e ao Princípio da Privacidade, previsto no artigo 5°, inciso X da Constituição 
Federal, porque ensejam a coleta, guarda e repasse de dados de pessoas físicas e jurí
dicas sem autorização e comunicação prévias. 

b) Os Bancos de Dados de arquivos positivos ou de adimplência que se inten
tam aprovar mediante projeto de lei ferem os direitos básicos do consumidor estabe
lecidos no artigo 6°, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, de "liberdade de 
escolha e igualdade nas contratações" e a sua utilização constitui prática comercial 
abusiva prevista no artigo 39, inciso VII do CDC. 

c) Os Bancos de Dados de inadimplência de consumo são tolerados porque 
implicam em comunicação prévia do consumidor quanto tratam de lançamento de 
dados meramente econômicos, e observados os demais direitos básicos do consumi
dor de acesso e retificação são tidos como de indisponibilidade relativa. 

39 Veja notícia extraída do site www.espacovital.com.br.de 02.05.2005, que acessamos na mesma data. 
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AGÊNCIAS REGULADORAS, MINISTÉRIO PÚBLICO 
E A DEFESA DOS CONSUMIDORES* 

Oeborah Pierri 

Promotora de Justiça/Spl 

Resumo: O trabalho pretende despertar a atenção de todos os membros do 
Ministério Público, especialmente, dos que militam com direitos coletivos e mais 
ainda com os interesses dos consumidores. Após, discorrer sobre as agências regula
doras e a intervenção do Estado na ordem econômica; a autora demonstra, que no 
cumprimento de suas finalidades as agências reguladoras não têm muito espaço para 
o exercício discricionário. Afirma que o principal papel dessas autarquias é fazer 
cumprir as diretivas constitucionais, podendo regular e balizar a atividade econômi
ca. O ápice do trabalho é a estimulação do Ministério Público a fiscalizar e respon
sabilizar as agências e de seus diretores quando se afastem da sua tarefa primordial 
que é a defesa do bem estar social e da ordem econômica. 

Síntese da Proposta Dogmática: Ações e omissões das agências reguladoras 
devem ser analisadas em prol do bem estar coletivo a que está vinculada. O Ministé
rio Público, guardião expressivo e eficaz dos interesses fundamentais difusos, sociais 
e de relevância pública, deve fiscalizar a atividade dessas autarquias e não apenas 
conformar-se com atos e regulamentos contrários às diretivas constitucionais. A 
responsabilização das agências e dos agentes públicos que a ela se integram, deve 
estar na pauta do Ministério Público, para que futuramente não seja responsabiliza
do por omissão ou falta no cumprimento de sua missão constitucional que é o de 
defender os direitos fundamentais e os princípios que informam a ordem econômica 
nacional. 

1. INTRODUÇÃO 

As análises das agências reguladoras, feita com excelência por muitos 
doutrinadores, quase sempre deixam escapar a questão da responsabilidade que essas 
autarquias e seus diretores têm sobre seus atos. 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Promotora de Justiça do Consumidor no Estado de São Paulo, mestre em direito processo civil e 

doutoranda em direito comercial (PUC-SP). 
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Relacionado ao tema relembro o que foi dito por Pedro Parente quando 
no exercício do cargo de Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da Re
pública: 

"N a realidade, grande parte das atuais questões éticas surge na zona cin
zenta - cada vez mais ampla - que separa o interesse público do interesse 
privado. Tais questões, em geral, não configuram violação de norma legal, 
mas, sim, desvio de conduta ética. Como esses desvios não são passíveis de 
punição específica, a sociedade passa a ter a sensação de impunidade, que 
alimenta o ceticismo a respeito da licitude do processo decisório governa
mental."2 

Necessário que o Ministério Público mantenha-se alerta e questione no exer
cício de suas funções constitucionais, especialmente de defesa dos interesses coleti
vos, o papel, os limites e a juridicidade dos atos das agências. 

Não há razão para que as ações e omissões dos agentes e das agências regulado
ras não sejam vistas de fato sob a luz do que dispõe o artigo 37 da Constituição 
Federal, pois todos os atos e mesmo os regulamentos não podem afastar-se dos prin
cípios da legalidade, moralidade e eficiência. 

Com efeito, numa era de direito por princípios e não mais e simplesmente 
direito de normas, espera-se que os agentes públicos compreendam exatamente o 
comando do artigo 37 da Constituição Federal. 

Aliás, em busca desse comportamento ótimo, vale a pena conferir o comando 
do art. 11 da Lei n . 8.429/92, que regula a responsabilidade por atos de improbidade 
administrativa. 

Confiram-se sobre isso: 

"O art. 11 da Lei n. 8.429/92 é normalmente intitulado de 'norma de reserva', 
o que é justificável, pois ainda que a conduta não tenha causado danos ao 
patrimônio público ou acarretado enriquecimento ilícito do agente será possível 
a configuração da improbidade sempre que restar demonstrada a inobservância 
dos princípios regentes da atividade estatal."3 

Todas essas exigências, em relação às agências reguladoras, devem ser feitos em 
prol do interesse público a que todos os agentes públicos estão vinculados. 

2 Art. 3° No exercício de suas funções, as autoridades públicas deverão pautar-se pelos padrões da ética, 
sobretudo no que diz respeito à integridade, à moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas 
a motivar o respeito e a confiança do público em geral. Parágrafo único . O s padrões éticos de que 
trata este artigo são exigidos da autoridade pública na relação entre suas atividades públicas e privadas, 
de modo a prevenir eventuais conflitos de interesses. A exposição de motivo foi cunhada pelo Senhor 
Pedro Parente ao apresentar o Código de Boa Conduta da Alta Administração. 

3 GARCIA, Emerson etal. Improbidade Administrativa. 2. ed. , Rio de Janeiro: LúmenJuris, p. 288. 
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2. O PODER NORMATIVO DO ESTADO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS 

É a lei que tem aptidão para criar obrigação aos particulares. Esse é o princi
pio da legalidade, previsto na Constituição Federal (art. 5, lI), adotado no Brasil 
desde 1824, que historicamente representou um escudo usado pela burguesia contra 
o despotismo dos monarcas. 

Mecanismo básico de garantia das liberdades públicas,4 o princípio da legali
dade envolve também a representação política; o Parlamento, ao menos no plano 
teórico, é o representante do povo e por isso autorizado a representar a vontade geral. 

Sabe-se que na prática há pouca sintonia entre a vontade geral do povo e 
aquilo que os parlamentares julgam como tal. Hoje isso é muito nítido, pois o 
enfraquecimento da representação popular fragilizou por demais a significação de 
inúmeras normas e por vezes, no Brasil diplomas legais inteiros parecem não ter 
significado.5 

Claro que essa inconsistência do legislador, em certa medida justifica a atu
ação do Executivo e do Judiciário, fosse diferente nada além do Legislativo seria 
necessário. 

Vejamos: 

"se no plano superior, não temos de representar o poder legislativo como um 

aparelho racional que, segundo princípios abstratos, produz leis que são' únicas 

e justas', mas como um processo orgânico por múltiplos componentes pessoais 

que, em grande parte são 'mundivivencial' e 'politicamente' propelidas, como 

um processo no qual se luta vivamente pelo 'justo' ( ... ) assim também nos não é 

licito, no plano inferior da aplicação do direito (no mais lato dos sentidos), con

ceber funcionários, as autoridades, o juiz e os tribunais como apenas chamados 

a uma esquemática execução do direito.".6 

Ao lado do princípio da legalidade está o princípio da reserva legal, isto é, 
algumas matérias, como, por exemplo, a organização do Ministério Público; criação 

4 Nas palavras do saudoso mestre Celso Bastos: "Dá-se o nome de liberdades públicas àquelas 
prerrogativas que tem o indivíduo em face do Estado. É um dos componentes mínimos do 
Estado constitucional ou do Estado de Direito. Neste, o exercício dos seus poderes soberanos não 
vai a ponto de ignorar que há limites para sua atividade além dos quais se invade a esfera jurídica 
do cidadão. ( ... ) Essas liberdades públicas dizem respeito, ao menos num primeiro momento, a 
uma inibição do poder estatal, ou se preferirmos, a uma prestação meramente negativa. É dizer, 
o Estado se exonera dos seus deveres nesses campos, abstendo-se da prática de certos atos." 
(BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
172). 

5 Manoel Gonçalves Ferreira Filho faz alusão à desnaturação da representação e a ascensão da classe 
operária na sua obra O processo legislativo, Saraiva, 1995. 

6 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. Trad. J. Baptista Machado. Lisboa: Calouste 
Gulbenkian, 1996, p. 252. 
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de tributos, o próprio constituinte reserva com exclusividade atribuição à lei formal, 
isto é, aquela produzida no interior das Casas Legislativas.7 

O respeito à supremacia e a reserva da lei são indispensáveis como garantia das 
liberdades públicas. 8 Entretanto, inúmeros são os atos editados fora das Casas 
Legislativas e que mesmo assim obrigam os membros da sociedade. 

O princípio da legalidade é considerado um dos pilares democráticos, mas a 
própria lentidão, minimamente necessária para a elaboração legislativa, não acompa
nha o progresso e o desenvolvimento da sociedade contemporânea. 

Não se imagina que o mais ágil dos parlamentos seja capaz de potencializar o 
sistema normativo no acompanhamento da realidade do mundo. 

Lapidar a ponderação de Derani: 

"Norma de direito não se esgota nem em seu texto nem no mandamento ali 

expresso. A norma é, sobretudo, formulada tendo em vista um determinado 

estado da realidade social que ela pretende reforçar ou modificar. ( .. . ) O texto é 

formulado, ao contrário, abstrato e geral, isto é, sem referências a motivos e 

contexto real. Então, não permanece o aspecto da realidade referida pela norma 

alheia a ela, porém constitui conjuntamente seu sentido. O sentido não pode, a 
partir daí ser perseguido apartado da realidade a ser regulamentada."9 

Relativamente à ordem econômica isso ainda é mais gritante, pois o trabalho 
legislativo não acompanha a celeridade própria e inerente ao desenvolvimento do 
capitalismo; esse por sua vez, também não é marcado por congruência com as neces
sidades dos povos, muito embora, indiscutivelmente, grandes avanços da humanida
de têm sido proporcionados pelo capital. lO 

Reconhecida a limitação do sistema representativo em dar respostas rápidas e 
adequadas às complexas questões da sociedade, especialmente as inerentes à econo
mia e aos serviços públicos regulados, imaginou-se como necessária a criação de entes 
capacitados a proporcionar respostas mais rápidas. 

7 Sobre o princípio da reserva legal c nflIa-se, nas palavras de Alexandre Moraes, opera de maneira mais 
restritiva e diversa do que o da legalidade. Ele não é genérico ou abstrato, mas concreto. Ele incide tão 
somente sobre os campos materiais especificados pela Constituição. Este é, portanto, de menor 
abrangência, mas de maior densidade ou conteúdo, visto exigir o tratamento de matéria exclusiva
mente pelo Legislativo, sem a participação do Executivo. (MORAES, Alexandre de. Direito C011S

titucional. 5. ed., rev. e amp., São Paulo: Atlas, 1999, p. 66). 
8 CAMPOS, Francisco. Lei e Regulamento - Direitos Individuais, RDA, 80/373. 
9 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1996, p. 43. 
10 Confira-se: "a idéia do crescimento econômico é recente. Antes do surgimento do capitalismo, as 

sociedades encontravam-se em estágios comparativamente estagnados. Elas eram basicamente agrí
colas e variavam pouco ao longo dos anos, com exceção de boas ou más colheitas, de guerras e de 
epidemias. Foi o capitalismo que al terou radicalmente esta situação: a produção mundial cresceu entre 
trinta e quarenta vezes em face da acumulação de capitais e da evolução tecnológica". MILONE, 
Paulo César. Crescimento e desenvolvimento econômico: Teoria e evidências empíricas. In: Manual 
de Economia da Equipe de Professores da USP. 3. ed. , São Paulo: Saraiva, 1998. 
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Essa é uma das razões que justificam a atribuição de poderes normativos às 
agências reguladoras. Não há risco que isso possa ser considerado como ruptura ao 
modelo constitucional de separação de poderes. 

Na verdade, a própria lei prevê a degradação de certas matérias a uma discipli
na legal em nível hierárquica inferior, permitindo, assim, a sua regulação via atos 
administrativos normativos mais facilmente editados e aparelhados por conceitos téc
nicos, nem sempre presentes nas leis formais. 

De certa forma, essa funcionalidade justifica a existência das agências regula
doras, consoante pondera Carlos Ari Sundfeld: 

"A existência das agências reguladoras resulta da necessidade de o Estado 

influir na organização das relações econômicas de modo muito constante e 

profundo, com o emprego de instrumentos de autoridade, e do desejo de confe
rir, às autoridades incumbidas dessa intervenção, boa dose de autonomia frente 

à estrutura tradicional do poder político."ll 

No mesmo sentido: 

"A criação das agências reguladoras no Direito Administrativo brasileiro inse
re-se dentro de um panorama de reforma do Estado, com vistas à criação de um 

novo modelo de gestão capaz de modernizá-lo. Tal fenômeno justifica-se a 

partir da constatação de que o Estado Social, com atuação em todos os setores 

da vida da sociedade, mostrou-se ineficiente na prestação de serviços públicos, 

como resultado de seu crescimento desmesurado. Assim, impôs-se uma limita

ção de intervencionismo estatal, redirecionando sua atuação especificadamente 
para suas funções de fomento e garantia de acesso do cidadão aos serviços 
públicos, ainda que prestados pelo setor privado."12 

Dessa forma, para dar atendimento às necessidades da sociedade, assim como 
em outros países, as agências se justificam no sentido de assegurar a ampliação do 
acesso ao serviço público ou de relevância pública, por exemplo, telecomunicações, 
planos de atendimento à saúde e outros. 

3. AS AGÊNCIAS REGULADORAS E A SUA INTERVENÇÃO NA ORDEM 
ECONÔMICA 

Se as agências foram criadas13 para dar atendimento às necessidades públicas e 
para que todos os envolvidos alcancem os direitos e objetivos constitucionais, mais do 
que justificada a intervenção estatal. 

11 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito Administrativo Econômico. 1. ed., 2000, p. 18. 
12 SAMPAIO, Marília de Ávila e Silva. O poder normativo das agências reguladoras. RDA 227/339. 
13 O termo 'agência' tem relação com os moldes da regulatory agencies, pois a administração pública 
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Em certa medida o modelo jurídico das agências reguladoras - autarquia espe
cial, é adequado, pois mais independentes e menos sujeitas a injunções políticas têm 
melhor condições de zelar pelo interesse público.14 

Nessa difícil tarefa, as agências devem compatibilizar a pluralidade de interes
ses, isto é, sem prestigiar um interesse em detrimento do outro a agência organiza 
alguns setores da economia sem que haja a supremacia de um único valor, pois se a 
defesa do consumidor foi erigida a princípio constitucional, também a livre iniciativa 
e outros temas foram dignificados (CF, art. 170). 

O modelo permite o gerenciamento dos conflitos e permite resposta mais 
adequada. 

Invoca-se sobre isso: 

"É por isso que surgiram as agências reguladoras. Elas nasceram porque a 

sociedade exigiu que o Estado regulasse certas realidades, fazendo este 

gerenciamento que referi. Não limitar-se à distante edição de normas abstratas 

capazes de cuidar da sociedade durante 80 anos sem transformação mais pro

funda (como o Código Civil) ( ... ) normas que, embora sendo gerais, são muito 

mais específicas e instáveis do que foram no passado. Regular é, ao mesmo 

tempo, ser capaz de dirimir os conflitos coletivos ou individualizados."IS 

Na verdade na solução ou prevenção de conflitos as agências muitas vezes li
dam com conceitos indeterminados - "existência digna, justiça social, função social 
da propriedade, redução das desigualdades" (CF, 170). 

Esses conceitos vagos existentes em várias normas constitucionais e de modo 
expressivo no artigo 170 da Constituição, não autorizam por si só o exercício do 
poder discricionário. 16 

Lembra Amílcar de Araújo Falcão: 

"O conceito indeterminado não enseja uma opção ou liberdade de escolha 

entre várias soluções ou atividades possíveis. Pelo contrário, ao estabelecê-lo, 

brasileira é fortemente influenciada pelo direito administrativo norte-americano. Nos EUA é que se 
conhece o embrião das agências reguladoras. Sobre o tema confira-se: ALVES, Othon Moreno de 
Medeiros. Agências Reguladoras e Proteção do Consumidor de Serviços de Telecomunicações, RDA 
226/219. 

14 Na condição de autarquias, O Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a 
organização da Administração Federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, definiu 
autarquia como sendo o serviço autônomo criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e 
receitas próprias, para executar atividades típicas da administração pública que requeiram, para seu 
melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada. 

15 SUNDFELD, Carlos Ari. Op.cit. , p.30. 
16 Para Eros Grau a noção de discricionariedade envolve três sentidos e o mais forte deles é o de que 

aquele que decide não está vinculado a qualquer standard estabelecido por outra autoridade, o que não 
combina com a atividade e com o poder das agências reguladoras atreladas aos princípios que infor
mam a ordem econômica e outros diplomas (concorrência, consumidor etc). 
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quer o legislador que uma única solução seja adotada, a que resulta do comando 

legal traduzido pelo conceito indeterminado: o problema no caso, para concreta 

determinação do conceito, é apenas, como acentuam os autores, de interpreta

ção. Chama-se de indeterminado o conceito, não porque ele seja indeterminável, 

mas porque, na norma em que está indicado, a determinação integral do seu 

conteúdo não foi possível, por isso que para tanto é necessário considerar dados 

empíricos, fácticos, técnicos ou científicos de que somente o intérprete e o 

aplicador, em cada hipótese concreta, disporão."!7 

Nessa medida, não há qualquer dúvida de que a justificativa para a existência 
das agências reguladoras é de que as grandes questões, delegadas ao seu controle e 
fiscalização, demandam extrema responsabilidade na interpretação dos comandos 
normativos. 

Isso é ótimo para o agente público, não porque lhe é permitido colocar suas 
posições subjetivas, pois interpretar conceito vago é: 

"driblar a complexidades das relações sociais do mundo contemporâneo e a de 

fazer com que haja certa flexibilização adaptativa na construção e na aplicação 

da norma jurídica. Eles se constituem uma resposta adequada à permanente e 

freqüentíssima mobilidade da realidade objetiva abrangida pela previsão 

normativa, permitindo 'uma aplicação atualista e individualizada da norma, 

ajustada às peculiaridades de cada situação concreta."!8 

A agência reguladora tem liberdade no sistema jurídico e não se vincula à letra 
fria da lei. 

Por isso, algumas opções das agências reguladoras, têm sido questionadas pela 
sociedade, especialmente quando a própria agência, por exemplo, valoriza de modo 
exclusivo a iniciativa privada sem que integre sua opção ou regulação aos vários prin
cípios da ordem econômica. 

O administrador e as agências devem estar animados por um comporta
mento ótimo, como lembra Bandeira de Mello, isto é, na escolha do comporta
mento a agência deve sopesar as circunstâncias e escolher a que se configure exce
lente.!9 

17 FALCÃO, Amílcar de Araújo. Fato gerador e obrigação tributária. Financeiras S/A. 1964, apud 
AL VIM, Wambier Teresa Arruda. Da liberdade do juiz na concessão de liminares e a tutela 
antecipatória. In: AL VIM, Wambier Teresa Arruda (coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de 
tutela. São Paulo: RT, 1997, p. 483 et seq. 

18 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Da liberdade do juiz na concessão de liminares e a tutela 
antecipatória. In: AL VIM, Wambier Teresa Arruda (coord.). Aspectos polêmicos da antecipação de 
tutela. São Paulo: RT, 1997, p. 483 et seq. 

19 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 
1996, p. 36. 
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4. O DIREITO ECONÔMICO E O DIREITO DOS CONSUMIDORES 

o Direito Econômico é um dos ramos do Direito, composto pelas técnicas 
jurídicas usadas pelo Estado para programar as políticas públicas e ao mesmo tempo 
justificar sua intervenção na economia.20 

Não há qualquer receio em afirmarmos que todos os mercados são regulados e 
que mesmo em locais que adotam o liberalismo econômico não se exclui a regulação; 
o que varia, de fato, é a intensidade como isso é feito, ou seja, o quanto à liberdade 
dos agentes econômicos é atingido pela regulação. 

Livre iniciativa e mercado regulado são expressões que não se conflitam. Ali
ás, o próprio mercado quer proteger-se contra as deficiências do capitalismo, por 
exemplo, indiscutivelmente que os agentes econômicos querem leis 'fortes' contra a 
concorrência ou concentração econômica. 

Confiram-se as palavras de Sergio Varella Bruna: 

"identificados doi momentos históricos básicos na regulação dos mercados. O 

primeiro voltado a facilitar as relações econômicas, compreenderia normas rela

tivas a campos como o Direito das obrigações, os direitos de propriedade, o 

Direito anti truste, a defesa nacional, entre outros, regras essas necessárias à 

racionalização de instituições e práticas sociais 'economicamente irracionais'. 

Uma segunda fase da regulação da atividade econômica seria marcada pelo 

propósito de controlar o mercado, uma vez que os riscos inerentes ao capitalis

mo acabam gerando um desejo de proteção contra os males advindos do proces

so econômico. Nesse campo enquadrar-se-iam o controle de preços, a política 

monetária, os incentivos fiscais e as leis de proteção ao trabalhador, aos consu

midores, ao meio ambiente, além de outros."21 

Absoluta e irrestrita liberdade de agir não é compatível com a ordem constitu
cional econômica e nem tampouco do interesse dos próprios empresários, pois opções 
egoístas ou errôneas de um empreendedor podem acarretar a derrocada de muitos 
outros. Basta imaginar a situação do abuso no fornecimento de crédito, especialmen
te da desigualdade havida entres as instituições financeiras e os tomadores do capital. 

A situação do consumidor ainda é mais grave, pois não são poucas vezes em 
que de protegido passa a ser vítima do capitalismo regrado. As regras têm servido, em 
certa medida, somente aos economicamente mais fortes, quando o próprio mercado 
necessita de consumidores fortalecidos. 

20 Sobre o sentido mais exato de Direito Econômico confuam-se obras primas de NUSDEO, Fábio 
Fundamentos para uma codificação do direito econômico. São Paulo: RT, 1995; COMPARATO, 
Fábio Konder. ° indispensável direito econômico, RT353/14; GRAU, Eros. A ordem econômica na 
Constituição de 1988 (interpretação e crítica). São Paulo: RT, 1991. 

21 Agências reguladoras (Poder normativo Consulta pública Revisão Judicial). São Paulo: RT, 2003, p. 28. 
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A Constituição embora utilize conceitos vagos, não é nada econômica com o 
chamado bem estar social. Aliás, de modo exuberante, revela princípios e normas 
sinalizadoras do intervencionismo estatal69 , voltadas em proteger os mais fracos e a 
conter os abusos econômicos. 

Coibir abusos é, exatamente, um dos objetivos do D ireito Econômico, o que é 
harmônico com os interesses dos agentes econômicos e com os próprios princípios 
constitucionais, mormente os insculpidos nos artigos 50, XXXII (do direito e garan
tia fundamental à defesa dos interesses dos consumidores), 170, IV e V (da defesa 
do consumidor como princípio geral da ordem econômica), 173, §4° (a repressão ao 
abuso do poder econômico). 

Os consumidores, vulneráveis e economicamente mais fracos na relação jurídi
ca, devem ter os seus interesses tutelados, protegidos e amparados pelo Poder Públi
co, pois o prestígio dado pelo Direito Privado ao individualismo é incompatível para 
regular relações caracterizadas pela impessoalidade e pela massificação. 

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor surgiu, repita-se, em atenção 
à disposição constitucional expressa, contida no artigo 48, dos ADCT, e para dar 
efetividade aos princípios já mencionados. 

Então, afirma-se, nenhuma política econômica, nenhum agente regulador pode 
colocar-se em confronto com a legislação, especialmente as que regulam as relações 
de consumo, porque, assim estarão em rota de colisão com a própria Constituição. 

As regras de D ireito Econômico, inspiradas na ideologia constitucional; ado
tam e ao mesmo tempo exprimem-se por meio da política econômica. Funcionam, 
em conseqüência, como fonte subsidiária para a concretização dos direitos assegura
dos constitucionalmente, dentre eles a proteção e a defesa dos interesses dos consu
midores (artigo 50, XXXII). 

Na verdade, o tratamento dado à proteção dos consumidores determina o grau 
de civilidade e do próprio desenvolvimento de uma nação.23 

5. O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA 

Os fundamentos da atuação do Ministério Público nos domínios do direito 
econômico são mais do que justificáveis. Com efeito, o poder do capital nunca che-

22 No direito brasileiro, somente na Constituição da República de 1988 foi o chamado Direito Econô
mico nominal e positivamente incluído, conforme disposição do artigo 24 que declara, em seu inciso 
I, competir concorrentemente à União, Estados e Distrito Federal legislar sobre o mesmo. Logo, a 
União é competente para o estabelecimento de normas gerais (artigo 24, § 10), cabendo aos Estados 
a competência suplementar em tais casos (artigo 24, § 20 ) . Em não havendo normas gerais sobre 
determinado tema, os Estados exercerão competência legislativa plena sob suas peculiaridades (artigo 
24, § 30

), sendo a eficácia da lei es tadual suspensa quando da superveniência de legislação federal 
(artigo 24, § 40 ) . 

23 Lembremos: "A partir dos anos 60 e 70, em seguida à Segunda Grande Guerra e à deflagração da 
revolução tecnológica, o consumidor despontou definitivamente em importância, assumindo posição 
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gou ao extremo como o que se viu nos anos 90. No Brasil isso teve uma repercussão 
enorme pelo gigantismo da onda de privatizações. 

As agências reguladoras trouxeram certo conforto para o desenfreado poder do 
capital, mas a inserção no cenário jurídico daquelas entidades está muito longe de 
acalentar o sonho de dias tranqüilos e tediosos para os membros do Ministério Pú
blico, especialmente, no desempenho de sua missão constitucional (CF, arts. 127 e 
129), guardião do interesse público expresso principalmente nos direitos 
metaindividuais. 

Na verdade, necessário lembrar que o Direito Econômico sempre esteve inse
rido como pauta das regras universais dos direitos da humanidade, mas importar-se 
com o Direito Econômico ou com a própria atividade do Ministério Público é, de 
fato, compreender que a norma e seus aplicadores devem estar conectados com a 
realidade cotidiana.24 

O papel do Ministério Público é fundamental na fiscalização das normas, 
principalmente as editadas pelos agentes reguladores, assim como a prática desenvol
vida por essas autarquias, pois a finalidade institucional é a de que todos respeitem os 
preceitos constitucionais. 

Não pode o Ministério Público deixar de considerar que políticas públicas, os 
princípios constitucionais e outros temas relevantes têm cedido passo a interesses 
meramente econômicos. Aliás, as grandes questões nacionais vêm sendo tratadas como 
contingências de mercado.25 

O lucro não é um mito, mas o núcleo do desenvolvimento capitalista. O papel 
do Direito é mostrar que o Estado também deve desenvolver e adotar medidas con
cretas para que isso se realize, ao mesmo tempo não pode permitir que haja ações 
desmedidas ou que ultrapassem os limites da licitude.26 

hegemônica, juridicamente calcada nos novos valores expressos em Direitos Humanos, como a ma
nutenção de melhor qualidade de vida, de garantia de emprego e ganho suficiente às suas necessidades, 
de maior participação na distribuição de renda, de presença e participação decisional em igualdade de 
condições com as demais categorias, na política de consumo traçada pelos órgãos políticos e adminis
trativos" (SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de direito econômico. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 570). 

24 Confira-se: "( ... ) ao impor tarefas estas devem ser efetivamente observadas, o que só acontecerá se 
existir 'vontade da constituição', embasada em três vertentes: a compreensão da necessidade de uma 
ordem normativa contra o arbítrio, a constatação de que essa ordem não é eficaz sem o concurso da 
vontade humana e que a ordem normativa adquire e mantém sua vigência sempre mediante atos de 
vontade. Assim, a força normativa da Constituição não depende apenas de seu conteúdo, mas, 
também de sua prática". (CONRAD, H esse. A força normativa da Constituição. Porto Alegre: 
Fabris, 1991, p. 24). 

25 O mercado tinha esse papel no Estado liberal e o Direito é mero instrumento de sustentação da 
ideologia liberal. Qyanto mais egoístas fossem os empreendedores mais seria o benefício geral. A mão 
invisível era a somatória de benefícios individuais. 

26 Sobre a lucratividade e juridicidade confiram-se as palavras: "O pensamento jurídico atual revela 
preocupações especiais para com a questão da lucratividade. Estando os agentes econômicos 
vocacionados à obtenção do lucro, houve uma supervalorização deste instituto, pois as empresas são 
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Constante o desrespeito aos interesses individuais, demandas aumentam e a 
sobrecarga de trabalho dos que atuam diretamente com a ciência jurídica, esfumaça 
a perspectiva desses profissionais. Isso não pode ocorrer, especialmente, com os que 
têm o papel fundamental de promover a defesa da ordem jurídica constitucionalY 

O Ministério Público e as agências reguladoras, assim como outros órgãos de 
defesa do consumidor trabalham em favor da ordem econômica calcada em normas 
programáticas, isto é, com diretivas que devem ser perseguidas, pois virtualmente 
aptas a modificarem situações e as circunstâncias econômicas, culturais, sociais.28 

Nesta perspectiva ao Ministério Público legitima-se a tarefa de corrigir pela 
ação civil e pela assinatura de termos de compromisso de ajustamento os excessos dos 
particulares, mas, principalmente, se quiser dar às diretivas o respeito que merecem, 
os membros do Parque! devem atuar também sobre o Estado e sobre as agências 
reguladoras, exigindo-lhes observância da ordem econômica. 

Míope é a visão dos que enxergam nas diretivas simples preceitos débeis. Na 
verdade, só pelo momento histórico em que Constituição Federal foi promulgada e 
por todo esforço democrático da sociedade, nenhuma das balizas da ordem econômi
ca pode ser esquecida, notadamente pelo Poder Público. 

Desconfiem dos que pregam a ampla e clássica discricionariedade das agências 
reguladoras; especialmente quando isso é justificativa para a adoção de medidas con
trárias às diretivas constitucionais. A tal 'reserva do possível' tem sido simples mano
bra aos que adotam critérios exclusivamente econométricos.29 

A tarefa do Ministério Público também passa por sustentar sua credibilidade 
junto à sociedade. 

mesmo o motor da economia atual, e, seja do tamanho que forem, a idéia da busca incessante do lucro é o 
mote de suas investidas no mercado." (PEITER, Lafayete Josué. Prindpios constitucionais da ordem 
econômica. O significado e o alcance do art. 170 da Constituição Federal. São Paulo: RT, 2005, p. 281). 

27 Registrem-se, por oportuno: "Aqui é impossível deixar de registrar o comentário de Celso Antonio 
Bandeira de Mello, quando reconhecendo que, de regra, os legisladores constituintes incorporam nas 
Leis Fundamentais aquilo que no período correspondente consagra-se como expressão do ideário da 
época, reconhece que a forma mais eficiente de torná-los inoperantes na prática, deliberadamente ou 
não, é desenhá-los em termos vagos, afluídos, dependentes de normação infraconstitucional, o que 
termina por frustrar o que se proclamou. Porém, segundo afirma, 'tal resultado ocorre menos porque 
os preceitos em causa sejam juridicamente débeis, inoperantes de direito e muito mais por uma 
inadequada compreensão da força jurídica que lhes é própria". (FERRARI, Regina Maria Macedo 
Nery. Normas constitucionais programáticas. São Paulo: RT, 2001, p. 185) 

28 Na verdade, as referidas normas programáticas constituem-se em diretivas. Isso implica, como lem
bra Canotilho, não são impostas de uma única só vez, mas paulatina e democraticamente efetivadas. 
(CANOTILHO,]osé Joaquim Gomes. Constituição dirigente e a vinculação do legislador. contributo 
para a compreensão das normas constitucionais. Coimbra: Coimbra Ed., 1994, p. 303). 

29 Interessante é a colocação (ROBINSON, J. Filosofia econômica. Rio de Janeiro: Zahar, 1979, p. 
114): "Se alguma vez se colocasse a questão: o que daria maior contribuição para o bem estar da 
humanidade: um investimento na capacidade de produzir bugigangas que tenham que ser 
propagandeadas para serem vendidas ou um investimento na melll0ria dos serviços de saúde? Parece 
que a resposta seria por demais óbvia; a melll0r resposta que a ideologia do laissez-faire poderia dar 
seria não fazer a pergunta". 
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Para isso é necessário perceber o quanto a observância do artigo 170 da Cons
tituição Federapo tem sido esquecido, especialmente pelos profissionais e que se 
responsabilizam pela defesa do consumidor, do meio ambiente, da livre concorrên
cia, motivados por repetições vantajosas da tal reserva do possível (recursos, disponi
bilidades, circunstâncias). 

Sabemos que a tarefa não é simples e não poderia ser tendo em vista a comple
xidade de nossos dias. Sabemos também que o próprio Poder Público por vezes tem 
que lidar com aparente contradição na escolha de diretivas.31 

Entretanto, isso não justifica a simplicidade nas afirmações de que os direitos 
econômicos, sociais e culturais são viáveis somente se houver condições históricas, 
políticas, tecnológicas. 

Isso pode ser uma verdade, mas as verdades só existem se aceitarmos ou pen
sarmos que elas de fato o sejam. 

Aliás, a manipulação da verdade é o tema implícito no inconformismo cons
trutivo de Airton Florentino de Barros, expresso em artigo memorável sobre a polí
tica monetária: 

"Decerto, para os tecnocratas da economia nacional, em todo o processo político 

de definição da taxa de juros, a tarefa mais fácil é a de convencer a população de 

que a medida se justifica para manter a estabilidade da moeda e, assim, o poder 

aquisitivo dos consumidores. De qualquer modo, não correm riscos. Fazem 

economia também nas explicações. Juros baixos causam a inflação. Um dogma 

quase religioso que não admite contestações. Na verdade, se essas autoridades 

fossem obrigadas a dar maiores esclarecimentos, teriam de elucidar algumas 

dúvidas, comprovando, por exemplo, a alegada eficácia da elevação da taxa de 

juros para o controle de preços do mercado, considerando-se que os preços que 

mais pressionam a inflação são justamente os de monopólio e administrados 

pelo próprio Poder Público (energia, telefonia, tarifas)."32 

Essa também é a trilha proposta, qual seja a de que o Ministério Público 
confie na possibilidade de fiscalização sobre as escolhas feitas pelas agências regula-

30 A Constituição Federal prevê: "Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos exis tência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: ( ... )". E ainda: "Art. 174. Como agente normativo e 
regulador da atividade econômica, O Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 
incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado. § 10 A lei estabelecerá as diretrizes e as bases do planejamento do desenvolvimento nacional 
equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais do desenvolvimento". 

31 Imagine compelir-se o Estado a garantir a cada um, posto de trabalho remunerado (em cumprimento 
ao previsto no CF, art.170, VIII - busca do pleno emprego) e ao mesmo exigir-lhe a interdição de 
empresa poluidora (em cumprimento ao disposto no art. 170, V-defesa do meio ambiente). 

32 BARROS, Airton Florentino. Política monetária É bom que autoridades ponham as barbas de 
molho. Artigo publicado pelo membro do Ministério Público do Estado de São Paulo, na Revista 
Consultor Jurídico de 20 de março de 2005. 
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doras e que estejam em confronto com a lei ou com os princípios que informam a 
administração pública, lembrando que ações e omissões dessa natureza também acar
retam responsabilização dos agentes públicos.33 

Embora, as tarefas das agências sejam as de planejar, fiscalizar e executar 
no dia a dia os comandos da ordem econômica constitucional, na prática não é 
bem isso o que ocorre. Muitas vezes as agências reguladoras esquecem-se do 
seu papel fundamental, qual seja a de regular e intervir para o bem estar cole
tivo, por isso, ainda não parece visível o fim de milhares de demandas (judiciais 
e administrativas) contra os que detêm os meios de produção e de serviços, pois 
o desrespeito aos direitos dos consumidores é uma das arestas que precisam ser 
aparadas . 

Sem uma atuação forte e conjunta até mesmo em face do Poder Público não é 
crível que as diretivas sejam, de fato , algum dia observado. Aliás, as omissões ou ações 
propositais das agências reguladoras,34 demonstram que estão perigosamente mais 
próximas dos interesses de grupos dominantes, violando inúmeras vezes as normas 
programáticas traçadas na Constituição Federal. 

O Ministério Público deve potencializar suas prerrogativas, aliando-se a dife
rentes grupos que também tenham escopo de atuar em defesa dos direitos constitu
cionais, sem conformar-se simplesmente com atos normativos, que não se sustentam 
ao pnmeIro exame. 

33 O caminho é indicado pelo articulista. Vejamos: "É bom, pois, que as au toridades monetárias do país 
ponham as barbas de molho e revejam sua conduta, até para que não se surpreendam com o oficial de 
justiça em suas portas, intimando-as a dirigirem-se ao Judiciário para formular defesas em ações civis 
públicas (CF, art. 129, III) e populares (CF, art. 5°, LXXII) por ato de improbidade (Lei 8.429/92)". 
Podemos também acrescer os atos de improbidade previstos no artigo 11 da lei referida, que não 
dependem de enriquecimento ilícito. 

34 Omissões e ações desconexas com a lei e com interesse público devem ser fiscalizadas pelo Ministério 
Público, especialmente porque sinalizam condutas ímprobas à luz da Lei n. 8.429/92. Confiram-se a 
respeito da responsabilização dos agentes públicos por improbidade, especialmente quando deixam de 
atuar em prol do interesse público. "Não poderia ser outro o rumo adotado em 1992, pela Lei 8429, 
que ao tutelar a probidade administrativa como previsto no § 4°, do art. 37 da Constituição Federal, 
invariavelmente, aponta que a improbidade dar-se-á por 'ação ou omissão do agente público', expres
são usada repetidas vezes pelo legislador infra-constitucional no referido texto legal.( .. ) Há que se 
anotar também, que conforme nosso ordenamento jurídico, além dos danos patrimoniais, devem ser 
objeto de ação de responsabilidade, os danos morais. Ora, em ocorrendo omissão do administrador, 
que devendo atuar conforme a norma, em prol do interesse público, deixa de fazê- lo, este estará 
violando senão outros, os princípios administrativos da legalidade, da finalidade e definitivamente, o 
princípio da moralidade administrativa. Toda vez que há dano à moralidade administrativa, há dano à 

coletividade em geral, pela situação de insegurança, de desordem administrativa, contaminação da 
essência do Estado, lesão aos seus valores fi.ll1damentais. É de interesse geral da coletividade que a 
Administração funcione de forma regular, por isso é válido dizer que sempre que o administrador não 
se conduz a perseguir a solução contida na norma como de interesse público, existe dano à moralidade 
administrativa, passível de responsabilização de quem lhe deu causa.É importante anotar que não se 
fala aqui, de legalidade estrita e sim, como já anotado acima, de desvio de interesse público". (GARCA, 
Elaine Barreira. Revista da Faculdade de Direito - FIG 2°, semestreI2002) . 
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o agente regulador tem pouca discricionariedade, pois ao interpretar os varia
dos conceitos abertos, especialmente previstos na esfera constitucional, os órgãos de
vem manter-se minimamente inculado ao razoáveps 

Observância rigorosa do sistema jurídico e da lei beneficia os agentes públicos 
na sua liberdade criativa em cumprir o seu papel primordial, de que os fins almejados 
pelos interesses sociais sejam alcançados. 

O Ministério Público não pode olvidar-se que o controle do poder regulador 
é, em última análise, do Poder Judiciário. Esse é o Poder que baliza o agir das agên
cias reguladoras. Enquanto agente político o Ministério Público deve suscitar o Es
tado, a editar e adotar práticas harmonizadoras dos interesses, disciplinando sem 
receio o mercado quando necessário, mas sem tiranizar os cidadãos. 

Os consumidores não podem ser conformados aos excessos do Poder Público, 
justamente pelo Ministério Público, pois ele próprio poderá ser responsabilizado no 
futuro como omisso no desempenho de suas funções constitucionais que, em resu
mo, é a defesa do interesse público e dos princípios que informam a ordem econômi
ca nacional. 

Propor ações coletivas em defesa dos consumidores é missão própria da Insti
tuição, mas não pode perder de vista que grande parte dos conflitos está ligada a 
ações e omissões dos agentes públicos, muitos dos quais nem sabem a que vieram. 

6. CONCLUSÕES 

As agências reguladoras têm uma tarefa de suma importância, especialmente 
porque teleologicamente foram criadas para dar agilidade a questões complexas do 
mercado, pois a atividade legi lativa nem sempre pode dar pronto atendimento às 
necessidades do mercado e dos consumidores. 

Dentre suas competências está a de regular, por meio de atos administrativos, 
alguns setores da atividade econômica e da própria economia. 

Contudo, isso não dá a agência reguladora margem para a atividade discricio
nária, pois sua tarefa é compor interesses nem sempre convergentes e nisso deve agir 
de modo meticuloso, pois vinculada aos preceitos constitucionais (CF, art. 37, 170 e 
outros) e legais (Lei n. 8.078/90). 

O grau de especialização de seus agentes permite que as agências reguladoras 
dêem concretude às diretivas constitucionais que informam a ordem econômica. 

Essas diretivas, também chamadas de normas programáticas, que foram e são 
construídas cotidianamente pelo legislador, quase sempre envolvem vagueza conceitual, 

35 "Ao julgar o que é ou deixa de ser rawável deve valer aquilo que vale para o todo social, não o que vale 
exclusivamente para aquele que decide. E na medida em que o direito é concebido como uma técnica que 
visa proteger simultaneamente vários valores, às vezes incompatíveis, a lógica jurídica se apresenta 
essencialmente como uma argumentação destinada a motivar as decisões judiciárias, para fazê-las bene
ficia-se de um consenso, o das partes, das instâncias judiciárias superiores e, enfim, da opinião pública 
esclarecida." (PERELMAN, Chaim. Ética e Direito. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996, p. 462). 
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isto é, conceitos indeterminados (v.g. existência digna, justiça social, defesa do con
sumidor). 

O Ministério Público deve ter olhos voltados a isso. 
Não permitir que as agências reguladoras afastem-se de sua finalidade que a 

busca do bem estar social e que observem rigorosamente as normas (Direito Econô
mico; Consumidor, Antitruste etc) como balizas para que não haja abusos, desvios 
de finalidade, pois nenhum interesse particular, nenhuma política econômica; ne
nhum agente regulador pode colocar-se em confronto com a legislação, especialmen
te, as que regulam as relações de consumo. 

Enfim, normas programáticas são diretivas que devem ser cumpridas paulatina e 
democraticamente ao longo da história, nessa construção o papel do Ministério Públi
co é fundamental, pois tem a missão constitucional de fiscalizar a efetiva execução e 
observância das normas não somente exigindo dos fornecedores um bom comporta
mento, mas responsabilizando se necessário os ocupantes da alta direção das agências 
reguladoras, quando não se houverem com comportamento ótimo (razoável). 

O conformismo do Ministério Público com regulamentos indevidos e que não 
estejam em consonância com as diretivas constitucionais poderá levar eventualmente 
à responsabilização dos membros da Instituição, pois estaria em falta com o cumpri
mento de suas funções constitucionais, que dentre muitas e a defesa do interesse 
público e dos princípios que informam a ordem econômica nacional. 
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Resumo. O presente trabalho aborda o superendividamento como fenômeno 
preocupante de exclusão social dos consumidores. Demonstram a necessidade de no 
século XXI adotar-se o princípio da precaução e não simplesmente o de prevenção. 
Explicitam a influência direta da publicidade no superendividamento dos consumi
dores e reaviva o papel constitucional do Ministério Público como guardião da dig
nidade da pessoa humana. 

Síntese Dogmática da Proposição. O Ministério Público deve ser proativo 
no combate ao superendividamento (ativo e passivo) dos consumidores. Defensor 
reconhecido dos direitos fundamentais, não deve apenas reagir contra cláusulas abusivas 
existentes em contratos de crédito ao consumo, mas voltar-se ao expurgo de prática 
da publicidade abusiva e enganosa como mecanismo de efetivação da dignidade da 
pessoa humana. 

I. INTRODUÇÃO 

Depois de 15 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, o mo
mento é oportuno para análise e balanço de seu impacto efetivo e real no cenário 
jurídico nacional. 

O caráter revolucionário e o forte impacto produzido pela Lei n. 8.078/90 
não se limitaram às fronteiras do nosso país, mas ainda há muito que fazer para que 
a defesa do consumidor avance e acompanhe a veloz e complexa marcha da vida 
contemporânea. 

Tese aprovada por unanimidade. Tese apresentada no XVI Congresso Nacional do Ministério Públi
co, realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, 6 a 9 de novembro de 2005. 

1 Promotora de Justiça de Falências São Paulo, SP, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça do Consumidor do Estado de São Paulo, Mestre em Direito Civil pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

2 Promotora de Justiça do Consumidor São Paulo, SP, Mestre em Direito das Relações Sociais PUC
SP e doutoranda em Direito Comercial. 
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o consumidor tem como direito básico a prevenção e a reparação de danos 
patrimoniais e morais, sejam individuais, coletivos ou difusos (CDC, art. 6°, VII); 
além disso, afirma-se, com certeza, de que a prevenção e a reparação, embora impor
tantes, serão insuficientes para a garantia da dignidade da pessoa humana do consu
midor. 

Não é à toa que se tem dito muito sobre a necessidade de avanço para a precau
ção e não e não apenas aceitar a simples prevenção e reparação. 

O Estado está cada vez mais diminuto e naturalmente preocupa a necessária e 
complexa convivência entre a indispensável liberdade empresarial, notadamente numa 
economia globalizada, e os interesses dos consumidores. Justamente sob essa ótica 
interessa dizer algo aos que militam nessa árdua tarefa de defesa do consumidor, de 
modo que esse sujeito seja exposto a riscos irrefletidos. 

Prevenir não é mais o melhor remédio, especialmente quando se trabalha com 
situações massificadas como são, em regra, as relações de consumo. 

Precaução é a palavra chave. 
O conceito de precaução é muito adotado nas questões do direito ambiental e 

outros temas ligados à qualidade de vida. Aliás, erigido formalmente em princípio na 
Conferência Rio 92, a precaução foi definida naquele encontro ambientalista como: 

"O Princípio da Precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de 

acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. 

Este Princípio afirma que a ausência da certeza científica formal, a existência de 

um risco de um dano sério ou irreversível requer a implementação de medidas 

que possam prever este dano."3 

O princípio da precaução se distingue do princípio da prevenção, pois preve
nir pressupõe primeiramente constatar o dano e depois agir. Já na precaução não é 
essa a lógica. Com efeito, basta que haja um mínimo de dúvida ou incertezas para 
que se legitime a ação de proteção.4 

Isso é de grande interesse, pois o mercado cada vez mais livre e a minimização 
do Estado levarão o intérprete à falsa impressão de que somente é necessário regular 
situações em que haja efetiva necessidade de prevenção.5 

3 GOLDIM,]osé Roberto. O princípio da precaução. www.bioetica.ufrgs.brlprecau.htm. acesso em 
lO/lO/ OS. 

4 DALLARI, Sueli Gandolfi; VENTURA, Deisy de Freitas Lima. O princípio da precaução: dever do 
Estado ou protecionismo disfarçado? Revista São Paulo Perspectiva. Fundação SEADE, v. 16, n 2, 
abr.ljun.2002. 

5 "Em termos práticos, o princípio da precaução significa a rejeição da orientação política e da visão 
empresarial que durante muito tempo prevaleceram, segundo as quais atividades e substâncias po
tencialmente degradadoras somente deveriam ser proibidas quando houvesse prova científica absoluta 
de que, de fato, represeptariam perigo ou apresentariam nocividade para o homem ou para o meio 
ambiente". (MIRRA, Alvaro Luiz Valery. Revista de Direito Ambiental, v. 21). 
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Na verdade, sabe-se que a estrutura normativa muitas vezes cede passo a inte
resses menos nobres, o que na prática legaliza situações de extrema incoerência em 
favor de interesses de certos grupos de poder. 6 

Então, com ou sem regra proibitiva, é fundamental que o sistema sirva aos 
seus propósitos, que em última análise, consiste em facilitar a convivência em socie
dade, daí a importância dos princípios, fundamental ao trabalho do jurista e dos que 
militam na área jurídica, como recorda com precisão Andrade Nery: 

"À identificação dos princípios do Direito e do conjunto de preceitos em que se 

assenta a Ciência Jurídica, que permitem ao jurista, reunir num todo harmoni

oso as normas jurídicas e a construir conceitos que possam exprimir categorias 

lógicas da ciência e a construir o sistema jurídico, chamamos dogmática jurídica, 

fundamental para permitir que o estudo das normas particulares vigentes em 

determinado tempo e lugar remonte a princípios de onde tais normas proce
dem, assentadas na razão."7 

Exatamente nessa perspectiva, que se podemos identificar, desde logo, no CDC 
o princípio da precaução. Com efeito, o CDC (art. 80 e 90 ) não desconhece o princípio 
da precaução, pois exige do fornecedor o mais amplo dever de informar os consumido
res, quando se tratar de produto ou serviço potencialmente nocivo ou perigoso. 

Mas se a precaução vale para proteger consumidores quanto à sua saúde e seguran
ça, também pode valer para outros aspectos da vida do homem enquanto consumidor. 8 

Esse foi o mote do estudo feito por Carpena e Cavallazzi ao se debruçarem 
sobre o tema superendividamento do consumidor e o seu rebatimento sobre os ru
mos e paradigmas da justiça contratual, examinando pesquisas realizadas sobre o 
perfil do endividado e as possibilidades de resgate da cidadania.9 

Lembram: 

"Antonio Herman Benjamin defende a tese da aplicação do princípio da pre

caução e define os rumos de nossa pesquisa quando indaga: 'No caso do Código 

6 GHERSI, Carlos Alberto. Derecho civil- Parte general. Buenos fures: Astrea, 1999, p . 2I. 
7 ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: RT, p. 62/63. Ainda 

no mesmo trecho prossegue a ilustre jurista: "O sistema juridico há de ser um todo lógico e homogêneo, capaz 
de tomar possível a relação de convivência das normas entre si e dos princípios de Direito. Esse trabalho 
científico, entretanto, haja ou não leis escritas, há que se por sempre em favor das vítimas da injustiça". 

8 BENJAMIN, Antonio Herman. Princípio da precaução e direito do consumidor. Conferência proferida 
no Congresso de Direito do Consumidor. Outro Preto, 2004; em parte repetida no Congresso Internaci
onal-15 anos do Código de Defesa do Consumidor, Balanço, Efetividade e Perspectivas. Gramado, 2005. 

9 Heloísa Carpena e Rosângela Lunardelli Cavallazzi no trabalho apresentado na 10a Internacional 
Conference ofConsumer Law, Lima, Peru, maio de 2005 apontam: "Recentes pesquisas têm revela
do a realidade sociojurídica e o perfIl do consumidor superendividado, sem a devida tutela do poder 
público, iludido com as demandas do mercado e sujeito aos perversos efeitos irreversíveis em situações 
de conflito". Superendividamento proposta para um estudo empírico e perspectiva de regulação. 
Revista de Direito do Consumidor, no. 55 Qulho/setembro 2005) . 
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de Defesa do Consumidor o principio da precaução se aplicaria apenas à órbita 

da incolumidade física ou psíquica do consumidor? Ou nós teríamos também a 

possibilidade da aplicação do princípio da precaução também na órbita da 

incolumidade econômica?'."1O 

Essa questão da incolumidade econômica do consumidor é, de fato, a preocu
pação central dos juristas contemporâneos,11 especialmente porque a vigência do CDC 
deu-se numa época em que a globalização era quase uma utopiaY 

De qualquer modo, em tempos de globalização direito e economia caminham 
atados.13 

11. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O FENÔMENO DO 
SUPERENDIVIDAMENTO 

Um dos princípios mais elementares do Direito do Consumidor, sobre o qual 
toda a teoria encontra sustentáculo é o da proteção à dignidade humana, juntamente 

10 Op.cit., p. 125. 
11 Essa preocupação de jurista também faz parte da preocupação cotidiana da ilustre Desembargadora 

do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Doutora Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade 
Nery, em recente manifestação a seus pares. Vejamos um pequeno trecho do manifesto - "Emprés
timo consignado a aposentados e a pensionistas do INSS - Ayssus abysssum invocat- Daqui a dois 
ou três anos, quando toda a gente vier ao Judiciário, depois de muita discussão jurídica, argumentos 
sobre a economia de mercado, liberdade de contratar e incidência do princípio da pacta sunt 
servanda; quando essa população tiver, toda ela, em fase de morrer de fome; quando parte do 
orçamento dos recursos destinados aos aposentados do INSS (25 a 39%, talvez?) estiver sendo 
dirigida, direta e seguramente, para credores conveniados (instituições financeiras que tenham 
celebrado convênio com o INSS para esse fim,) e os processos chegarem aos tribunais aos borbo
tões, para análise desse 'fenômeno jurídico'; quando os Juízes [esses que por expressa determinação 
legal não podem penhorar em favor de nenhum credor 'as pensões, as tenças ou os montepios, 
percebidos dos cofres públicos ou de institutos de previdência, bem como os provenientes de 
liberalidade de terceiro, quando destinados ao sustento do devedor ou da sua família' (art.649 do 
Código de Processo Civil Brasileiro, vigente)], crivados de críticas e acusações de pouca criatividade, 
morosidade e desconhecimento de 'regras básicas de direito e economia', tiverem de julgar centenas 
de milhares desses processos, talvez se consiga descobrir (se uma 'súmula vinculante' não o impedir) 
de onde veio o ardil, de que cabeça brilhante saiu a idéia e conter a prática. Mas, então, a essa altura, 
já não importa saber se o devedor vai ou não pagar a conta, se morreu adimplente ou inadimplente. 
Isto será um mero detalhe." 

12 O Brasil, assim como muitos países emergentes e especialmente latinos, manteve-se quase fechado ao 
mercado global, além de aceitar, infelizmente, a profunda diferença econômica entre as regiões 
brasileiras. 

13 Richard A. Posner ao apresentar a obra Derecho Y Economia: Uma revision de la literatura dá a exata 
dimensão a estreita ligação entre economia e direito. ConfIram-se as palavras: "EI movimiento aspira 
a identifIcar las condiciones que conducen a la modernización y a la prosperidad em uma época de 
competencia global cada vez más intensa. Tales condiciones consideran uma clara y fIdedigna aplicación 
de los derechos de propriedad (incluyendo la intelectual, de importância cada vez mayor em el mundo 
entero), la libertad de contratación, de la competência y la prevención de la violência y el fraude, y um 
compromisso com la economia y racionalldad de la regulación de las interacciones sociales". 
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com a garantia à sua saúde e à sua segurança, que são direitos fundamentais do ser 
humano. 

Além dessa tutela especialmente dedicada a tão importante direito funda
mental e, sempre nesse contexto, o consumidor tem direito a preservar seus interesses 
econômicos. 

Assim, o respeito à pessoa humana deve ser considerado como pedra fundamen
tal na construção dos pilares do Direito e, em especial, do Direito do Consumidor. 

A Constituição Federal consagrou, no inciso III do artigo 1°, a dignidade da 
pessoa humana como fundamento do Estado. 

Seguindo a mesma linha, a Lei n. 8.078/90 realça o respeito à dignidade do 
consumidor como seu objetivo principal. 

E é sob esse prisma que o Direito do Consumidor deve ser analisado. 
Se a dignidade do consumidor estiver acima de qualquer interesse, os direitos 

do homem serão preservados e nestes se incluem os direitos à vida, à saúde, à seguran
ça e também os econômicos. 

Com esses valores, a Constituição Federal de 1988 foi elaborada, dando ênfa
se à perspectiva social do direito e determinando a regulamentação das relações de 
consumo, sob a perspectiva da vulnerabilidade do consumidor. 

Essa necessidade de adequação à realidade social foi responsável pela mudança 
de paradigmas no direito privado.14 

Enquanto no início do século passado o individualismo era fundamental para 
a estabilidade das relações jurídicas, a partir da década de 70 começou a surgir a 
preocupação com aspectos que levaram à proteção da parte mais vulnerável. 

Q,gando surgiram os contratos de adesão de modo impositivo, começou a ha
ver um choque entre o interesse econômico e o respeito à pessoa humana. 

A grande massificação dos contratos precisava ser controlada para que se evi
tassem efeitos danosos às pessoas mais vulneráveis diante das grandes potências eco
nômicas. 

14 Ao analisar a evolução do direito contratual no mundo jurídico, verifica-se que o que determinou a 
prevalência da autonomia privada sobre a vontade estatal foi a necessidade de repúdio ao controle que o 
Estado exercia sobre as pessoas. Era o laissez-fairellaissez-passer. Em um primeiro momento, tudo era 
regulado pelo Governo, que retratava uma função paternalista sobre as pessoas. Esse controle estatal foi 
ganhando vulto até que o constante crescimento das relações pessoais acabe por trazer um rigorismo 
excessivo muitas vezes injusto e não querido por qualquer das partes. Essa evolução, com reflexos em 
toda a política social teve que ser controlada em determinado momento para resguardar a liberdade das 
pessoas na busca de seus interesse. Nessa fase do liberalismo clássico, a autonomia privada era uma 
concessão. ~ando da elaboração do Código Civil de 1916, a sociedade era mercantilista e a economia 
estável. Durante o período de vigência do Código Civil de 1916, o contrato passou por uma evolução 
bastante marcada pelas mudanças da sociedade. Em um primeiro momento, na fase em que reinavam os 
contratos clássicos, tal qual emergiram do direito francês, o individualismo pregava o respeito à palavra 
dada. Por volta do término da Primeira Guerra, a situação sócio-econômica na Europa impôs a neces
sidade de verificar a conveniência da mudança nas cláusulas do contrato em determinadas circunstâncias. 
Essa realidade teve reflexos no ordenamento jurídico pátrio e começaram a surgir doutrinas de revisão 
contratual. Aquilo que era imutável, dependendo do contexto social, poderia ser reavaliado. 
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Enfim, uma interpretação sistemática do texto constitucional demonstra a 
preocupação com o respeito e preservação da dignidade humana, com o exercício 
dos direitos individuais de forma mais social e menos egoística. Desse modo, a 
Constituição Federal garante o direito de propriedade, a livre iniciativa nas ativi
dades econômicas, a liberdade de contratar, mas desde que haja um respeito ao 
interesse social. 

Inconcebível em tempos modernos a concepção da liberdade incondicional 
do exercício da atividade financeira. Essa interpretação encontraria resistência no 
fundamento do Estado Democrático de Direito consubstanciado na preservação 
dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (artigo 1°, IV da Constituição 
Federal). 

Não é diverso o móvel do artigo 170 da norma constitucional, que regulamen
ta a atividade econômica, estabelecendo seus pilares na preservação de uma existência 
digna para o ser humano, conforme os ditames da justiça social e com a observância, 
dentre outros princípios, da defesa do consumidor. 

A globalização da sociedade trouxe uma série de facilidades para os consumi
dores, que passaram a ter uma oferta maior de produtos e serviços e um acesso direto 
à respectiva aquisição. 

Para tanto, houve uma facilitação ao consumo e, sobretudo um incentivo muito 
marcante para atrair os consumidores e fazer com que tivessem um célere acesso ao 
crédito. 

Nesse cenário os consumidores se viram frente a um novo problema, que é o 
do superendividamento, que muito tem preocupado os estudiosos do Direito em 
várias partes do mundo. 

111. VISÃO GERAL SOBRE O SUPERENDIVIDAMENTO 

o conceito de superendividamento pode ser definido como a impossibilidade 
manifesta, pelo devedor de boa-fé, de fazer face ao conjunto de suas dívidas não 
profissionais exigíveis e não pagas. 15 

N esse aspecto é necessário realçar que a exigibilidade da dívida não significa 
necessariamente que ela já esteja vencida, pois muitas vezes para evitar que quaisquer 
das dívidas se vençam, naturalmente por receio das conseqüências, o consumidor 
acaba por entrar numa espiral financeira. 16 

15 O sobreendividamento (denominação de autores portugueses) é definido por Leitão Marques na sua 
obra O endividamento dos consumidores como: "( ... ) também designado por falência ou insolvência 
de consumidores, refere-se às situações em que o devedor se vê impossibilitado, de uma forma durável 
ou estrutural, de pagar o conjunto das suas dívidas, ou mesmo quando existe uma ameaça séria de que 
o não possa fazer no momento em que elas se tornem exigíveis" (apudMARQUES, Cláudia Lima. 
Prefácio, cit., p.11. 

16 Não se exige na lei francesa que as dívidas sejam vencidas, pois basta o superendividamento em germe, 
para que o consumidor possa lançar mão do procedimento. 
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o estudo do superendividamento não serve ao mau-pagador ou àquele que aja 
de má-fe7 e não pode cair no extremo oposto, que é desmoralizar o crédito, elemen
to nuclear do capitalismo.18 

Mas pode servir àqueles consumidores de crédito que se colocam ativa
mente numa situação de impossibilidade (superendividamento ativo);19 ou para 
aquele consumidor que, por um fato da vida (divórcio, desemprego, doença), se 
vê numa situação grave e crescente de não poder pagar suas dívidas quando 
exigidas. 

O endividamento ativo, isto é, construído com a participação efetiva do con
sumidor, não significa necessariamente a prova de sua má-fé. É sabido que os consu
midores entram numa ciranda financeira, buscando em instituições de crédito os 
recursos necessários para o pagamento de dívida antiga e assim sucessivamente. 

Alerta Da Costa: 

"O superendividado ativo seria considerado de má-fé? A apreciação da boa ou 

da má-fé do superendividado 'ativo' deve ser feita caso a caso (cas à cas). Foi 

julgado que, se por um lado os endividados 'ativos' podem ser censurados por 

'leviandade, por laissez-aller, pela indelicadeza, pela falta de coragem', por 

outro eles podem ter sido 'vítimas de um sistema pernicioso de estimulação do 

consumo'. Foram considerados de boa-fé os consumidores superendividados 

que, aprisionados por uma espiral de endividamentos, agravaram sua situação 
para pagar dívidas antigas ."2o 

Esse exemplo do direito comparado é útil para que possamos analisar o tema 
nuclear, que é, de fato, a forte influência da publicidade na vida do consumidor de 
crédito. 

Essa corrida ao consumo, que é uma das faces do superendividamento, tem 
sido muito questionada e gera uma série de preocupações nos mais variados setores da 
vida global, como facilmente constatado na reportagem publicada no jornal Folha de 
S. Paulo, que demonstra o grande número de pessoas, jovens ainda, que não conse
guem controlar o impulso consumista diante da vasta oferta que lhes é apresentada 
diuturnamente. Os dados levantados na pesquisa feita pela Associação Comercial de 
São Paulo, revelaram a mudança no perfil do endividado que, tradicionalmente se 

17 Geraldo Faria de Martins da Costa analisando comparativamente o tema no direito brasileiro e no 
francês anota que a boa-fé é elemento essencial para a resolução da situação sob a ótica do Code de la 
Consommation (L331-2). Confira-se Superendividamento. A proteção .. . cit., p. 116. 

18 Aliás, sobre o modelo econômico capitalista (norte-americano e canadense) e o tratamento dado ao 
fe nômeno superendividamento proveitoso é o estudo de LIMA LOPES, José Reinaldo. Crédito ao 
consumo e superendividamento - Uma problemática geral. RDC 17, p.57 et seq. 

19 Superendividamento ativo é bastante comum e consiste em compras e mais compras feitas de modo 
irrefletido, busca de status social não condizente aos recursos etc. 

20 DA COSTA, Geraldo Faria de M artins. Op.cit., p. 118. 
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concentrava na faixa etária de 31 a 40 anos e passou para a faixa etária de pessoas com 
menos de 30 anos. 21 

Esse consumismo exacerbado, sobretudo o seu incentivo, é muito preocupante 
e não pode ser visto fora do contexto constitucional. 

Não se podem conceber afirmativas de que esta seja uma preocupação da soci
edade, mas do indivíduo que não soubera controlar seus impulsos consumistas, afas
tando a responsabilidade da sociedade. 

Com efeito, em grande parte das vezes o consumidor é seduzido com ofertas 
publicitárias e campanhas de alto nível plástico e estético a consumir de modo irre
fletido, especialmente quando se pensa nos hipervulneráveis, como são os idosos, 
jovens etc.22 

IV. A PUBLICIDADE DO CRÉDITO AO CONSUMO E A NECESSIDADE DE 
SUA ADEQUAÇÃO 

A liberdade de expressão deve ser exercida nos limites estabelecidos pelo 
ordenamento jurídico. 

Sob a ótica do consumidor, a publicidade no Brasil tem seu controle na disci
plina dos arts, 36 a 38 e 67 a 69 do Código de Defesa do Consumidor. 

Antes do início da vigência da lei consumerista, havia algumas normas que 
regulamentavam a atividade publicitária de modo pontual. Assim, por exemplo, a 
Lei de Economia Popular já punia o crime de veiculação de informação falsa no 
mercado financeiro. 

O Código de Auto-Regulamentação Publicitária, que, desde 1978, desempe
nha o controle da atividade, continua exercendo importante papel na esfera privada. 

21 Reportagem sob o título: Jovens são faixa etária líder no ranking dos endividados. Folha de S. Paulo, 
Cad. Dinheiro, 2/10/05. Consulte-se também outros dados levantados pela Fundação Getúlio Vargas: 
Na 19" Sondagem das Expectativas do Consumidor, o endividamento cresceu de 25,9% em maio, 
para 29,5% em junho passado. Já na 22" Sondagem os dados revelam o mesmo crescimento de 28,3% 
em agosto de 2005 o endividamento passou para 31,9% em setembro do mesmo ano. Essa pesquisa 
é realizada a cada trimestre. Os dados da 22" Sondagem das Expectativas do Consumidor envolveu a 
pesquisa com 1451 chefes de família dispersos em 12 capitais no Brasil no período entre 2 e 22 de 
setembro de 2005. (cf. http://www2.fgv.brldgd/asp/dsp_Expect_ Consumidores.asp em 12 /10/05). 

22 Na idéia de vulnerabilidade excessiva, encontra-se a definição de Antônio Herman de Vasconcelos 
Benjamin, que aponta na hipossuficiência um plus em relação à vulnerabilidade: "Não custa relembrar 
que são distintos os conceitos de vulnerabilidade e de hipossuficiência. Vulnerável é todo consumidor, 
ope legis. Hipossuficientes são certos consumidores ou certas categorias de consumidores, como os 
idosos, as crianças, os índios, os doentes, os rurícolas, os moradores da periferia" (Código Brasileiro de 
D efesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 8. ed ., Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, p. 343. Hodiernamente, o mesmo jurista, implementando o vocabulário jurídico, faz 
referência ao "hipervulnerável". O autor reconhece que o Direito do Consumidor tem hoje novos 
desafios, que vão muito além da solidariedade e da justiça social. Enfim, a vulnerabilidade deve 
enfrentar o igualitarismo assimétrico, isto é, reconhecer que a vulnerabilidade não é igual para todos, 
pois há situações especiais. 
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Assim, ao lado do controle legal, o CONAR (Conselho de Auto-Regulamentação 
Publicitária) contribui sobremodo para que a publicidade se desenvolva dentro dos 
parâmetros da ética. 

Enfim, o direito à publicidade não pode ser exercido de forma a ocasionar 
efeitos maléficos à sociedade, pois, do contrário, poderá constituir-se em abuso de 
direito.23 

Essa perspectiva deve ser examinada quando se trata de publicidade referente 
a operações de crédito, especialmente porque pouco conhecida do consumidor, o que 
exige que a sua divulgação se revista de toda a sorte de informação, a exemplo do que 
se dá no direito francês. 

Na França, toda a publicidade é cercada de inúmeras informações para que o 
consumidor desde a veiculação do anúncio, saiba todos os detalhes da operação. Inú
meras vezes o Judiciário daquele país mostrou coragem ao decidir em favor da mais 
absoluta transparência.24 

Não resta dúvida acerca da influência que a publicidade exerce sobre as pesso
as e, sob esse enfoque, o seu controle deve levar em conta a vulnerabilidade do consu
midor. 2s 

O que se tem presenciado hoje é o raciocínio completamente inverso: os anún
cios publicitários valem-se da vulnerabilidade das pessoas para atraí-las ao consumo 
desenfreado. 

É preciso controlar essa atividade para impedir, por exemplo, a divulgação da 
facilidade do acesso ao crédito. 

A primeira consideração a fazer nessa seara é a da liberdade da atividade publi
citária, desde que responsável e consentânea com o interesse social. 

Na publicidade voltada ao crédito ao consumo, não faltam exemplos de anún
cios publicitários enganosos e abusivos. 

23 Interessante tratamento do tema é dado pelo Promotor de Justiça do Consumidor de São Paulo, 
Gilberto Nonaka, em tese aprovada no III Congresso do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
sob o título O ExerdcioAbusivo do Dever no Código de Defesa do Consumidor(www.mp.sp.gov.br) . 

24 "O art. L. 311-4 do Code de la Consommation obriga o anunciante de todo negócio que envolva uma 
operação de crédito a inserir na sua publicidade informações sobre a identidade do credor, a natureza, 
o objeto, a duração da operação proposta, o custo total do crédito, a taxa efetiva global e as percepções 
financeiras, o montante dos pagamentos por prestação (ou, em caso de impossibilidade, o meio de 
determina-lo) " - COSTA, Geraldo de Faria Martins da. Superendividamento ... , cit., p. 63. 

25 Interessante o dado objetivamente retirado da realidade:"Desde que o governo autorizou bancos e 
fmanceiras a cobrar o valor do empréstimo do cliente quando seu salário cair na conta, mais de 5 
milhões de pessoas já tomaram R$ 15,5 bilhões emprestados, em crédito consignado. Desse total, R$ 
5 bilhões foram emprestados a aposentados do INSS, que, em sua maioria, ganham até dois salários 
mínimos. É justamente esta a preocupação da Justiça. Diante de tantas facilidades concedidas à 
população de baixa renda, os juízes temem que ela venha a se endividar muito acima de suas possibi
lidades de pagamento. Seduzidos pela publicidade do dinheiro fácil, aposentados, servidores e traba
lhadores poderão não se dar conta, ao assinar um contrato de crédito consignado, de que o desconto 
em folha das prestações reduz o valor líquido de suas aposentadorias ou salários". Editorial: Crédito 
em risco. O Estado de S.Paulo. http://www1.estado.com.br/; 03/05/05. 
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A publicidade enganosa é mais fácil de identificar, pois induz o consumidor a 
erro. Sem essa indução, provavelmente o cidadão não iria adquirir o produto ou 
serviço anunciado. Com efeito, notoriamente nenhum anúncio publicitário informa 
as reais taxas de juros e que sobre o crédito concedido incidirão outros encargos (taxas 
de abertura de crédito, IOF, CPMF etc). 

Já a publicidade abusiva é mais sutil. Sem ser enganosa, pode causar efeitos 
maléficos ao consumidor. É o que se dá, por exemplo, com a publicidade do crédito 
ao público jovem e do crédito consignado para aposentados e pensionistas. Em am
bos os casos, há nítido aproveitamento da deficiência de julgamento e experiência 
(CDC - artigo 37, § 2°). 

Deve-se levar em conta o princípio da precaução no controle da publicidade,. 
Com efeito, basta que haja riscos potenciais para que se implementem medidas. 
Então, para que uma publicidade seja considerada enganosa ou abusiva não há ne
cessidade de demonstrar efetivo prejuízo. 

Não fossem esses aspectos, a publicidade, no dizer de Carlos Alberto Bittar, é 
um meio de comunicação com relevância no cenário social.26 

Por isso, a sua utilização, como meio de informação, deve ser ponderada e 
responsável. 

Meio de ligação entre o fornecedor e o consumidor, a publicidade não pode 
estar apenas a serviço dos interesses empresariais. A atividade publicitária não pode 
afastar-se da idéia de respeito à dignidade humana. 

Essa premissa é fundamental para o controle e combate da publicidade do 
crédito ao consumo, lembrando que, nesse tema, é reconhecida a responsabilidade 
do anunciante, do meio de comunicaçã027 e também das celebridades. 28 

O combate à publicidade enganosa ou abusiva deve ser exercido pelo Ministé
rio Público na defesa dos interesses dos consumidores, que têm direito absoluto à 

26 "A atuação da publicidade transcende ao campo da economia para ensejar ampla e complexa proble
mática social. Alcança a privacidade do homem avança sobre múltiplos suportes, assumindo ares de 
omnipresente.Além disso, tem ocasionado impacto sobre a cultura, de que constitui nova forma, de 
cunho popular, influindo nos costumes, nas expressões artísticas e na língua, atraindo intelectuais e 
artistas e abrindo-lhes perspectivas de expansão no mercado de trabalho". Direito de Autor na Obra 
Publicitária. São Paulo: RT, 1981, p. 84. 

27 "A defesa do cumprimento da função social deve dar-se mediatamente, de forma principal por meio 
do controle dos abusos contra a própria função social, abusos que, no fundo, são uma negação da 
própria natureza da atividade exercida, atos disfuncionais de maior gravidade. A tipificação penal de 
delitos perpetráveis pela imprensa define valores a preservar: se a empresa opta contra esses valores ou 
fins, está agindo contra aquela função social e essa disfuncional idade será corrigida por meio de pena, 
que terá caráter retributivo. Às indenizações civis podemos aplica raciocínio análogo; ou seja, a 
disciplina da função social dos mass media há de ser necessariamente fragmentária e predominante
mente negativa" PEREIRA, Guilherme Dóring Cunha. Liberdade e Responsabilidade dos Meios de 
Comunicação. São Paulo: RT, 2002, p. 40-41. 

28 GUIMARÃES, Paulo Jorge Scartezzini. A Publicidade Ilícita e a Responsabilidade Civil das Cele
bridades que dela Participam. São Paulo: RT, 2001. 
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preservação de sua dignidade. O que puder conduzi-lo a uma situação de 
superendividamento deve ser coibido. 

V. CRÉDITO CONSIGNADO E OUTRAS FORMAS DE 'CRÉDITO FÁCIL' 

Os efeitos nocivos da publicidade se apresentam claramente na oferta de cré
dito ao consumidor, ostensivamente oferecido aos consumidores hipervulneráveis, 
tais como idosos, jovens, servidores públicos menos qualificados etc. 

Foi o que se deu com a criação de facilidades para o chamado empréstimo 
consignado. Através de mecanismo que permite a tomada de empréstimo junto a 
instituições financeiras através de mera e informal solicitação (normalmente eletrôni
ca), cria-se uma relação contratual muitas vezes não identificada pelo consumidor, 
com garantia à parte contrária, que receberá o pagamento através do desconto e folha 
de pagamento do devedor. 

É uma operação totalmente segura para a instituição financeira e absoluta
mente temerária para o tomador do empréstimo. Enquanto este faz o financiamento 
sem pesar todas as conseqüências e mesmo necessidades, a financeira só tem vanta
gens, pois dificilmente deixar de receber o preço ajustado, uma vez que o emprésti
mo se destina a aposentados com folha de pagamento da qual serão descontadas 
diretamente as parcelas devidas para o banco. 

Esse programa de empréstimo a aposentados e pensionistas do INSS com 
consignação na folha de pagamento foi autorizado por medida provisória,29 que se 
transformou em lei.30 

Antes desse texto normativo o crédito consignado era restrito a funcionários 
públicos, sendo vedada nos demais casos por representar uma situação de periculosidade 
aos assalariados, que poderiam, de um momento para outro, comprometer 
consubstancialmente seu salário. 

Com a medida, que teve conotação política e intenção de aumentar a 
lucratividade de algumas instituições financeiras diretamente beneficiadas,31 muitos 
consumidores, normalmente idosos e muito vulneráveis, viram-se diante de situações 
embaraçosas, pois foram vítimas não apenas do aliciamento publicitário, mas tam
bém de golpes praticados por atravessadores e pessoas próximas que, fraudulenta
mente, acertavam o empréstimo sem que o devedor ficasse sequer sabendo. 

29 Medida Provisória n. 130, de 17/0912003. 
30 Lei n. 10.800, de 17/12/2003. 
31 "No início de 2003, bem no começo do governo Lula, aconteceu uma reunião discretíssima em 

Brasília, na qual Valério e Delúbio apresentaram José Dirceu, então ministro da Casa Civil, ao 
presidente do BMG, Ricardo Pentagna Guimarães. Ali, acertou-se que o governo editaria uma 
medida provisória permitindo o tal crédito consignado pelo qual aposentados e pensionistas do INSS 
poderiam tomar empréstimo com desconto em folha. Em setembro de 2003, o governo cumpriu a 
promessa. Editou a MP 130, e o BMG foi o primeiro banco autorizado a operar a nova modalidade 
de empréstimo."(reportagem publicada na revista Veja em 27 de julho de 2005). 
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Na prática, essa medida tendenciosamente favorável às instituições financeiras 
está ferindo seriamente a dignidade da pessoa humana, que deveria receber do Esta
do uma maior proteção. 

Os anúncios publicitários veiculados pela mídia demonstram uma falta de 
respeito para com os aposentados e pensionistas, que são chamados e atraídos por 
artistas famosos em horário nobre televisivo a fazer empréstimo financeiro. 

Lamenta-se que o Estado permitia e incentive prática que deveria ser coibida, 
por violar os princípios fundamentais do ser humano, como já ocorre em vários países 
do mundo, que já se conscientizaram da nocividade do superendividamento. 

A situação em que se encontra a sociedade brasileira merece que se adotem 
medidas de precaução, para que no futuro breve não sejam milhares de excluídos do 
mercado de consumo. 

Essa responsabilidade deve ser assumida pela sociedade, pois do contrário to
dos pagarão pela exclusão de milhares de consumidores o que afetará a cadeia econô
mica de produção e consumo. 

Assim, se as empresas precisam dos contratos para o desenvolvimento das ati
vidades econômicas, devem desempenhar esse papel segundo os preceitos constituci
onais que impõem o respeito à dignidade do ser humano e à defesa dos interesses do 
consumidor. 

As vantagens serão recíprocas. 
É importante relembrar que às instituições financeiras também é imposta a 

obrigação de obediência aos princípios da justiça social, consubstanciado no artigo 
170 da Constituição Federal, da solidariedade social e da boa fé. 

Tudo isso demonstra a necessidade de orientação aos consumidores e também 
da criação de mecanismos de freio ao crescimento desordenado e nocivo do consumo 
e do acesso ao crédito. 

Diante da realidade do superendividamento, há necessidade de adoção de 
medidas que coíbam o aniquilamento do consumidor e a vantagem excessiva e des
medida das instituições financeiras. 

VI. POSSIBILIDADES QUANTO ÀS MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO 
COMBATE AO SUPERENDIVIDAMENTO 

Embora o enfoque seja o controle da publicidade, o ideal seria a elaboração de 
texto normativo que regulamentasse a atividade bancária, visando à proteção do pe
queno e vulnerável consumidor, traçando metas de informação, publicidade e orien
tação, além de mecanismos de solução para o problema já existente e concretizado. 

Os meios legais já existem e estão traçados a partir da Constituição Federal de 
1988, passando pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo novo Código Civil. A 
realidade jurídica brasileira já não permite que os julgamentos fiquem circunscritos a 
valores econômicos. 

E ao Ministério Público incumbe a defesa da sociedade e sua atividade é neces
sária à preservação do direito mais essencial da figura humana, que é a sua dignidade. 
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Parta-se da premissa de que o consumidor endividado aumenta ainda mais a 
sua vulnerabilidade e dificilmente conseguirá desvencilhar-se do emaranhado de ar
madilhas financeiras. 

Ao Estado incumbe, então, apresentar-lhe os mecanismos que permitam a 
salvaguarda de seus interesses como pessoa humana. 

Dois são os caminhos po síveis para a preservação da dignidade do consumidor 
superendividado. 

A primeira delas é a busca de solução para a crise instaurada, vale dizer, a 
oferta de soluções que considerem o consumidor individualmente como alguém que 
precisa de ajuda e orientação, trabalho que bem poderia ser desenvolvido pelas 
Defensorias, Procons e outros órgãos públicos ou privados. 

Propostas conciliatórias seriam úteis à tutela individual do consumidor e tam
bém satisfatórias ao fornecedor. 

Também os juizados de conciliação podem exercer essa relevante função de 
orientar o consumidor em situação de superendividamento. 

Se as demandas forem necessárias então é caso de lembrar-se que a revisão 
contratual e outros institutos para a composição dos conflitos contratuais devem ser 
utilizados pelo consumidor de boa-fé. 

No plano individual, mas precipuamente coletivo é necessário que os fornece
dores sejam chamados a assumirem suas responsabilidades pelo superendividamento. 

Nisso insere-se o Minist ' rio Público como órgão estatal de defesa da dignida
de humana e da justiça social. 

No âmbito coletivo, ao Ministério Público incumbe a adoção de medidas que 
atenuem os efeitos danosos inerentes ao lamentavelmente ao capitalismo mais retró
grado e antropofágico. 

Existem algumas searas onde o problema do superendividamento toma corpo 
e se desenvolve. 

Racionalizar o trabalho, atacando esses pontos, resultará em medidas eficazes 
e prontas à defesa da dignidade e da ética. 

Algumas dessas medidas podem ser tomadas na esfera coletiva na tentativa de 
coibir os males do superendividamento. 

Vislumbram-se de, imediato, duas providências essenciais das instituições fi
nanceiras: a informação consciente e precisa ao consumidor no momento em que ele 
contrata, e, principalmente, no momento antecedente, que é a oferta publicitária 
responsável. 

Exigir das instituições financeiras e das operadoras de cartão de crédito uma 
parcela da responsabilidade social é fundamental para a solução do problema. 

No relacionamento direto com o consumidor é preciso que as instituições com
preendam que a função social da empresa de crédito é permitir que o consumidor 
usufrua com responsabilidade a vantagens do acesso ao crédito. 

Para tanto, necessita as instituições financeiras desenvolverem outra cultura, 
por exemplo, a de verificar de fato se o consumidor já não se encontra em espiral de 
dívidas; se realmente o crédito é necessário etc. 
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Também às instituições financeiras incumbe demonstrar e informar aos seus 
clientes todos os riscos e conseqüências da assunção da dívida, as taxas incidentes, 
mecanismos financeiros, encargos a que se sujeitará. 

Conscientizar o consumidor é ajudá-lo a planejar o consumo do crédito. 
O dever de informação consciente é o primeiro sustentáculo do princípio da 

boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais. 
Obviamente que o debate de cláusulas também poderá ser levado a efeito em 

ações coletivas, especialmente quando o tema se relaciona com o mais do que discu
tidas taxas bancárias ou de financiamento. 

Aliás, sobre esse tema, Lima Marques discorreu em artigo criativo, no qual 
conclama aos intérpretes do direito que apliquem os juros comuns incidentes em 
obrigações civis e não permitam que aos superendividados sejam imposta taxas que 
no fundo impossibilitarão ao consumidor dar conta de suas obrigações. 

De qualquer forma, a sugestão que parece mais efetiva e preliminar é que a 
publicidade seja combatida dado o seu potencial de atender ao primado da pós
modernidade, que é transformar o consumidor consciente em consumidor progra
mado, entregue somente ao presente e ao prazer, ao consumo desenfreado até a sua 
morte .32 

VII. CONCLUSÕES OBJETIVAS 

Esse modelo de oferta fácil e rápida do crédito ao consumo precisa ser enfren
tado pelo Ministério Público, defensor dotado de grande credibilidade social para 
que a justiça social se efetive, notadamente, porque é guardião da dignidade da pes
soa humana. 

Prevenir não é o bastante, mas eliminar ou reduzir o máximo os riscos poten
ciais é o problema do século XXI. 

O princípio da precaução no caso do crédito ao consumo desenfreado é a única 
possibilidade para que a Justiça não se desmoralize. 

O estudo do superendividamento não pertence à Moral, mas é um fenômeno 
social de grande impacto na sociedade, pois atenta antes de tudo contra a dignidade 
da pessoa humana. 

A massificação expressiva do crédito fácil (crédito consignado, crédito aos jo
vens, aos idosos, aos aposentados) tem como contraponto o superendividamento. 

32 "O ambiente pós-moderno significa basicamente isso: entre nós e o mundo estão os meios tecnológicos 
de comunicação, ou seja, de simulação. E les não nos informam sobrte o mundo; eles o refazem à sua 
maneira, hiper-realizam o mundo, transformando-o num espetáculo. ( ... ) Na economia, ele passeia pela 
ávida sociedade de consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tenta a sedução do individuo 
isolado até arrebanhá-lo para sua moral hedonista - os valores calcados no prazer de usar bens e serviços. 

A fábrica, suja, feia, foi o templo moderno; o shopping, férico em luzes e cores, é o altar pós-moderno". 
(SANTOS,Jair Ferreira dos. O que é pós-moderno. Rio de Janeiro: Brasiliense, 2001). 
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JUROS MORATÓRIOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR E NA LEI DE FALÊNCIAS E 

RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS* 

Maria da Glória Villaça Borin Gavião de Almeida 

Promotora de JutiçalSP' 

Síntese dogmática da proposição: A taxa de juros a que o artigo 406 do 
Código Civil remete é a prevista no artigo 161, § lodo Código Tributário Nacional 
(1 % ao mês) e não à SELIC (definida pelo Banco Central administrativamente como 
taxa de remuneração de títulos de investimento). O preceito se aplica às relações de 
consumo e à nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 

I. INTRODUÇÃO 

A questão atinente aos juros moratórios nas relações de consumo e nas transações 
civis ganhou destaque com a edição do Código Civil de 2002, que alterou o dispositivo 
referente à fixação da taxa de juro legais para definir a fixação segundo a taxa que estiver 
em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.2 

Essa abertura legislativa permitiu, em uma primeira leitura, a afirmação de 
que a taxa de juros autorizada pelo novo Código Civil era a SELIC (Sistema Espe
cial de Liquidação e Custódia), uma vez que este seria o índice de remuneração de 
títulos da dívida federal. Sob esse argumento, decisões provenientes dos tribunais 
superiores, com respaldo em entendimento de renomados juristas, consideraram ser 
este o índice retratado pelo Código Civil. 

No entanto, a taxa SELIC não é aceita, para fins tributários, como índice de 
atualização de impostos federais, o que impõe análise mais acurada da norma legislativa 
em questão. 

11. O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

As relações de consumo são regulamentadas pelo Código de Defesa do Con
sumidor, que traça as linhas mes tras de todo negócio jurídico. 

* 
1 

2 

Tese aprovada por unanimidade. 
Coordenadora do Centro Operacional das Promotorias de Justiça do Consumidor do Estado de São 
Paulo, Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
Artigo 406 do Código Civil. 
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Na Lei n. 9.078/90 estão preservadas todas as regras principais que garantem 
a preservação do objetivo primeiro do direito consumerista, qual seja o respeito à 
pessoa do consumidor. Para tanto, cria normas que garantem, sobretudo, equilíbrio 
entre as partes e o respeito à dignidade do ser humano. Essa é a direção para a qual 
convergem os preceitos do código. 

Como o Código de Defesa do Consumidor acoberta todo e qualquer consu
mo, os negócios jurídicos não foram aqui regulamentados. Como não poderia deixar 
de ser, todas as normas obrigacionais do ordenamento jurídico brasileiro estão pre
servadas e devem ser invocadas também para a solução de eventuais questões 
conflitantes naquelas transações. Desse modo, não haveria sentido que o Código de 
Defesa do Consumido cuidasse especificamente de todos os institutos do direito 
privado que pudessem ser utilizados em uma relação entre fornecedor e consumidor. 
Aliás, a irrelevância da repetição de institutos de origem e regramentos comuns ficou 
clara com a unificação parcial do direito privado trazida pelo novo Código Civil. Até 
o advento da Lei n. 10.406/2002, o Código Civil cuidava do contrato de compra e 
venda e o Código Comercial repetia o mesmo contrato, desde que tivesse como obje
to transações mercantis. Verificada a inutilidade do tratamento legislativo diverso 
para regulamentar um mesmo instituto, foram todos os contratos regulamentados 
uma única vez. 

O intuito do Código de Defesa do Consumidor não é esgotar em si tudo o que 
concerne às relações de consumo, mas definir os princípios e as normas norteadores e 
fundamentais dessas relações. Observado esse mínimo traçado pelo código, todas as 
demais leis, naquilo que não forem incompatíves, aplicam-se subsidiariamente. 

É o que determina que se observe o que se convencionou chamar de diálogo 
das fontes, coerentemente invocado por Cláudia Lima Marques. 

Em várias obras, a jurista gaúcha teve oportunidade de enfatizar a importância 
desse pluralismo que norteia o direito atual. 

Isso é fundamental porque o Código Civil, embora tenha valores diferentes 
dos consagrados pelo Código de Defesa do Consumidor (enquanto este privilegia 
uma das partes, aquele prega a efetiva igualdade na relação bipolar), é a pilastra do 
direito privado e é nele que o intérprete consumerista precisa buscar soluções para 
questões comuns a qualquer vértice do direito privado. A intenção do legislador de 
2002 foi a de substituir o individualista Código Civil de 1916 por um código básico 
central, que preservasse o direito das obrigações, mas sem distinguir, por exemplo, 
obrigações civis e mercantis. 

Portanto, como o Código Civil não incluiu, em seu corpo o conceito de con
sumidor (como fez com o de empresário), o micro-sistema do Código de Defesa do 
Consumidor permanece íntegro com o advento do Novo Código Civil, o que vale 
dizer que não fora revogado. No entanto, as regras da lei civil podem-se aplicar às 
relações de consumo subsidiariamente. 

Alguns elementos comuns a todo o direito privado são utilizados a qualquer 
relação jurídica, embora a finalidade (civil, empresarial ou de consumo) abra diferen
tes caminhos a ser perseguidas até a sua conclusão final. 
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Para bem ilustrar essa situação, Cláudia Lima Marques em artigo recente
mente publicado na Revista de Direito do Consumidor, compara essa interação à 
figura de um condomínio de unidades autônomas, em que há partes de uso comum 
e outras de utilização privativa de cada um dos proprietários.3 

Não se questiona, assim, a incidência das normas obrigacionais do Código Ci
vil nas relações de consumo. 

Desse modo, se um negócio jurídico tem por objeto uma prestação em dinhei
ro (originária ou subsidiariamente), é necessário que se estabeleça a qual espécie e 
quantidade o devedor se obriga perante o credor. 

Assim, quer se trate de obrigação cujo objeto inicial é uma prestação em di
nheiro, quer se tenha transformado em prestação pecuniária, porque o objeto inicial 
não fora cumprido, o que norteia o cumprimento obrigacional é a moeda em curso, 
que possui um valor intrínseco não estático, pois se trata de coisa fungível que pode 
ter o valor nominal alterado em função do momento da entrega. 

O dinheiro, economicamente analisado, pode dar frutos, como outras coisas 
fungíveis também o podem. 

As quantidades variáveis do dinheiro que o devedor deve entregar ao credor 
como compensação pela fruição de uma quantidade maior do que a recebida do 
credor chamam-se juros, que podem ser legais ou convencionais, consoante decorram 
da vontade da lei ou da vontade das partes. 

Os juros legais (estabelecidos por lei) podem ser de duas espécies: moratórios 
ou compensatórios (correspectivos) . Os juros moratori são aqueles devidos em virtude 
do atraso no cumprimento de uma obrigação. Os compensatórios, aqueles que têm 
por finalidade remunerar a utilização do dinheiro, restabelecendo o equilíbrio entre 
dois patrimônios. 

3 "Se tivéssemos que utilizar uma figura de linguagem para descrever o modelo sui generis brasileiro, o 
direito privado brasileiro reconstruído pela Constituição de 1988 seria semelhante a um edifício". O 
Código Civil de 2002 é a base geral e central, é o próprio edifício, em que todos usam o corredor, o 
elevador, os jardins, é a entrada comum a civis, a empresários e a consumidores em suas relações 
obrigacionais. Já o CDC é um local especial, só para privilegiados, é como o apartamento de cober
tura: lá existem privilégios materiais e processuais para os diferentes, que passam por sua porta e 
usufruem seu interior, com piscina, churrasqueira, vista para o rio ou o mar e outras facilidades 
especiais. Na porta da cobertura só entram os convidados: os consumidores, os diferentes, em suas 
relações mistas com fornecedores. Sustentando conceitualmente o privilégio ou como base do CDC, 
está o CC/2002, com seus princípios convergentes (boa-fé, combate ao abuso, à lesão enorme, à 
onerosidade excessiva etc.), sempre prontos a atuar subsidiariamente. 
Em outras palavras, o fornecedor que entre no apartamento de cobertura para fazer negócios com os 
consumidores sabe que sua boa-fé deve ser qualificada, o que não quer dizer que nos outros andares do 
edifício não tenham também que agir de boa-fé. Esta é a grande lição da magistral reforma dos 
alemães, neste início de século XIX: quem usar o mesmo paradigma e o CC/2002 (sem o CDC!) na 
relação entre diferentes estará violando o valor 0N ert) constitucional de proteger os consumidores de 
forma especial, mesmo que invoque a boa-fé para fazê-lo! Daí a importância de aprofundar a idéia de 
diálogo das fontes" (Superação das Antinomias pelo Diálogo das Fontes: o modelo brasileiro de 
coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil de 2002. Revista de Direito 
do Consumidor, n. 51/35, p. 56-57) 
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111. O CÓDIGO CIVIL E A NOVA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 
EMPRESAS 

A questão dos juros legais ganha relevo e importância também em sede de 
falência e de recuperação de empresas. 

A recente Lei n. 11.101/2005 inseriu no ordenamento jurídico brasileiro vi
são bastante ousada do antigo instituto falimentar e criou, em substituição à antiga 
concordata, a figura da recuperação de empresas. 

A principal ousadia da nova lei consiste em apresentar uma visão social da 
empresa, impondo a todos, mesmo aos que defendem os próprios interesses econô
micos, uma parcela da responsabilidade pelo bem comum, na esteira do que impõe o 
artigo 170 da Constituição Federal. 4 

Nesse contexto, considerando que o objetivo principal é a recuperação da em
presa em dificuldade financeira, a questão atinente aos juros que incidirão sobre as 
dívidas é de fundamental importância. 

Partindo do pressuposto de que o ativo do devedor deve ser distribuído entre 
os seus credores, a lei afasta a incidência de juros contra a massa falida, o que vale 
dizer que após a decretação da quebra eles não serão devidos, a menos que o ativo 
apurado seja suficiente para tanto.5 

Outra questão importante em matéria de juros é a que concerne às obrigações 
assumidas pela falida em que não haja convenção acerca dos juros moratórios. Qyan
do isso ocorrer, a incidência dos juros só pode-se dar dentro dos parâmetros legais, o 
que remete o operador do direito à regra contida no artigo 406 do Código Civil, uma 
vez que a lei especial, a exemplo do que se dá no Código de Defesa do Consumidor, 
não regulamenta a matéria. 

A única hipótese em que a Lei n. 11.10112005 faz referência à taxa de 
juros é no dispositivo que cuida do plano de recuperação judicial para 
microempresas e empresas de pequeno porte, estabelecendo, no artigo 71, lI, a 
incidência de 12% ao ano. 

Fora essa hipótese, em todas as demais situações, em que a taxa de juros não 
pactuada tiver que ser definida, o suporte legislativo será a norma civil. 

Outra previsão de incidência de juros, mas sem a fixação de seu índice, é na 
eventual elisão da falência. 

4 "Do ponto de vista econômico, a legislação falimentar tem como objetivo criar condições para que 
situações de insolvência tenham soluções previsíveis, céleres e transparentes, de modo que os ativos, 
tangíveis e intangíveis, sejam preservados e continuem cumprindo sua função social, gerando produto, 
emprego e renda. Com isso, busca-se também minimizar os impactos de insolvências individuais 
sobre a economia como um todo e, dessa forma, limitar prejuizos gerais e particulares. Cabe, portan
to, ao sistema de insolvências, um papel fundamental na busca de resultados econômicos eficientes 
(Araújo, 2002)" - A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas. In: LISBOA, Marcos de Barros et alo Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. QIartier Latin, 2005. 

5 É o que se extrai do artigo 124 da lei. 

GRUPO DE TRABALH O SETORIAL - CONSUMIDOR 845 



MARIA DA GLÓRIA VILLAÇA BORIN GAVIÃO DE ALMEIDA 

Como já foi dito, o objetivo da lei é a recuperação da empresa e não a mera 
satisfação de um ou outro credor que tenha interesse no recebimento do crédito. Por 
esse motivo, não há interesse na fIxação de taxa elevada de juros para que se dê a 
oportunidade ao devedor de elidir a quebra. 

Se o intuito é afastar a sua decretação, quanto mais palatável for o pagamento, 
tanto melhor para o empresário e para a sociedade. 

Desse modo, também para elidir a falência, a necessidade do acréscimo dos 
frutos civis ao capital devido tem que obedecer aos parâmetros estabelecidos pela lei 
civil. 

Da mesma forma, os credores com direito de restituição farão jus ao recebi
mento das quantias respectivas acrescidas dos juros legais, como determina o artigo 
152 da Lei n. 11.101/2005. Esse acréscimo, à falta de previsão específIca, também 
se curva à norma contida no arti.go 406 do Código Civil. 

IV. CLASSIFICAÇÃO DOUTRINÁRIA DOS JUROS 

Na conceituação de Roberto Ruggiero, juros são aquelas quantidades de coisas 

fungíveis, que o devedor deve ao credor em compensação do goz o de uma maior quantidade 

das mesmas coisas devidas ao mesmo credor. 6 

Qyalquer coisa fungível é suscetível de juros. Basta que o credor tenha sido 
privado do uso daquilo que lhe pertence para que tenha direito à percepção dos 
rendimentos. 

Os juros podem-se originar da lei (legais) ou da vontade das partes manifesta
da em um negócio jurídico (convencionais) . 

Entre os legais, há duas espécies: os moratórios e os correspectivos (ou com
pensatórios). Aqueles são devidos em decorrência do atraso (mora) do devedor no 
cumprimento da obrigação, ainda que não tenham sido convencionados. Os 
correspectivos independem de mora ou culpa do devedor. São devidos com o intuito 
de restabelecer o patrimônio do credor. 

Nos juros compensatórios, o credor se vê privado do uso do dinheiro e, portan
to, é compensado com o pagamento dos frutos civis. Normalmente, essa modalidade 
de juros é convencionada pelas partes, mas existem situações em que a própria lei 
determina sua incidência, como por exemplo, aqueles que são devidos ao gestor de 
negócios que emprega valores na administração útil (artigo 869 o Código Civil). 

Os juros moratórios, que se operam ex lege submetem-se ao parâmetro fIXado 
pela lei no que se refere à respectiva taxa. 

A nossa legislação regulamenta a taxa de juros, com o objetivo de evitar o 
abuso econômico. 

A análise histórica do instituto demonstra ter havido grande resistência à sua 
aceitação por questões sociais, sobretudo por parte da Igreja. O direito canônico 

6 Instituições de Direito Civil (atualizado por Paulo Roberto Benasse). C ampinas: Bokseller, 1999, p. 84. 
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proibia terminantemente o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros na Idade 
Média. 

Aos poucos, sobretudo após a revolução industrial, a realidade fática demons
trou que a proibição absoluta da cobrança de juros era impossível. Passou-se a admi
tir a incidência de juros moderados. A idéia de caridade do direito canônico não 
vingou, mas deixou importante contribuição no sentido de conscientizar a sociedade 
da necessidade de controle da taxa de juros. 

Como preceitua Luiz da Cunha Gonçalves ,? o Antigo Testamento proibia a 
cobrança de juros dos hebreus, mas permitia que fossem exigidos dos estrangeiros. 
Posteriormente, a partir do Segundo Concílio de Latrão, a proibição passou a ser 
generalizada, culminando com a pena de excomunhão para os cristãos que otimizassem 
a cobrança. 

De qualquer modo, ainda quando a cobrança era permitida aos judeus, havia 
a limitação máxima da taxa. Foi apenas no século XIX que se adotou a liberdade de 
convenção, inclusive no Brasil. 8 

No direito brasileiro, a liberdade da taxa de juros vigorou até o advento da Lei 
de Usura (Decreto n. 22.626, de 07/04/1933). 

Com o advento do Novo Código Civil, o direito obrigacional ganhou novos 
contornos. Passa a prevalecer o interesse social sobre o individual. Assim, são positivadas 
normas que impõem a observância da função social do contrato, a boa fé objetiva das 
partes que entabulam um negócio jurídico, a proibição do abuso de direito etc. 

Não se pode dizer que a liberdade impere no direito atual. A liberdade (mes
mo a contratual) deve atender a um interesse social mais importante que a vontade 
declarada no negócio jurídico. 

A autonomia privada vem sendo limitada por princípios e normas que regulam 
os interesses fundamentais do Estado. Hoje, justiça contratual é justiça comutativa, 
segundo a qual cada parte deve receber o equivalente ao que dá. A boa-fé é comple
mento da justiça contratual, é a lealdade das partes no cumprimento de suas prestações. 

Tendo em vista este cenário, os juros podem ser cobrados, mas desde que não 
sejam exorbitantes. A taxas moderadas, os juros podem ser vistos como uma justa 
compensação àquele que se viu privado do seu capital e, assim, incentivá-lo a em
prestar a quem precisa. 

O problema que se enfrenta (e que há muito preocupa a sociedade brasileira) 
é o de saber qual é o limite razoável para os juros. Se, de um lado, existe uma condes
cendência exacerbada para com instituições financeiras, que aplicam taxas de juros 
que ultrapassam qualquer nível de razoabilidade (e que, por isso mesmo deve ser 
firmemente combatido), de outro, a taxa de juros legais prevista no Código Civil 
deve ser cuidadosamente analisada e interpretada de forma consentânea com o espí
rito social inovador que instituiu um novo paradigma no direito privado brasileiro. 

7 Tratado de Direito Civil em Comentário ao Código Civil Português. 1. ed., São Paulo: Max Limonad, 
1956, v. 8, t. I, p.351/352. 

8 Lei de 24 de outubro de 1832. 
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Assim, a taxa de juros fIxada pelo Código Civil não foge a esse espírito. Não se 
admite interpretar a norma civil sem a devida observância do objetivo primordial 
traçado pelo legislador à busca da função social do direito obrigacional. 

V. O ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL 

Os juros legais previstos no artigo 406 do Código Civil devem ser fIxados 
segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 

Fazenda Nacional. 
Trata-se de norma em branco, que exige incursão na matéria tributária para 

que seja adequadamente interpretada. 
Ao fazer referência à norma em vigor para a mora do pagamento de impostos, 

o Código Civil traz à tona a análise da taxa a ser utilizada para a atualização tributá
ria, o que leva o intérprete à difícil tarefa de identifIcar a regra que legitime a atuali
zação o imposto. 

A identilicação não é fá(' porque a análise mais supemcial do assunto leva à 
conclusão de que a atualização dos tributos federais se dá com a utilização da taxa 
SEUC. 

A essa conclusão chegaram renomados civilistas, ao analisar a questão posta 
pelo artigo 406 do Código Civ·. 9 

Também algumas decisões dos tribunais superiores chegaram a defInir a taxa 
SELIC como sendo referência de atualização dos impostos atrasados a que se refere 
o artigo 406 do Código Civil. 

Essa afIrmação, no entanto, vem sendo seriamente contrariada, sobretudo à 
luz do Direito Tributário, eis que não há legitimidade na adoção dessa taxa para a 
atualização dos impostos federais. 

VI. A TAXA SELlC E SUA UTILIZAÇÃO PARA FINS TRIBUTÁRIOS 

O questionamento acerca da impossibilidade de adoção desse índice para a 
atualização tributária deve passar por alguns pressupostos que levarão à conclusão de 
que a SELIC tem fundamentos diversos, e, portanto, não pode ser transportada para 
defInir a remuneração da mora o pagamento de impostos. 

A primeira indagação a ser enfrentada é a que busca a origem da taxa SELIC. 
Esse referencial foi criado para remunerar aplicações no mercado fInanceiro e seu 
índice é estabelecido mensalmente pelo COPOM (Conselho de Política Monetária) 
com autorização do Banco Central. 

A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia foi autorizada por lei 
para remunerar títulos públicos. Posteriormente, foi prevista sua utilização para o 

9 Assim, LOPEZ, Teresa Ancona. Comentários ao Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 7, nota ao 
artigo 591; COELHO, Fábio Ulh a. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2004, v. 2, p. 184. 
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cálculo de mora do imposto de renda10 e aí é que começou a ser questionada quanto 
à sua legalidade e constitucionalidade. 

Enquanto empregada como cálculo de remuneração de aplicações financeiras 
não se questiona sua admissibilidade. Como tal fora definida pela Circular 2900/99 
do Banco Central como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), para títulos federais. H 

Essa taxa é estimada pelo COPOM (Comitê de Política Monetária do Banco 
Central do Brasil), que fixa o viés de alta ou baixa. Trata-se de taxa direcionada, pois o 
presidente do Banco Central tem a prerrogativa de aumentá-la ou diminui-la, seguin
do esse viés entre as reuniões do COPOM como forma de controlar a economiaY 

O problema surge quando se pretende utilizar essa taxa para fins tributários. 
O Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) foi criado para dar 

mais segurança negócios efetuados com títulos, mas quando passou a ser utilizado 
como taxa de juros trouxe uma série de problemas. 

O primeiro deles refere-se ao fato de que taxa que pode ser alterada por reso
luções e circulares pelo Banco Central, ou seja, não se pode admitir que o quantum 
de um tributo devido seja estabelecido sem que se conheçam previamente os parâmetros 
de sua fixação. O Banco Central, no que se refere à taxa SELIC, tem discricionarie
dade para alterar o seu valor, visando à estabilidade do mercado financeiro. Esse 

10 Leis n. 8.981/95 e 9.779/ 99: 
Artigo 39, § 4° da Lei n. 9.250, de 26/12/1995: A partir de 1 ° de janeiro de 1996, a compensação ou 
restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - SELIC para títulos federas, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do 
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por 
cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. 
Artigo 17, § 4° da Lei n. 9.779, de 19/01/1999: As prestações do parcelamento referido no inciso III 
do parágrafo anterior serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia -SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do 
mês de vencimento da primeira parcela até o mês anterior ao pagamento e de 1% (um por cento) no 
mês do pagamento. 

11 Artigo 2° , § 1 ° da circular normativa 2900 do Banco Central, que regulamenta o COPOM e fIxa a 
taxa SELIC como instrumento de política monetária. 

12 Circular 2900 do Banco Central do Brasil: 
A Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, em sessão realizada em 23/06/99, no uso de sua 
competência legal e considerando o disposto no Decreto n. 3.088, de 21 de junho de 1999, 
DECIDIU: 
Artigo 1 ° O Comitê de Política Monetária (COPOM), criado pela Circular n. 2.698, de 20 de junho 
de 1996, passa a ser regulado por esta Circular. 
Artigo 2° Fixar, como instrumentos de política monetária, meta para a taxa SELIC e seu eventual 
viés, visando o cumprimento da Meta para a Inflação, estabelecida pelo Decreto n. 3.088, de 21 de 
junho de 1999. 
§ 1° DefIne-se a Taxa SELIC como a taxa média ajustada dos fInanciamentos diários apurados no 
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais. 
§ 2° O viés será expresso como elevação ou redução potenciais da meta para a taxa SELIC. 
Artigo 3° Estabelecer que o período de vigência do viés terá início no dia útil seguinte a cada reunião 
doCOPOM. 
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critério não pode ser usado em sede tributária, pois o contribuinte tem o direito de 
conhecer previamente como será aferido o quantum debeatur da obrigação tributária. 

Observe-se inexistir regulamentação legal que defina a taxa SELIC. O que a 
legislação sobre imposto de renda fez foi simplesmente autorizar a sua aplicação, mas 
não trouxe a sua conceituação. 

Outro aspecto relevante é o fato de que, como é cediço, no ordenamento jurí
dico vigente, juros e correção monetária têm origem e conceituação diversas. En
quanto aqueles são tidos como os frutos que podem ser retirados da utilização de 
coisa fungível, a correção monetária é a mera atualização do dinheiro, que tem por 
objetivo preservar o valor nominal. 

A doutrina e a jurisprudência já definiram que a incidência de juros não afasta 
a possibilidade de atualização da moeda. 

Ocorre que a taxa SELIC abrange os dois mecanismos: juros e uma espécie de 
correção monetária, de forma que, se considerada sua incidência como taxa de juros, 
haveria uma dupla correção. 

Não se pode afirmar que a taxa SELIC seja exatamente correção monetária, 
pois que esta só pode ser aferida a posteriori, com a efetiva aferição da variação de 
preços. O que está embutido na taxa SELIC é uma previsão que se baseia na taxa 
média de operações com títulos federas. Houve, de qualquer forma, uma clara inten
ção de estímulo às aplicações financeiras, o que é compreensível quando analisada 
sob o ponto de vista de investimento, mas não se justifica quando a questão é de 
atualização tributária. 

Contribuinte não é investidor e, portanto, regras criadas para remunerar apli
cações financeiras não são adequadas para a correção dos tributos. Estes não são ren
táveis como os títulos de inves timento. 

Basta lembrar que os juros cuidados no artigo 406 do Código Civil são juros 
reais e estes são computados desprezando a parcela referente à correção monetária.13 

A legislação que cuida do imposto de renda prevê a incidência de juros 
remuneratórios para o parcelamento tributário e para aferir o montante devido a 
título de devolução do impost recolhido a maior. Prevê, ainda, o emprego da taxa 
SELIC na compensação tributária. 

13 Eis a lição de J udith Martins Costa a respeito: 
Em outras palavras, os juros reais sã os juros (nominais) deflacionados, incluindo os tributos que têm 

como contribuinte de direito quem empresta o dinheiro e, na forma da Constituição Federal, "comis
sões e quaisquer outras remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito, e 
excluído os tributos de que for contribuinte de direito o tomador do empréstimo. (Comentários ao 
Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004, v. V, t. II, p. 399). 
Continua a civilista: 
Isto significa que, abarcando inclusive projeção inflacionária, a taxa SELIC - que tem sido utilizada 
até como critério de atualização monetária - não traduz juros reais. Assim sendo, para o cálculo dos 
juros legais moratórios, deve ser utilizada taxa empregada para a cobrança dos juros de mora devidos 
à Fazenda Nacional desde que essa taxa seja adstrita aos juros reais (op. cit., p. 403) . 
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Em nenhum momento, porém, as leis que regulamentam o imposto de renda 
definem (ou criam) a taxa SEUe. 

Há, portanto, clara ofensa aos princípios da legalidade14 (ela não é criada por 
lei, mas por ato normativo do Banco Central) e da anterioridade (ela é flXada após a 
ocorrência do fato gerador). 

Por seu turno, o artigo 161, § 10 do Código Tributário Nacional (lei comple
mentar) prevê a incidência de juros de 1% ao mês se a lei não estatuir em contrário. 
Apenas poderia prevalecer taxa diversa que tivesse sido criada por lei.15 

Esse é o sistema de aferição de juros ao qual o artigo 406 faz remissão. São 
frutos civis previstos em lei (e não em mero ato administrativo) . 

Esse raciocínio que invade a seara do Direito Tributário está esposado em 
brilhante acórdão da lavra do Ministro Franciul1i Neto. 16 

14 José Maurício Conti, ao comentar o artigo 90 , inciso I do Código Tributário Nacional, conceitua o 
princípio da legalidade: 
Segundo o princípio da legalidade, também conhecido por princípio da reserva legal, os tributos só 
podem ser instituídos ou aumentados por lei, entendida esta em sentido restrito, ou seja, como uma 
espécie normativa cuja característica fundamental é ser ato emanado do Poder Legislativo. (Sistema 
Constitucional Triblltário. São Paulo: Oliveira Mendes, 1997, p. 85). 

15 Código Tributário Nacional: art. 161: O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de 
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades 
cabíveis e da aplicação de quaisqller medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 
§ 10 Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês. 

16 STJ, RE n. 215.881-PR: "De outra parte, o artigo 161, §1° do CTN, com força de lei complementar, 
diz que os juros serão de 1%, se a lei não dispuser em contrário. A lei ordinária não criou a taxa SELIC 
mas tão-somente estabeleceu seu uso, contrariando a lei complementar, pois esta só autorizou juros 
diversa, essa taxa deverá ser criada por lei, o que não é o caso da taxa SELIC. Então, somente seria 
possível sua aplicação se seus juros correspondessem a exato 1%, conforme dispõe esse dispositivo, ou 
percentual menor. 
Determinando a lei, sem mais esta ou aquela, a aplicação da taxa SELIC em tributos, sem precisa 
determinação de sua exteriorização quântica, escusado obtemperar que mortalmente feridos de frente 
se quedam os princípios tributários da legalidade, da anterioridade e da segurança jurídica. Fixada a 
taxa SELIC por ato unilateral da Administração, além desses princípios, fica também resgatado o 
princípio da indelegabilidade de competência tributária. Se todo tributo deve ser definido por lei, não 
há esquecer que sua quantificação monetária ou a mera readaptação de seu valor, bem como os juros, 
devem ser, também, previstos por lei. 

Nem se argumente com o artigo 161, §1° do Código Tributário Nacional, cuja dicção é a seguinte in 
verbis: "Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1 % (um por 
cento) ao mês". A ressalva se a lei não dispuser de modo diverso não significa que as leis acima 
lembradas legitimaram a incidência da taxa SELIC, sic et simpliciter. 
A correção monetária e os juros, fora das hipóteses de negócio jurídico, sentença judicial e ato ilícito, 
além das indenizatórias, uma e outros, só permite aplicação, desde que haja lei nesse sentido. Se assim 
é de modo geral, com muito maior razão deve ser no campo do Direito Tributário, preso ao princípio 
da legalidade e da tipicidade. O Código Tributário Nacional não veda a mera atualização do tributo, 
desde que o critério atualizador esteja previsto em lei, o mesmo ocorrendo com os juros de mora, que 
devem ater-se à taxa de 1% (u m por cento) ao mês. AS lei ordinária pode estabelecer juros iguais ou 
inferiores a esse limite; nunca superiores a 1 % ao mês. 
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VII. OS JUROS NAS RELAÇÕES DE CONSUMO E NA LEI DE FALÊNCIAS 

A divergência e possível invocação da taxa SELIC como taxa dos juros previs
tos no artigo 406 do Código Civil encontra maior óbice quando analisada sob a égide 
das relações de consumo e da recuperação de empresas. 

Ainda que se admitisse alguma possibilidade de interpretar o artigo 406 no 
sentido de aceitar a taxa admi istrativa flutuante, a evidente onerosidade ao consu
midor não permitiria sua invocação. Uma afirmação pode ser feita, qualquer que seja 
a interpretação do artigo 406: a utilização da taxa SELIC traria, no cálculo final, um 
índice consideravelmente superior ao que seria se aplicada a norma do artigo 161, § 
10 do Código Tributário Nacional. Isso, sem sombra de dúvida, traria um ônus ao 
consumidor que não deve ser admitido. 

Se há uma hipotética possibilidade de o consumidor vir a ser onerado com a 
escolha da taxa SELIC e esta não encontra amparo legal, deve ser afastada. 

Poder-se-ia questionar o efeito benéfico que os juros maiores poderiam trazer 
ao consumidor quando deles fosse credor, mas se a interpretação legal leva à conclu
são de que a taxa não pode ser aceita, não se pode pretender que ela seja invocada sob 
o pretexto de favorecer a parte mais vulnerável. 

Seguindo essa linha de pensamento, diante dos problemas que o consumidor teria 
como devedor, se opção houvesse, melhor seria abdicar da vantagem quando do outro 
lado da relação de consumo. É evidente que essa hipótese é meramente reflexiva. Não se 
trata de escolha, mas de interpretação da lei, mas ainda que opção houvesse, o afastamen
to da taxa SELIC traria mais vantagens do que desvantagens para o consumidor. 

Esse raciocínio é importante para que sejam ponderados todos os vértices do 
Código Civil. Embora este não cuide especificamente das relações de consumo, que 
continuam reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor, traça diretrizes gené
ricas para todo o direito privado e deverá ser invocado subsidiariamente para soluci
onar conflitos nas relações de consumo. 

Nessa mesma esteira, no regime falimentar a situação não difere. 
Sendo o intuito da nova concepção de recuperação das empresas que elas efe

tivamente permaneçam em atividade, nada justifica a adoção de taxas de juros eleva
das, que dificilmente poderiam ser pagas pelo devedor nessa situação. 

Ao Direito incumbe tornar possível o convívio social e este demanda consciên
cia no que respeita ao aumento de riquezas. 

Juros no patamar estabelecido pelo Código Tributário Nacional são razoáveis 
e justos; aqueles que partem de regras de remuneração do capital não podem ser 
aceitos sob pena de afastar-se dos ditames da justiça social. 

Mas, não é só. Mencionando a lei que se aplica a taxa SELIC para tributos e contribuições previdenciárias, 
e deixando a fIxação dessa taxa ao alvedrio exclusivo do BACEN (que tem competência financeira 

mas não tributária), há também ilegal delegação de competência tributária. Assim é porque o quantum 
debeatur - que afinal, repita-se, é o que interessa -, acaba por ser alterado à margem da lei. 
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VIII. CONCLUSÃO OBJETIVA 

Da análise dos juros no direito atual, podem-se inferir as seguintes conclusões: 

1. o artigo 406 do Código Civil, ao mandar utilizar a taxa que estiver em vigor 
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, remete à norma 
contida no § 10 do artigo 161 do Código Tributário Nacional; 

2. não se pode aplicar a taxa SELIC para essa finalidade, pois que esta é 
inconstitucional quando utilizada para fins tributários. Como não fora criada por 
lei, mas apensa permitida por lei, não obedece ao princípio da legalidade, exigido 
pelo Direito Tributário; 

3. A norma contida no artigo 406 do Código Civil é aplicável às relações de 
consumo, pois que se trata de regra genérica, que se aplica de forma subsidiária, uma 
vez que o Código de Defesa do Consumidor regulamenta a matéria. 

4. Pelo mesmo motivo, a norma contida no artigo 406 do Código Civil é 
aplicável às hipóteses da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, uma vez que 
esta faz referência aos juros moratórios legais sem definir sua taxa. 
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A EXPANSÃO DAS AÇÕES COLETIVAS COMO 
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1. INTRODUÇÃO 

É voz corrente que o Poder Judiciário brasileiro encontra-se em linha de co
lapso, assoberbado com a magnitude do número sempre crescente de causas e recur
sos em tramitação em todos os foros e tribunais do país. 

Se a efetividade do acesso à Justiça obteve um avanço inequívoco a partir da 
instituição e instalação dos juizados especiais constitucionais - em que se deu vazão 
à parte da demanda dita reprimida - o efeito de "desafogo" à jurisdição convencional 
logo se esvaiu em face do aumento crescente da necessidade de intermediação judicial 
nas relações jurídicas travadas em nossa tumultuada nação, reconhecida por seus con
trastes sociais, desemprego, violência urbana e agrária, além de sua permanente insta
bilidade econômica. 

Não por acaso, ao ensejo da Reforma do Judiciário, muitas fichas foram joga
das na aprovação da polêmica súmula vinculante, uma tábua de salvação destinada a 
aliviar o peso de outras tantas, essas, tábuas reais, que dão corpo às prateleiras onde se 
amontoam em pencas os autos processuais. 

Também não por acaso, volta e meia nos deparamos com comoventes desaba
fos dos órgãos da judicatura, como aquele proferido pelo relator Marco Aurélio nos 
autos do AI n. 491478 (agravante o MPE/MG), onde esse eminente ministro do 
STF, após apontar que o apelo extraordinário supostamente se apoiaria em normas 
infraconstitucionais, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, fazendo questão 
de registrar na ocasião que "este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judi
ciária, ocupando espaço que deveria estar sendo utilizado no exame de processo da 
competência da Corte". 

Mas será que o próprio Poder Judiciário não vem contribuindo para o seu 
martírio, agindo com timidez em relação aos verdadeiros, legítimos, modernos e efi
cazes instrumentos de racional ização já existentes no ordenamento? 

Tese aprovada por unanimidade. 
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2. AÇÕES COLETIVAS, RACIONALIZAÇÃO E EFETIVIDADE DA 
JURISDiÇÃO 

Atento à tendência mundial, sensível aos problemas decorrentes da massificação 
das relações jurídicas, e, também, à necessidade da proteção do patrimônio comum 
da sociedade, há mais de duas décadas nosso ordenamento jurídico absorveu, de 
modo amplo e sistematizado, as ações civis coletivas - em voga no Direito do mundo 
moderno - como sendo o instrumento hábil a compor, através da mediação judicial, 
as lides de interesse coletivizado. 

Contudo, uma significativa parcela dos integrantes do Poder Judiciário nacio
nal, enclausurada na escola clássica do Direito (centrada na noção de direitos absolu
tos do indivíduo), resiste em dar efetividade ao intento de nossa mais moderna legis
lação, terminando por receber refratariamente - quase que com má vontade - as 
ações civis públicas manejadas pelos entes legalmente legitimados. 

Atira-se no próprio pé, olvidando-se, ainda, do escopo central da jurisdição. 
Qyal seja, a pacificação das relações jurídicas instáveis. 

Abrindo um parêntese, é proposto a seguir um exercício de imaginação. 
Suponha-se a existência de dois magistrados dotados da mesma capacidade de 

trabalho, que acabam de assumir, em comarcas vizinhas, varas cíveis de idênticas 
proporções e características. Ambos se sabem bem atarefados, pois cada qual terá 
cerca de mil processos das mais variadas espécies sob sua presidência. 

O primeiro juiz, muito ansioso, fica satisfeito ao encontrar linhas 
jurisprudenciais que lhe dão embasamento para extinguir, antecipadamente e sem 
julgamento de mérito, uma centena de ações civis públicas propostas pelas atuantes 
entidades não-governamentais da localidade e pelo também operoso promotor de 
Justiça em exercício nas curadorias da comarca. 

O segundo, mais sábio, "perde" mais tempo estudando a fundo a legislação 
vigente, a jurisprudência mais moderna, o direito comparado (e mais tempo ainda 
instruindo as ações coletivas que, ao final, merecem seu julgamento de mérito). 

Depois de uma semana, possivelmente o primeiro juiz tenha menos de mil 
feitos sob sua jurisdição; ao passo que o segundo, uns mil e poucos. 

Decorrido um ano certamente o quadro se inverterá drasticamente. O pri
meiro se verá a instruir milhares de ações individuais, numa comarca conflituosa, 
com uma horda de jurisdicionados sem acesso efetivo ao Judiciário (existência de 
significativa demanda reprimida); enquanto o segundo, a tocar os seus mil pro
cessos (ou menos) se verá labutando em comarca "juridicamente pacificada", onde 
os jurisdicionados (supostamente) lesados e ameaçados de lesão tiveram (e conti
nuam tendo) acesso judicial, por si ou por seus substitutos processuais, retratan
do uma sociedade em que se desfrutam plenamente os atributos e direitos ine
rentes à cidadania. 

Para rematar, o primeiro juiz certamente solicitará junto à administração de 
seu tribunal o auxílio de cooperadores, não lhe sendo difícil comprovar a quantidade 
sobre-humana de serviços sob seu ofício. 
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Noutro giro, observe-se que uma prática abusiva perpetrada por uma conces
sionária de serviço público, por exemplo, pode atingir alguns milhões de usuários. A 
"opção" pelo reconhecimento de óbices à invocação de tutela jurisdicional coletiva, 
certamente implicaria na propositura de vários milhares de ações individuais, sem 
contar a enorme demanda que permaneceria reprimida, a revelar a inacessibilidade 
prática à Justiça e uma alta carga de litigiosidade não mediada. 

A partir dessas figuras de ilustração, pretende-se dizer que o estímulo às ações 
civis públicas propostas pelo M inistério Público e demais co-legitimados é o instru
mento juridicamente mais puro e honesto para impedir a pulverização de ações indi
viduais repetitivas que, aos borbotões, assoberbam nossos fóruns e tribunais. Cami
nhássemos para efetiva coletivização de demandas atomizadas, tal como já permite 
nosso atual ordenamento jurídico, mesmo em áreas como a tributária e previdenciária, 
gerando a produção de julgado dotados de efeitos erga omnes, talvez os resultados, 
em termos de racionalização quantitativa de feitos e recursos, viessem a ser muito 
maiores até mesmo do que aqueles derivados da implantação de súmulas restritivas 
ou vinculantes (cujo fundamento, ao contrário da coletivização de demandas, é pre
ponderantemente de ordem prática e não jurídica). 

3. UM EXEMPLO CONCRETO: A TUTELA COLETIVA DO CONTRIBUINTE 

Em todas as discussões havidas ao longo da tramitação da Emenda Constitu
cional n. 45 (a chamada Reforma do Judiciário) , sempre foi identificado o poder pú
blico como sendo o grande "culpado" pela incrível quantidade de demandas existente 
nos tribunais (especialmente nas cortes superiores) . 

Com efeito, muitas vezes foi dita, ouvida e repetida a seguinte frase: "o Estado 
é o maior demandista do país". 

Exemplos como os expurgos no FGTS, na Poupança e a revisão de benefícios 
previdenciários eram apontados como a fonte de um sem-número de ações judiciais 
que percorriam todas as nossas instâncias judiciais. 

Cada uma dessas questões, em tese, poderia ser resolvida por uma só ação 
coletiva. Depois de decidida em última instância, a coisa julgada formada seria dota
da de um vigoroso alcance, com efeito e eficácia diretos e imediatos, muito superiores 
àqueles eventualmente oriundos das fontes sumulares. 

Também é igualmente estratosférica a quantidade de ações judiciais idênticas 
movidas individualmente pelos contribuintes tributários. Sabemos que a situação se en
contra maximizada nos dias atuais pelo insaciável furor de arrecadação do poder público. 

Mesmo assim, lamentavelmente, ainda há os que defendam que a ação civil 
pública não pode ser manejada para a defesa dos direitos de uma determinada cate
goria de pessoas (contribuintes, lesadas com cobranças indevidas de tributo. 

Ora, é fácil constatar que os direitos dos contribuintes, quando violados, reve
lam prejuízos ou ameaças a toda uma coletividade dotada de um traço comum, eis 
que os mesmos fazem parte de uma categoria de pessoas ligadas à fazenda pública 
por uma relação-base. 
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É evidente que os contribuintes, embora não inseridos no conceito de consu
midor a que se dirige a tutela da Lei n. 8.078/90 (CDC), também merecem prote
ção através da ação civil pública, sendo certo que a Constituição Federal (art. 129, 
IH) e a Lei n. 7.347/85 (art. 1°, IV) incumbiram o especialmente Ministério Pú
blico, de modo amplo e explícito, de defender qualquer interesse difuso e coletivo. 

Membro das comissões de elaboração do projeto de Lei da Ação Civil Pública 
e do Código de Defesa do Consumidor, o professor Kazuo Watanabe, desembargador 
aposentado do TJSP, ao situar os interesses ou direitos coletivos anota que 

"os interesses ou direitos dos contribuintes, por exemplo, do imposto de renda 

constituem um bom exemplo. Entre o fisco e os contribuintes já existe uma 

relação jurídica base, de modo que, a adoção de alguma medida ilegal ou abusiva, 

será perfeitamente factível a determinação das pessoas atingidas pela medida."l 

Na mesma linha, Milton Flaks diz que a ação civil pública transformou-se 
"em instrumento hábil para a defesa do interesse difuso da sociedade civil na preser
vação do patrimônio público e da moralidade administrativa, bem como dos interes
ses coletivos de aposentados e contribuintes, entre outros".2 

O Superior Tribunal de Justiça, mesmo ainda ziguezagueando sobre o tema, 
produziu recentemente um alvissareiro julgado, relator o Ministro Luiz Fux, ementado 
nos seguintes termos: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DE 

CONSTITUCIONALIDADEINCIDENTERTANTUM.LEGITIMIDA

DE ATIVA. MINISTÉRlO PÚBLICO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚ

BLICA. DIREITOS DECONTRlBUINTES. 1. Ação Civil Pública proposta 

pelo Ministério Público anteriormente à MP 2.180-35 de 24.08.2001. Legitimatio 

ativa ad causam. A legitimidade, como uma das condições da ação, rege-se pela Lei 

vigente à data da propositura da ação. À época da propositura vigorava no E . ST} e 

no E. STF o entendimento acerca da legitimação do Ministério Público, por força do 

art. 129, In, da CF/88, para promover qualquer espécie de ação na defesa de 

direitos transindividuais, nestes incluídos os direitos dos contribuintes de Taxa de 

Iluminação Pública, ainda que por Ação Civil Pública, cuja eficácia da decisão 

acerca do objeto mediato é erga omnes ou ultra partes. A soma dos interesses 

múltiplos dos contribuintes constitui o interesse transindividual, que possui dimen

são coletiva, tomando-se público e indisponível, apto a legitimar o Parquet a velá-lo 

em juízo. 2. Deveras, a argüição, in casu, é incidental de inconstitucionalidade de 

norma tributária em sede de Ação Civil Pública, porquanto nesses casos a questão 

1 Código brasileiro de defesa do consumidor. comentado pelos autores do anteprojeto. 7. ed., Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, p. 743. 

2 Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, v. 21, p. 239/259. 
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da ofensa à Carta Federal tem natureza de "prejudicial", sobre a qual não repousa 

o manto da coisa julgada. Precedente do E. STF. 3. Recurso Especial provido 

(RESP 574410IMG; recurso especial 2003/0145318-0; Relator Ministro Luiz 

Fux, P T., Dj05.08.2004, p. 192). 

Ali se espancou, com acerto, a recorrente argüição sobre suposta impossibili
dade de o Parquet, por meio da ação civil pública, substituir os efeitos da declaração 
direta inconstitucionalidade de lei. É que o controle de constitucionalidade, in casu, 

ocorre de modo difuso, como em qualquer ação, sendo que os efeitos - muito embo
ra a tutela tenha alcance erga omnes - são distintos da ADin, já que adstritos à 

concretude determinada no pedido e na causa de pedir apresentados. 
Observe-se, outrossim, que é absolutamente aberrante, à luz do ambiente cons

titucional vigente, pretender-se através da edição de medidas provisórias ou regras 
casuísticas conter ou inviabilizar o manejo de ações coletivas. 

Há ainda outra questão. Qyando se invoca a tutela coletiva de interesses de 
contribuintes, é comum ouvir daqueles que pretendem negar a legitimidade autoral, 
que os contribuintes, via de regra, posicionam-se como titulares de interesses indivi

duais homogêneos, modalidade essa que, supostamente, apenas seria tutelável de for
ma coletiva no âmbito do Código de Defesa do Consumidor. 

Trata-se de equívoco palmar. 
Primeiro, porque se ignora a reconhecida e expressa relação simbiótica exis

tente - tanto preceitual como conceitualmente - entre a LACP (Lei n. 7.347/85) e 
o CDC (Lei n. 8.078/90).3 Não bastasse isso, todas as legislações orgânicas ministe
riais são claras em cometer ao órgão de execução do Parquet o mister de defender 
quaisquer direitos e interesses individuais homogêneos (Lei n. 8.625/93, art. 25, 
IV, "a"; Lei Complementar 75/ 93, art. 6°, VII, "d"). 

Segundo, porque as ações que visam coibir a tributação indevida, além de 
zelar por interesses individuais homogêneos (eventuais ressarcimentos a contribuintes 
atuais), têm também, regra geral, índole coletiva em sentido estrito (fazendo cessar a 
fonte danosa que atinge a coletividade) e até mesmo difusa, se levado em conta o 
alcance temporal da tutela judicial pretendida, apta a beneficiar todo aquele que, no 
futuro, implementado o fato gerador respectivo, em tese vier a se colocar na posição 
de agente passivo tributário. 

É dizer que tem natureza difusa a tutela judicial que declara a invalidade de 
determinada causa geratriz de dano, pois, protraindo-se no tempo, impede que no
vas pessoas sofram lesões ou ameaças de lesões nas mesmas circunstâncias. 

3 Art. 21 da LACP: Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que 
for cabível, os dispositivos do Tímlo III [da defesa do consumidor em juízo] da lei que instituiu o 
Código de D efesa do Consumidor. (Redação dada pela Lei n. 8.078, de 11.9.1990); art. 90 do CDC: 
Aplicam-se às ações previstas neste tímlo [da defesa do consumidor em juízo] as normas do Código 
de Processo Civil e da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, inclusive no que respeita ao inquérito civil, 
naquilo que não contrariar suas disposições. 
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Assim, a legitimação autoral para causa de tal jaez apresenta-se, à luz do pedi
do que se deduz na petição inicial, materialmente óbvia como sendo de relevância 

social, eis que sempre evidenciada a tutela a interesses coletivos em sentido amplo 
(individuais homogêneos, coletivos em sentido estrito e difusos). Alguns rótulos 
conceituais oferecidos pela doutrina têm se prestado a equívocas limitações por parte 
de determinados intérpretes. 

Em suma, a interpretação do alcance dos textos constitucionais e infraconsti
tucionais sobre a tutela coletiva a ser exercida pelo Ministério Público e demais co
legitimados não se prende a carimbos doutrinários restritivos; muito ao contrário, no 
caso específico do Parquet, harmoniza-se com a noção de interesses e direitos coleti
vos em sentido lato, na toada dos interesses socialmente relevantes buscados no art. 
127 da Carta da República. 

Ou, conforme a sábia conclusão exposta pelo percuciente desembargador fe
deral Antônio de Souza Prudente, 

em matéria tributária, os interesses individuais homogêneos, legalmente definidos, 

como aqueles decorrentes de origem comum, uma vez agredidos, coletivamente, 

em seu núcleo originário (hipótese de incidência tributária e conseqüente fato gera

dor, de natureza homogênea, a gestar obrigações tributárias e resultantes interesses 

individuais também homogêneos), sofrem, por força do impacto agressor, o fenôme

no da atornização processual, em defesa de interesse coletivo e social, relevantes a 

legitimar a pronta atuação do Ministério Público, na linha de determinação 

institucional dos arts. 127, capute 129, IIl, da Constituição da República, traduzi

dos nas disposições dos arts. 5°, lI, ae6°,incs. VII, aedeXII, da Lei Complemen

tar n. 75/93, mediante as garantias instrumentais da ação civil pública, evitando, 

assim, a pulverização dos litígios, com o conseqüente acúmulo de feitos judiciais nos 

tribunais do País, nessa seara histórica de abusos tributários, onde o contribuinte, 

individualmente considerado, sem recursos e órfão da assistência judiciária do Es

tado, queda-se inerte e vitimado, sem qualquer defesa, ante a brutal arrogância do 

Fisco. Com o devido respeito às opiniões contrárias, entendo que a única interpre

tação válida, nesse contexto, é aquela que brota do tecido constitucional e se man

tém fiel e conforme a Constituição, no corpo da normativa legal, a ponto de não 

frustrar a vocação institucional do Ministério Público, essencial à função jurisdicional 

do Estado, feito guardião da ordem jurídica, do regime democrático, do sistema 

tributário nacional e dos interesses individuais homogêneos, coletivos e sociais, no 

espaço tributário. A hermenêutica gestada nas entranhas da legislação ordinária, 

sem força bastante para alcançar os comandos constitucionais em referência, afigu

ra-se insuficiente à garantia plena dos direitos do contribuinte e da Justiça tributária, 

no Estado democrático de Direito.4 

4 Legitimação constitucional do Ministério Público para ação civil pública em matéria tributária na 
defesa dos direitos individuais homogêneos. Revista do Conselho daJustiça Federal, n. 9. 
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4. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA LOMP 

o fundamental nesse singelo estudo é apontar que o atual ordenamento jurí
dico já permite (e o assoberbamento de causas no Judiciário há muito exige) que se 
reconheça, sem parcimônia, a legitimidade ministerial (e das entidades civis aponta
das nas legislações especiais em vigor) para a propositura de uma significativa gama 
de class actions, inclusive para a defesa dos contribuintes. 

Contudo, como forma de se estimular o avanço do esforço interpretativo de 
nossos pretórios, parece conveniente se levar expressamente a redação do art. 5° da 
Lei Complementar 75 para o âmbito da Legislação Orgânica dos Ministérios Públi
cos estaduais (embora o art. 80 da Lei n. 8.625 já aponte a subsidiariedade da refe
rida Lei Complementar). 

Dir-se-ia, então, especificamente, que entre os direitos e interesses difusos, 
coletivos e individuais homogêneos tuteláveis pelo Parquet estadual encontram-se 
aqueles titularizados pelos contribuintes tributários. 

5. RECONSIDERAÇÕES À INTRODUÇÃO 

Em face do que foi acima expendido, parece oportuno que retornemos ao 
"desabafo" (apresentado no início deste texto) feito por um eminente ministro da 
Suprema Corte. 

Antes de tudo, cabe registrar que, provavelmente obnubilado pelo excesso de 
serviço e deixando de lado momentaneamente o guia da humildade, desconsiderou o 
nobre ministro a conhecida máxima de Carnelutti: o Ministério Público, como o juiz, 
não tem no processo um direito a exercer, mas um dev er a cumprir.5 

Mas será mesmo que aquele recurso - que, como tantos outros, buscava o 
reconhecimento da legitimidade ministerial negada nas instâncias inferiores para uma 
determinada ação coletiva em favor de uma categoria de lesados - somente serviria 
para abarrotar ainda mais nossa corte constitucional? 

Ao que já foi visto, sugere-se que não. 
O que realmente as soberba nossos tribunais é precisamente o avesso: a 

existência de decisões restritivas ao tramitar dos pleitos coletivos e que propici
am, num momento seguinte , um espocar de ações individuais pulverizadas, 
uma boa parte das quais, possivelmente, terminando por bater às portas do 
próprio STF. 

Certamente teria sido melhor para a eficiência do Judiciário se o ministro
relator, naquela ocasião, expressasse algo mais ou menos assim: interpretação 
restritiva à legitimidade para ações coletivas somente serve à sobrecarga da máquina 
judiciária, gerando novos e repetitivos processos individuais para exame desta e de 
outras cortes. 

5 Sistema di Diritto Processuale Civile. Pádua: Cedam, 1936, v. I, p. 387. 
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6. CONCLUSÕES 

Em vista do exposto, pode-se concluir que: 

1. Estão divorciadas do ordenamento constitucional vigente as interpretações 
restritivas à legitimação ativa do Ministério Público e de entidades civis para invoca
ção de tutelas jurisdicionais coletivas. 

2. As interpretações restritivas à legitimação ativa do Ministério Público e de 
entidades civis para as ações coletivas resultam em assoberbamento desnecessário da 
máquina judiciária, dificultam o efetivo acesso à Justiça, geram a repressão de de
mandas e enfraquecem a paz jurídica. 

3. O Ministério Público é legitimado a promover, inclusive judicialmente, a 
tutela coletiva dos contribuintes. 

4. Tem natureza difusa o comando judicial que declara a invalidade de deter
minada causa geratriz de dano e que seja apto a protrair-se no tempo de modo a 
impedir que novos sujeitos da relação jurídica em foco sofram lesões ou ameaças de 
lesões nas mesmas circunstâncias. 
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Promotor de JustiçalMG, Procurador de JustiçalMG 

1. OBJETIVO DO TRABALHO 

Tem este trabalho a finalidade de apresentar fundamentos fáticos, jurídicos e 
legais para se interpretar adequadamente a Lei n. 9.294/ 96 sob os ditames da Cons
tituição da República e do Código de Defesa do Consumidor, mormente no que se 
refere às restrições das mensagens publicitárias de bebidas alcoólicas com teor abaixo 
de 13° GL, ora não abrangidas expressamente por aquele texto legal específico (art. 
4°, parágrafo único). 

2. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 

No Brasil, a publicidade de bebidas alcoólicas, especificamente, é disciplinada 
pela Constituição da República (art. 220, § 4°) e pela Lei Federal n. 9.294/96, que 
impõe restrições ao horário de veiculação e ao conteúdo das mensagens publicitárias. 
O código de Defesa do Consumidor também regula a publicidade de um modo 
geral. Entrementes, as restrições traçadas pela Lei n. 9.294/96 deixam de fora a 
cerveja e o vinho, aquela como sendo a bebida mais consumida no país, haja vista 
que, para os efeitos legais, somente as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 
treze graus Gay Lussac são consideradas alcoólicas. 

Entre as restrições previstas na Lei n. 9.294/96 e que não abrangem as bebi
das alcoólicas inferiores a 13° graus GL, temos a do art. 4° (somente será permitida 
a propaganda comercial de bebidas alcoólicas nas emissoras de rádio e televisão entre 
as vinte e uma e seis horas) e a do seu § 1 ° (a publicidade não poderá associar o 
produto ao esporte olímpico ou de competição, ao desempenho saudável de qualquer 

Tese aprovada por unanimidade. 
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atividade, à condução de veículos e a imagens ou idéias de maior êxito ou sexualidade 

das pessoas). 
Muito embora a Lei n . 9.294/96 desconsidere, para fins de restrições ao uso 

nas mensagens publicitárias, a bebida alcoólica com teor inferior a 13° GL, as publi
cidades de cerveja vêm afrontando vários dispositivos da Lei Federal n. 8.078/90 
(código de proteção e defesa do consumidor) e da Constituição da República. 

Tomemos como exemplo a publicidade da Skol- aqui denominada "armando 
a barraca" -, onde dois jovens estão acampados tomando cerveja, ocasião em que duas 
moças pedem ajuda para armar a barraca. Os jovens se entreolham e respondem 
afirmativamente. Tal publicidade foi veiculada durante os jogos da seleção brasileira 
e em vários horários ao longo do dia, sugerindo disfarçadamente em tom jocoso, que 
a bebida traz virilidade. 

O mesmo podemos dizer da publicidade "experimenta" veiculada pela 
Schincariol, com verbo no imperativo, fora do alcance das restrições publicitárias da 
Lei Murad, que a veda apenas em relação ao cigarro. 

Como se sabe, o lobby dos anunciantes e emissoras de televisão junto aos legis
ladores brasileiros conseguiu afastar, aparentemente e de forma casuística, a incidên
cia direta da Lei n. 9.294/96 . Entrementes, olvidaram-se os lobistas que, a par dos 
preceitos constitucionais, o Código de Defesa do Consumidor proíbe, em seu art. 
37, § 2°, a publicidade que induz o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à sua saúde. 

Ora, não há sentido para se criar uma lei restritiva e específica sobre a publici
dade de bebidas alcoólicas e deixar à margem do seu campo de incidência exatamente 
as cervejas, que são os grandes anunciantes da televisão. Em nome de um setor econômi

co específico, prejudica-se toda uma geração de crianças e jovens que vão crescendo 
nesse ambiente publicitário pulsante, agressivo e antiético, os quais vão internalizando 
a identidade masculina associada ao uso da bebida alcoólica e, a cada nova geração, 
transmitindo os padrões de beber e os contextos sociais em que a bebida é permitida. 

Entre o uso e o abuso, as publicidades das cervejas vêm explorando exatamen
te as restrições previstas na Lei n. 9.294/96, contribuindo para o consumo inade
quado deste produto, criando padrões de comportamento culturais e sociais em cri
anças e jovens que ainda estão em fase de desenvolvimento da personalidade. A par 
de tudo isso, vem à tona a deficiência de políticas públicas de controle dos problemas 
inerentes ao álcool. 

Analisando-se novamente a publicidade da "Skol", em que não podemos deixar de 
associar o consumo do produto à sexualidade e, portanto, à saúde, a literatura científica 
ensina que o uso do álcool pode funcionar isto sim como um inibidor da atividade sexual. 
Nesse aspecto, poderia-se questionar, ainda, a publicidade sob o ponto de vista da 
enganosidade, em vista da locução "armar a barraca" dar a conotação de virilidade. 

Discorrendo sobre levantamentos do uso de álcool no Brasil, ora realizados pelo 
Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID), o médico 
patologista Sebastião Moreira Jr., em estudo denominado "Regulação da Publicidade 
das bebidas alcoólicas", disponível no si te do Senado Federal, registra que: 
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"Em um estudo domiciliar conduzido em 2001, foram pesquisadas as 107 

cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes, totalizando 8589 entrevis

tados. Para a população masculina, o uso de álcool na vida foi de 77, 3% contra 

60,6% para a feminina. Na faixa etária de 12 a 17 anos, esses percentuais 

foram de 52,2% e 44,7%, respectivamente, a despeito da proibição da venda de 

bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Com relação à dependência, esse 

mesmo levantamento mostrou números mais preocupantes. Na faixa etária de 

18 a 24 anos, 23, 7% dos homens e 7,4% das mulheres preenchiam os critérios 

para dependência alcoólica. Considerando todos os indivíduos acima de 12 

anos de idade, os percentuais encontrados foram de 17,1 % para homens e5,7% 

para mulheres (média de 11,2%)." 

E mais adiante adverte: "O curioso é que em todos os levantamentos, a cerveja 
apareceu como a bebida mais consumida, sendo o seu consumo relatado por cerca de 
70% dos estudantes que bebiam." 

Os custos sociais atribuídos ao álcool, como lembra o citado patologista, são 
conhecidos de todos: saúde, desordem pública, acidentes, vandalismo, problemas 
financeiros, educacionais, familiares etc. 

Em geral, a publicidade das cervejas vem enaltecendo muito mais o estilo de vida 
do consumidor ao invés da qualidade intrínseca do produto. Atende-se mais ao desejo 
do que à necessidade, e leva em conta menos o gosto e informação, induzindo compor
tamentos ao consumidor. Com uma criatividade que assusta, propõe que o estilo de 
vida mostrado (em geral saudável) pode ser atingido com o uso do produto anunciado. 

Em verdade, nada adianta a proibição da venda de bebidas alcoólicas para 
menores de 18 anos, se as publicidades podem ser veiculadas entre a programação 
destinada a esta faixa etária. 

Com esse quadro social e comercial dantesco em que a publicidade de bebidas 
alcoólicas vem impondo abusivamente seus conceitos, vem à tona a necessidade de 
que a sociedade, através do Ministério Público, focalize o problema de modo a arti
cular uma atuação convergida para combater essas más publicidades que são veicula
das pelos fabricantes de bebidas com teor alcoólico inferior a 13° GL, em especial a 
das cervejas, em nome da efetividade das normas constitucionais e consumeristas. 

3. TEOR ALCOÓLICO: PARÂMETRO INADEQUADO PARA REGULA
MENTAR PRECEITO CONSTITUCIONAL {INTELIGÊNCIA DO ART. 220, 
§4°/CF} QUE IMPÕE RESTRiÇÕES À PUBLICIDADE DE BEBIDA 
ALCOÓLICA 

Em sede constitucional, a regulação da publicidade de bebidas alcoólicas vem 
prevista expressamente no art. 220, §4°, ao dispor: 

864 

"A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medica

mentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do 
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parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os 

malefícios decorrentes de seu uso." 

A norma constitucional, a toda evidência, tem por objetivo a proteção à saúde 
humana, direito fundamental que autoriza a criação de limites à liberdade de expres
são comercial (também protegida em sede constitucional, sem, contudo, o qualifica
tivo da fundamentalidade). Com a tutela constitucional do direito fundamental à 
saúde através do dispositivo suso referido, pretendeu o constituinte desestimular o 
consumo abusivo das bebidas alcoólicas. Por conseguinte, o mesmo objetivo deve ser 
buscado pela legislação infraconstituiconal que o regula. 

De fato, a Lei n. 9.294/96 retrata estatuto específico que "Dispõe sobre as 
restrições ao uso e à propaganda de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medica
mentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do §4° do art. 220 da Constitui
ção Federal". 

Trata-se, pois, do estatuto que se dispõe a atender ao comando constitucional 
em referência. 

Não obstante, ao disciplinar, no parágrafo único de seu art. 1°, que "conside
ram-se bebidas alcoólicas, para efeitos desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcoó
lico superior a treze graus 'Gay Lussac''', o legislador infraconstitucional desviou-se 
do foco constitucional (proteção à saúde), criando exceção sem qualquer fundamen
to científico ou jurídico para a finalidade protetiva da norma, terminando por redu
zir - de modo inconstitucional - a efetiva proteção a direito fundamental. 

Tem o Estado, portanto, o dever de promover esse direito na forma da lei, 
atividade expressamente determinada pela Constituição da República para a sua re
alização. Impõe-se, por conseguinte, ao legislador ordinário, conectar-se a esse direi
to fundamental, de modo a particularizar efetivamente a proteção constitucional por 
meio de normas jurídicas consentâneas com a proteção do consumidor, enquanto 
direito humano fundamental. 

Realçando a importância da vinculação do legislador infraconstitucional aos 
direitos fundamentais, com propriedade leciona Ingo Wolfgang Sarlet (A EfiCácia 
dos Di1'eitos Fundamentais. 3. ed., Livraria do Advogado, 2003, p. 344), 

"( ... ) esta vinculação, considerada com base numa dimensão fIlosófIca e históri

ca, implica clara renúncia à crença positivista na onipotência do legislador esta

tal, signifIcando, por outro lado (sob um ângulo dogmático-jurídico) a expressão 
jurídico-positiva da decisão tomada pelo Constituinte em favor da prevalência 

dos valores intangíveis contidos nas normas de direitos fundamentais em face 

do direito positivo. Valendo-nos aqui das expressivas palavras de Vieira de 

Andrade, há que reconhecer que "o poder legislativo (a potência legislativa) 

deixou de corresponder à idéia de um soberano que se autolimita, devedor 

apenas de uma veneração moral ou política a uma Constituição distante e 
juridicamente débil". Ressalte-se todavia, que a eficácia vinculante dos direitos 

fundamentais representa um plus relativamente à vinculação dos poderes pú-
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blicos, inclusive do legislador, às normas constitucionais em geral, como bem 
expressa o princíp io da constitucionalidade, que, neste sentido, apresenta uma 
dimensão reforçada quanto aos direitos fundamentais. 

Neste contexto, cumpre referir a paradigmática e multi citada formulação de 

Kruger, no sentido de que hoje não há mais falar em direitos fundamentais na 

medida da lei, mas, sim, em leis apenas na medida dos direitos fundamentais 

( .. . ). De pronto, verifica-se que a vinculação aos direitos fundamentais significa 

para o legislador uma limitação material de sua liberdade de conformação no 
âmbito de sua atividade regulamentadora e concretizadora." 

Por esse raciocínio, se a Lei n. 9.294/96 se dispôs a regular o § 4° do art. 220/ 
CF, não poderia, jamais, sob pena de flagrante inconstitucionalidade material, res
tringir o alcance da proteção ao direito fundamental da saúde objetivado na Carta 

Magna. Portanto, a necessidade de obediência ou respeito aos direitos humanos fun

damentais constitui alicerce indispensável à construção de um autêntico Estado de 

Direito Democrático, dignos que são de maior proteção constitucional por meio da 

sua inclusão no elenco das cláusulas pétreas (CF, art. 60, §4°). 
Ademais, a expressão "bebida alcoólica" lançada no Texto Constitucional", 

por sua própria literalidade, nã gera qualquer dúvida em termos de interpretação. 
Neste ponto, observe-se que o Decreto n. 7.3267, de 6 de dezembro de 1973, 

já definia bebida como produto refrescante, aperitivo ou estimulante, destinado à 
ingestão humana no estado líquido e sem finalidade medicamentosa (parágrafo úni

co, art. 1°). Esse mesmo diploma já consignava (art. 14, §2°) que "por bebida alco

ólica entende-se a que contiver mais de 0,5° G.L. (meio grau Gay Lussac) de álcool 
etílico potável". 

Não obstante, a Lei n. 9.294/96 já foi objeto de infeliz deliberação no STF no 
que diz respeito à definição de bebida alcoólica estabelecida na norma, através da ADln 

1755-5/DF, cuja ementa, da lavra do relator Ministro Nelson Jobim, referiu verbis: 

"Constitucional. Lei Federal. Restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, etc. Impugnação do dispositivo que define o que 

é bebida alcoólica para os fins de propaganda. Alegada discriminação legal quanto 

às bebidas com teor alcoólico inferior à treze graus Gay Lussac. A subtração da 

norma do corpo da lei, implica em atuar este tribunal como legislador positivo, o que 

lhe e vedado. Matéria para ser dirimida no âmbito do Congresso Nacional. 
Precedentes. Ação não conhecida" (STF - Pleno - Adin n. 1755-5/DF - ReI. 

Min. NelsonJobim, Diário da Justiça, Seção 1,8 de junho de 2001, p. 4). 

É de se lamentar a decisão do Supremo, quando se sabe que ele próprio já 
reconstruiu até mesmo a reforma da previdência em vários pontos, acabando por "le
gislar", por assim dizer, fora do âmbito do Congresso, ou seja, permitindo- se a fazer 
exatamente (e muito mais, em se tratando de reforma da Constituição) o que o 
acórdão em comento não fez no âmbito de legislação ordinária. 
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Na verdade, sabe-se que a inconstitucional e odiosa exceção instituída pela Lei 
n. 9.294/96 não tem qualquer base científica séria, sendo que o desvio de seu obje
tivo - da razão mesma de sua existência - é fruto tão-somente, repita- se, do lobby dos 
fabricantes e anunciantes de cervejas, vinhos e das agências publicitárias. 

Tal absurdo, do ponto de vista da ratio legis, quanto à "blindagem" da cerveja 
e do vinho às regras protetivas ordenadas pela Constituição, seria se a lei que regula o 
art. 220, §4°, da CF, dispusesse algo como "considera-se tabaco fumígero, para os 
efeitos desta Lei, aqueles com teor de nicotina superior a 1,0 miligramas", ou "con
sidera-se como medicamento, para efeitos desta Lei, aqueles que contenham subs
tâncias corticóides. 

Ponto finalizando neste tópico, constituindo-se o direito à saúde como um 
dos valores para o pleno desenvolvimento da personalidade humana, é inconstitucional 
o parágrafo único do art. 4° da Lei Murad. 

4. TEOR ALCOÓLICO: IRRELEVÂNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DA 
PUBLICIDADE ABUSIVA PERANTE O CDe. INTELIGÊNCIA DA LEI N. 
8.078/90, ART. 37, § 2° 

Saindo deste ponto de interpretação constitucional, é de se perquirir se a pu
blicidade de bebidas alcoólicas não abrangidas pela Lei n. 9.294/96 (teor de álcool 
inferior a 13°) poderão associar o produto ao esporte olímpico ou de competição, ao 

desempenho saudável de qualquer atividade, à condução de veículos e a imagens ou idéias de 

maior êxito ou sexualidade das pessoas. 
Com efeito, o CDC proíbe a publicidade abusiva, ao dispor no art. 37, § 2°, 

da Lei n. 8.078/90: 

"Art. 37 É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
(. .. ) 
§ 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer natu

reza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 
deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 
ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma 

prejudicial ou pel'igosa à sua saúde ou segurança". 

No tipo legal em questão, não se verifica expressamente qualquer referência à 
bebida alcoólica como elemento da abusividade. 

Respondendo à indagação acima formulada, a resposta, ao nosso entendimen
to, é negativa. 

Como observamos em doutrina, a publicidade abusiva traz um conceito aber
to, amplo, flexível e dinâmico. Daí porque o CDC pode perfeitamente acolher aquelas 
restrições prescritas pela Lei n. 9.294/96 quando violarem valores fundamentais ao 
ser humano. Portanto, ainda que a publicidade das cervejas não sofra a incidência 
direta da Lei Murad, se incorrer em alguma de suas restrições poderá ser controlada 
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juridicamente pelo CDC sob o prisma da abusividade, haja vista que todas as hipó
teses restritivas da Lei n. 9.294/ 96 guardam, de certo modo, correspondência com o 
comportamento saudável das pessoas. 

Não defendemos, nesta tese, a proibição da comercialização das bebidas alco
ólicas, até porque o próprio Código de Defesa do Consumidor a admite no núcleo da 
norma do art. 8°, ao dispor que os produtos colocados no mercado de consumo não 
acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados nor

mais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição. Se assim não fosse, não have
ria como se permitir, em outro exemplo, a venda de cigarros. 

Com efeito, uma das formas que o Código de Defesa do Consumidor encontrou 
para controlar a fruição, foi impor certos parâmetros para as mensagens publicitárias, 
compatibilizando-a ao Texto Constitucional, em especial aos direitos fundamentais. 

Portanto, o que buscamos e defendemos nesta tese é conter os abusos muito 
comuns neste tipo de publicidade, em nome de um marketing responsável e criativo, 
objetivando sempre e sempre o consumo adequado. Se a empresa tem de cumprir a 
sua função social (hoje fala-se muito em responsabilidade social das empresas), "não 
há dúvida que o marketing, como atividade tipicamente empresarial, também a possui, 
surgindo tal função social do marketing como um corolário lógico da função social da 
propriedade e da empresa, caracterizando-se, da mesma forma, como um princípio 
constitucional impositivo ... ". (cf. Fernando Gherardini Santos. Direito de Marketing. 

RT, 2000, p. 124). 
Nesse contexto, a fIxação de um patamar de teor alcoólico, como parâmetro 

para incidir as restrições ao conteúdo das mensagens publicitárias previstas na Lei 
Murad é irrelevante para caracterizar a abusividade da publicidade, a qual se verifIca
rá, isto sim, na indução ao consumo que violar direitos ou valores fundamentais. Em 
verdade, dependendo o quanto se ingere em cada espécie de bebida alcoólica, os 
efeitos à saúde serão os mesmos, já que o problema não está na graduação alcoólica, 
como frisado, até porque a grande quantidade de publicidade produzida pelos fabri
cantes de cervejas é inversamente proporcional às publicidades das demais bebidas 
alcoólicas com graduação maior. 

Assim, deve-se limitar não o teor alcoólico para fIns de aplicação da lei, mas o 
conteúdo e os horários de veiculação das publicidades de qualquer bebida alcoólica. 

No que tange ainda à publicidade abusiva, em doutrina colhemos o princípio 
da ordem pública ou da legalidade. Nela não se leva em consideração o interesse econô
mico dos consumidores, mas o cumprimento de valores supremos da sociedade. 

Bem a propósito são as lições doutrinárias de Heloísa Carpena Vieira de Mello, 
(Prevenção de Riscos no Controle da Publicidade Abusiva. RDC, v. 35, p. 123): 

868 

"A informação, na publicidade abusiva, pode ser verdadeira, porém a mensa

gem desvirtua-se do seu propósito de comunicar e vem a ofender valores repu

tados fundamentais . O que está em questão aqui não é a veracidade ou a 

correção da informação, mas o aspecto cultural da publicidade, o impacto moral 

da mensagem. 
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( ... ) 
N a cultura do consumo, a publicidade é tida por muitos como instrumentos de 

controle social, manipuladora de opiniões, indu tora de comportamentos, tor

nando patente o alcance e o alto grau dos riscos envolvidos nas questões refe

rentes a devidos no exercício da liberdade de comunicação. 

( .. . ) 
A publicidade, fenômeno do consumo, forma de comunicação massIDcada, ins

trumento de persuasão e de formação do consentimento, passa a ser cada vez 

mais orientada por desejos do que por necessidades e se torna isntrumento de 

controle social, reportada a valores e estilos de vida, reclamando assim uma 

disciplina voltada para a prevenção que, a um só tempo, se destine à proteção 

do mercado e do ambiente. 

( ... ) 
Na publicidade abusiva, diversamente da enganosa, o que está em questão não 

é a veracidade ou a correção da informação, mas o aspecto cultural da publicida

de, o impacto moral da mensagem." 

Em tal contexto doutrinário e legal, a influência da publicidade abusiva de be
bidas alcoólicas em jovens, notadamente às associadas à saúde, sexualidade ou a idéias 
de maior êxito, afigura-se nociva à sociedade de consumo, principalmente se conside
rarmos que o uso de bebidas alcoólicas é tido como um desibinidor de relações 
interpessoais, um símbolo de masculinidade e um meio de escapar das tensões diárias, 
que pode levar a uma série de doenças (como o alcoolismo) e problemas sociais. 

Ora, se o art. 37, §2° do Código de Defesa do Consumidor tutela valores 
fundamentais para o ser humano, entre eles está certamente o direito à saúde, à 
dignidade da pessoa humana, à educação, ao desenvolvimento da pessoa e seu prepa
ro para o exercício da cidadania. A natureza jurídica das normas que protegem tais 
valores deve sair do plano da aplicabilidade e alcançarem o plano da efetividade social 
como forma de justificativa da existência do próprio E stado Democrático de Direito. 
Por certo que o direito à saúde (CF, art. 196) constitui a garantia dos demais direito. 
Sem este direito elementar os demais não podem aflorar e se efetivarem no plano da 
realidade jurídico-social. 

Avulta cristalino, portanto, a vulnerabilidade do consumidor diante dessas publi
cidades abusivas em comerciais de cerveja, algumas das quais guardam perfeita correla
ção com as restrições às mensagens publicitárias previstas na Lei n. 9.294/96. Ressalte
se, nesse passo, que a vulnerabilidade reconhecida constitucionalmente (CF, art. 5°, 
XXXII) e densificada pelo legislador ordinário (Lei n. 8.078/90, art. 4°, I) é universal, 
constituindo-se como a espinha dorsal da proteção do consumidor, sendo a baliza 
mestra do sistema consumerista brasileiro o reconhecimento da subordinação do con
sumidor - pelo fornecedor - através do controle das necessidades de consumo. 

Portanto, a atuação do poder legislativo, com a edição da Lei Federal n. 9294/ 
96, a despeito de sua flagrante inconstitucionalidade, também não garante, de forma 
plena, a efetivação do direito fundamental da defesa do consumidor e do direito à 
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saúde, porque as restrições ao conteúdo das mensagens publicitárias limitam-se ape
nas a bebidas com grau alcoólico superior a 13° GL, cuja divisão é meramente 
casuística, desarrazoada e não-científica em relação às diretrizes traçadas pelo Código 
de Defesa do Consumidor, indo de encontro ao princípio da não-abusividade da 
publicidade. 

5. CONCLUSÃO 

De tudo o quanto exposto, apresentamos as seguintes propostas, a título de 
conclusão, a serem submetidas ao XVI Congresso Nacional do Ministério Púlico: 

1. Dispondo-se a Lei n. 9.294/96 a regulamentar o art. 220, § 4° da CF, é 
inconstitucional o seu art. 4°, parágrafo único. 

2. A Lei n. 9.294/96 não garante, de forma plena, a efetivação do Direito 
Fundamental à Saúde e Proteção do Consumidor (CF, art. 196 e 5°, inciso XXXII) . 

3. As restrições ao conteúdo das mensagens publicitárias de bebida alcoólica 
ora previstas no art. 4°, caput, da Lei n. 9.294/96 e que guardarem correlação com 
a publicidade abusiva do art. 37, §2°, da Lei n. 8.078/90, especialmente quando 
for capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa 
à sua saúde ou segurança, aplicam-se a qualquer bebida alcoólica, independente do 
teor alcoólico. 
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DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA 
DO CONSUMIDOR À LUZ DA 
LEI FEDERAL N. 10.962/04* 

Amauri Artimos da Matta, Marcos Tofani Baer Bahia 

Promotores de Justiça/MG 

I. INTRODUÇÃO 

Em outubro de 2004 entrou em vigor, no ordenamento jurídico brasileiro, a 
Lei Federal n. 10.962, dispondo sobre a oferta e as formas de afIxação dos preços em 
produtos e serviços expostos à venda aos consumidores. 

Para regular "as condições de oferta e afIxação de preços de bens e serviços para 
o consumidor" (art. 1°), o legislador federal editou a lei supracitada. 

Admitiu como "formas de afIxação de preços em vendas a varejo para o consu
midor" as seguintes: 

"I - no comércio em geral, por meio de etiquetas ou similares afIxados direta

mente nos bens expostos à venda, e em vitrines, mediante divulgação do preço 

à vista em caracteres legíveis; II - em auto-serviços, supermercados, 

hipermercados, mercearias ou estabelecimentos comerciais onde o consumidor 

tenha acesso direto ao produto, sem intervenção do comerciante, mediante a 

impressão ou afIxação do preço do produto na embalagem, ou a afIxação de 

código referencial, ou ainda, com a afIxação de código de barras" (art. 2°) . 

Se o fornecedor optar pela "utilização de código referencial ou de barras", diz a 
lei, "deverá expor, de forma clara e legível, junto aos itens expostos, informação relativa 
ao preço à vista do produto, suas características e código" (art. 2°, parágrafo único). 

Se a opção for pelo uso do código de barras, deverá também manter, no esta
belecimento comercial, "equipamentos de leitura ótica para consulta de preço pelo 
consumidor, localizados na área de vendas e em outras de fácil acesso" (art. 4°, caput). 
DefIniu, como área de vendas, "aquela na qual os consumidores têm acesso às merca
dorias e serviços oferecidos para consumo no varejo, dentro do estabelecimento" (art. 
40, § 20). 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Além das três formas de precificação (etiquetação direta no produto, código 
referencial ou código de barras), previu o legislador que, "na impossibilidade de afi
xação de preços conforme disposto no art. 2°, é permitido o uso de relações de preços 
dos produtos expostos, bem como dos serviços oferecidos, de forma escrita, clara e 
acessível ao consumidor" (art. 3°). 

Ainda, definiu que "no caso de divergência de preços para o mesmo produto 
entre os sistemas de informação de preços utilizados pelo estabelecimento, o consu
midor pagará o menor dentre eles" (art. 5°). 

E, por fim, remeteu a vigência da lei a um regulamento a ser editado pela 
Presidência da República, via Decreto, o qual deverá observar, "dentre outros critéri
os ou fatores, o tipo e o tamanho do estabelecimento e a quantidade e a diversidade 
dos itens de bens e serviços, a área máxima que deverá ser atendida por cada leitora 
ótica" (art. 4°, § 1°). 

Portanto, a lei federal de precificação, facultou, aos supermercados e estabele
cimentos congêneres, utilizar as seguintes formas de precificação, alternativamente: 
a) etiquetação direta dos preços nos produtos; b) código referencial; c) código de 
barras; d) relação de preços, se impossível a utilização dos demais. 

Não obstante emanada de órgão legislativo competente, os arts . 2°, inciso II e 
seu parágrafo único, 3° e 4° da Lei Federal em comento, padecem do vício de 
inconstitucionalidade material, por afrontar a um só tempo a Constituição da Repú
blica (CR, art. 5°, XXXII) e a lei federal n. 8.078/90 (Código de Proteção e Defesa 
do Consumidor), pelos seguintes motivos a seguir expostos. 

11. A DEFESA DO CONSUMIDOR COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

A Constituição da República, ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais, 
estabeleceu, no art. 5°, inciso XXXII, que o "Estado promoverá na forma da lei a 
defesa do consumidor". No art. 48 do Ato das Disposições Transitórias estabeleceu 
que o Congresso Nacional deveria elaborar em 120 dias o código. 

A defesa do consumidor afigura-se, pois, direito e garantia fundamental. No 
art. 170, inciso V, da Constituição da República está previsto como Princípio da 
Ordem Econômica a Defesa do Consumidor. Se a Ordem Econômica tem de assegu
rar a todos dignidade (CR, art. 170), a defesa do consumidor, por conseguinte, é 
principio para a preservação da dignidade da pessoa. 

A promoção da defesa do consumidor, enquanto preceito constitucional inse
rido no art. 5°, encontra-se sob o manto protetor do art. 60, §4°, IV, da Constitui
ção, não podendo, por tal qualidade, ser objeto de deliberação a proposta de emenda 
tendente a aboli-la. 

Tem o Estado, portanto, o dever de promover esse direito na forma da lei, 
atividade esta determinada expressamente pela Constituição da República para a sua 
realização. Impõe-se, por conseguinte, ao legislador ordinário, conectar-se a esse di
reito fundamental, de modo a particularizar efetivamente a proteção constitucional 
por meio de normas jurídicas consentâneas com a defesa do consumidor, enquanto 
direito humano fundamental. 
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Ingo Wolfgang Sarlet (A EfiCácia dos Direitos Fundamentais. 3. ed., Livraria 
do Advogado, 2003, p. 344), com propriedade, realça a importância da vinculação 
do legislador aos direitos fundamentais, in verbis: 

"( ... ) esta vinculação, considerada com base numa dimensão filosófica e históri
ca, implica clara renúncia à crença positivista na onipotência do legislador esta
tal, significando, por outro lado (sob um ângulo dogmático-jurídico) a expressão 
jurídico-positiva da decisão tomada pelo Constituinte em favor da prevalência 
dos valores intangíveis contidos nas normas de direitos fundamentais em face 
do direito positivo. Valendo-nos aqui das expressivas palavras de Vieira de 

Andrade, há que reconhecer que 'o poder legislativo (a potência legislativa) 
deixou de corresponder à idéia de um soberano que se autolimita, devedor 
apenas de uma veneração moral ou política a uma Constituição distante e 
juridicamente débil'. Ressalte-se todavia, que a eficácia vinculante dos direitos 
fundamentais representa um plus relativamente à vinculação dos poderes pú
blicos, inclusive do legislador, às normas constitucionais em geral, como bem 
expressa o princípio da constitucionalidade, que, neste sentido, apresenta uma 
dimensão reforçada quanto aos direitos fundamentais . 
Neste contexto, cumpre referir a paradigmática e multi citada formulação de 
Kruger, no sentido de que hoje não há mais falar em direitos fundamentais na 
medida da lei, mas, sim, em leis apenas na medida dos direitos fundamentais 
( ... ). De pronto, verifica-se que a vinculação aos direitos fundamentais significa 
para o legislador uma limitação material de sua liberdade de conformação no 
âmbito de sua atividade regulamentadora e concretizadora." 

Bruno Nubens Barbosa Miragem (O Direito do Consumidor como Direito 
Fundamental. Revista de Di1-eito do Consumidor, v. 43, p. 111-132), no mesmo sen
tido, leciona: 

"Assim, o direito do consumidor, enquanto direito subjetivo, tem sede constitu
cional e caracteriza-se ontologicamente como direito humano fundamental, to
mado o sujeito titular do direito na sua compreensão finalista, vinculada a uma 
dimensão própria da pessoa humana e de sua necessidade de consumo. Essa 
compreensão do fenômeno, todavia, só é possível de tomarmos a figura do 

consumidor, em sua perspectiva existencial, como um sujeito próprio com ne
cessidades fundamentais. 
Daí por que necessário tomarem-se as determinações legais de uma política 
nacional das relações de consumo (arts. 4° e 5°, do CDC) como uma política de 
defesa dos direitos da própria pessoa, uma vez tutelando - no âmbito próprio 
das relações de consumo - bens jurídicos universais, como a dignidade, a vida, 
a saúde e segurança. ( ... ) Nesse sentido, o ser humano consumidor será, antes 
de tudo, tomado como pessoa humana, tendo esta uma dimensão juridicamen
te protegida no que diz na sua condição de vulnerabilidade em dada relação -
a relação de consumo. 
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( ... ) 
E o Código de Defesa do Consumidor, como iniciativa legislativa de realização 
daquele direito h mano fundamental, uma prestação legislativa do Estado por 
expressa determinação constitucional, deve ser observado, inclusive no seu cará
ter expresso de lei de ordem pública, nessa mesma perspectiva, que determina -
necessariamente - a ótima efetivação dos seus preceitos protetivos e promocionais." 

De fato, a previsão constitucional da defesa do consumidor, como direito huma
no fundamental, o coloca em posição de destaque na ordem jurídica pátria, verdadei
ro parâmetro hermenêutico, reafirmando e consagrando a dignidade da pessoa hu
mana como premissa maior do Estado de direito democrático (CR, art. 1°, lU). 

Enfim, a defesa do consumidor é um dos valores para o pleno desenvolvimento 
da personalidade humana. 

Portanto, a necessidade de obediência ou respeito aos direitos humanos fun
damentais, entre os quais nele se insere a defesa do consumidor, constitui alicerce 
indispensável à construção de um autêntico Estado de Direito Democrático, dignos 
que são de maior proteção constitucional por meio da sua inclusão no elenco das 
cláusulas pétreas (CR, art. 60, §4°). 

E, para regulamentar o preceito constitucional da defesa do consumidor, veio à 
lume o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n. 8.078/90), estabelecendo 

. regras de ordem pública e interesse social (art. 1°) de proteção das relações jurídicas 
de consumo e do próprio consumidor. 

Desenvolvidas tais considerações, impõe analisarmos, na seqüência, o caráter 
principiológico do Código de Defesa do Consumidor. 

111. O CARÁTER PRINCIPIOLÓGICO DO CDC 

o legislador ordinário, atento ao preceito do artigo 5°, XXXII da Constitui
ção da República, editou a Lei Federal n. 8.078/90, que dispõe sobre a proteção e 
defesa do consumidor. Esta lei, com status de Código, estabelece normas de ordem 
pública e interesse social, nos termos do citado art. 5°, XXXII, 170, V, e 48 das 
disposições transitórias. 

Dispõe o art. lodo CDC: 

"O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de 
ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, 
inciso V, da Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias". 

Por normas de ordem pública se entendem as normas inderrogáveis pela von
tade das partes na relação de consumo. O caráter cogente das normas do código está 
bem delineado no capítulo referente às cláusulas abusivas (art. 51), o qual prevê a sua 
nulidade de pleno direito, bem como no art. 39, ao tratar da vedação das práticas 
abusivas. 
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Calha, a propósito, trazer à colação os ensinamentos de Nelson Nery Júnior 
(Aspectos do Processo Civil no Código de Defesa do Consumidor. Revista de Direito 

do Consumidor 1/201, São Paulo: RT): 

"(".) toda a matéria constante do CDC deve ser examinada pelo juiz ex officio, 

independente de pedido da parte, valendo-se frisar que sobre ela não ocorre a 

preclusão, circunstância que propicia seu exame a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, podendo o tribunal, inclusive, decidir com reformatio in pejus permi

tida, já que se trata de questão de ordem pública." 

o art. 10 da Lei n. 8.078/90 constitui a materialização do dirigismo contratual, 
ou seja, o Estado intervindo em determinadas relações jurídicas (contrapondo-se ao libe
ralismo econômico) visando proteger o mais fraco, através de normas cogentes, para regu
lar a relação jurídica de consumo, de modo a que as partes fiquem obrigadas a aceitar o 
que está previsto na lei e não o que está previsto, por ex., no contrato ou na oferta. 

Destaque-se que, hodiernamente, certas relações jurídicas, têm sofrido a inge
rência estatal, sendo certo que muitas vezes o consumidor contrata sob o império da 
necessidade, cedendo às exigências do fornecedor. Daí a premente necessidade do 
estabelecimento de normas cogentes para proteção e defesa do consumidor. 

Por outro lado, ao se falar em interesse social, o código veio para facilitar o acesso 
à justiça dessa massa de consumidores, de modo a lhes possibilitar o enfrentamento ao 
poder econômico e permitir um equilíbrio real na relação jurídica de consumo. 

De efeito, é importante ressaltar que o CDC é lei principiológica, de tal modo 
que todas as leis que se propõem a reger especificamente uma relação de consumo 
devem se subordinar aos seus princípios e direitos, sendo certo que toda norma que 
verse sobre relação específica de consumo (p. ex. planos de saúde, seguros) não tem o 
condão de derrogar direitos e garantias previstos no CDC, cabendo a essas, tão
somente, tratar o setor legislado conforme a norma principiológica. 

Em abono, pertinentes são as lições de Nelson Nery Júnior (Código Brasileiro 

de Difesa do Consumidor Comentado pelos Autores do Anteprojeto, 7. ed., p. 444): 

"O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, é lei principiológica. Não 

é analítica, mas sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-se lei de 

relações de consumo que regulamentasse cada divisão do setor produtivo (au

tomóveis, cosméticos, eletrodomésticos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar 

lei que contivesse preceitos gerais, que fIxasse os princípios fundamentais das 

relações de consumo. É isto que signifIca ser uma lei principiológica. Todas as 

demais leis que se destinarem, de forma específica, a regular determinado setor 

das relações de consumo deverão se submeter aos preceitos gerais da lei 
principiológica, que é o Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, sobrevindo lei que regule, v.g., transportes aéreos, deve obedecer aos 

princípios gerais estabelecidos no CDC. Não pode, por exemplo, essa lei espe
cífIca, setorizada, posterior, estabelecer responsabilidade subjetiva para aci-
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dentes aéreos de consumo, contrariando o sistema principiológico do CDC. 

Como a regra da lei principiológica (CDC), no que toca à reparação dos danos, 

é a responsabilidade objetiva pelo risco da atividade (art. 6°, n. VI, CDC), essa 

regra se impõe a todos os setores da economia nacional, quando se tratar de 

relação de consumo. Destarte, o princípio de que a lei especial derroga a geral 

não se aplica ao caso em análise, porquanto o CDC não é apenas a lei geral das 

relações de consumo, mas, sim, lei principiológica das relações de consumo. 

Pensar-se o contrário é desconhecer o que significa o micros sistema do Código 

de Defesa do Co sumidor, como lei especial sobre relações de consumo e lei 

geral, principiológica, à qual todas as demais leis especiais setorizadas das rela

ções de consumo, presentes e futuras, estão subordinadas." 

Por conseguinte, qualquer legislação infraconstitucional superveniente (leis, 
decretos, portarias, etc.) elaboradas pelos entes da federação deve se subordinar à 
principiologia do CDC, sob pena de inconstitucionalidade. 

IV. O DIREITO À INFORMAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

Destaque-se, neste ponto, que os direitos fundamentais podem ser entendi
dos como aqueles que estão positivados nas normas constitucionais, bem como os 
estabelecidos nas normas infraconstitucionais que a eles se referem, densificando-os 
(cf. Paulo Luiz Netto Lôbo. A informação como direito fundamental do consumi
dor. Revista de Direito do Consumidor, v. 37, p. 62) . 

A Constituição da República inseriu em seu art. 5°, XXXII, como direito 
fundamental, a defesa do consumidor. Reconheceu, assim, o Poder Constituinte 
originário, a vulnerabilidade do consumidor. Previu, também, que o acesso à infor
mação é assegurado a todos (art. 5°, XIV) . 

Frise-se que os direitos do consumidor têm por substrato o interesse público 
social, tendo por escopo proteger relações de consumo transindividuais, sendo mis
ter, pois, fazer inserções no direito público constitucional, já que tais relações não se 
restringem aos sujeitos concretos da aquisição ou utilização de determinado produto, 
mas alcançam a todos que por elas sejam atingidos imediata ou mediatamente. 

Neste sentido, o escólio de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

"Os efeitos do direito à informação não estão contidos, apenas, no âmbito da 

legislação infraconstitucional, pois as constituições mais recentes elevaram-no 

ao nível dos direitos fundamentais. Portanto, não diz respeito apenas à ordem 

privada dos sujeito , mas irradia-se na consideração pública do campo indispo

nível da cidadania ativa, segundo a concepção contemporânea que não a vê 

apenas no exercício do direito oponível ao poder político, mas em face do poder 

econômico." (Op. cit., p. 68.) 

o direito à informação, direito social e econômico por excelência, no âmbito 
do direito do consumidor, refere-se ao fornecedor de produtos e serviços no mercado 
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de consumo, pois corresponde a um dever que lhe é imposto, tendo em vista o exer
cício de atividade econômica lícita. O fornecedor deve proporcionar aos consumido
res informações corretas, claras e precisas sobre os produtos ou serviços que esteja 
ofertando, por meio das quais garantirá o direito fundamental à informação. 

O dever de informação por parte dos fornecedores fundamenta-se nos princí
pios da vulnerabilidade dos consumidores (decorrente do princípio constitucional da 
igualdade) e da transparência das relações de consumo (Lei n. 8.078/90, art. 4°, 
caput), tendo sua origem no princípio da boa-fé objetiva, fundado no dever do for
necedor de transmitir informações precisas e dotadas de veracidade. 

Como muito bem anota Paulo Luiz Netto Lôbo: 

"Cumpre-se o dever de informar quando a informação recebida pelo consumi

dor típico preencha os requisitos de adequação, suficiência e veracidade. Os 
requisitos devem estar interligados. A ausência de qualquer deles importa des
cumprimento do dever de informar. 

A adequação diz com os meios de informação utilizados e com o respectivo 
conteúdo. 

( ... ) A suficiência relaciona-se com a completude e integralidade da informação. 

( ... ) A veracidade é o terceiro dos mais importantes requisitos do dever de 
informar. Considera-se veraz a informação correspondente às reais característi

cas do produto e do serviço, além dos dados corretos acerca de composição, 
conteúdo, preço, prazos, garantias e riscos. A publicidade não verdadeira, ou 
parcialmente verdadeira, é considerada enganosa e o direito do consumidor 
destina especial atenção a suas conseqüências." (Op. cit., p. 68.) 

Cabe destacar a definição de vulnerabilidade apresentada por Paulo Valério 
dal Pai Moraes (cf. Código de Defesa do Consumidor- O princípio da vulnerabilidade, 
1999, p. 96): 

"Vulnerabilidade é, então, o princípio pelo qual o sistema jurídico positivado 
brasileiro reconhece a qualidade daquele ou daqueles sujeitos mais fracos na 

relação de consumo, tendo em vista a possibilidade de que venham a ser ofen
didos ou feridos, na sua incolumidade física ou psíquica, bem como no âmbito 

econômico, por parte do sujeito mais potente da mesma relação." 

Ressalte-se que a vulnerabilidade reconhecida constitucionalmente (CF, art. 5°, 
XXXII) e densificada pelo legislador ordinário (Lei n. 8.078/90, art. 4°, I) é universal, 
constituindo-se como a espinha dorsal da proteção do consumidor, sendo a baliza 
mestra do sistema consumerista brasileiro o reconhecimento da subordinação do con
sumidor - pelo fornecedor - através do controle das necessidades de consumo. 

São lições de Paulo Luiz Netto Lôbo: 

"( ... ) A presunção de vulnerabilidade jurídica impõe ao direito a imensa tarefa 
de estabelecer o equilíbrio material nas relações de consumo. O acesso à infor-
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mação, em especial, é indeclinável, para que o consumidor possa exerceu dig
namente o direito de escolha, máxime quando as necessidades não são apenas 

reais, mas induzidas pela publicidade massificada." (Op. cit., p. 60.) 

Verifica-se, nesse ponto, a ligação existente entre a vulnerabilidade e o direito 
fundamental à informação. Se o consumidor é a parte vulnerável da relação de consu
mo, cabe ao fornecedor informá-lo de forma clara, correta, precisa e ostensiva sobre 
os produtos e serviços ofertados. Caso a informação seja enganosa ou insuficiente, 
estará violado o direito à informação. 

Tal direito revela-se de tamanha importância na medida em que garante a igual
dade material na relação de cons mo, pois se o consumidor não tiver acesso às informa
ções ou se as mesmas forem insuficientes, não haverá liberdade de escolha nem de 
consentimento nas contratações, conforme dispõe o direito básico previsto no art. 6°, 
lI, da Lei n. 8.078/90, gerando, pois, odiosa iniqüidade e desequilíbrio contratual. 

Neste passo, o direito à informação afigura-se como direito social e econômico 
fundamental dos consumidores, tendo em mira a diminuição da vulnerabilidade do 
consumidor no mercado, gozando tal proteção de matriz constitucional, sendo 
densificada pelo legislador ordinário ao regulamentar - por determinação do Poder 
Constituinte (ADCT, art. 48) - o alcance e o limite deste direito através da edição da 
Lei n. 8.078/90, norma principiológica regulamentadora da defesa do consumidor. 

V. O DIREITO À INFORMAÇÃO NO CDC E A NECESSIDADE DE PRECIFI
CAÇÃO INDIVIDUAL DOS PRODUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 6°, 
111 E 31 

o consumidor, como cediço, tem, no rol dos direitos básicos previstos na Lei 
n. 8.078/90, o direito à "informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 
serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, quali
dade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem" (art. 6°, IlI). 

Esse direito, reconhecid pela doutrina, nada mais representa do que a 
materialização de um dos objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, 
qual seja "a transparência e harmonia das relações de consumo" (art. 4°, caput). 

Tal objetivo atinge a sua concretude máxima quando o Código de Defesa do 
Consumidor dispõe que 

"a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas caracte
rísticas, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de valida
de e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 

saúde e segurança dos consumidores" (Lei n. 8.078/90, art. 31). 

Discorrendo sobre o dever de informar, a eminente civilista pátria Cláudia 
Lima Marques (Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. 3. ed., São Paulo: RT, 1998, p. 325) leciona: 
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"O dever de informar passa a representar, no sistema do CDC, um verdadeiro 

dever essencial, dever básico (art. 6°, inciso IIl) para a harmonia e transparên

cia das relações de consumo. O dever de informar passa a ser natural na ativi

dade de fomento ao consumo, na atividade de toda a cadeia de fornecedores, é 

verdadeiro ônus atribuído aos fornecedores, parceiros contratuais ou não do 

consumidor." 

Sobre a amplitude do dever de informar, pontifica a ilustre autora: 

"Enquanto tratado como simples dever secundário pela doutrina contratual, o 
dever de indicação e esclarecimento tinha sua origem somente no princípio 

jurisprudencial de boa-fé e só atingia determinadas circunstâncias considera

das pelo Judiciário como relevantes contratualmente. Era um dever de coopera

ção entre os contratantes, portanto, restrito pelos interesses individuais (e co
merciais) de cada um. No sistema do CDC este dever assume proporções de 

dever básico, verdadeiro ônus imposto aos fornecedores, obrigação agora legal, 
cabendo ao art. 31 do CDC determinar quais os aspectos relevantes a serem 
obrigatoriamente informados." (Op. cit., p. 325-326.) 

Por seu turno, o Decreto Federal n. 2.181/97, que regulamenta a Lei n. 8.078/ 

90 e dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
define como prática abusiva a que não observa as normas do Código de Defesa do 
Consumidor e as previstas na legislação complementar (art. 18, caput, P parte). E, 

no inciso I do art. 13, tipifica como prática infrativa "ofertar produtos ou serviços 

sem as informações corretas, claras, precisas e ostensivas, em língua portuguesa, sobre 

suas características, qualidade, quantidade, composição, preço, condições de paga

mento, juros, encargos, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados 
relevantes" (art. 13, I). 

A clareza dos dispositivos citados é suficiente para demonstrar o direito subje

tivo dos consumidores à informação. 

Com base nessas normas, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumi
dor (DPDC), órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e 

vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), com 

atribuições para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de 

Defesa do Consumidor, no âmbito federal (art. 13, X, do Decreto n. 2.181/97), 
determinara aos estabelecimentos comerciais a afixação do preço à vista, no prazo de 

cinco dias, através de etiquetas e similares, diretamente nos bens expostos a venda, fa
zendo constar os seus preços a vista em caracteres legíveis, independentemente de outra 
modalidade de pagamento. 

O termo final desse prazo expirou-se em 11/09/98, conforme decisão do 

Ministro da Justiça, a qual também orientou todo o Sistema Nacional de Defesa do 
Consumidor a agir de acordo com a citada determinação do Departamento de Prote
ção e Defesa do Consumidor. 
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Tal determinação, embora tenha sido objeto de ações judiciais, acabou por 
prevalecer na doutrina e na jurisprudência, especialmente nos julgados do Superior 
Tribunal de Justiça, por força de sua missão de interpretar a lei federal . 

Sucede, no entanto, que a lei federal de precificação (Lei n. 10.962/04), ao 
regular a matéria, como relatado linhas atrás, facultou, aos supermercados e estabele
cimentos congêneres, utilizar as seguintes formas de precificação, alternativamente: 
a) etiquetação direta dos preços nos produtos; b) código referencial; c) código de 
barras; d) relação de preços, se impossível a utilização dos demais. 

Nesse tópico, a questão a er discutida é saber se a lei federal de precificação se 
harmoniza com os objetivos, princípios e regras de defesa do consumidor, e, portan
to, pode conviver com o Código de Defesa do Consumidor; ou, ao revés, deve ter os 
seus efeitos afastados pelo mesmo. 

Isso porque, tendo fundamento constitucional, o princípio da defesa do con
sumidor foi inserido dentro de uma ampla política pública, como defende, em belo 
estudo, Olga Maria do VaI, citando Fábio Konder Comparato (cf. Política Nacional 
das Relações de Consumo. Revista de Direito do Consumidor, p. 74): 

"No mesmo sentido, o entendimento de Fábio Konder Comparato, que assim 

se manifesta: "a defesa do consumidor é, indubitavelmente, um tipo de princí

pio-programa, tendo por objeto uma ampla política pública (publie poliey). A 

expressão designa um programa de ação de interesse público. Como todo pro

grama de ação, a política pública desenvolve uma atividade, i.é., uma série 

organizada de ações, para a consecução de uma finalidade, imposta na lei ou na 

Constituição. A imposição constitucional ou legal de políticas é feita, portanto, 

por meio das chamadas 'normas-objetivo'." 

Ainda, estabelecido que o art. 4° do Código de Defesa do Consumidor, tendo 
por objeto a Política Nacional das Relações de Consumo, é composto de normas
objetivo (normas programáticas), a ilustre autora, citando Canotilho, arremata: 

"Concretizando melhor, a positividade jurídico-constitucional das normas 

programáticas significa fundamentalmente: 1) Vinculação do legislador, de for

ma permanente, à sua realização (imposição constitucional). 2) Como diretivas 

materiais permanentes, elas vinculam positivamente todos os órgãos 

concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração em qualquer dos 

momentos da atividade concretizadora (legislação, execução, jurisdição) . 3) 

Como limites negativos, justificam a eventual censura, sob a forma de 

inconstitucionalidade, em relação a atos que as contrariam." (Op. eit., p. 75 .) 

Saliente-se que todo o sistema de proteção e defesa do consumidor, institu
ído pelo Código de Defesa do Consumidor, traz, em si mesmo, os objetivos que a 
Política Nacional das Relações de Consumo deve alcançar (o atendimento das ne
cessidades dos consumidores) e o princípio básico que norteia todas as suas nor-

880 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO 



DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR À LUZ DA LEI FEDERAL N. 10.962/04 

mas, qual seja o princípio que reconhece a vulnerabilidade do consumidor. Por 
isso, a ação legislativa, judiciária e administrativa dos poderes e órgãos públicos 
devem reconhecê-la e operar para a sua compensação no mercado de consumo e 
não para o seu incentivo. 

O princípio da vulnerabilidade do consumidor, não obstante permear todas as 
normas de defesa do consumidor, pode ser bem compreendido no princípio que vela 
pela harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e 
compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento 
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a 
ordem econômica (CR, art. 170), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas rela
ções entre consumidores e fornecedores (Lei n. 8.078/90, art. 4°, IIl) . 

Assim, pode-se afirmar que a lei federal de precificação, ao facultar aos super
mercados e estabelecimentos congêneres a informação dos preços de seus produtos e 
serviços através do código de barras (código referencial ou relação de preços, que lhes 
são decorrentes), admitiu instrumento de inovação tecnológica, diretamente voltado 
às necessidades do fornecedor (por meio dele exerce o controle de seus produtos), em 
situação fática que não poderia comportá-lo, por ofensiva aos princípios do equilí
brio e da boa-fé que limitam a sua aplicação nas relações de consumo, por exigência 
do art. 4°, inciso III do Código de Defesa do Consumidor. 

Nesse sentido, é clara a lição de Ricardo Hasson Sayeg (Práticas Comerciais 
Abusivas". São Paulo: Revista dos Tribunais, Revista de Direito do Consumidor, v. 
7, p. 42): 

"Diante do que foi analisado, percebe-se que entre os direitos do fornecedor e 

os direi tos do consumidor existe uma linha divisória que não permite um preva

lecer sobre o outro. Tanto que, o inc. In do art. 4° do CDC estabelece como 

princípio a harmonização dos interesses dos participantes das relações de con

sumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de 

desenvolvimento econômico tecnológico, de modo a viabilizar os princípios aos 

quais se funda a ordem econômica, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas 

relações entre o fornecedor e o consumidor, o que chamaremos de princípio da 

compatibilidade nas relações de consumo." 

Portanto, com a edição da lei de precificação, o legislador federal, em resumo, 
permitiu a adoção de um critério de precificação que aumenta a desigualdade entre 
as partes contratantes, conduz ao desequilíbrio contratual, incentiva a prática de atos 
de má-fé, na medida em que facilita os abusos dos maus fornecedores (é praticamen
te impossível o consumidor perceber, por ex., que o preço da gôndola é menor que o 
do caixa) e, o que é pior, admite que a lei possa ser instrumento da prática de lesão 
aos direitos dos consumidores, que, como visto, todo o sistema de defesa do consu
midor quer evitar. 

Ao exigir total transparência na informação dos preços dos bens de consumo 
(e outros dados informativos), o Código de Defesa do Consumidor determina, de 
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modo imperativo, que "a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegu
rar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre 
suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 
validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à 
saúde e segurança dos consumidores" (Lei n. 8.078/90, art. 31). 

Antônio Geraldo da Cunha (Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1982) ensina que a expressão "correta" deriva do latim 
correctus e significa "sem erro". "Clara", por seu turno, vem do latim clarus, e tem 
como sinônimos "nítida", "inteligível", "manifesta", "pública" e "notória". Já a expres
são "precisa" (do latim praecisus) remete o intérprete à noção de "exata". E, finalizan
do, a expressão "ostensiva", do latim ostentare, demonstra o que "mostra", "exibe", 
"alardeia" . 

Disso resulta que para alcançar a transparência que o Código de Defesa do 
Consumidor exige, somente o critério da precificação pela "inserção da etiqueta no 
próprio produto", cumpre a função social exigida na lei consumerista. 

Se os itens exigidos no art. 31 do Código de Defesa do Consumidor, 
como, por exemplo, "características, qualidades, quantidade, composição ... " vêm 
inseridos diretamente no produto, por que o item "preço" pode vir não de ma
neira direta, mas sugerida por um código (referencial ou de barras) ou por uma 
relação de preços, que na sua apresentação, também é representada de modo 
indireto? 

Codificar é, à luz do Novo Aurélio - O Dicionário da Língua Portuguesa -
"modificar informação reversivelmente, através de código que a torna ininteligível", o 
que, por si só, é incompatível com a letra do art. 31, que determina que as informa
ções devem ser claras (nítidas, inteligíveis, manifestas, públicas e notórias), ostensivas 

(que mostram, exibem, alardeiam). Representar a informação de preço através de 
sistema alfanumérico, mesmo que as seqüências possam ser lidas mediante dispositi
vo eletrônico de leitura óptica, é utilizar-se de um código para que se chegue a outro 
código, que é a Língua Portuguesa. O mesmo raciocínio pode ser aplicado em rela
ção ao código referencial ou aqueles utilizados na relação de preços. Em suma, o 
código referencial ou de barras não é a marcação direta de preço, mas a representação 
desta, já que precisa sofrer a decodificação. 

Dentre as inúmeras lesões que o consumidor poderá sofrer, caso o preço 
não esteja afixado diretamente no produto, podemos citar: a) adquirir produtos 
com preço maior ao declarado na gôndola; b) remarcação dos bens de consumo, 
para maior, durante a compra, sabido que ele tem o direito de adquiri-los pelo 
preço ofertado no momento de entrada no estabelecimento; c) adquirir produtos 
com falso entendimento quanto aos preços, especialmente nos casos em que os 
preços das gôndolas informam preços de um produto, com inúmeras especificações; 
d) adquirir produtos com falso entendimento quanto aos preços, especialmente 
nos casos em que os preços das gôndolas estão distantes dos produtos a que se 
referem; e) não constatar a remarcação dos preços; f) o impedimento à verifica
ção, em casa, dos preços. 
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VI. O TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL DISPENSADO À PREClFICAÇÃO 

Os Tribunais pátrios já enfrentaram o tema: 

"PROCESSO CIVIL - CONSTITUCIONAL - DIREITO DO CON
SUMIDOR - MANDADO DE SEGURANÇA - CÓDIGO DE DEFE
SA DO CONSUMIDOR - ART. 6°, INCISO IlI, E ART. 31 - DECRE
TO N. 90.595/84- PORTARIA SUPER 02/96 DA EXTINTA SUNAB
SISTEMA DE CÓDIGO DE BARRAS PARA INDICAR OS PREÇOS 
DAS MERCADORIAS - SUPERMERCADOS - PROCESSO ADMI
NIsTRATIvo N . 08012.001556/98-18 - ADOçÃO EM CARÁTER 
ALTERNATIVO: DE AFIXAÇÃO DIRETA, NOS BENS EXPOSTOS 
À VENDA, MEDIANTE ETIQUETAS OU SIMILARES, DO RES
PECTIVO PREÇO À VISTA; OU, NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA 
DE CÓDIGO DE BARRAS (DEC. 90.595/84), PROCEDERÀINFOR

MAÇÃO DOS PREÇOS DAS MERCADORIAS EM LISTA APOSTA 
EM LOCAL VISÍVEL AO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE DIREI
TO LÍQUIDO E CERTO - DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA
DIREITO DO CONSUMIDOR À INFORMAÇÃO ADEQUADA E 
CLARA - SEGURANÇA DENEGADA - I - É necessária a colocação de 

etiquetas em todos os produtos, mesmo se adotado mecanismo de código de barras 

com os esclarecimentos nas gôndolas correspondentes. II - Por ser assegurado ao 
consumidor o direito de informação adequada e clara sobre os diferentes produ
tos e serviços, não há que se falar em 'intervenção abusiva no domínio econômi
co', com desrespeito aos arts. 1°, IV, 170, caput e inciso II e 174, caput, todos da 
C.F/88, porque incensurável o despacho proferido pelo Excelentíssimo Minis
tro de Estado da Justiça, publicado no DO 1, de 14-08-98. III - O poder 
hierárquico exercido pelo Ministro de Estado daJustiça teve por objetivo coor
denar as atividades administrativas, no âmbito interno, e, assim o fez, na moda
lidade 'revisão', bem como no exercício de poder de polícia, limitando direitos 
individuais em benefício da coletividade. IV - É inerente à natureza normativa 

do despacho a repercussão em casos análogos, sendo mero sofisma a conclusão 
de seu caráter erga omnes, porque o ato administrativo é ordinatório, sem inva
são de competência legislativa da União." (STJ - MS 5943 - DF, rel. Min. 
Nancy Andrighi, laS ., Dj U27/03/00, p. 59) 
"MANDADO DE SEGURANÇA - SISTEMA NACIONAL DE DE
FESA DO CONSUMIDOR - ATO DE MINISTRO DA JUSTIÇA 
PRAZO PARA FIXAÇÃO DE PREÇOS DIRETAMENTE NOS PRO
DUTOS COLOCADOS À VENDA - LEGALIDADE - C. F., ART. 5°, 
XXXII - LEIS N. 8.078/90 E 8.884/94 - DECRETOS N . 90.595//84 E 
2.181/97 -1. Ato ministerial com sustentamento nos elementos essenciais da 
competência, motivação e finalidade, assinalado que a causa amolda-se ao 
objeto, forte no conteúdo, não pode ser acoimado de ilegal. 2. A fixação dos 
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preços diretamente nos produtos colocados à venda, simultaneamente utilizan

do-se a impressão e/ou código de barras, exigência protetora do direito do 
consumidor, firmada por autoridade competente e filiada à legislação de regên
cia, não constitui ato ilegal. O prazo decorre da necessidade de concretizar-se 

execução eficiente, travando retardamento contrário ao interesse público. 3. 

Segurança denegada". (ST] - MS 6055 - DF, reI. Min. Milton Luiz Pereira, 
1 a S., DjU22/05/00 - p. 63) 

Não há dúvida, pois, que todos os estabelecimentos comerciais - sem exceção 
- devem fornecer aos consumidores informações adequadas, claras, corretas, precisas 
e ostensivas sobre os preços em cada produto ou serviço exposto à venda. 

VII. CONCLUSÃO 

De tudo o quanto exposto, apresentamos as seguintes propostas, a título de 
conclusão, a serem submetidas ao XVI Congresso Nacional do Ministério Púlico: 

a) A atuação do poder legislativo, com a edição da lei federal n. 10.962/04, não 
garante, de forma plena, a efetivação do direito fundamental da defesa do consumidor, 
porque vai de encontro às disposições de ordem pública previstas no código consumerista 
e à sua principiologia, mormente no que diz respeito ao direito à informação. 

b) Os dispositivos da Lei Federal n. 10.962/04 negam o direito básico e fun
damental do consumidor à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 
e serviços (CR, art. 5° e Lei n. 8.078/90, art. 6°, IH, e 31), implicando em danos a 
todos os consumidores, os quais terão dificuldade em identificar os preços direta
mente nos produtos. 

c) O direito do consumidor atua no mundo real, buscando evitar ou reparar 
lesões aos direitos da parte vulnerável das relações de consumo. 

d) Para tanto, utiliza princípios e objetivos que orientam da Política Nacional 
das Relações de Consumo, verdadeiras normas-objetivo de caráter imperativo e ob
servância pelo Estado, cujo fundamento se encontra na CF e no CDC (art. 5, XXXII 
e CDC, art. 4°). 

e) O Poder Judiciário como poder estatal, deve refutar os textos legais que, não 
observando princípios e objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo e 
em se apoiando em ficções jurídicas, desconheçam a situação de vulnerabilidade do 
consumidor e possam legitimar lesões a seus direitos. 
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CONVERSÃO DAS MULTAS AMBIENTAIS EM 
SERViÇOS DE PRESERVAÇÃO, MELHORIA E 
RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO 
AMBIENTE - APONTAMENTOS E BREVES 

REFLEXÕES* 

Marta Moriya Loyola, Ricardo Rangel de Andrade 

Promotora de Justiça /GO, Promotor de Justiça/GO 

INTRODUÇÃO 

Aos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, compete lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo adminis
trativo na hipótese de ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, pro
moção, proteção e recuperação do meio ambiente.1 As infrações ambientais são apura
das em processos administrativos próprios, os quais deverão observar necessariamente 
os princípios da legalidade e moralidade, e podem ser punidas em conformidade com 
as sanções previstas no artigo 72 da Lei n. 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais). 

Contudo, no exercício dessa incumbência, alguns órgãos ambientais, com fun
damento no artigo 72, § 4° da Lei n. 9.605/98 e no artigo 2, § 4° do Decreto n. 
3.179/99 - que facultam a conversão da multa simples "em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente" - têm convertido multas em 
bens e serviços de maneira ilegítima e ilegal, em detrimento do erário, da probidade 
da administração e do meio ambiente. 

A presente tese, portanto, versa sobre essa conversão e visa analisar algumas 
questões controvertidas, ressaltar sucintamente aspectos legais e regulamentares im
portantes, bem como delimitar o "espectro" legal a ser compulsoriamente observado 
pelos órgãos ambientais competentes. 

1. DA ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DAS MULTAS EM BENS OU 
SERViÇOS QUE NÃO VISEM DIRETAMENTE À PRESERVAÇÃO, 
MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE. 
DO DESRESPEITO À LEI DE LICITAÇÕES (LEI N. 8.666/93) 

o artigo 72, § 4° da Lei n . 9.605/98 e o artigo 2°, § 4° do Decreto n. 
3.179/99, dispõem que "a multa simples pode ser convertida em serviços de pre-

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Cf. art. 70 da Lei n. 9.605/98. 
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servação, melhoria e recupera ão da qualidade do meio ambiente". Por óbvio, a 
conversão de multas em bens ou serviços que não visem à preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade do meio ambiente não encontra respaldo legal. Vale res
saltar que a referida lei e o decreto que a regulamenta não se referem, em nenhum 
momento, a bens, bem como restringem a natureza do serviço a ser objeto de 
conversão, ou seja, não podem ser serviços de qualquer natureza, mas tão-somente 
aqueles diretamente destinados à preservação, melhoria e recuperação da qualidade 
do meio ambiente. 

Não é possível admitir-se, portanto, sobretudo a pretexto de "fortalecimento 
institucional", a conversão da multa em bens destinados ao próprio órgão responsável 
pela autuação. A par da ausência de autorização na Lei n o 9.605/98 (Lei de Crimes 
Ambientais), tal "conversão" também não encontra guarida nas hipóteses de dispensa 
e inexigibilidade de licitação previstas na Lei de Licitações. 

A dispensa de licitação assim como a inexigibilidade são situações excepcio
nais. A regra geral impõe o dever de licitar. Trata-se de normas injuntivas ou 
cogentes, de obrigatoriedade imediata, insuscetíveis de transação ou derrogação 
pelas partes. A própria licitação constitui um princípio a que se vincula a Admi
nistração Pública, sendo uma decorrência do princípio da indisponibilidade do 
interesse público . 

A conversão da multa, nos moldes previstos pela legislação, não objetiva a 
destinação de bens ou a prestação de serviços úteis ao órgão ambiental. Os serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente se consubstanciam 
na reparação direta e imediata de danos ambientais, e não na reparação indireta e 
medita. Sua concretização, dessa forma, somente pode se dar por meio de programas 
oficiais e projetos ambientais a serem custeados pelo autuado, bem como pressupõe a 
comprovação de impossibilidade de aporte de recursos orçamentários e financeiros 
no orçamento geral do Estado ou outra fonte de receita. 

2. DA IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DA MULTA EM SERViÇOS 
NA HIPÓTESE DE SER PossíVEL A RECUPERAÇÃO OU INDENIZAÇÃO 
AMBIENTAL 

Entende-se por conversão da multa transformar a multa pecuniária simples 
em prestação de serviços, quando não for possível a recuperação ou indenização 
ambiental,2 até porque, em se tratando de danos ambientais, a reparação específica é 
prioritária e até mesmo indisponível, enquanto que a conversão da multa é excepci
onal. Dessa maneira, é inequív ca a impossibilidade de conversão da multa oriunda 
de infrações administrativas ambientais que se caracterizem como infrações de dano. 
A natureza da degradação ambiental própria desse tipo de infração se sujeita neces
sariamente à imprescindível recuperação/reparação do meio ambiente. 

2 Cf. art. 20 , inciso III da Instmção Normativa n. 10/2003 expedida pelo IBAMA. 
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3. DA IMPOSSIBILIDADE DA EXTINÇÃO E QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO 
PECUNIÁRIA ANTES DA ADOÇÃO DE MEDIDAS ESPECíFICAS PARA 
FAZER CESSAR OU CORRIGIR A DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DA 
INDEVIDA E INTEMPESTIVA REDUÇÃO DA MULTA 

o artigo 72 da Lei n. 9.605/98 e o artigo 2° do Decreto n. 3.179/99 prevêem 
como sanções passíveis de serem aplicadas as multas (simples ou diária), que "podem 
ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator por termo de compromisso apro
vado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas específicas, para 
fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental" e que somente após "cumpridas inte
gralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em noventa 
por cento do valor atualizado monetariamente" (cf. artigo 60, caput e § 3°, do De
creto n. 3.179/99) .3 

A recuperação ou indenização ambiental quando o infrator "obrigar-se à ado
ção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental" não 
implica quitação e extinção integral dos débitos após a celebração do termo de com
promisso a que se refere a lei. A norma supramencionada possibilita tão-somente a 
"suspensão" da exigibilidade da multa. Ao se admitir o contrário (extinção da multa) 
vislumbrar-se-ia, sem amparo legal, uma autêntica dação em pagamento. Com efei
to, o ato ou efeito de converter não guarda qualquer co-relação ou compreensão 
similar com "dação em pagamento". São palavras de natureza jurídica e significados 
totalmente distintos e cujos efeitos jurídicos são igualmente diversos. 

A redução da multa, por sua vez, pressupõe o cumprimento integral das obri
gações assumidas pelo infrator em termo de compromisso aprovado pela autoridade 
competente. Uma vez que a conversão da multa em serviços deve ser embasada em 
programas oficiais e projetos ambientais a serem custeados pelo autuado, conclui-se 
que o objeto do termo de compromisso somente pode tratar de obrigações relativas à 
recuperação e/ou indenização dos danos ambientais, vale dizer, o termo de compromis

so não é instrumento hábil para materializar a conversão da multa. 
Dessa maneira, não há previsão legal de redução da multa quando ocorrer sua 

conversão "em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio 
ambiente", posto que o termo de compromisso, inaplicável nesta hipótese, é pressupos
to condicionante e inafastável à redução da multa. Qyando admissível a redução da 
multa - nas hipóteses em que seja possível recuperação ou indenização ambiental - é 

3 Art. 60. As multas previstas neste Decreto podem ter a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, 
por termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de medidas 
específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental. 
§ 1° A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a apresentação de projeto técnico 
de reparação do dano. 
§ 2° A autoridade competente pode dispensar o infrator de apresentação de projeto técnico, na 
hipótese em que a reparação não o exigir. 
§ 3° Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa será reduzida em 
noventa por cento do valor atualizado monetariamente. 
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importante frisar que não pode ocorrer antes do cumprimento integral das obriga
ções assumidas, sob pena de violar expressa disposição legal a qual que somente auto
riza a redução "após cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator", 
ou seja, após a efetiva recuperação do meio ambiente degradado. 

Evidencia-se, dessa forma, que a indevida e/ou intempestiva redução da multa 
causa enriquecimento ilícito de terceiros (infratores duplamente beneficiados: redu
ção indevida e desobrigação em relação a recuperar o meio ambiente) e prejuízo ao 
meio ambiente, posto que resta, de maneira inequívoca, não recuperado e/ou indeni
zado o meio ambiente. 

4. DA DESTINAÇÃO LEGAL DOS VALORES PROVENIENTES DAS MULTAS 
E DO DESVIO DE FINALIDADE DOS TERMOS DE COMPROMISSO 

Os valores provenientes das multas aplicadas a título de sanção administrativa 
têm destinação específica disciplinada em lei. O artigo 73 Lei n. 9.605/98 (Lei de 
Crimes Ambientais) estabelece expressamente que 

"os valores arrecadados em pagamento de multas por infração ambiental serão 

revertidos ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, criado pela Lei n. 7.797, de 

10 de julho de 1989, Fundo Naval, criado pelo Decreto n. 20.923, de 8 de 

janeiro de 1932, fundos estaduais ou municipais de meio ambiente ou correlatos, 

conforme dispuser o órgão arrecadador." 

Assim sendo, a alegada "reparação indireta", em benefício de terceiros ou do 
próprio órgão ambiental, concernentes a bens e serviços provenientes das conversões 
das multas ambientais, fere indubitavelmente os princípios da legalidade e da 
moralidade. A pretexto de melhor equipar o órgão ambiental e seus servidores, não se 
pode violar a lei. 

Ao órgão ambiental compete observar em relação à fiscalização, lançamentos, 
cobrança e recolhimento de obrigações e créditos, principais ou acessórios, previstos 
na legislação, os procedimentos tributário-administrativos e execuções judiciais-fis
cais da dívida ativa também constantes da legislação. 

A utilização da faculdade prevista na lei ("conversão" da multa em serviços) de 
forma indiscriminada e exclusivamente arrecadatória esvazia seu efeito pedagógico e 
faz tabula rasa da própria razão de ser e primeira da aplicação das multas por violação 
à legislação ambiental: preservação e recuperação do meio ambiente. A multa não 
pode e nem deve fazer as vezes do tributo que tem por finalidade o suprimento de 
recursos financeiros de que o Estado necessita, e por isso mesmo constitui uma recei
ta ordinária. A multa não tem por finalidade a produção de receita pública, e sim 
desestimular o comportamento que configura sua hipótese de incidência, e por isso 
mesmo constitui uma receita extraordinária ou eventual. 

Além disso, convertendo-se a multa em bens ou serviços de alguma forma 
relacionados às atividades do infrator proporcionar-se-ia indubitável e significativa 
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vantagem econômica ao autuado, que certamente despenderia apenas uma pequena 
fração do valor total da multa a qual restaria, em grande parte, perdoada. Por outro 
lado, os órgãos ambientais poderiam deixar até mesmo de realizar licitações e direcionar 
seus "fornecedores' no cadastro das empresas multadas por violação à legislação 
ambiental, enquanto que, concomitantemente, as dotações orçamentárias para os 
órgãos ambientais passariam a ser gradativamente reduzidas. 

Por fim, o não repassasse ao Fundos Nacional, Estaduais e Municipais do 
Meio Ambiente, dos valores provenientes das multas imputadas como sanção nos 
casos de infrações administrativas, causa direta e indiretamente graves prejuízo aos 
projetos e programas de preservação, recuperação e defesa do meio ambiente, uma 
vez que impossibilita a sua execução por falta de recursos. 

5. DA OMISSÃO DE COMUNICAÇÃO DE CRIME: AUSÊNCIA DE 
REMESSA DOS AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS POR VIOLAÇÃO 
À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO A FIM DE 
QUE SE POSSA APURAR EVENTUAL RESPONSABILIDADE CRIMINAL 
DOS INFRATORES 

Outro aspecto importante, embora seja periférico ao objeto da presente tese, 
mas afeto ao cumprimento da função institucional do M inistério Público, é a remes
sa ao Parquet dos autos de infração ambiental devidamente lavrados - os quais, em 
sua expressiva maioria, noticiam a prática de conduta criminosa. 

A omissão de comunicação de infração penal inviabiliza a eventual 
responsabilização dos infratores na seara criminal, assim como a instauração de inqu
éritos civis e, consequentemente, a propositura de ações civis públicas visando à repa
ração dos danos ambientais. O Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de contravenções 
penais), em seu capítulo VIII, que disciplina as contravenções referentes à Adminis
tração Pública, prevê, inclusive, a figura da contravenção de "omissão de comunica
ção de crime", consistente em: 

"Art. 66. Deixar de comunicar à autoridade competente: 
I - crime de ação pública, de que teve conhecimento no exercício de função 
pública, desde que a ação penal não dependa de representação". 

Dessa maneira, a ausência de remessa dos autos de infração ao Ministério Püblico 
prejudica e inviabiliza a responsabilização criminal de infratores, bem como a 
propositura de ações civis públicas, em detrimento, obviamente, do meio ambiente e 
da probidade da Administração Pública. 

6. CONCLUSÃO 

a) A conversão da multa em bens de qualquer natureza ou em serviços que não 
visem à preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente configu
ra fraude à licitação e causa enriquecimento ilícito de terceiros; 
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b) A conversão da multa em serviços deve necessariamente estar consubstanciada 
em programas oficiais ou em projetos a serem custeados pelo autuado; 

c) A conversão da multa em serviços somente pode ocorrer quando não for 
possível a recuperação ou indenização ambiental; 

d) A recuperação ou indenização ambiental quando o infrator "obrigar-se à 
adoção de medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação ambiental" 
não implica quitação e extinção integral dos débitos após a celebração do termo de 

compromisso. Possibilita tão-somente a "suspensão" da exigibilidade da multa; 
e) A redução da multa pressupõe o cumprimento integral das obrigações assu

midas pelo infrator em termo de compromisso cujo objeto somente pode tratar de 
obrigações relativas à recuperação e/ou indenização dos danos ambientais, vale dizer, 
o termo de compromisso não é instrumento hábil para materializar a conversão da mul
ta; 

f) Não há previsão legal de redução da multa quando ocorrer sua conversão 
"em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente", 
posto que o termo de compromisso, inaplicável nestas hipóteses, é pressuposto 
condicionante e inafastável à redução da multa; 

g) A indevida e/ou intempestiva redução da multa causa enriquecimento ilíci
to de terceiros (infratores duplamente beneficiados: redução indevida e desobrigação 
em relação a recuperar o meio ambiente) e prejuízo ao meio ambiente, posto que 
resta, de maneira inequívoca, não recuperado e/ou indenizado o meio ambiente; 

h) Os valores provenientes das multas ambientais devem ser revertidos aos 
Fundos Nacional, Estaduais e Municipais de Meio Ambiente; 

i) A multa não pode e nem deve fazer as vezes de tributo, ou seja, como meio 
instrumento preponderantemente arrecadatório; 

g) O órgão ambiental deve possuir banco de dados informatizados contendo a 
relação das conversões de multas em serviços de preservação, melhoria e recuperação 
da qualidade do meio ambiente, bem como a relação do cumprimento das obrigações 
assumidas pelos autuados e compromissários, e 

h) O órgão ambiental deve remeter ao Ministério Público ou autos de infração 
lavrados por violação à legislação ambiental para que se possa viabilizar eventual 
responsabilização criminal dos infratores e propositura de ações civis públicas. 
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o LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE POSSES 
RURAIS NA AMAZÔNIA * 

Patrícia de Amorim Rego,1 leila Araújo de Medeiros,2 
Márcia Regina Pereira,3 Meri Cristina Amaral Gonçalves4 

1. INTRODUÇÃO 

A intenção do presente estudo não é, absolutamente, fazer uma incursão teó
rica acerca do instituto jurídico da posse, tema repleto de controvérsias. Tampouco 
se propõe a aprofundar o licenciamento ambiental per si, outro instituto suficiente
mente polêmico. O objetivo é, tão somente, a partir de uma visão crítica e menos 
dogmática do Direito, fazer uma reflexão acerca das normas positivadas que regem os 
referidos institutos e a sua implementação na realidade amazônica, tendo como refe
rência as experiências vivenciadas no âmbito do Ministério Público do Estado do 
Acre, na prática de mediação de conflitos sócio-ambientais, envolvendo posseiros de 
áreas rurais. 

2. EXPOSiÇÃO 

O conceito de posse rural tem encerrado inúmeras discussões, suscitando as 
mais divergentes opiniões no campo doutrinário. É um conceito que desde a sua 
origem no Direito Romano vem se transformado bastante e de lá para cá muito 
evolui, mas foi no século XIX que surgiram as duas grandes teorias que influencia-

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Bacharel em Direito pela UFRN, Coordenadora da Coordenadoria de D efesa do Meio Ambiente, 

Conflitos Agrários, Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público do 
Estado do Acre e aluna regular do Curso de Mestrado em Direito Internacional da UFSC. 

2 Bacharel em Engenharia Agrícola pela UNICAMP, Secretária-Geral da Coordenadoria de Defesa 
do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural do Minis
tério Público do Estado do Acre e aluna regular do Curso de Direito da UFAC. 

3 Bacharel em Direito pelo Instituto Benetti, Procuradora de Meio Ambiente do Estado do Acre e 
aluna regular do Curso de Mestrado em Direito Internacional da UFSC. 

4 Bacharel em Ciências Biológicas e em Direito pela UF AC, Promotora de Justiça do Ministério Público 
do Estado do Acre, Promotora Titular da Promotoria de Defesa do Meio Ambiente de Rio Branco, e 
aluna regular do Curso de Mestrado em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais da UF AC. 
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ram os Códigos modernos, em especial, o Código Civil brasileiro: a teoria subjetiva, 
defendida pelo jusfilósofo alemão Friedrich Karl von Savigny, em seu Tratado da 
Posse, de 1803, e a teoria objetiva, desenvolvida pelo também filósofo alemão Rudolf 
von lhering. E muito embora marcante a diversidade de concepções de posse no 
sistema jurídico, impossível cogitar o tema, sem fazer referência a estas duas teorias. 

Para Savigny, dois elementos, conjugados entre si dão vida à posse: o elemento 
material denominado corpus que representa o poder físico sobre a coisa, e o elemento 
subjetivo, o animus, que é a v ntade de possuir. Assim, para a teoria subjetiva, a 
posse é o poder de disposição física de uma pessoa sobre a coisa com a intenção de tê
la para si e de defendê-la de toda e qualquer intervenção alheia. Portanto, só haverá 
posse quando o possuidor detiver a coisa com animus domini, ou seja, com a inten
ção de ter a coisa como sua. É ela, portanto, um fato em sua origem e sua existência 
independe de todas as regras de direito. 

Já para lhering é o elemento objetivo e não o subjetivo que caracteriza a posse. 
Destarte, a posse, segundo a teoria objetiva, é uma exteriorização do domínio e dos 
poderes a ele inerentes, ou sej a, é o modo pelo qual o proprietário usa de fato sua 
propriedade, dando-lhe uma destinação econômica. A posse é, pois, um interesse 
juridicamente protegido e, portanto, um direito. 

Conforme se vê, a defi ição de posse não é tarefa simples. Hodiernamente 
ainda persiste a discussão em torno das teorias formatadas no século XIX pelos filó
sofos alemães: seria a posse um fato, um direito, ou teria uma natureza dupla? 

De uma forma geral, a posse é entendida como: 

... um estado de fa to, pelo qual uma pessoa tem em seu poder uma coisa, isto é, 

detêm-na na sua guarda ou para seu uso, com ou sem ânimo a ter coisa própria. 

Este estado de fato pode ou não corresponder a um direito da pessoa que 

exerce o poder sobre a coisa; é tomado em consideração só por si e, sob determi

nadas condições; é por um lado tutelado pelo ordenamento jurídico e produz, 

por outro lado efeitos vários até o ponto de se transformar num estado de direito 

(PEREIRA, 2000, p.38). 

Com efeito, o conceito de posse está ligado à idéia de: estado de fato que 
antecedeu a propriedade na apreensão e utilização dos bens, para a satisfação das 
necessidades do homem; fato reconhecido pelo Direito (utilização do bem com um 
fim social e econômico); relação do homem com a terra; e instituto jurídico indepen
dente da propriedade. 

No direito positivo brasileiro, é possível identificar as seguintes referências 
ao instituto da posse: no Código Civil, nos arts. 1196 a 1224, que convencionamos 
denominar de posse civil; no Estatuto da Terra (Lei n. 4504/64) e na Lei agrária 
(Lei n. 8629/93), a posse agrária; e na Constituição Federal, art. 231, que trata da 
posse indígena. 

Contudo, não seria errado afirmar que tais referências representam a codificação 
de apenas algumas possibilidades, mas não uma teoria geral para todas as manifesta-
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ções encontradas na realidade atual, em face da complexidade e da diversidade das 
relações sociais contemporâneas. 

Tal posição é defendida pelo jurista José Carlos Moreira, citado por Benatti 
(2003, p. 43), ao assinalar que: 

... todas as tentativas de inclusão da posse numa das categorias dogmáticas 

conhecidas falham por causa de algumas de suas singularidades que com elas 

não se ajustam, e não é por outro motivo que desanimados, em razão das 

peculiaridades que a posse apresenta, de a enquadrarem em qualquer das 

categorias jurídicas da dogmática moderna, vários autores se têm limitado a 

salientar que a posse é uma figura especialíssima, e, portanto, sui generis. 

Partidário da mesma corrente, o professor Benatti afirma que: 

... um dos principais motivos deste impasse teórico no enquadramento do insti

tuto da posse é, em primeiro lugar, resumi-lo apenas a um conceito jurídico, com 

uma visão hegemonicamente civilista. O segundo aspecto deve-se ao fato de 

que todas as interpretações apresentadas sobre as concepções desenvolvidas 

por Savigny e lhering, assim como de outros autores, partiram do pressuposto 

de que estes conceitos deveriam ser uma teoria geral da posse, ou seja, encontra

vam nestas idéias uma noção larga, compreendendo todos direitos (2003, p. 43, 

grifo do autor). 

E continua: 

... esta necessidade da universalidade como critério jurídico fundamental faz 

parte da concepção positivista, tanto é assim, que os conceitos universais são 

aceitos com muita facilidade pelos juristas devido a sua própria formação teórica 

(2003, p. 44). 

Finalizando sua argumentação, sustenta o professor Benatti (2003, p. 45), a 
negação de uma teoria geral da posse, mas tão somente uma pluralidade de concep
ções de posse e observa que: 

... mesmo se tratando de um único instituto jurídico, devido aos diferentes mo
mentos históricos e as influências econômicas, sociais e ambientais, foram sen

do construídas diferentes concepções para a posse. Sua referência no código 

civil é a codificação de algumas possibilidades e não uma teoria geral para todas 

as manifestações de posse. 

De fato, os conceitos da legislação positivada, definitivamente, não contem
plam as formas de apossamentos encontradas na vida cotidiana, porquanto são ina
dequados para responder a todas as manifestações sociais e jurídicas contemporâneas, 
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especialmente na Amazônia, em face da complexidade e heterogeneidade ambiental 
e cultural desta região. 

Tal contradição entre o Direito positivo que considera apenas a concepção do 
sistema legal estatal e a realidade, representada pela diversidade de apossamentos não 
oficiais, construídas no contexto histórico e nas práticas cotidianas insurgentes, tem 
gerado freqüentemente, no cenário amazônico, graves conflitos de cunho sócio
ambiental, com nefastas conseqüências para a ordem pública, para as populações que 
ali residem e, em especial, para o meio ambiente. 

Na Amazônia, é possível identificar, basicamente, três formas de apossamentos 
rurais: 10 - os projetos de assentamentos e/ou colonização, em terras particulares, 
através de desapropriação de latifúndios, ou em terras públicas, realizados nos mol
des da política oficial de regularização fundiária, a maioria fruto da expansão da 
fronteira agrícola; 20

- as posses existentes nas unidades de conservação, tais como 
florestas nacionais e estaduais, reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sus
tentável, estas duas últimas conquista dos povos tradicionais da floresta, através da 
sua luta de resistência; 30

- as posses tradicionais de extrativistas, ribeirinhos e pe
quenos produtores. 

É justamente no último grupo apontado, ou seja, as posses rurais que não 
fazem parte de unidades de conservação ou assentamentos oficiais, cujos titulares são 
seringueiros e ribeirinhos que embora ocupando, há décadas, espaços da floresta 
amazônica, nunca tiveram suas áreas regularizadas, encontram-se totalmente despre
zados pelas políticas oficiais e à margem da legalidade, onde se manifestam os confli
tos, foco do presente estudo. 

Como se sabe, tais forma s de apossamentos não oficiais são frutos da ocupação 
econômica da região marcada pela migração de nordestinos que, fugindo da seca, 
vieram trabalhar na exploração dos seringais nativos para produção da borracha, ini
cialmente, em meados do século XVIII, para o abastecimento da indústria européia 
de pneumáticos e artefatos de borracha e, num segundo momento, já no início do 
século passado, para atender a demandas da 2a Grande Guerra (os denominados 
soldados da borracha). Estes migrantes trabalhadores estabeleceram-se na região, 
constituindo famílias e ocupando extensões consideráveis de terra, onde se situavam 
as estradas de seringa e a colocação. 

Posteriormente, a partir da década de setenta, com a expansão da fronteira 
agrícola, iniciou-se na região a implantação da atividade pecuária, sendo que muitas 
famílias de seringueiros, por várias gerações, permaneceram em suas colocações prati
cando o extrativismo e a agricultura de subsistência sem, contudo, deter a proprieda
de da terra, mas tão somente a sua posse. 

A ausência de regularização fundiária das áreas ocupadas tem por décadas 
impedido esses extrativistas e pequenos produtores de cumprirem as exigências legais 
para a implantação de suas ati idades laborais, até mesmo da agricultura de subsis
tência, uma vez que o licencia ento ambiental e a conseqüente averbação da área de 
reserva legal, pressupostos para o desenvolvimento dessas atividades, têm como pré
requisito legal, a apresentação do título do imóvel, via de regra, inexistente, relegan-
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do-os, assim, à absoluta clandestinidade, e muitas vezes, sujeitando-os à 
responsabilização civil, administrativa e até mesmo penal pelos órgãos ambientais e 
pelo próprio Ministério Público. 

De outra parte, tal situação tem gerado como conseqüência, a absoluta falta de 
controle dos desmatamentos e queimadas realizados nessas áreas, altamente numerosas 
e dispersas espacialmente, uma vez que a impossibilidade de licenciamento ambiental, 
por ausência de reconhecimento oficial, impede, por conseguinte, o monitoramento e 
a fiscalização, ou seja, o controle ambiental nas referidas áreas de posses. 

Apenas para ilustrar a magnitude do problema, segundo dados oficiais da 
Estação Gráfica da Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Acre, no Estado do 
Acre, 54,92% da totalidade dos desmatamentos efetuados no ano de 2004 estão na 
escala de até 10 hectares, sugerindo, desta feita, que mais da metade dos desmates 
ocorreram em pequenas áreas rurais, o que sem sombra de dúvida, demonstra que tal 
situação não pode e nem deve ser mais ignorada. 

Importante ressaltar que, embora não haja estatística oficial, parte expressiva 
desses apossamentos está em áreas de reserva legal de grandes e médias propriedades 
rurais regularmente tituladas ou mesmo griladas. Com a falência dos seringais e a polí
tica de expansão agrícola para a região fomentada pelo Governo, a partir do final da 
década de 60, extensas áreas de florestas foram vendidas ou apropriadas indevidamente, 
para fins de implantação de pecuária e agricultura extensiva, tendo boa parte dos "no
vos adquirentes", por oportunidade da averbação da reserva legal de que trata o disposto 
no art. 44 do Código Florestal, atualmente alterado pela Medida Provisória n. 2166-
67, de 28.08.2001, de forma irregular e mesmo de má fé, gravado com o referido 
ônus, as áreas de suas propriedades ocupadas pelas populações tradicionais que ali já 
habitavam há décadas, ignorando os seus direitos possessórios e impossibilitando-as de 
exercer as atividades habitualmente desenvolvidas, como a agricultura de subsistência. 
De fato, as grandes propriedades privadas rurais da Amazônia, via de regra, foram 
constituídas, ignorando-se os apossamentos de famílias extrativistas que ali se encon
travam de forma absolutamente legítima há gerações, desrespeitando, conforme já assi
nalado, os seus direitos possessórios e ainda, a legislação ambiental, ante a 
descaracterização destas áreas ocupadas para os fins da reserva legal florestal. 

Tal fato tem ensejado conseqüências danosas ao meio ambiente, uma vez que 
embora inexistindo qualquer reconhecimento oficial dos referidos apossamentos ru
rais, os mesmos existem e neles são exercidas atividades degradantes para o meio ambi
ente, como por exemplo, a agricultura de subsistência, implicando em desmatamentos 
e queimadas normalmente ignorados pelos órgãos oficiais que, quando resolvem agir, 
se limitam a sancionar os pequenos produtores e extrativistas, sem adotar providências 
efetivas com relação à origem do problema, fazendo perdurar, assim, o ciclo vicioso de 
omissão histórica estatal frente ao tema. Importante ressaltar, ainda, que a ausência de 
reconhecimento oficial dessas áreas de posse tem condenado seus titulares à negação do 
acesso a uma série de benefícios, tais como: crédito oferecido pelas instituições finan
ceiras às atividades produtivas desenvolvidas; assistência técnica e extensão agroflorestal; 
e benefícios previdenciários, como a aposentadoria rural; deixando tais populações lite
ralmente excluídas e à margem da legalidade. 
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Destarte, considerando que mesmo não regularizadas tais ocupações são abso
lutamente legítimas, não há co o se admitir do intérprete legal frente ao quadro 
acima delineado, especialmente , do membro do Ministério Público que tem como 
missão precípua fazer valer os direitos insculpidos na nossa Carta Magna, uma pos
tura excessivamente dogmática e monista da análise do Direito, que aceita apenas 
como fenômeno jurídico o que foi codificado pelo Estado, o que, no caso da Amazô
nia, impõe, consoante já demonstrado, uma visão de uso que massacra as formas 
originais de posse construídas historicamente pelas populações que ali habitam, ig
norando, destarte, os problemas sociais e ambientais daí advindos. 

Urge, portanto, a necessidade de se colocar em pauta a discussão desta temática, 
a fim de que a leitura jurídica da posse venha a se aproximar da realidade de milhares 
de trabalhadores rurais que vivem nesta região, repensando conceitos e paradigmas 
secularmente ordenados que não mais conseguem responder às demandas atuais, 
visando alcançar meios que permitam uma saída para tais contradições decorrentes 
da crise e da ineficácia da legalidade monista vigente. 

Com efeito, somente uma visão pluralista e crítica do Direito possibilitará 
avançar sobre a compreensão de posse na Amazônia e a criar mecanismos jurídicos 
para o reconhecimento dessas posses "suigeneris". É imprescindível, pois, divorciar-se 
do dogmatismo jurídico convencional, tal como aponta Wolkmer (1997, p. XV): 

... tanto a nível teórico quanto prático, é logicamente possível, para além dos 

meios de regulamentação instituídos e até agora dominantes (normas costu

meiras, judiciais e legais), a existência concorrente e paralela de expressões 

normativas não estatais, não derivadas dos canais oficiais e formalizadas, mas 

emergentes das interações e das flutuações de um processo de auto-regulação 

em constante recriação. 

Ao enfatizar a importância da escolha do pluralismo jurídico como novo mo
delo político e jurídico de validade, caracterizado por formas alternativas de produ
ção de juridicidade e por modalidades democráticas e emancipatórias de práticas 
sociais, bem assinala Wolkmer (1997, p. XII-XIII): 

898 

... 0 modelo de cientificidade que sustenta o aparato de regulamentação estatal 

liberal-positivista e a cultura normativistalógico-formal já não desempenha a sua 

função primordial, qual seja a de recuperar conflitos do sistema institucionalmente, 

dando-lhes respostas que restaurem a estabilidade da ordem estabelecida. Na 

medida em que o aparato de modelos institucionais desta ordem apresenta-se 

insuficiente para dar conta de suas funções, tornando as relações sociais previsí

veis e regulares, a série de sintomas disfuncionais deflagra a crise deste aparato, 

daí emergindo formas alternativas que todavia carecem de um conhecimento 

adequado. As atuais exigências ético-políticas colocam a obrigatoriedade da bus

ca de novos padrões normativos, que possam melhor solucionar as demandas 

específicas advindas da produção e concentração do capital, das profundas con-
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tradições sociais, das permanentes crises institucionais e das ineficazes modalida

des de controle e de aplicação tradicional da justiça. Daí a relevância do tema 

abordado, tendo em vista a prioridade, hoje, de se questionar, repensar e reco

nhecer as mais diversas e crescentes manifestações normativas não-estatais/in

formais, reflexos de um fenômeno maior, que é o pluralismo jurídico. 

Desta feita, Wolkmer (1997, p. XV) entende que as respostas para os confli
tos gerados pela normativa atual só ocorrerão na medida nas seguintes condições: 

.. . pela ruptura com esse aparato hegemônico incidindo na constituição gradual 

e alternativa de um novo paradigma societário de produção normativa. A con

dição básica para a realização concreta desse intento implica a retomada e 

construção de um pluralismo jurídico que se revele aberto, descentralizado e 

democrático, bem como contemple a transformação de carências e necessidades 

na positivação de novos direitos. 

Com esse propósito, iniciou-se, no ano de 2003, no âmbito do Ministério 
Público do Estado do Acre em parceria com a Procuradoria da República, um pro
cesso de discussão participativa, para resolução dos conflitos emergentes desta pro
blemática, com a realização de uma série de reuniões e audiência públicas, envolven
do todos atores, instituições governamentais e não governamentais, que pudessem 
contribuir para tanto. Desta feita, procurou-se ampliar o debate para além da ques
tão do controle ambiental e da regularização fundiária, a partir da compreensão de 
que a necessidade do pequeno produtor em desmatar anualmente resulta, dentre 
outras causas, do atraso tecnológico a que está condenado, da ausência de assistência 
técnica e de informações. Foram envolvidas nesse processo, as instituições represen
tativas dos pequenos produtores: Central Única dos Trabalhadores - CUT, Comis
são Pastoral da Terra -CPT, Federação dos Trabalhadores Rurais do Acre -
FETACRE, Conselho Nacional dos Seringueiros - CNS, Sindicatos Rurais e Asso
ciações de Produtores Rurais e Extrativistas; as instituições públicas e não governa
mentais de pesquisa, fomento e extensão agroflorestal: Secretaria Estadual de Assis
tência Técnica e Extensão Agroflorestal - SEATER, a Secretaria Estadual de 
Extrativismo e Produção Familiar - SEPROF, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária - EMBRAPA, a Universidade Federal do Acre - UFAC e o Grupo de 
Pesquisa e Extensão em Sistemas Agroflorestais do Acre - PESACRE; e as demais 
instituições governamentais envolvidas diretamente com a problemática: o Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMNAC, o 
Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC, o Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária - IN CRA! AC, o Instituto de Terras do Acre - ITERACRE, 
a Defensoria Pública do Estado do Acre e Procuradoria Geral do Estado -PGE. 

Após várias reuniões com as instituições públicas e representativas da sociedade, 
foram realizadas duas audiências públicas, que contou com a participação dos interes
sados, ou seja, os detentores da posse. A primeira foi realizada em Rio Branco, em 
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24.06.2004, com a participação de cerca de 600 (seiscentas) pessoas (extrativistas e 
pequenos produtores), tanto de Rio Branco, como de municípios e localidades vizi
nhas: Porto Acre; Bujari, Senador Guiomard e Sena Madureira, dentre outros. A 
segunda audiência pública foi realizada em Brasiléia, em 30.06.2004, com participa
ção de cerca de 400 (quatrocentas) pessoas e também contou com a participação de 
produtores de outros municípios: Assis Brasil, Epitaciolândia e Xapuri. A realização 
dessas audiências foi de uma importância ímpar para esses trabalhadores, pois pela 
primeira vez estavam ali, com eles, reunidos os órgãos públicos que poderiam ouvir e 
dar encaminhamento para uma érie de problemas que os afligem diuturnamente. 

Todo esse processo de negociação entre as partes, coordenado pelo Ministério 
Público, teve sempre como finalidade dar uma solução concreta e relativamente ágil 
ao problema, a partir da construção de consensos entre os atores envolvidos, assegu
rando a participação das comunidades interessadas, especialmente considerando que 
estes beneficiários pertencem a uma categoria historicamente colocada à margem da 
sociedade, sem acesso a um de seus direitos fundamentais: a terra, com sua riqueza 
maior - a floresta, condição primordial para a sua sobrevivência humana. O coroamento 
desse processo se deu com a assinatura de um Termo de Compromisso de Ajustamento de 

Conduta - TAC, em 02.08.2004, tendo como compromitentes o Ministério Público 
Estadual e o Ministério Público Federal, e como compromissados, os seguintes ór
gãos: a Defensoria Pública do E stado do Acre, o Instituto Brasileiro do Meio Ambi
ente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMNAC, o Instituto do Meio Am
biente do Acre - IMAC, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
INCRNAC, o Instituto de Terras do Acre - ITERACRE, a Secretaria Estadual 
de Assistência Técnica e Extensão Agroflorestal- SEATER e a Secretaria Estadual 
de Extrativismo e Produção Familiar - SEPROF. 

Com um prazo de vigência de dois anos, permitida a prorrogação, o ajustamento 
de conduta foi firmado tendo como objetivo primordial convergir interesses comuns 
dos compromissados, para assegurar o desenvolvimento sócio-ambiental nas posses ru
rais existentes no Estado do Acre, buscando a regularização fundiária, a implementação 
do licenciamento ambiental, bem como o aprimoramento do controle e fiscalização 
dos desmatamentos clandestinos e exploração irregular de madeira, inclusive em áreas 
protegidas (reserva legal e áreas de preservação permanente), e a assistência técnica e 
tecnológica aos posseiros, visando incentivar a utilização de práticas menos degradan
tes. Assim, o TAC centrou-se em três eixos básicos: Licenciamento e Controle Ambiental; 

Regularização Fundiária; e Assistência Técnica e Tecnológica. 
Qyanto ao Licenciamento Ambiental pelos órgãos competentes, antes vedado, 

restou pactuada a possibilidade pelos posseiros informais de conversão de, no máxi
mo 01 (um) hectare de floresta primária e 01 (um) hectare de capoeira, sendo auto
rizado, para fins de exploração de produtos florestais , o volume máximo de 10 metros 
cúbicos por hectare, sendo vedado o licenciamento em áreas de conflitos pela posse 
da terra já judicializados, bem como em áreas de reserva legal devidamente averbadas 
pelo proprietário, problema este que deixou de ser enfrentado. Aos órgãos ambientais, 
IMAC e IBAMA, também re stou enfatizada a obrigação dos mesmos quanto à 
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fiscalização e o monitoramento das áreas de posse licenciadas no que tange ao cum
primento da legislação ambiental. 

No tocante à Regularização Fundiária, foi estabelecida a obrigação pelo órgão 
ambiental competente, IMAC, do encaminhamento de todos os processos de 
licenciamento ambiental em áreas de posse rural recebidos aos órgãos de regulariza
ção fundiária, ITERACRE e INCRA, para a realização dos estudos e levantamentos 
técnicos, tais como elaboração de mapas com memoriais descritivos e discriminação 
dos lindeiros, levantamento da cadeia dominial dos títulos de propriedade onde hou
ver e informações georreferenciadas, para a adoção de medidas administrativas e judi
ciais necessárias à regularização, com o posterior envio, quando for o caso, à Defensoria 
Pública que deverá também adotar medidas judiciais, para fins da regularização 
fundiária das áreas licenciadas. 

Segundo o pactuado, a SEATER e a SEPROF realizarão oficinas de capacitação 
em técnicas sustentáveis, envolvendo as áreas licenciadas, cabendo à SEPROF a elabo
ração, em parceria com o público-alvo das oficinas, dos Planos de Desenvolvimento 
Comunitário e à SEATER o acompanhamento da execução dos mesmos. 

Em face da complexidade da execução do programado, ficou estabelecido que 
o licenciamento e o controle ambiental abrangeria todo o Estado e que a regulariza
ção fundiária e a assistência técnica seriam implementados, nesses dois primeiros 
anos, apenas para uma área piloto, sendo eleita a Região do Baixo Acre, a mais 
antropizada, compreendendo sete municípios: Rio Branco, Senador Guiomard, 
Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Bujari. Após esse período, a 
meta é replicar a experiência para as outras regiões do Estado. 

Objetivando assegurar a participação da sociedade no processo, ficou criado o 
Grupo de Trabalho Permanente - GT, composto pelas partes signatárias, bem como pela 
EMBRAP A, DF AC, PGE e pelas entidades da sociedade civil, ligadas ao objeto do 
TAC e interessadas em participar, com o propósito de discutir, implementar e acom
panhar as ações necessárias ao cumprimento das obrigações pactuadas, cujas reuniões 
devem ocorrer em intervalos não superiores a quatro meses, para avaliação da execução 
dos compromissos firmados, através dos relatórios quadrimestrais encaminhados pelos 
compromissados acerca do cumprimento de suas respectivas obrigações. 

Como é cediço, o TAC, instrumento previsto na Lei n. 7347/85, tem eficácia 
de título executivo extrajudicial, sujeitando os compromissados às sanções previstas 
na legislação, de forma cumulativa, em caso de descumprimento, ainda que parcial, 
das obrigações ajustadas. Todavia, em face da natureza, da complexidade e do 
ineditismo das obrigações pactuadas que demandam uma soma considerável de re
cursos técnicos, financeiros e de pessoal, além de muitas outras adversidades intrínse
cas à problemática, como a dificuldade de acesso às áreas rurais na região, a burocra
cia estatal e cartorial, as mudanças políticas nos órgãos públicos e o próprio fator 
cultural no tocante ao avanço do desmatamento e do uso fogo, evidencia-se que a 
execução e o acompanhamento do referido instrumento não será tarefa fácil, sendo 
este o maior desafio, especialmente, para o Ministério Público, em razão do papel 
estratégico que tem ocupado no decorrer de todo o processo. 
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É possível que não se consiga atingir integralmente o objetivo pactuado: fazer 
com que posseiros informais passem a ser proprietários de suas terras, eXplorando-as 
de modo sustentável, respeitando a natureza e a legislação ambiental, no prazo de 
dois anos. Contudo, o que se pode testemunhar desta iniciativa é quão importante se 
mostra o diálogo entre os vários atores envolvidos, a fim de contribuir para a resolu
ção dos conflitos, através do encaminhamento de uma solução eficaz e relativamente 
rápida. Importante ressaltar também a postura jurídica crítica adotada pelos órgãos 
ministeriais que diante da crise e do esgotamento das normas vigentes que não ofere
cem respostas satisfatórias aos reclamos sociais e ambientais insurgentes, buscaram 
uma outra direção, um outro referencial epistemológico comprometido com as mu
danças da sociedade e com a vida humana digna, sem a qual não teria sido possível 
avançar sobre a compreensão jurídica de posse na Amazônia e criar alternativas para 
o reconhecimento dessas posses "sui generis" e para a efetiva proteção e gestão dos 
recursos ambientais. 

3. CONCLUSÕES 

1. A referência de posse no Código Civil é apenas uma das possibilidades e 
não uma teoria geral para toda as manifestações de apossamento; 

2. A questão da posse na Amazônia, em razão da heterogeneidade do meio 
ambiente, assim como de sua população regional, assume uma complexidade maior, 
razão pela qual é imprescindível o reconhecimento oficial de outras formas de 
apossamento da terra, ocorrendo a partir daí o reconhecimento da posse dos traba
lhadores agro-extrativistas da Amazônia, a partir de um novo paradigma, assentado 
nas condições históricas, nas práticas cotidianas e no uso sustentável dos recursos 
naturais; 

3. Diante da crise e do esgotamento das normas jurídicas vigentes e do modelo 
jurídico atual que não oferece respostas satisfatórias aos reclamos sociais e ambientais 
insurgentes, somente uma visão crítica e pluralista do Direito, isto é, o Direito en
tendido não apenas como norma que orienta e preside as relações sociais, mas como 
instrumento de emancipação e de transformação social, comprometido com a vida 
digna, com a tarefa de resguardar e defender a cidadania possibilitará avançar sobre a 
compreensão de posse na Amazônia e a criar mecanismos jurídicos para o reconheci
mento dessas posses "sui generis" e para a efetiva proteção e gestão dos recursos 
ambientais. 
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ACESSO À BIODIVERSIDADE E CONHECIMENTOS 
TRADICIONAIS ASSOCIADOS: REGIME SUl 

GENERIS DE PROTEÇÃO* 

Patrícia de Amorim Rêgo 

Procuradora de Justiça/AC' 

1. INTRODUÇÃO 

o Estado do Acre, situado no Sudoeste da Amazônia, se destaca por abrigar 
uma imensa variedade de ecos istemas, com grande riqueza de tipologias vegetais e 
animais, sendo o Estado da Amazônia Brasileira que mantém uma das maiores áreas 
de floresta tropical contínua intacta (cerca de mais de 90% de sua cobertura florestal 
continua preservada). Destaca-se, ainda, por sediar um hotspot,2 o corredor ecológico 
do oeste da Amazônia, região considerada da mais alta prioridade para a conservação 
da biodiversidade do Brasil (ACRE ... , 2000). 

O Estado também abriga uma imensa diversidade sócio-cultural. Há 28 
terras indígenas reconhecidas , formadas por 12 etnias, além das tribos isoladas, 
ou seja, que nunca tiveram contato com a sociedade, que tem seu território tradi
cional ao longo da fronteira com o Peru, e, ainda, um número expressivo de 
comunidades extrativistas e ribeirinhas (ACRE ... , 2000) . Estas populações que 
tradicionalmente habitam a fl resta, ao longo de várias gerações, vêm descobrin
do, selecionando e manejand espécies com propriedades farmacêuticas, alimen
tícias e agrícolas . 

Essa mega variabilidade genética e cultural, em face do potencial econômico 
que representa, em especial, para a indústria da biotecnologia, deveria significar a 
redenção do Estado, o caminho para o aclamado desenvolvimento sustentável da 
nação, minorando as desigualdades regionais e incluindo as populações que aqui 
residem no plano de desenvolvimento socioeconômico do país. A realidade, todavia, 
não reflete esse quadro. 

* 
1 

2 

Tese aprovada por unanimidade. 
Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Coordenadora da 
Coordenadoria de Defesa do M eio Ambiente, Conflitos Agrários, Urbanismo e do Patrimônio 
Histórico e Cultural do Ministério Público do Estado do Acre e aluna regular do Curso de Mestrado 
em Direito Internacional da Univ rsidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
Áreas do globo com alta diversidade biológica (MYERS, apud ACRE, 2000). 
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No Ministério Público do Estado do Acre, no âmbito da Promotoria de De
fesa do Meio Ambiente da Capital e da Coordenadora das Promotorias de Defesa do 
Meio Ambiente do Estado, foram constatados diversos casos de utilização e apropri
ação indevidas dos conhecimentos tradicionais associados a recursos naturais, por 
terceiros, sem qualquer contraprestação econômica ou financeira, tendo sido vivenciada, 
na prática, a dificuldade de salvaguardar e reparar os interesses lesados da população 
local, muito embora tenham sido propostas algumas medidas judiciais que, até hoje, 
ainda tramitam na sessão Judiciária F ederallocal. 3 O primeiro desses casos investiga
dos, ocorrido em 1997, envolvendo a ONG denominada SELVA VIVA e diversas 
comunidades indígenas do Alto Juruá, ensejou à época, a edição pelo Poder Legislativo 
Estadual, da Lei n. 1235/97, a primeira lei no cenário nacional, a tratar do controle 
do acesso aos recursos genéticos, muito embora o Brasil já houvesse ratificado a Con
venção da Diversidade Biológica - CDB e já tramitasse no Congresso Nacional um 
projeto da então Senadora acreana Marina Silva. 

Desde então, em que pese à existência de regulamentação nacional sobre o 
tema, na prática, pouco se avançou na proteção desses interesses tão caros à sociedade 
local. As poucas experiências de acesso lícito, através de contratos firmados por co
munidades tradicionais com empresas comerciais para exploração de recursos associ
ados aos conhecimentos tradicionais, como a parceria firmada entre a companhia 
americana de cosméticos Aveda Corporation e os índios Yawanawas, para o forneci
mento de sementes do urucum e seus corantes; e os contratos firmados pela Compa
nhia Couro Vegetal da Amazônia S.A.-CV A e várias associações de extrativistas do 
Alto Juruá, para o fornecimento de "couro vegetal", produto desenvolvido pelos se
ringueiros com pano de algodão e látex coletado da seringueira, não-vulcanizado, 
têm servido tão somente para constatar a ineficácia e a ineficiência do sistema vigente 
para garantir os direitos de propriedade das populações tradicionais sobre os seus 
conhecimentos e a tão almejada repartição de benefícios. 

Assim, a opção pelo tema ora proposto decorre da sua relevância no contexto 
socioeconômico local, e da convicção pessoal formada pelas experiências vivenciadas 
na região e pela atuação profissional em casos concretos, de que a justa repartição de 
benefícios decorrente da utilização do nosso patrimônio biológico associado aos co
nhecimentos tradicionais, só será viabilizada mediante a construção de um regime sui 
generis, ainda não formatado pela doutrina internacional, fundamentado em novos 
paradigmas teóricos. Resulta, ainda, da sua atualidade, uma vez que estão sendo 
discutidas hodiernamente nos diversos fóruns internacionais afins, alternativas para o 
encaminhamento da questão ora suscitada. 

3 Duas ações civis públicas que tramitam na 1 a Vara da Seção Judiciária Federal do Estado do Acre. A 
primeira registrada sob o n. 1997.30.00.001701-0, tem como Autores, o Ministério Público Federal 
e o Estadual, e como Réu, a Organização Selva Viva; a segunda sob o n. 1999.30.00.002718-9 tem 
como Autores também o Ministério Público Federal e o Estadual e como Réus, os cidadãos holande
ses Jacob Valstar e outros. 
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Desta feita, o presente estudo versa sobre o regime internacional de acesso à 
biodiversidade e de regulação dos direitos de propriedade intelectual relativos ao 
comércio, através dos acordos internacionais atualmente em vigor, visando fornecer 
novos elementos para o debate que vem sendo atualmente travado nos fóruns inter
nacionais para a construção de um regime de proteção sui generis dos direitos de 
propriedade intelectual das comunidades tradicionais que garanta a repartição justa e 
eqüitativa dos benefícios decorrentes do uso dos seus conhecimentos associados aos 
recursos genéticos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Os recursos da biodiversidade e os conhecimentos tradicionais associados à 
biodiversidade, nos últimos anos, têm sido alvo de vários debates, no cenário interna
cional, especialmente, em razão do potencial econômico que representam para a in
dústria da biotecnologia. 

Com efeito, a atividade de bioprospecção para a produção de novos produtos 
farmacêuticos, químicos e alimentares, envolve a coleta de material biológico e acesso 
a seus recursos genéticos em busca de novos compostos bioquímicos, cujos princípios 
ativos possam ser aproveitados ara exploração comercial. De outra parte, os conhe
cimentos seculares dos povos que tradicionalmente habitam as florestas sobre plantas 
e animais podem render aos cientistas e às indústrias uma economia significativa de 
tempo e dinheiro nas pesquisas de substâncias para a biotecnologia. 

Como os países que possuem a biotecnologia (países desenvolvidos), onde es
tão situadas a grandes empresas dos ramos farmacêutico, químico e alimentar, são 
desprovidos de diversidade biológica, cujos detentores são os países em desenvolvi
mento, pobres em tecnologia, ° desafio está em distribuir a riqueza entre estes que 
possuem os recursos e aqueles que tiram deles um produto comercializável. 

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) aberta para assinatura em 1992, 
no Rio de Janeiro, durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável (CNUMAD), atualmente ratificada por 188 países, 
veio contemplar esta problemática, objetivando equilibrar as relações entre países em 
desenvolvimento, detentores da biodiversidade, e os países desenvolvidos, detentores 
da biotecnologia, mitigando os efeitos das desigualdades econômicas e políticas entre 
eles. Para tanto, faz uso de instrumentos como o consentimento prévio e fundamen
tado dos países de origem dos recursos genéticos e a repartição eqüitativa de benefí
cios gerados pelas atividades de bioprospecção (ARAUJO, 2002). 

Desde a assinatura desse tratado, vários países têm buscado elaborar e implementar 
a sua regulamentação, de modo a garantir o controle do acesso aos recursos genéticos, a 
proteção do conhecimento tradicional e a repartição de benefícios provenientes do uso 
desses recursos e conhecimentos. ° Brasil, que ratificou a Convenção em 1994, em 
que pese à edição da Medida Provisória n. 2186-16/2001 e do Decreto n. 3945/2001, 
que regulamentaram o assunto, na prática, pouco avançou no que concerne à proteção 
do conhecimento tradicional e à repartição de benefícios. 
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A implementação da matéria não é tarefa fácil e vários obstáculos são comuns a 
muitos países. Os desafios vão desde a definição de termos, passando pela participação 
da sociedade nas decisões, até a discussão de outros acordos internacionais como o 
Tratado sobre Aspectos de Direitos da Propriedade Intelectual, relacionados ao Co
mércio (TRIPS), firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Com efeito, os direitos de propriedade intelectual e, particularmente, as pa
tentes, são considerados o aspecto mais importante para os objetivos da justa e eqüi
tativa repartição de benefícios e proteção dos conhecimentos tradicionais preconiza
dos respectivamente nos artigos 15 e 8j da CDB. Conforme acentua Santilli (2004), 
a fiel observância aos princípios da referida Convenção implica tanto a consulta aos 
países de origem dos recursos genéticos - como expressão de sua soberania - quanto 
à consulta, intermediada pelo Estado nacional, aos povos e populações, detentores 
dos conhecimentos tradicionais associados, o que significa conferir a estas populações 
os direitos intelectuais sobre seus conhecimentos tradicionais associados à biodiversi
dade, sujeitando-se o acesso aos mesmos ao consentimento prévio fundamentado e à 
repartição dos benefícios oriundos da sua utilização. 

A própria CDB admite tal fato, tanto que enfatiza no seu art.16.5 

"as Partes Contratantes reconhecendo que patentes e outros direitos de propri

edade intelectual podem influir na implementação da Convenção, devem coo

perar a esse respeito, em conformidade com a legislação nacional e o direito 

internacional, para garantir que esses direitos (de propriedade intelectual) apói

em e não se oponham aos seus objetivos" (BRASIL. .. , 1998). 

Contudo, o Tratado sobre Aspectos de Direitos da Propriedade Intelectual, 
relacionados ao Comércio (TRIPS), que define padrões de proteção para os direitos 
de propriedade intelectual de 146 países membros da Organização Mundial do 
Comércio - OMC, um dos pilares do comércio global, silencia sobre o acesso, a 
repartição de benefícios e o conhecimento tradicional, não fazendo qualquer refe
rência à CDB (DUTFIELD, 2004). 

O referido tratado, fruto de um acordo entre a União Européia e os Estados 
Unidos, portanto, elaborado sem a efetiva colaboração dos países do Sul, consagra o 
livre comércio internacional baseado na não discriminação e na eliminação de barrei
ras comerciais. Para tanto, requer que os países membros permitam que as patentes 
"estejam disponíveis para quaisquer invenções, seja de produtos ou de processos, em 
todos os campos da tecnologia, desde que sejam novas, envolvam um passo inventivo 
e sejam passíveis de aplicação industrial ... ", permitindo através do art. 27.3(b) que os 
membros excluam da patenteabilidade de "plantas e animais, com exceção de 
microorganismos, e processos essencialmente biológicos para a produção de plantas 
ou animais, excluídos os processos não biológicos e microbiológicos". E acrescenta 
" ... entretanto os Membros providenciarão a proteção da variedade de plantas por 
meio de patentes, por uma sistema especial que seja eficaz ou por qualquer combina
ção desses dois" (DUTFIELD, p. 64) . 
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Como se vê, o TRIPS não faz qualquer menção à observância dos princípios 
da CDB. Dutfield (2004, p.71) menciona, com muita lucidez, que "a prática con
vencional de negócios mostra que as patentes de fato legitimam o monopólio de 
benefícios em mãos de uma única instituição ou empresa, nos casos em que faltam 
normas de acesso, ou quando essas normas não são respeitadas nos países onde os 
recursos genéticos são usados para fins comerciais". 

Desta feita, a idéia de associar o registro de patentes às normas de acesso a 
recursos genéticos e à prova da obtenção do consentimento prévio fundamentado, 
capitaneada obviamente pelos países biodiversos do Sul, tem ganhado espaço em 
vários fóruns internacionais. T al fato se justifica em razão da constatação de que pelo 
atual sistema consagrado internacionalmente, a possibilidade do detentor do conhe
cimento tradicional vir a pleitear a nulidade jurídica de uma patente concedida sobre 
produto resultante de seus co hecimentos, sem seu consentimento prévio funda
mentado e sem a devida contraprestação é inexistente, uma vez que não há qualquer 
previsão de penalidade na CDB, ao passo que o descumprimento do TRIPS e de 
outros acordos celebrados no âmbito da OMC está sujeito a rigorosas sanções, o que 
torna a proteção do conhecimento tradicional associado e a repartição de benefícios 
uma falácia. 

Na 6a reunião da Conferência das Partes, que se realizam, habitualmente, a cada 
dois anos, em Haia, em 2002, adotou-se um documento elaborado por um grupo de 
trabalho ad hoc criado pelo Secretariado da CDB e formado por especialistas em acesso 
e repartição de benefícios (ABS),4 denominado Guia de Boas Condutas de Bonn, 
proposto para ser usado no esboço e desenvolvimento das medidas legislativas, admi
nistrativas e políticas sobre acesso, repartição de benefícios e contratos, contendo cláu
sulas relativas aos direitos de propriedade intelectual (PLATIAU, 2004). 

A decisão VI/24C, também resultante da referida Conferência, conclamou os 
membros signatários a encorajar a revelação do país de origem dos recursos genéticos 
e conhecimentos tradicionais relacionados, quando se tratar de garantir direitos de 
propriedade intelectual no caso de utilização de recursos genéticos e de conhecimen
tos tradicionais associados em seu desenvolvimento. Essa mesma decisão convida a 
Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) a preparar um relatório 
técnico sobre as formas possíveis, dentro dos tratados por ela geridos, de requerer, 
para aplicação de patentes, a revelação da origem dos recursos genéticos utilizados 
nas invenções e dos conhecimentos tradicionais associados, bem como a evidência do 
consentimento prévio (BAYLÃO; BENSUSAN, 2003). 

A OMPI, por sua vez já havia estabelecido desde 2000 um Comitê 
Intergovernamental sobre Propriedade Intelectual e Conhecimento Tradicional, 
Recursos Genéticos e Folclore encarregado, dentre outros, do tema das patentes rela
cionadas aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais. Em síntese, a OMPI 
tem sido simpática à idéia de se tratar o conhecimento tradicional dentro dos meca-

4 A sigla usualmente empregada em inglês significa Access and Benefit-Sharing. 
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nismos existentes de proteção dos direitos de propriedade intelectual, adaptando e 
harmonizando aqueles com os princípios da CDB, para impedir a apropriação indébita 
destes (BAYLÃO; BENSUSAN, 2003). 

No âmbito da OMC, o fórum mais importante de discussão da proteção dos 
conhecimentos tradicionais é o Conselho do TRIPS, principalmente no que tange à 
revisão do art. 27.3(b), cujo conteúdo tem gerado bastante controvérsia entre os 
países. Para contribuição a essa revisão, os países em desenvolvimento, como o Brasil, 
observando o Guia de Boas Condutas de Bonn, propuseram emendas para que os 
Estados-membros, em síntese, devam exigir que um candidato a uma patente relaci
onada com material biológico ou conhecimento tradicional usado na invenção apre
sente como condição: a divulgação da fonte e país de origem do conhecimento tradi
cional usado na invenção; a evidência do consentimento prévio informado, através 
dos regimes nacionais; e a evidência da repartição de benefícios, de acordo com o 
regime nacional do país de origem (PLATIAU, 2004). 

Tal proposta tem apresentado resistência, especialmente, pelos países indus
trializados, tendo a frente os Estados Unidos, mas mesmo assim, já foi adotada pela 
Conferência M inisterial da OMC, em sua 4a sessão, uma Declaração Ministerial, na 
qual os Estados-membros instruíam o Conselho para que, na revisão do artigo 27.3(b), 
examinasse a relação do TRIPS com a CDB, a proteção ao conhecimento tradicional 
e ao folclore (DUTFIELD, 2004). 

Outros fóruns internacionais também têm discutido a questão da proteção 
dos conhecimentos tradicionais associados à biodiversidade. O Grupo de Trabalho 
sobre Populações Indígenas das Nações Unidas (UNHCHR) tem promovido dis
cussões sobre as implicações do TRIPS sobre os direitos indígenas. No âmbito da 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), o assunto 
está contemplado pelo Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Ali
mentação e Agricultura, mas de forma limitada, vez que diz respeito tão somente às 
variedades de plantas incorporadas pelos agricultores, o que implica dizer que, aqui, 
o desenvolvimento de um sistema sui generis de proteção dos conhecimentos tradici-
0nais passa a ser um componente dos agricultores (BAYLÃO; BENSUSAN, 2003). 

Mais recentemente, já em fevereiro de 2004, os assuntos acima referidos volta
ram à pauta da 7a Conferência das Partes realizada em Kuala Lumpur, na Malásia, na 
qual adotou-se a Decisão VII/19, que conclama os países signatários a discutir um 
sistema internacional de acesso e repartição de benefícios, tendo atribuído ao grupo de 
trabalho ad hoc que formatou o Guia de Boa Conduta de Bonn, a discussão dos funda
mentos de referência para a construção desse regime (CONVENTION ... , 2005). 

Discute-se, destarte, no plano internacional a necessidade de criação de um 
regime sui generis de repartição de benefícios oriundos da utilização dos recursos 
genéticos e de proteção dos conhecimentos tradicionais associados. 

Contrapondo-se à posição defendida pela OMPI de adaptação do sistema 
patentário vigente, de forma a tratar o conhecimento tradicional dentro dos meca
nismos já existentes de proteção aos direitos de propriedade intelectual, como pa
tentes e marcas comerciais, sem qualquer alteração significativa dos seus pressu-
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postos conceituais, emerge a proposta de um novo regime, distinto do sistema 
patentário, baseado numa concepção pluralista do direito fundada no reconheci
mento da diversidade jurídica existente nas sociedades tradicionais, expressão da 
diversidade cultural. 

Justificando esse ponto de vista, Santilli (2004) alega que a idéia de adap 
tar o sistema patentário par a a proteção dos conhecimentos tradicionais 
desconsidera as características e contextos culturais em que são produzidos esses 
conhecimentos tradicionais. Segundo argumenta, tais conhecimentos, por serem 
produzidos e gerados de forma coletiva, a partir de ampla troca de idéias e infor
mações e transmitidos oralmente de uma geração à outra, são incompatíveis com 
o monopólio conferido pelo sistema de patentes que protege as inovações indivi
duais (ou, ainda que coletiva, seus autores podem ser individualmente identifi
cados). Por tal razão, defende a adoção do conceito de "direitos intelectuais cole
tivos" e a construção de um regime sui generis de proteção, distinto do sistema 
patentário, baseado numa concepção pluralista do direito, divorciado da idéia de 
que o Estado é a única fonte de direito, apontando para tanto, novos paradigmas 
tais como: o reconhecimento e o fortalecimento das normas internas das comuni
dades e do direito costumeiro , não-oficial; o respeito aos sistemas próprios e 
peculiares de representação; o livre intercâmbio e troca de informações entre elas 
próprias; a distinção entre direitos intelectuais coletivos de conteúdo moral e 
patrimonial; e o papel do Estado apenas como garantidor do respeito à autono
mia da vontade dos povos tradicionais. 

Varella (2004), por sua vez, também admite que o atual quadro normativo 
internacional é ineficaz para a proteção dos conhecimentos tradicionais, reivindicada 
freqüentemente pelas populações indígenas, uma vez que, segundo ele, é difícil 
operacionalizar as características desses direitos, por serem coletivos (não individu
ais e exclusivos) e pelo fato de o conhecimento ser tradicional (não novo, mas 
ancestral), acentuando que a presente estrutura jurídica internacional é inapropriada 
para garantir direitos coletivos, requerendo a identificação de uma entidade legal 
específica titular dos direitos: um indivíduo, uma firma, etc., não podendo o direi
to ser concedido a uma comunidade vagamente definida, ou a grupos transgeracionais, 
mas reconhece a possibilidade dessa proteção coletiva usar modelos jurídicos dife
rentes dos já apresentados. 

O assunto, como se vê, é polêmico e está na ordem do dia. Em maio de 2006, 
o Brasil sediará a 8a Conferência das Partes da CDB, onde a temática ora apresenta
da estará novamente na pauta de discussão. O certo é que, para a compreensão crítica 
dos entraves jurídicos, políticos e sociológicos à plena proteção dos direitos de pro
priedade intelectual das comunidades indígenas e tradicionais, é imprescindível a 
adoção de novos referenciais teóricos, como a dialética social do direito e o pluralismo 
jurídico (comunitário-participativo), defendidos, respectivamente, dentre outros, por 
Lyra Filho (1980;1999) e Wolkmer (1997), de modo a possibilitar e legitimar no
vas formas normativas extra-estatais, emergentes de um processo dinâmico da prática 
social dos atores envolvidos. 
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3. CONCLUSÕES 

1. O atual quadro normativo internacional é ineficaz para a proteção do co
nhecimento tradicional, uma vez que o sistema patentário desconsidera as caracterís
ticas e contextos culturais em que são produzidos os conhecimentos tradicionais, 
sendo estes incompatíveis com o monopólio conferido pelo sistema de patentes que 
protege as inovações individuais (ou, ainda que coletiva, seus autores podem ser indi
vidualmente identificados). 

2. É imprescindível a construção de um regime sui generis de proteção do 
conhecimento tradicional associado à biodiversidade, distinto do sistema 
patentário, baseado numa concepção pluralista do direito e assentado em novos 
paradigmas como as práticas cotidianas dessas comunidades e seus valores, o livre 
intercâmbio de informações entre elas, as peculiaridades de suas organizações e 
suas normas internas . 
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SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - PÂNICO E 
DESASSOSSEGO NAS HABITAÇÕES COLETIVAS* 

Getúlio Barbosa de Andrade 

Promotor de Justiça/AC 

EMENTA: NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚ
BLICO JUNTO AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS DA PREVENÇÃO, 
TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS VÍTIMAS EM CASOS DE 
ACIDENTES E P ÃNICO, COMO FUNÇÃO SOCIAL DO P ARQUET. 

1. INTRODUÇÃO 

Toda construção que se preze, seja, pública ou privada, comercial, industrial ou 
multifamiliar, deverá possuir sistemas de alarme, meios de evacuação, iluminação de 
emergências, sistema de prevenção e combate a incêndios, enfim, deve ser de dotada de 
toda parafernália, a fim de dar segurança e tranqüilidade à população fixa e flutuante. 

2. EXPOSiÇÃO 

As construções por mais simples que sejam ou as mais complexas, possuem 
necessariamente um Projeto Estrutural, Arquitetônico, Elétrico, Telemáticos, Pre
venção de Incêndios e Pânicos, Hidráulicos, estes todos aprovados pelos órgãos afins 
(CREA, Municipalidades, Corpo de Bombeiros, Companhia de Eletricidade -luz 
e força, Companhia Telefônica, Empresa de Informática, etc.). 

Nos órgãos específicos são feitos as análises técnicas sobre o projeto e se tiver 
dentro da conformidade (Especificações Técnicas - Leis pertinentes às normas téc
nicas brasileiras e na falta destas, as Normas Internacionais, como o caso de manipu
lação de alguns gases venenosos e tóxicos, "Escarell", etc.), os mesmos são aprovados 
e as obras são iniciadas obedecendo aos cronogramas físicos - financeiros, culminado 
com suas conclusões. 

Ocorre, todavia, que após a aprovação, exatamente na execução do projeto, os 
órgãos que têm a incumbência de fiscalizar, vez por outra não o fazem, por óbices 

Tese aprovada por unanimidade. 
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internos e externos, sem descurar as ingerências político-econômicas, grande parte 
delas camufladas por interesses escusos, prejudicam a eficiência dos sistemas de segu
rança anteriormente aprovados. 

O "Habite-se", que deveria ser liberado só com a conclusão total de obra, 
quase sempre, não são concluídas dentro do cronograma, os seus responsáveis pedem 
aos órgãos técnicos a liberação provisória, isso faz com que sejam tomadas outras 
providências, na construção para encobrir paredes, escadas, corredores, tetos, divisó
rias e os sistemas de seguranças, também inacabados, trazendo dissabores aos usuári
os dos prédios, como: falta de planos de evacuação, prevenção e combate a incêndios 
e muitas vezes, milhares de pessoas são afetadas com os acontecimentos desastrosos, 
sejam naturais (vendavais, tor ados, furacões, tremores de terra, chuvas torrenciais, 
raios, acomodação de solo, inundações pluviais e fluviais) ou provocados pelo homem 
(violências interpessoais, tiros, assaltos, atentados terroristas, reféns, etc.). 

As pessoas são suscetíveis de serem sugestionadas, motivadas e após certa dose 
de veracidade, percebidos pelos sentidos da olfação, visão, audição, correm todas na 
mesma direção sem verificar as reais motivações. É o verdadeiro estouro da boiada, na 
expressão de Rui Barbosa - "vai o gado na estrada mansamente .. . caem as patas no 
chão em bulha compassada ... dir-se-ia a paciência em marcha ... em pachorrenta an
dadura, eis que não se atina o porque, a um acidente mínimo, se sobressalta uma das 
reses, abala, desfecha a correr e após ela se arremessa, em douda arrancada, 
atropeladamente o gado todo. Nada mais o reprime ... eis o estouro da boiada". Assim 
são as pessoas, num momento de desespero querem sair o mais rápido possível do 
lugar, onde ocorre o sinistro ou aparentemente está prestes a acontecer. A preferência 
para saída de emergência é das mulheres gestantes, logo depois as crianças e adoles
centes, idosos e pessoas necessitadas de cuidados especiais, e só depois, as pessoas não 
enumeradas anteriormente. Nesses momentos de desesperos as pessoas agem como 
"Animais irracionais", não ouvem, não enxergam, não reconhece nem parentes, e se 
for acaso, pisoteiam as vítimas como se fossem tapetes humanos. Essa seqüência de 
atendimento prioritário, é praticado em vários países da Europa e da Ásia, e colhe
mos o especificado na Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que cuida da organi
zação da assistência social, a título de exemplo, in verbis: 
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"Art. 10 A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

Art. 20 A assistência social tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 

IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 

promoção de sua integração à vida comunitária; 
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A legislação específica, em nível estadual, dá competência aos Corpos de Bom
beiros Militares, hoje são 21 Estados e o Distrito Federal, com Bombeiros Militares 
independentes das Polícias Militares, e torcemos para que os Estados do Rio Grande 
do Sul, Paraná, São Paulo, Bahia e Tocantins também tornem seus Bombeiros inde
pendentes, para realizar vistorias em edificações; estudar, analisar, planejar, exigir e 
fiscalizar todo serviço contra incêndio e pânico, exercendo o poder de polícia1 nessa 
área, especialmente quando embarga, interdita obras, serviços e habitações e locais de 
diversões públicas que não ofereçam condições de funcionamento. 2 Aí se encontra o 
princípio da legalidade, onde a administração pública em toda a sua atividade está 
presa aos mandamentos da lei, dela não podendo se afastar, sob pena de invalidade 
do ato e responsabilidade de seu autor. 

As Especificações Técnicas'3 adotadas pelos Órgãos de Fiscalização, análise, apro
vação de planos de segurança contra incêndio e pânico, dão guarida para supervisão 
dos planos de emergências, evacuação de pessoas, e a integração desses planos com os 
Planos de Operações de Areas. 4 

Os Corpos de Bombeiros Militares são Órgãos da Administração Direta dos 
Estados, e nesse sentido, devem obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, dispositivos esses íncitos no art. 37, caput, da CF 
e art. 144, § 5°, da Carta Maior, incumbem aos Corpos de Bombeiros Militares, 
além das atribuições definidas em lei, a execução de atividades de Defesa Civil'.5 

A competência para legislar sobre normas edilícias6 é dos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, especialmente a estes, considerando que as Leis Orgânicas dos 

MuniCípios, quase sempre, adotam as Especificações Técnicas dos Corpos de Bombeiro 
Militares, e sem a aprovação da Diretoria de Atividades Técnicas, em alguns Bombei
ros, em outros são chamados Centro de Atividades Técnicas, e os Órgãos Municipais 
não aprovam os projetos, sem a aprovação dos corpos técnicos dos órgãos técnicos dos 
Bombeiros Militares. Isso serve para construções novas, reformas e/ou mudança de 

1 O Código Tributário Nacional define: Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da adminis
tração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato 
ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e 
aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar n. 31, de 28.12.1966). 

2 Leis Complementares que criam ou transformam os Corpos de Bombeiros Militares, são as Leis de 
Organização Básica destas Corporações. 

3 Lei n. 1.137, de 29 de julho de 1994 - Dispõe sobre a segurança contra incêndio e pânico, regulamentada 
pelo Decreto Estadual n. 410, de 29 de agosto de 1994 (DOE 6.356-A, de 29 de agosto de 1994). 

4 Planos de Operações de Área - é o conjunto de atividades a serem desenvolvidas pelo micro-sistema de um 
Bairro, em harmonia com os outros, auxiliando mutuamente e logo após, vem a participação dos Órgãos 
Públicos - Bombeiros, Resgate, SAMU, Policia Militar e Civil, cada qual nas suas áreas de atuação. 

5 Defesa Civil- é o conjunto de ações levadas a efeito pelos Órgãos Federais, Estaduais e M unicipais, 
visando a preservar e recuperar os serviços essenciais e minimizar os seus efeitos catastróficos em 
determinada região, Estado ou Município. 

6 Legislação local (Municipal) sobre especificações técnicas, sobre conforto e segurança das edificações. 
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atividades. As atividades já estão delineadas na Tarifa do IRE - Instituto de Resse
guros do Brasil, visando universalizar todas atividades ali especificadas. 

Não há serviços de Bombeiros no âmbito Federal, os incêndios, pânicos, aci
dentes de toda ordem não escolhem níveis estatais (União Federal, Estados-Mem
bros, Distrito Federal e Municípios), lógico, cabe aos Estados-Membros e 
Municipalidades essa preocupação, pois os eventos sempre ocorrem nas cidades
municípios, não importando a região. Assim, faz-se necessário a implementação de 
uma Legislação Federal que contemple aos usuários, o mínimo de segurança contra 
incêndio e pânico que é o bem-estar social, almejado por todos, para ser adotados 
pelas municipalidades, a exemplo do Código das Cidades, Lei 10.257, de 10 de 
julho de 2001, onde se refere: 

"Art. 30 Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política 
urbana: 
I -legislar sobre ormas gerais de direito urbanístico; 
II -legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Dis
trito Federal e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o 
equilibrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional; 

" 

Todos os brasileiros almejam, tratamento seguro e eficiente em quaisquer ha
bitações coletivas. 

3. O ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 

o Estatuto da Criança e Adolescente - ECA, que completou 15 anos, não é 
voltado apenas para crianças carentes ou em situação de risco, porém, para proteger o 
menor em qualquer situação em que ele se encontre. A criança e o adolescente gozam 
de todos os direitos fundamentais da pessoa humana, sendo-lhes assegurados todas 
as oportunidades e facilidades para o seu desenvolvimento físico, mental, moral, es
piritual e social, bem como, garantia de prioridade (art. 40

, do ECA) em receber, 
primeiramente, proteção e socorro, em quaisquer circunstâncias, atendimento preferen
cial nos serviços públicos e de relevância pública, prioridade na formulação e execu
ção de políticas sociais públicas. 

Destacamos os direitos fundamentais da criança e adolescente, entre estes à 
vida e saúde. Proteção começa a partir da concepção, onde a gestante (art. 80

, do 
ECA) tem direito ao atendimento pré-natal, com tratamento adequado. 

Nesse contexto, a prioridade nas saídas de emergências é das mulheres gestantes, 
logo depois vem as crianças e adolescentes. 

4. OS DIREITOS DO IDOSO 

o Estatuto do Idoso - Le i n. 10.741, de 10 .10.03, alinhavou várias prerrogati
vas, assegurando a todos o gozo dos direitos fundamentais inerentes à pessoa huma
na, sem prejuízo da proteção in tegral de que trata aquela lei, assegurando-se-lhe, por 
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lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. Mais adiante, no art. 8°, do mesmo Diploma 
Legal, dá direito à vida, saúde, sendo uma obrigação do Estado mediante práticas 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade. 
Ora, o direito de morar e/ou transitar nas habitações coletivas, sejam industriais, 
comerciais, recreativas, educativas, religiosas, e outras, estão inter-relacionados com 
as Especificações Técnicas dos órgãos especializados da fiscalização, análise, aprovação 
e execução dos planos de segurança contra incêndio e pânico, visando a evitar e/ou 
minimizar os acidentes, verdadeiras armadilhas, para que as pessoas senis não servi
rem de tapetes humanos para ninguém. 

5. APOIO ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E INTEGRAÇÃO 
SOCIAL 

A Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, instituiu garantias às pessoas 
portadoras de deficiência, obrigando ao Poder Público implementar ações governa
mentais necessárias visando o cumprimento das disposições constitucionais e legais, 
essas obrigações estende-se também à sociedade. 

Cabe ao Poder Público e seus órgãos assegurarem às pessoas portadoras de defi
ciência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à 
saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, 
e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pesso
al, social e econômico. Cabendo na área de saúde o desenvolvimento de programas espe
ciais de prevenção de acidentes do trabalho e de trânsito, e do mesmo modo o tratamento 
adequado às suas vítimas. Na área de edificações a adoção de medidas efetivas para execu
ção de normas que garantam a Juncionabilidade das edificações e vias públicas, a fim de 
evitar ou remover os óbices às pessoas portadoras de deficiência e permitam o acesso 
destas aos edifícios, logradouros públicos e meios de transportes. Nesta esteira de ações, 
os órgãos devem implementarem ações visando o planejamento, análise, aprovação, 
fiscalização, enfim, todas medidas para evitar a eclosão de incêndios e conseqüente
mente o pânico às pessoas portadoras de necessidades especiais. 

O Ministério Público está inserido no referido Diploma Legal, com a incum
bência de intervir obrigatoriamente nas ações civis públicas, coletivas ou individuais 
que discutam interesses relacionas à deficiência das pessoas portadoras de necessida
des especiais. O descumprimento de vários direitos inseridos na Lei sub comento, 
ensejará crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa (art. 8° e incisos) . 

6. ATUAÇÃO DO PARQUET JUNTO AOS ÓRGÃOS ENCARREGADOS 
DA PREVENÇÃO, TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS VíTIMAS EM 
CASOS DE INCÊNDIOS E OUTROS ACIDENTES E PÂNICO, COMO 
FUNÇÃO SOCIAL 

Após a Constituição de 1988 ampliou a feição ao Ministério Público, incum
bindo-lhe da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 
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e individuais indispensáveis. Fincou metas para a consecução de alcance da cidadania 
plena, o enfrentamento da violência e da criminalidade, devemos não esquecer de 
exigir medidas concretas aos órgãos encarregados do planejamento, análise, execução 
e acompanhamento dos projetos contra incêndios e pânico, com a finalidade de al
cançar os direitos fundamentais e sociais do cidadão. 

Os Ministérios Públicos dos Estados, como instituições sociais devem buscar 
mecanismos para minimizar e/o evitar que acidentes como incêndios, desabamentos, 
vendavais, chuvas torrenciais e outros óbices do gênero, possam enlutar famílias e/ou 
agravar ainda mais as vítimas, num desastre por falta de planos de evacuação. 

Desse modo, salta aos olhos as missões específicas dos Ministérios Públicos, 
Federal e Estaduais como função social, nas Leis Infraconstitucionais, entre elas o 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n. 8.069 de 13 de julho de 1990, art. 4°, 
que assegura: "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 
e à saúde". No Estatuto do Idoso, já referenciado acima, bem como na Lei protetora das 
pessoas portadoras de deficiência e sua integração social. Para fazer valer as condições de 
habitabilidade com segurança, ventilação, iluminação e outras contidas nas 
Especificações Técnicas dos órgãos encarregados da segurança contra incêndio e pâ
nico, o Ministério Público fará uso do Termo de Ajustamento de Conduta. 

7. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

O T AC é um título executivo extrajudicial, como bem definido nos artigos 
5°, § 6°, da Lei n. 7.347/85, nos termos do art. 113 do CDC, tendo os precedentes 
no STJ - Res 222582, reI. N ilton Cruz Pereira, DJU 29/04/02 pg. 106, tendo 
como objetivo da norma a garantia da melhor tutela para os direitos transindividuais, 
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não há direito à celebração do 
ajuste por parte do violador da regra. A natureza jurídica é negócio jurídico(com 
ênfase na bilateralidade da conciliação, esta adotada pelo novo Código Civil) admi
nistrativo. O ministério Público pode celebrar dentro da esfera de atribuição, poden
do ainda, ter ajustes pelos órgãos de execução - princípio do Promotor Natural. A 
legitimidade passiva, só compr mete quem celebra o ajuste, são pessoas naturais, 
pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, inclusive a administração do 
Poder Judiciário e a própria administração do Ministério Público. Qyando houver 
descumprimento o Ministério Público executará no foro competente, que é aquele, 
também para conhecer a Ação Civil Pública. 

8. CONCLUSÕES 

I - Os Ministérios Públicos devem fiscalizar com mais freqüência os órgãos 
encarregados do planejamento, análise, aprovação e execução dos planos contra in
cêndio e pânico, a fim de evitar e/ou minimizar as conseqüências danosas causadas às 
vítima e seus familiares; 
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H - Os Corpos de Bombeiros Militares, onde existirem ou os orgânicos das 
PMs devem exigir, já que detém o poder de polícia, que as habitações públicas e 
privadas, sejam industriais, comerciais, educacionais, religiosas, recreativas, etc., ex
cluídas as habitações unifamiliares, devam se adaptar às exigências das Especificações 
Técn icas. 

IH - Em caso de descumprimento das exigências das Especificações Técnicas 
dos Corpos de Bombeiros Militares, o Ministério Público deverá lavrar Termo de 
Ajuste de Conduta - T AC, visando às adaptações da construção às normas edilícias; 

IV - Qyando o TAC não for cumprido dentro do prazo concedido, o Minis
tério Público deverá propor Ação Específica no Juízo competente. 
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A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA 
DEFESA DO PATRIMÔNIO ARQUIVíSTICO SOB A 
GUARDA DO PODER JUDICIÁRIO (O PROBLEMA 

DA ELIMINAÇÃO E DO ACESSO AOS AUTOS 
PROCESSUAIS FINDOS)* 

Marcos Paulo de Souza Miranda 

Promotor de Jutiça/MG' 

"No Brasil, a eliminação de documentos arquivísticos não causa es
panto, já que, por infelicidade, as pessoas não consideram os docu
mentos públicos como algo que lhes diga respeito. A perda desses docu
mentos, portanto, não provoca nenhum sentimento de dor, como no 
caso do Palace. Do mesmo modo que a eliminação sumária dos regis
tros pessoais esvaziou as experiências individuais dos sobreviventes 
do Rio de Janeiro, os cidadãos brasileiros têm suas existências mina
das em todos os momentos em que os registros documentais de nossas 
instituições são (deliberadamente, ou por descaso) eliminados. Ape
nas um novo posicionamentos dos indivíduos para com sua história 
pessoal e para com suas relações com o poder público poderá modificar 
este estado de coisas, D o contrário, os inúmeros Palaces dos documen
tos públicos e privados continuarão a desabar desapercebidos, em 
silêncio, soterrando com eles o direito dos cidadãos de construírem sua 
própria história". (André PortoAncona Lopez. As lições do Palace-IJ 
e os registros para a memória. R evista da Associação dos Docentes da 
Universidade Estadual de Maringá - ADUEM, 1998) 

1. A RELEVÂNCIA DOS ARQUIVOS JUDICIAIS 

Até meados do século XIX os hoje chamados e aclamados Inconfidentes Mi
neiros, que há mais de seis décadas haviam arquitetado um plano para libertar a 
Capitania de Minas Gerais do poderio do Governo Português, não passavam, aos 
olhos de grande parte da população brasileira, de um bando de criminosos oportu
nistas que haviam traído sua Rainha e, por tal razão, foram merecedores de penas 
exemplares tais como o esquartejamento, o açoite em praça pública e o degredo para 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Coordenador Auxiliar do Grupo Especial de Promotores de Justiça de D efesa do Patrimônio Cultu

ral das Cidades Históricas de Minas Gerais. Membro da Associação Brasileira dos Pesquisadores de 
História e Genealogia e do Colégio Brasileiro de Genealogia. 
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terras inóspitas. O próprio chefe da conjuração foi retratado por historiadores daque
la época como uma pessoa inescrupulosa, ávida pelo poder, de conduta social pouco 
recomendável. 

A verdade sobre a inteireza e a grandeza do movimento libertário ocorrido em 
Minas Gerais no século XVIII só começou a ser resgatada a partir da descoberta do 
processo criminal aberto contra os conjurados, processo este que ficou "metido em 
um saco verde", esquecido por quase um século na Secretaria do Império,2 no Rio de 
Janeiro, embora muitos pensassem que ele estivesse em Lisboa. Somente em 1894 é 
que o historiador Mello Moraes Filho obteve permissão para publicar o teor dos 
chamados "Autos de Devassa da Inconfidência Mineira", o que permitiu uma inter
pretação mais real e justa do movimento inconfidente. 

Esta breve explanação serve para demonstrar - com um exemplo concreto e 
digno de nota - a importância dos processos judiciais findos como preciosas fontes 
de informação, cuja conservação deve ser assegurada em prol da mantença de nosso 
patrimônio cultural. 

Oltal seria hoje nossa concepção acerca da inconfidência mineira e de seus 
protagonistas se os Autos de Devassa tivessem sido destruídos ou extraviados? Terí
amos o mesmo respeito e admiração por Tiradentes, que antes da descoberta dos 
documentos era ridicularizado e tratado como um verdadeiro pária? Seria ele, hoje, 
considerado oficialmente o patrono cívico da nação brasileira? 

Indiscutível, pois, a importância da preservação dos processos judiciais findos 
que são patrimônio público tanto no sentido administrativo quanto do ponto de 
vista cultural. Como depositária desse relevante patrimônio, incumbe à Justiça o 
dever de zelar por ele e propiciar o acesso a seus documentos, de modo a assegurar o 
direito à informação (art. 5°, XIV -CF/88), bem como cumprir o dever de preservar 
o patrimônio cultural (arts. 215 e 216 - CF/88), já que os processos sob a guarda do 
Poder Judiciário constituem elementos para o exercício da cidadania, bem como base 
de preservação da memória da sociedade. 

Como salienta com propriedade Maria Thétis Nunes em seu artigo intitulado 
A importância dos arquivos judiciais para a preservação da memória nacional: 

Sem incursão nos arquivos judiciários será impossível retratar a evolução social 

brasileira, seus conflitos, seus problemas. Testamentos, inventários, processos 

criminais "revelando degradações ou paixões humanas"; a página negra da 

escravidão africana com seus horrores e crimes, a luta do escravo, individual

mente ou nos quilombos e mocambos, demonstram os documentos, bem como 

a espoliação do índio pelo colonizador e sua resistência; a afirmação do 

patriarcalismo despótico dos donos do poder, a situação da mulher na sociedade 

patriarcal e suas tentativas de afirmação, a atuação da Igreja na vida social, a 

2 Autos de Devassa da Inconfidência Mineira. Complementação Documental. Museu da Inconfidên
cia. Ouro Preto, 2001, v. 11, p. 10. 
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importância das irmandades religiosas, que os documentos nos revelam, re

presentando o desejo, por parte do povo, de formar comunidades, de não se 

deixar reduzir a urna simples massa anônima e manipulada segundo os ditames 

da cultura dominante. Os documentos dizem que essas comunidades surgiram 

para tentar salvar a dignidade humana diante do cataclisma que foi a introdução 

do sistema colonial para os pobres. Por vezes a última dignidade como o direito a 

um enterro decente: muitas sociedades surgiram no Brasil para garantir o caixão 

para os sócios. O s documentos arrolados através do tempo contribuem para se 

acompanhar a evolução política do Brasil, a luta pelo poder entre os potentados 

locais e suas conseqüências, eleições e a corrupção que as revestiam, a formação 

das facções políticas, as relações de trabalho, o surgimento do sindicalismo. Fixa

ção de negócios, problemas comerciais, partilha de terra e as lutas originadas, 

organização de indústrias, a decadência dos engenhos e suas conseqüências po

dem ser conhecido através de documentos nos arquivos judiciais.3 

Desta forma, a preservação dos processos depois que os mesmos cumpriram o 
seu objetivo imediato de busca de uma decisão judicial é medida que se impõe uma 
vez que eles passam de "arsenal da administração da justiça para celeiro da história". 

Com efeito, os documentos do Poder Judiciário têm papel fundamental em um 
processo de mais longa duração: o direito à memória. Eles devem, portanto, ser conser
vados e organizados de forma que possibilitem a pesquisa histórica. O direito à memó
ria significa não só criar condições para os pesquisadores realizarem suas pesquisas, 
mas, também, para a sociedade constituir e reforçar sua identidade cultural.4 

2. PROTEÇÃO LEGAL 

Apesar dessa imensa importância para a memória nacional, o Código de Pro
cesso Civil editado no ano de 1973 dispunha em seu art. 1215 que os autos proces
suais poderiam ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro 
meio adequado, findo o prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do arquivamento. 

A matéria suscitou grande polêmica por ocasião da tramitação do projeto do 
CPC no Congresso Nacional, sendo que o Conselho Federal de Cultura, através de 
ofício subscrito pelo Professor Sylvio Meira, manifestou sua absoluta reprovação à 
previsão de destruição de processos, merecendo destaque o seguinte trecho: 

O valor histórico do documento só a posteridade dirá. Não podemos sacar no 

futuro, em matéria de valorização de documentos. Acresce que não apenas a 

3 NUNES, Maria Thétis. A importância dos arquivos judiciais para a preservação da memória nacio
nal. Disponível no site www.cjf.go.br. 

4 Proposta de critérios de seleção de autos findos para a preservação da memória nacional. Comissão 
Técnica Interdisciplinar para Gestão de Documentos da Justiça Federal. Disponível no si te 
www.cjf.gov.br 
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História, conforme já salientei, se liga aos processos arquivados. Numa ação 

judicial de nossos dias poderão os vindouros investigar aspectos financeiros, 

econômicos, artísticos e outros, que se espraiam por todos os domínios da curi

osidade humana. 

o que procura o projeto em debate é, no entanto, um incêndio voluntário, de 

todos os processos, decorridos cinco anos . Entendo que deve ser sugerida uma 

substituição do artigo, por outro, em que se diga: 'É vedada a destruição, por 

qualquer forma, de autos arquivados. Parágrafo único: O Poder Público, atra

vés dos órgãos competentes, organizará museus e arquivos judiciais, para pre

servação de todos o papéis e documentos que serão recolhidos depois de decor

ridos dez anos de encerramento do processo.'5 

Mas mesmo assim o dispositivo, com sua redação original, foi aprovado. Ab
solutamente despropositado, ele possibilitava a eliminação sem maiores cerimônias 
de preciosas fontes de informação em um lapso temporal extremamente exíguo,6 

comprometendo não só interesses privados de ordem processual como, obviamente, o 
direito coletivo à memória. Logo, não poderia tal artigo permanecer em vigência e 
não tardaram as reações do próprio governo para reparar o grave equívoco cometido 
contra o patrimônio cultural brasileiro. 

O Ministro Aliomar Baleeiro, em manifestação publicada na Folha de S. Paulo 
de 25 de junho de 1976, escreveu sobre o dispositivo legal em referência: 

Graças a Deus, por escandaloso que pareça, foi louvável uma bruta ilegalidade 

cometida pelo Sr. Geisel quando, em 16.06.75, por mero ato do Executivo 

suspendeu, sem cerimônia, um dispositivo de lei do congresso, o artigo 1215 do 

novo Código de Processo, que permitia a qualquer escrivão tocar fogo, destruir 

mecanicamente ou por outro meio adequado, os autos judiciais depois de cinco 

anos de arquivamento. O ato do Presidente, crime de responsabilidade, pode

ria metê-lo num processo de 'impeachment', mas salvou o Brasil de imensos 

prejuízos nascidos de uma tolice legislativa, oriunda de projeto do Executivo 

que a inadvertência do Congresso converteu em lei. O pecado formal e bene

mérito já está corrigido, porque a Lei 6.246, de 07.10.75, suspendeu a vigência 

daquele asnático artigo 1.215 do CPC, sanando a falta de competência do 

Chefe da Nação para a providência drástica mas oportuna e inteligente. 

Sei bem que a construção de um edifício a prova de fogo para o arquivo custa 

infinitamente mais que a matança dos nefastos e tenazes cupins. Mas a Nação 

5 V ALLADÃO, Haroldo. Comentário ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribu
nais, v. XIII, p. 129-130. 

6 Segundo Maria Thétis Nunes (op. cit.) em 1975 um juiz corregedor de São Paulo teria mandado 
incinerar 100 toneladas de processos. 
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não está tão pobre que não possa empregar uns poucos milhões nesta obra de 
investimento nacional, tanto mais quando gasta centenas de milhões, cada ano, 

em arapucas para repartições de terceira ordem em Brasília e por aí a fora. 
O edifício para um arquivo nacional não precisa ser edificado em mármore com 

frontaria de vidro fumê, móveis anatômicos etc. etc. Seus visitantes são austeros 
investigadores que aceitam até o piso de cimento e não se fatigam de ir a locais 

em rua de terrenos menos valorizados ... 

Como foi salientado pel Eminente Ministro, a Lei n. 6.246 de 07 de outu
bro de 1975 determinou: Fica suspensa a vigência do artigo 1.215 do Código de 
Processo Civil até que lei especial discipline a matéria nele contida. Esta Lei, apesar 
de sintética, é de fundamental importância para análise de toda a temática envolven
do a preservação dos processos judiciais findos, uma vez que somente uma norma 
federal, que trate especificamente sobre a matéria, poderá dizer, eventualmente, da des-
truição física de autos findos. 

Contudo, mesmo sendo evidente que somente lei federal poderia disciplinar a 
matéria, que é de cunho processual e cuja competência legislativa é reservada à União 
(CF/88, art. 22, I), vários Tribunais se arvoraram em legisladores e disciplinaram 
através de atos administrativos internos a destruição de processos, dando azo, mais 
uma vez, a perdas enormes para a cultura de nosso país. 

Em M inas Gerais, por exemplo, a Resolução 267/1994 da Corte Superior do 
TJMG, autorizava a destruição de autos judiciais findos, argumentando que o ar
quivamento de tais processos constitui um dos mais tormentosos problemas da justi
ça, diante da impossibilidade de destinar espaços cada vez maiores para guarda de 
documentos forenses, com arquivos gigantescos e ineficientes e que a inexistência de 
lei, autorizando a incineração desses documentos, impunha a busca de solução pron
ta e eficaz, qual seja, um ato administrativo do próprio Tribunal. 

Triste solução dada por q em tem o dever de assegurar o cumprimento das leis. 
Já no Estado de São Paulo, em 1997 o Conselho Superior da Magistratura 

baixou o Provimento 556/97 autorizando a destruição de processos nos mesmos 
termos do que permitia o malfadado art. 1215 do Código de Processo Civil. 

Indignada com a aberração, a Associação dos Advogados de São Paulo, em 
feliz iniciativa, impetrou mandado de segurança coletivo contra o ato, alegando vio
lação aos arts. 22 e 133 da Constituição Federal e às Leis n. 8.159/91 e 6.246/75, 
mas o TJSP indeferiu a segurança pleiteada ao argumento segundo o qual o ato 
impetrado encerrava norma administrativa de organização judiciária e não padecia de 
qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade. 

Aviado recurso ordinário, o Superior Tribunal de Justiça em decisão datada de 
16 de abril de 2002 deu provimento ao apelo e reconheceu a flagrante ilegalidade do 
ato impugnado, que infringia frontalmente a Lei n. 6.246/75. 

924 

A ementa da decisão foi assim lavrada: 

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DES
TRUIÇÃO FÍSICA DE PROCESSOS. PROVIMENTO CSM 556/97. 
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NULIDADE. Recurso ordinário conhecido e provido para declarar a nulidade 
do Provimento n. 556/97 do Conselho Superior da Magistratura, por sua fla
grante ilegalidade.7 

Paralelamente o Procurador-Geral da República, atendendo a representação 
do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, propôs Ação Direta de 
Inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal inclusive pleiteando me
dida cautelar, que foi deferida nos seguintes termos: 

RELEVÂNCIA DA ARGÜIÇÂO DE INCOMPATIBILIDADE, 
COM O ART. 22, I (COMPETÊNCIA DA UNIÂO PARA LEGIS
LAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL) E O ART. 48, CAPUT, 
AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, DE PROVIMENTO DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, QUE DISPÕE SOBRE 
A DESTRUIÇÃO FÍSICA DE PROCESSOS ARQUIVADOS HÁ 
MAIS DE CINCO ANOS - Manifesto perigo da demora. Medida cautelar 
deferida. (STF - ADIMC 1919 - SP - TP - ReI. Min. Octavio Gallotti
DjU09.11.2001 - p. 00042) 

Por ocasião da apreciação do mérito da ADIN, apesar de saber de antemão 
que o Recurso em Mandado de Segurança n. 11.824 havia sido julgado pelo STJ e 
que a decisão transitara em julgado, impossibilitando o julgamento da ação proposta 
junto ao Supremo Tribunal,8 a Ministra Ellen Gracie proferiu seu voto, por consi
derar de grande importância a matéria sobre eliminação de autos. 

A Ministra fez um profundo estudo das normas envolvendo a conservação de 
autos findos e rechaçou a tese de que a Lei n. 8.159/91, que dispõe sobre a política 
nacional de arquivos públicos e privados, tenha autorizado a destruição de processos. 
Entendeu estar plenamente vigente a Lei n. 6.246/75, que remeteu a lei especial a 
disciplina da matéria. 

Ademais, invocando lições de Pontes de Miranda, a Relatora sustentou a 
inconstitucionalidade de norma que autorize a destruição de processos judiciais ar-

7 RST], v. 158, p. 159. 
8 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PROVIMENTO N. 556, DE 

14.02.1997, DO CONSELHO SUPERIOR DE MAGISTRATURA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - DESTRUIÇÃO FÍSICA DOS AUTOS DE PROCESSOS JUDICIAIS ARQUI
VADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS EM PRIMEIRA INSTÃNCIA-ALEGAÇÃO DE 
INVASÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
MATÉRIA PROCESSUAL - ARTIGOS 22, I E 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDE
RAL - Tendo em vista o trânsito em julgado de acórdão da egrégia Segunda Turma do Superior 
Tribunal de Justiça que, ao julgar o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 11.824, ReI. 
Min. Francisco Peçanha Martins, D]27.05.2002, concedeu a segurança pleiteada para declarar a 
nulidade do provimento impugnado, é de se reconhecer a perda superveniente do objeto da presente 
ação direta, tornando-se prejudicado o pedido formulado na inicial. (STF - ADI 1919 - SP - TP
Rela Min. Ellen Gracie - DjU01.08.2003 - p. 00099) . 
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quivados exatamente pelo alcance constitucional do dever de preservação dos docu
mentos de valor histórico e cultural, já que o Estado deve garantir a todos o pleno 
exercício dos direitos culturai e o acesso às fontes de cultura nacional, dentre as 
quais estão os documentos dotados de valor histórico (arts. 215, caput, e 216, IV, da 
Constituição Federal). 

Esse posicionamento merece ser registrado de vez que se encontra em tramitação 
no Congresso Nacional, já aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, projeto 
de lei9 que pretende autorizar a eliminação de processos findos, restabelecendo a 
vigência do descabido art. 1215 do CPC. 

As decisões do STJ e do STF sobre a matéria tiveram uma repercussão extre
mamente benéfica para a preservação do patrimônio cultural brasileiro, sendo que 
vários Tribunais que haviam trilhado o mesmo caminho do Conselho da Magistra
tura de São Paulo revogaram ou suspenderam os efeitos de seus atos administrativos. 

Em Minas Gerais, por exemplo, a Resolução n. 267/1994 teve seus efeitos 
suspensos em 28 de dezembro de 1998, pela Resolução 344/98. 

3. OS PROBLEMAS DOS ARQUIVOS JUDICIÁRIOS NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS 

Em Minas Gerais, onde as primeiras comarcas foram criadas no início do 
século XVIII, o acervo documental de valor cultural sob a guarda do Poder Judiciá
rio é enorme. Basta uma rápida visita às dependências dos fónms principalmente das 
velhas cidades do interior para se deparar com processos envolvendo lavras de ouro, 
escravos (compra e venda, fugas, disputas pela propriedade etc), embates políticos 
travados pelos antigos "coronéis", além de vários outros fatos sociais, econômicos e 
culturais importantes para a preservação da história de nosso povo. 

Porém, são quase sempre críticas as condições de acondicionamento e organi
zação desse precioso acervo. 

Como é notório, desarquivar processos em tempo hábil em nosso Estado cons
titui-se uma meta difícil de ser alcançada, em decorrência da precariedade das condi
ções e métodos de guarda e conservação adotados pelo Poder Judiciário. ~anto mais 
antigo é o documento procurado, maior é a dificuldade para a sua localização. A 
gestão de documentos arquivísticos é geralmente feita de forma mecânica e burocrá
tica e os arquivos judiciais são como depósitos de papéis velhos, sendo o acesso às 
informações difícil não só para os cidadãos, como para os próprios juízes e membros 
do Ministério Público, embora seja prerrogativa destes últimos "examinar, em qual
quer Juízo ou Tribunal, autos de processos findos, podendo copiar peças e tomar 
apontamentos" (art. 41, VII, da Lei n. 8.625/93). 

Ademais, os documentos de valor histórico não recebem tratamento especial e, 
muitas vezes, perdem-se definitivamente. 

9 PL 2161/91, de autoria do Deputado José Luiz Clerot. 
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Enfim, os documentos sob a guarda do Poder Judiciário são tratados, quase 
sempre, como um fim em si mesmos e não como um meio de acesso a informações 
que permitam o exercício da cidadania e a consolidação da memória e da identidade 
cultural da sociedade. E se a guarda e a conservação dos documentos têm sido feita de 
um modo que dificulta o acesso ao seu conteúdo, os cidadãos estão sendo privados de 
seu direito à informação e também de outros direitos decorrentes do uso desses docu
mentos como prova documental, perdendo estes a sua utilidade. 

Como tentativa de minimizar os problemas enfrentados com a guarda e con
servação dos processos findos a Corte Superior do TJMG baixou a Resolução 252/ 
1993 que Autoriza a transferência de autos judiciais difinitivamente arquivados para 
Museus Públicos ou entidades ifzciais assemelhadas. Segundo a Resolução, nas comarcas 
onde exista Museu Público ou entidade oficial assemelhada, poderá ser autorizada, 
pelo Juiz de Direito Diretor do Foro, após ouvido o Corregedor de Justiça, a transfe
rência, para essas entidades, dos autos de processos judiciais com decisão definitiva 
proferida há mais de 20 (vinte) anos, desde que por eles não se interesse a Superin
tendência da Memória do Judiciário Mineiro. 

Tal ato administrativo, conquanto seja louvável no sentido de procurar asse
gurar a integridade dos processos judiciais findos, ao invés de simplesmente eliminá
los, implica, pelo seu teor, em uma definitiva e verdadeira alienação de um patrimônio 
cuja conservação é de responsabilidade do próprio Poder Judiciário. E pior: existem 
notícias de que alguns autos estão sendo encaminhados para instituições distantes de 
seus locais de origem, implicando em indevido deslocamento das fontes de cultura 
que devem, a princípio, ficar vinculadas aos locais onde foram produzidas. 

Por isso, entendemos que apesar de ser viável a transferência de processos judi
ciais findos para museus públicos e entidades oficiais assemelhadas, enquanto não 
criado Arquivo do Poder Judiciário com capacidade para administrar o seu acervo 
documental, o ato respectivo não pode redundar em uma verdadeira "doação" dos 
processos a outro órgão uma vez que nos termos do art. 10 da Lei n. 8.159/91 (que 
não contrasta com a Lei n. 6.246/75, que diz respeito tão somente à destruição de 
feitos): Os documentos de valor permanente são inalienáveis e imprescritíveis. 

E mais: sempre que possível deve-se assegurar a mantença dos processos judi
ciais findos na própria comarca de origem, uma vez que como bens culturais os 
mesmos devem permanecer vinculados aos locais onde foram produzidos, por serem 
instrumentos de informação sobre a respectiva unidade judiciária. 

A propósito, a conclusão de n. 11 da Carta de Santos enfatiza que: Os bens 
culturais não devem ser retirados do meio onde foram produzidos ou do local onde se 
encontram vinculados por razões naturais, históricas, artísticas ou sentimentais, salvo 
para evitar o seu perecimento ou degradação, devendo ser reintegrado ao seu espaço 
original tão logo superadas as adversidades. lO 

10 II Encontro Nacional do Ministério Público na Defesa do Patrimônio Cultural, realizado nos dias 23 e 
24 de setembro de 2004, na cidade de Santos. Inteiro teor disponível em: www.mp.mg.gov.brlgeppc. 
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Outra preocupação que deve sempre estar presente nas hipóteses de transfe
rência (sem alienação) do acervo do Poder Judiciário para outras instituições oficiais 
é a de impor formalmente ao ente destinatário dos autos processuais findos a obriga
ção de cumprir integralmente a Lei n. 8.159/91 e seus atos regulamentares, de for
ma a assegurar o alcance dos objetivos colimados por aquele diploma, tal como o 
direito de acesso à informação. 

Sensível à temática atinente à preservação de seu patrimônio arquivístico, em 
iniciativa digna de aplausos, o TJMG através da Portaria n. 1.543/2003 constituiu 
uma comissão para elaborar es tudos sobre a forma de implantar, disciplinar e 
normatizar a gestão dos documentos e das atividades arquivísticas do Poder Judiciá
rio do Estado de Minas Gerais, reconhecendo expressamente a necessidade de uma 
política integrada de classificação, avaliação, descrição e preservação dos documentos 
arquivísticos do Poder Judiciário e afirmando que a organização da documentação 
pública é indispensável para qu e cidadão possa ter acesso aos instrumentos de garan
tia de seus direitos. 

Espera-se que esta Comissão cumpra cabalmente o papel a que se destina e 
promova efetivamente a preservação do relevante patrimônio cultural que se encontra 
sob a guarda do Poder Judiciário. 

De qualquer sorte, há necessidade de uma mudança de postura do Ministério 
Público em relação à preservação dos processos judiciais findos, de forma que a ins
tituição possa estar sempre vigilante em relação a esta temática e possa alcançar a 
proteção aos direitos estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação 
infraconstitucional pertinente. 

4. A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

N a qualidade de defensor do regime democrático, guardião do ordenamento 
jurídico pátrio, dos interesses ociais e individuais indisponíveis e como titular das 
ações penal e civil públicas (arts. 127 e 129 da CF/88), instrumentos previstos 
constitucionalmente e que viabilizam a tutela, dentre outros bens jurídicos, do 
patrimônio cultural brasileiro, incumbe grande parcela de responsabilidade ao 
Ministério Público no que tange a assegurar que o Poder Judiciário cumpra as 
determinações legais vigentes sobre a preservação e o acesso ao patrimônio arquivístico 
sobre sua guarda. 

Com efeito, a Constituição Federal elenca como um dos pilares fundamen
tais da democracia o direito de acesso à informação (art. 5°, XIV), já que a demo
cracia é o regime do poder visível, pois não tolera o poder que oculta ou o poder 
que se oculta. 

E de nada adianta garantir o direito de acesso à informação, se esta não é 
preservada, ou ainda, se preservada, não está disponível ou em condições de ser acessada, 
por não estar organizada de m do a possibilitar a sua localização e a sua recuperação. 

Como bem coloca J aqueline Mara Lorenzetti Martinelli, Promotora de Justi
ça em São Paulo: 
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o constituinte estava atento a essas questões e não as deixou sem resposta, a 

fim de que o direito de acesso à informação pudesse efetivamente ser concreti

zado no dia-a-dia dos cidadãos. 

Assim é que elevou os documentos (onde as informações estão contidas) à cate

goria de patrimônio cultural brasileiro ao lado de outros bens de natureza material 

e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência a 

identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira, determinando ao Poder Público a sua promoção e proteção. 

Tamanha a importância do direito de acesso à informação para o regime demo

crático que o constituinte não parou por aí, tendo se preocupado em especificar 

a forma pela qual a proteção ao patrimônio documental brasileiro deveria ser 

realizada. 

Determinou, então, caber à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a 

quantos dela necessitarem.11 

Desta form a, deve o Ministério Público, no exerClClO de suas funções 
institucionais, promover a difusão e o cumprimento da legislação atinente à preserva
ção do patrimônio cultural arquivístico, a fim de compelir o Poder Judiciário a insti
tuir arquivos eficientes, capazes de assegurar a preservação e o acesso aos processos 
judiciais findos, que não podem ficar expostos a riscos de destruição ou perecimento, 
uma vez que a sua conservação interessa não só às presentes, mas também e principal
mente às futuras gerações. 

Os promotores de justiça em suas respectivas comarcas devem ficar atentos às 
condições de acondicionamento dos processos findos e de viabilidade de acesso pelo 
público, de forma ágil e adequada. 

Como instrumentos aptos para o alcance de tal desiderato, pode o Ministério 
Público contar com a expedição de Recomendação, a celebração de Termo de Ajus
tamento de Conduta ou com a propositura de Ação Civil Pública. 

5. CONCLUSÕES 

1. O Poder Judiciário tem o dever de conservar os processos judiciais findos 
organizados de forma que possibilitem o rápido e eficiente acesso público e a pesquisa 
histórica, em respeito ao disposto no art. 5°, XIV, 215, caput, e 216, § 2°. da CF/88. 

2. A Lei n. 6.246 de 07 de outubro de 1975 que determinou a suspensão da 
vigência do artigo 1.215 do Código de Processo Civil, permanece em vigor até o 
advento de lei federal específica sobre a matéria, não estando a mesma revogada pela 
Lei n. 8.159/91. 

11 Os arquivos, o Ministério Público e a Democracia. Tese apresentada no XIV Congresso Nacional do 
Ministério Público realizado em Recife-PE, 17 a 20 de outubro de 200l. Disponível em 
www.mp.sp.gov.br/caouma. 
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3. O teor do art. 1215 do Código de Processo Civil, em sua redação original, 
viola o dever constitucional de preservação dos documentos de valor histórico e cul
tural, já que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
o acesso às fontes de cultura nacional, dentre as quais estão os documentos dotados 
de valor histórico (arts. 215, caput, e 216, IV, da Constituição Federal) . 

4. É vedada qualquer forma de alienação de processos judiciais findos, sendo 
obrigação do Poder Judiciário zelar pela conservação de seu patrimônio arquivístico, 
pelo qual é responsável. 

5. Sempre que possível deve-se assegurar a mantença dos processos judiciais 
findos na própria comarca de origem, uma vez que como bens culturais os mesmos 
devem permanecer vinculados aos locais onde foram produzidos, por serem instru
mentos de informação sobre a respectiva unidade judiciária. 

6. Nas hipóteses de transferência do acervo do Poder Judiciário para outras 
instituições oficiais é de se impor formalmente ao ente destinatário dos autos proces
suais findos a obrigação de cumprir integralmente a Lei n. 8.159/91 e seus atos 
regulamentares, de forma a assegurar o alcance dos objetivos colimados por aquele 
diploma, tal como o direito de acesso à informação. 

7. Há necessidade de uma mudança de postura do Ministério Público em 
relação à preservação dos processos judiciais findos, de forma que a instituição possa 
estar sempre vigilante em relação a esta temática e possa alcançar a proteção aos direi
tos estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional per
tinente. 

8. Deve o Ministério Público, no exercício de suas funções institucionais como 
defensor do regime democrático e do meio ambiente cultural, promover a difusão e o 
cumprimento da legislação atinente à preservação do patrimônio cultural arquivístico, 
a fim de compelir o Poder Judiciário a instituir arquivos eficientes, capazes de asse
gurar a preservação e o acesso aos processos judiciais findos 

9. Como instrumentos aptos para o alcance do objetivo mencionado na con
clusão anterior, pode o Ministério Público lançar mão da expedição de Recomenda
ção, da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta ou da propositura de Ação 
Civil Pública objetivando a imposição de obrigação de fazer. 
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Promotor de Justiça/MG 

1. INTRODUÇÃO 

Vem-se disseminando a prática de o Ministério Público, em sua atuação 
ambiental, destinar quantias provenientes da esfera penal (transação penal, suspen
são do processo) para entidades civis ambientais, ou mesmo para modernização e 
aparelhamento de órgãos de fiscalização, o que traz importante questionamento quanto 
à legalidade de tal destinação. 

É oportuno, para iniciar o debate, fazer breve exposição sobre a evolução his
tórica da legislação brasileira relativa aos bens ambientais, para abordar, em seguida, 
a destinação de recursos na esfera penal. 

2. A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E OS BENS AMBIENTAIS 

o ambiente,l o entorno em que vivemos é anterior ao próprio homem. O solo, 
a água, o ar, os recursos naturais, existem antes do próprio ser humano. Mas o Direi
to Ambiental, ou Direito do Ambiente, este não, é um Direito recente. É uma 
ciência nova, de objeto de tutela antigo. 

Visualizam-se três fases no tratamento dos bens ambientais, dos recursos na
turais. A fase econômica, a fase sanitarista e a fase holística. 

Nas duas primeiras fases, os bens ambientais eram tutelados, mas não eram 
tutelados como se bens ambientais fossem. A proteção do bem ambiental era mera
mente indireta. Protegia-se outro interesse, para proteger o homem. 

Inicialmente os bens ambientais eram considerados apenas em seu valor eco
nômico. Não se protegia o bem ambiental pelo seu valor intrínseco, pelo papel que 
exerce na integração com os demais fatores para o equilíbrio ambiental, mas apenas 
por seu valor econômico. Protegia-se a economia, e não o bem ambiental em si. 

* 
1 

Tese aprovada por unanimidade. 
Busca-se reproduzir nesse tópico a lição de RODRIGUES, Marcelo Abelha. Instituições de direito 
ambiental. Parte geral. São Paulo: Max Limonad, 2002, v. 1, p. 72/86. 
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Assim, a legislação sobre as florestas não protegia as florestas, mas a madeira. 
Ou como, por exemplo, as Ordenações Monsinas, de Portugal, em que se caracteri
zava como crime de injúria ao rei o corte irracional e deliberado de árvores frutíferas, 
pois estas tinham valor econômi o, como se as demais árvores não tivessem importân
cia. Caracterizou-se, então, a primeira fase pela preocupação meramente econômica 
quanto aos bens ambientais. Essa fase vai até a metade do século passado. 

Na segunda fase, que vem com o regulamento sanitário, com as regras de 
Direito Agrário, o foco continuava distante do bem ambiental. Estava na saúde do 
homem. Mas como, para que o ser humano pudesse ter saúde, havia a necessidade de 
preservação do bem ambiental, passou-se a preocupar com ele por razões sanitárias, 
por razões de qualidade de vida . Associava-se a água não às suas funções ecológicas, 
por exemplo, mas cuidava a legislação de sua proteção por razões sanitárias. 

Para proteger a saúde humana, portanto, havia que se proteger as florestas (daí 
o Código Florestal, Lei n. 4.771/65), os animais (o Código de Caça, Lei n. 5.197/ 
67), preocupando-se o legislador com a saúde, e não com o bem ambiental em si. 

Ambas as fases - econômica e sanitarista - demonstram uma visão egoística e 
antropocêntrica. O legislador agia como se pudesse colocar o homem como algo ex
terno ao meio ambiente. O ser humano se posiciona ao lado do planeta, e a ele se 
refere como se pudesse dizer: isso tudo me serve, seja economicamente, seja para 
minha saúde. Dominava, assim, visão antropocêntrica: o homem como personagem 
central e para quem deveriam convergir todos os benefícios da proteção do ambiente. 

Na terceira fase o foco de proteção já não é mais a economia, já não é mais a 
saúde, mas a função ecológica do bem. Os bens ambientais não são apenas importan
tes porque possuem função econômica e sanitária, mas porque desempenham função 
no equilíbrio ecológico. 

E o marco dessa terceira fase, que traduz visão holística, ecocêntrica, é a Lei n. 
6.938/81. Ela mudou o paradigma com que se tratavam os bens ambientais. Houve 
toda uma reformulação no sistema de proteção dos bens ambientais. Definiu-se o que 
é meio ambiente, poluição, degradação, consagrou-se a responsabilidade objetiva para 
reparação do dano ambiental, e tabelecendo, assim, os pilares do Direito Ambiental 
brasileiro, pilares estes que foram reconhecidos pela CF de 1988, no seu artigo 225. 

A própria Lei de Ação Civil Pública (LACP), a Lei n. 7.347/85, surgiu para 
implementar a Lei n. 6.938/81, artigo 14, § 1°, que previa a possibilidade de o 
Ministério Público propor ação contra os poluidores. Havia a necessidade de uma 
norma processual, que foi a LACP. E essa acabou tendo o seu objeto ampliado para 
atender os outros interesses difusos (habitação e urbanismo, patrimônio público e 
social, histórico ... ) 

Havia a tutela material e a tutela processual. Mas faltava uma das pernas do 
tripé da legislação ambiental, que surge com a Lei n. 9.605/98. 

Alcança-se, finalmente, a previsão das normas de Direito Ambiental, a previ
são das normas processuais (inquérito civil, compromisso de ajustamento de condu
ta, ação civil pública) e a previsão das normas penais. As três grandes vertentes do 
Direito estavam representadas para a proteção dos bens ambientais. 
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3. A LEI N. 9.605/98 

A Lei n. 9.605/98, apesar de chamada de Lei de Crimes Ambientais, não 
trata somente de crimes, vez que cuida também das infrações administrativas. Inici
almente o projeto cuidava apenas dessas, e depois foram inseridos os crimes, razão 
pela qual a Lei n. 9.605/98 é também a lei de proteção administrativa do meio 
ambiente, acompanhada do Decreto 3179 de 21 de setembro de 1999, que especi
fica as sanções administrativas para as infrações ambientais. E, ainda, em crítica ao 
nome "Lei de Crimes Ambientais", há que se registrar que nem todos os crimes 
ambientais estão nela inseridos, havendo vários diplomas que encerram crimes dessa 
natureza. 

Importante registrar que o espírito da lei em comento é voltado para a efetiva 
reparação do dano ambiental, conforme se constata de diversas passagens do diploma 
legislativo.2 

E aqui se inicia o foco da discussão: as quantias hauridas em transação penal, 
suspensão do processo ou condenação podem ter destinação para entidades ambientais 
e/ou aparelhamento de órgãos de fiscalização? 

4. A TRANSAÇÃO PENAL E AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO QUE 
ENVOLVEM RECURSOS 

Primeiro momento da atuação penal em que surge o debate é a transação 
penal. Prevê o artigo 27 da Lei n. 9.605/98 duas possibilidades na formulação da 
proposta: a) pena restritiva de direitos ou b) multa. 

"Art. 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no art. 76 da 
Lei n. 9.099 de 26.09.1995, somente poderá ser formulada desde que tenha 

2 Selecionam-se algumas: a) "Art. 17. A verificação da reparação a que se refere o § 2° do art. 78 do 
Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambien tal, e as condições a serem 
impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente"; b) "Art. 20. A sentença 
penal condenatória, sempre que possível, fixará o valor mínimo para reparação dos danos causados pela 
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente"; c) "Art. 27. Nos 
crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de 
direitos ou multa, prevista no art. 76 da Lei n. 9.099 de 26.09.1995, somente poderá ser [ormlúada 
desde que teniJa iJavido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma lei, 
salvo em caso de comprovada impossibilidade"; d) "Art. 28. As disposições do art. 89 da Lei n. 9.099 
de 26.09.1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta Lei, com as 
seguintes modificações: I - a declaração de extinção de punibilidade, de que trata o § 5° do artigo 
referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a 
impossibilidade prevista no inciso I do § 1° do mesmo artigo; e) "Art. 23. A prestação de serviços à 

comunidade pela pessoa jurídica consistirá em: I - custeio de programas e de projetos ambientais; II 
- execução de obras de recuperação de áreas degradadas; lU - manutenção de espaços públicos; IV -
contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas."(grifei) 
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havido a prévia composição do dano ambiental, de que trata o art. 74 da mesma 

lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade." (grifamos) 

4.1 Prestação pecuniária 

Dentre as penas restritivas de direito há a possibilidade de envolvimento de 
recursos. Especificamente na Lei n. 9.605/98, prevê o artigo 80 o seguinte rol de 
penas restritivas de direitos: "I - prestação de serviços à comunidade; II - interdição 
temporária de direitos; III - suspensão parcial ou total de atividades; IV - prestação 
pecuniária; V - recolhimento domiciliar." 

De plano, verifica-se, no artigo 8°, inciso IV, modalidade de pena restritiva de 
direitos que envolve quantia em dinheiro: a prestação pecuniária. Q,gal a destinação 
da pena restritiva de direito prestação pecuniária em sede de transação penal? 

Dispõe o artigo 12 da Lei n. 9.605/98: 

"Art. 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima 

ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo 

juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a trezentos e sessenta 

salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual repara

ção civil a que for condenado o infrator." 

Não há previsão específica, portanto, neste artigo, da destinação ambiental, 
sendo expresso apenas o "fim social" da entidade pública ou privada. Mas da inter
pretação do dispositivo, e sobretudo, do fato que o valor pago será deduzido do 
montante da eventual reparação civil, conclui-se que a destinação será necessaria
mente voltada à proteção ambiental. 

A locução "pagamento em dinheiro à vítima" traz certas dificuldades.3 As 
vítimas em geral serão indeterminadas, ainda que seja possível identificar um ou 
outro ofendido. Além disso, a influência da seara penal na esfera cível, com dedução 
do montante de eventual reparação civil, recomenda cautela na aplicação desta mo
dalidade de pena restritiva de direito. Isto porque indenizar o dano ambiental é bem 
diferente de eventual pagamento em dinheiro a vítima específica, na dicção de Bran
ca Martins da Cruz:4 

"Embora o ambiente, como então afirmámos, constitua um bem que integra a 

esfera jurídica de cada um dos cidadãos, gerando aí um verdadeiro direito 

subjectivo, a sua violação consubstancia uma ofensa a um bem social que ultra-

3 STIFELMAN, Anelise Grehs. Direcionamento dos recursos oriundos das transações penais em 
crimes ambientais. Revista de Direito Ambiental, ano 8, outubro-dezembro 2.003, n. 32, p. 206, 
valioso estudo utilizado em diversas passagens deste tópico. 

4 MARTINS DA CRUZ, Branca. Responsabilidade civil pelo dano ecológico: alguns problemas. 
Revista de Direito Ambiental, ano 2, janeiro-março 1997, n. 5, p. 38. 
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passa a dimensão simplista de um direito subjectivo individual. Ao contrário do 

que se passa com os outros bens jurídicos individuais, como a vida, a integrida

de física, a honra ou o património, o ambiente de A não difere do ambiente de 

B ou de C. Trata-se, quanto a nós, de um bem jurídico indivisível e, por isso, 

afigura-se-nos inaceitável que a respectiva ofensa possa carrear o enriqueci

mento de um patrimônio individual. A violação do bem jurídico ambiente, 

independente ou isolada de qualquer prejuízo (pessoal ou patrimonial) a outros 

bens jurídicos tradicionais, não afecta de forma ato mística a esfera jurídica indi

vidual' mas globalmente toda uma comunidade ou mesmo a própria humani

dade no seu conjunto." 

Mas, ainda diante dessas dificuldades, e principalmente diante da dedução 
prevista, que trará debates inevitáveis, o que não recomenda a larga aplicação da 
proposta de transação penal mediante aplicação de pena restritiva de direitos, moda
lidade prestação pecuniária, optando o membro do Ministério Público por esta, já 
surge aqui a possibilidade de destinação a entidade pública ou privada com fim 
social, e, nesse ponto, a prioridade, havendo lesão ao meio ambiente, é a destinação 
voltada para o próprio bem lesado, e, em seguida, entidade pública, ou por último, 
entidade privada, que se volte para tal finalidade - preservação ambiental,5 muito 
embora, como já assinalado, não haja previsão específica da Lei n. 9.605/98 nesse 
sentido, limitando-se à expressão "fim social". 

A despeito da ausência de previsão expressa, somente tal interpretação restrita 
merece a locução entidade pública ou privada com fim social, sendo a única consentânea 
com a legislação ambiental. Tem-se verificado, infelizmente, a larga prática entre os 
membros do Ministério Público de destinação para entidades como asilos, casas de 
albergado, abrigos da infância e juventude, ou mesmo construção de cadeias, atuan
do o Ministério Público como substituto na execução de políticas públicas, que, 
muito embora nobilíssimas, não guardam nenhuma conexão com as finalidades da 
legislação ambiental. A máxima "a César o que é de César" aqui é extremamente 
pertinente. Não é concebível a figura do "Promotor-Prefeito", distribuindo quantias 
oriundas dos flagelos ambientais a entidades que não atuam na área ambiental. Con
traria, assim, a principiologia do Direito Ambiental, e todo o espírito da própria Lei 
n. 9.605/98, que é voltado para a efetiva reparação do dano ambiental. 

E, sobretudo: como o próprio artigo 12 da Lei estabelece, o valor da prestação 
pecuniária será deduzido do montante da reparação civil, inexistindo qualquer sen
tido em deduzir da reparação verbas aplicadas em entidades sem qualquer ligação 
com a área ambiental. Como deduzir da reparação civil ambiental valor empregado 
na aquisição de cesta básica para asilo, ou na construção de cadeia? 

N esse ponto, possível é a destinação de recursos originários de prestação 
pecuniária em transação penal para entidades públicas que atuem na área ambiental, 

5 Nesse sentido, SZNICK, Valdir. Direito penal ambiental. São Paulo: Ícone, 2001, p. 149. 
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como órgãos de fiscalização (IBAMA, Polícia Militar do Meio Ambiente, órgãos de 
fiscalização estadual, dentre outros), quantias estas a serem traduzidas em aquisição 
de aparelhos para modernização e estruturação destes órgãos, execução de projetos 
ambientais e não a remessa a um caixa único sem aplicação criteriosa. E isso será a 
aplicação de um dos princípios maiores do Direito Ambiental, que é o princípio da 
prevenção, consagrado no artigo 225, caput, da Constituição Federal. 

Ainda na destinação, também as entidades privadas, ao receberem os recursos, 
deverão aplicá-los necessariamente na proteção ambiental, utilizando igual raciocí
nio das entidades públicas. 

4.2 A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica como 
espécie de pena restritiva de direitos 

Outra modalidade de pena restritiva de direitos que envolve recursos é a pres
tação de serviços à comunidade, para a pessoa jurídica. 

Pode parecer, em primeiro momento, que a prestação de serviços à comunida
de pela pessoa jurídica não seja modalidade de pena restritiva de direitos, pelo que 
não caberia sua aplicação em sede de transação penal, pois, como visto, o artigo 27 da 
Lei n. 9.605/98 somente permite que a proposta de transação contemple pena restritiva 
de direitos ou multa. 

Isto porque, da leitura do artigo 21 da Lei n. 9.605/98, a pena de prestação 
de serviços à comunidade pela pessoa jurídica seria um tertium genus: 

"Art. 21. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente às pes

soas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3°, são: I - multa; n - restritivas 

de direitos; In - p restação de serviços à comunidade." 

E até porque o artigo 22 da Lei n. 9.605/98, ao especificar as penas restritivas 
de direitos da pessoa jurídica, não insere dentre estas a prestação de serviços à comu
nidade: 

"Art. 22. As pena restritivas de direitos da pessoa jurídica são: I - suspensão 

parcial ou total de atividades; n - interdição temporária de estabelecimento, 

obra ou atividade; In - proibição de contratar com o Poder Público, bem como 

dele obter subsídios, subvenções ou doações." 

Poderia, assim, o intérprete açodado concluir que a prestação de serviços à 
comunidade pela pessoa jurídica não seja modalidade de pena restritiva de direitos. 
Mas não é possível baralhar a lei de tal forma o instituto da pena restritiva de direitos. 

Assim como na tabela periódica da OlIímica qualquer próton a mais ou a 
menos representa número atômico diferente, correspondendo a elemento completa
mente diverso, a Ciência do Direito necessita de categorias conceituais para desen
volver seu raciocínio, trazendo em si um conjunto de implicações. Por isso, preciosa 
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a lição de Buzaid, na Exposição de motivos do estatuto processual civil, quando 
lembra que "o rigor da ciência jurídica depende substancialmente da pureza da lin
guagem; não devendo designar com um nome comum institutos diversos, nem insti
tutos iguais com nomes diferentes", palavras essas que trazem à baila o lapidar 
ensinamento de Ferrara: 

"no hay nada que sirva mqor para aclarar las ideas que la corrección dellenguaje, 

juzgo deber de todo jurista el rebelarse contra esas prácticas irracionales y proscribir 

una terminologia que, desfigurando la verdadera naturaleza de las relaciones, les 

aplica un sistema falso de regias de Derecho."6 

Some-se a isso que não se pode conferir interpretação estanque ao texto legal, 
mas sistêmica: lex sed contextus, non textus ... Ora, a prestação de serviços à comunidade 
é espécie do gênero pena restritiva de direito, na dicção do artigo 8°, da Lei n. 9.605/ 
98, que não se refere exclusivamente à pessoa natural, tanto que contempla a suspensão 
de atividades, razão pela qual o inciso I, que prevê a prestação de serviços, também se 
aplica à pessoa jurídica. E o artigo 9° esclarece, por seu turno, no que consiste a presta
ção para a pessoa natural, enquanto o artigo 23 no que consiste a prestação para a 
pessoa jurídica. E, em reforço, o artigo 43, IV, do Código Penal insere a prestação de 
serviços à comunidade como modalidade de pena restritiva de direitos. 

Equivocada, portanto, a redação do artigo 21, inciso IH, da Lei n. 9.605/98, 
ao estabelecer a prestação de serviços à comunidade como espécie distinta da pena 
restritiva de direitos, prevista no inciso H; assevera com razão, nesse particular, Carlos 
Ernani Constantino, que, "no enunciado do inciso IH, o Legislador foi, data venia, 
redundante, pois, no inc. H, logo antes, já havia mencionado as sanções restritivas de 
direitos, e a prestação de serviços à comunidade é uma espécie do gênero penas restri
tivas de direitos (artigo 80, inc. I, da Lei Ambiental)."? 

Assentado que a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica é 
modalidade de pena restritiva de direitos, largo espectro de aplicação se abre, confor
me artigo 23 da Lei n. 9.605/98: 

"Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá 

em: I - custeio de programas e de projetos ambientais; H - execução de obras 

de recuperação de áreas degradadas; IH - manutenção de espaços públicos; IV 

- contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas." 

Todas são aplicações importantes, e respeitam o objetivo maior de reparação 
do dano, ou, antes mesmo des ta, sua prevenção. 

6 FERRARA, Francesco. La sim u1ación de los negócios jurídicos. Trad. Rafael Atard e Juan A . de La 
Puente. 3. ed., Madri : Revista de Derecho Privado, p. 254. 

7 Delitos ecológicos: a lei ambiental comentada artigo por artigo : aspectos penais e processuais penais. 
2. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 98. 
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E, aqui, possível a destinação para órgãos de fiscalização, no sentido de apare
lhamento ou modernização, conforme artigo 23, inciso IV. Ou a destinação para 
entidades civis, desde que para executar as tarefas dos incisos I e II. Sim, porque não 
se pode imaginar, de forma a diminuir em muito a aplicação do dispositivo do inciso 
II, que apenas a própria pessoa jurídica terá que executar, quando poderá custear a 
execução de obras de recuperaç" o de áreas degradadas, por terceira pessoa, que pode
rá ser a entidade civil ambiental. 

5. A TRANSAÇÃO PENAL E A DESTINAÇÃO DA MULTA 

Tal como quanto à prestação pecuniária - artigo 12 - a Lei n. 9.605/98 tam
bém não previu expressamente a destinação dos recursos oriundos das penas de multa 
(artigo 18 da Lei n. 9.605/98), sendo ainda maior o silêncio, limitando-se o artigo 18 
a estabelecer que "a multa será calculada segundo os critérios do Código Penal". 

Contudo, ao remeter aos parâmetros de cálculo do Código Penal, não deter
minou, em momento algum, q e a destinação seria a mesma que o Código Penal 
confere, em seu artigo 49:8 "A pena de multa consiste no pagamento ao fundo peni
tenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será, no mínimo 
de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias multa." 

Ora, o que a Lei n. 9.605/98 fez foi apenas determinar que o cálculo - e 
somente ele - seguiria o Código Penal. Em nenhum momento determinou que a 
multa se destinaria ao Fundo Penitenciário. Tanto assim é que, quando quis que 
qualquer bem ou valor fosse destinado a esse Fundo, que, no microcosmo da Lei n. 
9.605/98, é excepcional, pois incompatível com o princípio maior, de reparação do 
dano ambiental, foi expressa, tal como no artigo 24: 

"A pessoa jurídica constituída ou utilizada, preponderantemente, com o fim de 

permitir, facilitar ou ocultar a prática de crime definido nesta Lei terá decretada 

sua liquidação forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e 

como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional." 

E, sobretudo: o artigo 19, caput, da Lei n. 9.605/98 determina que "a perícia 
de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do preju
ízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa." 

Logo, o cálculo da multa não será norteado apenas pelo método do Código 
Penal, mas, principalmente, con iderando o montante do prejuízo causado pelo dano 
ambiental. Se o cálculo da multa baseia-se no prejuízo causado pelo dano ambiental, 
não há sentido em destinar o valor da multa para Fundo Penitenciário, mas sim para 
o Fundo a que se refere o artig 13 da Lei n. 7.347/85, que cuida da reparação do 
dano, ou outra destinação que tenha caráter ambiental. Essa é a interpretação 

8 Como conclui, data venia, STIFELMAN, Anelise Grehs. Op. cit., p. 209. 
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consentânea com o artigo 19 da Lei n. 9.605/98. Sobre qual interpretação deve ser 
escolhida diante do resultado que produz, cumpre lembrar a lição de Carlos 
Maximiliano: "Deve o Direito ser interpretado inteligentemente: não de modo que a 
ordem legal envolva um absurdo, escreva inconveniências, vá ter a conclusões incon
sistentes ou impossíveis."9 

6. CONCLUSÕES 

1. Da análise da Lei n. 9.605/98, conclui-se que esta é voltada para a efetiva 
reparação do dano ambiental, conforma se constata de diversas passagens do diploma 
legislativo. 

2. Na transação penal com aplicação de pena restritiva de direitos, modalidade 
prestação pecuniária, a "entidade pública ou privada com fim social" beneficiada, a 
que se refere o artigo 12 da Lei n. 9.605/98, deverá ser preferencialmente voltada 
para atividades ambientais, em interpretação sistemática da legislação, sobretudo 
porque, ainda pelo artigo 12, o" valor pago será deduzido do montante de eventual 
reparação civil a que for condenado o infrator", evidenciando a necessidade de 
destinação ambiental do recurso financeiro. 

3. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica, apesar da reda
ção do artigo 21, IIl, da Lei n. 9.605/98, não constitui tertium genus, distinto da 
pena restritiva de direitos, sendo, ainda em interpretação sistêmica, espécie desta. E, 

. consistindo em contribuição a entidade ambiental ou cultural pública (artigo 23, 
IV, da Lei n. 9.605/98), poderá traduzir-se em aparelhamento ou modernização de 
órgão de fiscalização ambiental. 

4. Na transação penal com aplicação de pena de multa, deverá ser esta destina
da para a reparação do dano ambiental, e não para o fundo penitenciário, em inter
pretação sistemática da legislação, sobretudo porque o cálculo da multa tem como 
parâmetro o montante do dano ambiental, conforme dicção do artigo 19, caput, da 
Lei n. 9.605/98. 

9 Hermenêutica e aplicação do direito. 15. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 166. 
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A ATUAÇÃO AMBIENTAL DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO NA ESFERA CíVEL E A DESTINAÇÃO 

DE RECURSOS* 

Alex Fernandes Santiago 

Promotor de Jutiça/MG 

1. INTRODUÇÃO 

Vem-se disseminando a prática de o Ministério Público, em sua atuação 
ambiental, destinar quantias provenientes da esfera cível, em especial nos casos de 
compromissos de ajustamento de conduta, para entidades civis ambientais, o que 
traz importante questionamento quanto à legalidade de tal destinação. 

2. A ESFERA CIVIL. A PREVENÇÃO. O CONCEITO DE DANO AMBIENTAL 

Toda a atividade dos órgãos de fiscalização (entes políticos - Município, Es
tado, União, seus órgãos, Secretarias do Meio Ambiente, Polícias Civil e Militar, e, 
ainda, o Ministério Público) deve pautar-se pela valorização do aspecto preventivo. 
Em sede ambiental, a prevenção é postulado maior, conforme decorre do artigo 225, 
caput, da CF.l 

Qyalquer atividade que possa causar dano ambiental deve ser portanto 
voltada para a prevenção desse dano. É esse trabalho que por poucos é percebido 
a tarefa maior dos órgãos de fiscalização. O compromisso de ajustamento de 
conduta que evitou a contaminação de um curso d'água; a operação de fiscaliza
ção da Polícia Militar do Meio Ambiente que apreendeu materiais a serem uti
lizados em extração ilegal, em pesca proibida ... Na área ambiental, o ditado po
pular de que prevenir é muito melhor que remediar assume ares de verdade 
apodíctica. 

Falha, contudo, a prevenção, incide, em momento seguinte, a reparação do 
dano. Interessante, portanto, fazer breve exposição sobre o dano ambiental, sua re
paração, formas desta, e destinação de eventuais medidas compensatórias. 

* 
1 

T ese aprovada por unanimidade. 
"T odos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações." 
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É cediço que as definições não são ponto de partida, porém de chegada, fruto 
do trabalho do estudioso. Entretanto os romanos, ao mesmo tempo que lembravam 
ser toda definição perigosa (omne definitio periculosa est), salientavam que a definição 
é o início de toda a discussão (definitio est initium omni disputationi). 

A Lei n. 6.938/81 não cuidou de definir o dano ambiental, mas definiu a 
degradação da qualidade ambiental como "a alteração adversa das características do 
meio ambiente."(artigo 30, lI). O dano ambiental, na lição de Álvaro Luiz Valery 
Mirra, cuja exposição é seguida nesse texto, é 

"toda degradação do meio ambiente, incluindo os aspectos naturais, culturais e 

artificiais que permitem e condicionam a vida, visto como bem unitário imaterial 

coletivo e indivisível, e dos bens ambientais e seus elementos corpóreos e 

incorpóreos específicos que o compõem, caracterizadora da violação do direito 

difuso e fundamental de todos à sadia qualidade de vida em um ambiente são 

e ecologicamente equilibrado."2 

3. A REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL 

Havendo o dano, cogita-se de sua reparação. O Código Civil, no seu artigo 
927, estabelece a regra geral da responsabilidade aquiliana: "Aquele que, por ato 
ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo." 

No Direito Ambiental, alcançou tal dever status constitucional, conforme co
mando da CF, artigo 225, § 30: "As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente, sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais 
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados." 

E, na, legislação infra-constitucional, prevê a Lei n.6.938/81, artigo 40, VII: 
"Artigo 4°. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: ... VII - à imposição, ao 
poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados 
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econô-

. " mICOS. 

E, em seu artigo 14, § 10, determina que "é o poluidor obrigado, indepen
dentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade." 

A noção de reparação junge-se à idéia de cessação ou diminuição de um preju
ízo, buscando a recondução da vítima ao estado anterior ao dano, à situação em que 
a vítima se encontrava antes da produção do dano, ou em que se encontraria, no 
momento, se não houvesse sofrido o dano. 

A reparação é um sucedâneo, que propicia um novo estado de coisas, que 
busca adaptar a nova realidade à situação anterior. Envolve, assim, a idéia de com
pensação, que é inerente aos meios de reparação. 

2 Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002, p. 89. 
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Na reparação ambiental, assume ainda maior magnitude. A natureza, uma vez 
atingida, não será jamais restabelecida, do ponto de vista ecológico. Assim, 

"a reparação do prejuízo ambiental significa a adaptação do meio ambiente 

degradado e dos seus elementos atingidos a uma situação que possa ser a mais 

próxima possível daquela anterior à realização do dano ou daquela em que 

estariam se o prejuízo não tivesse se verificado."3 

Em alguns casos, os danos ambientais serão irreversíveis. Contudo, jamais se
rão irreparáveis. Uma compensação, in natura ou pecuniária, sempre terá lugar. 

E, nesse ponto, segue-se uma escala: primeiro, busca-se a reconstituição do 
meio atingido; não sendo possível, cogita-se da compensação, in natura (preferível) 
ou pecuniária. E mesmo a reparação pecuniária orienta-se para a execução de obras 
de restauração dos bens ambientais lesados ou outros bens ambientais. 

3.1 O princípio da reparação integral 

Princípio fundamental é o da reparação integral, ou seja, a reparação a mais 
completa possível, princípio geral de responsabilidade civil, consoante artigo 944 do 
Código Civil, caput: "A indenização mede-se pela extensão do dano." 

Em razão disso, a reparação do dano ao meio ambiente deve compreender 
tanto o prejuízo causado ao bem ou recurso ambiental atingido, como toda a exten
são dos danos produzidos em conseqüência do fato danoso ambiental, incluindo:4 

a) os efeitos ecológicos e ambientais da agressão inicial a um bem ambiental 
corpóreo, que estiverem no mes o encadeamento causal (como, por exemplo, a des
truição de espécimes, habitats e ecossistemas inter-relacionados com o meio imedia
tamente afetado); 

b) os danos interinos, ou seja, as perdas de qualidade ambiental havidas entre 
a ocorrência do prejuízo e a efetiva recomposição do meio degradado; 

c) os danos ambientais futuros que se apresentarem como certos; 
d) os danos irreversíveis à qualidade ambiental; 
e) os danos morais coletivos resultantes da agressão a determinado bem 

ambiental. 

3.2 A reparação in natura 

Prioritária é a reparação natural, pois mais apta a agir sobre o prejuízo. O 
próprio bem atingido deverá, na medida do possível, ser recomposto ao estado an-

3 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Op. cit., p. 286. 
4 Conforme lição de MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Responsabilidade civil pelo dano ambiental e o 

princípio da reparação integral do dano. Revista de Direito Ambiental, out-dez 2003, n. 32, p. 72-73. 
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terior ao dano. Excepcionalmente, quando não for possível a reconstituição do pró
prio bem, buscar-se-á a reconstituição ou melhoria de outro bem ou sistema ambiental 
equivalente ao afetado . 

Nesse ponto, registre-se que não há discricionariedade. Somente na impossi
bilidade de reparação do bem diretamente atingido se buscará a reparação ou melhoria 
de outro bem. 

A reparação in natura é a regra, conforme decorre dos já mencionados artigo 
40, VII e 14, § 1°, da Lei n. 6.938/81. 

3.3 A reparação pecuniária 

Eminentemente subsidiária, a reparação pecuniária, ainda assim, tem verifica
do larga aplicação. 

Três pontos são necessários determinar: quando será possível a reparação em 
dinheiro, como se calcula o valor e quem será o beneficiário. 

A reparação in natura, no próprio bem, como já salientado, é a prioridade. 
Como ensina Franco Matos e Silva, analisando a Lei n. 9.605/98: 

"Diante da firmeza com que o artigo 27 da Lei 9.606/98 exige a reparação do 
dano, somos da opinião de que toda vez que uma análise técnica aprofundada 
apontar que é possível a efetiva reparação, não poderão ser aceitas medidas 
compensatórias, ainda que tidas como ambientalmente mais vantajosas."s 

Mas, em sendo irreversível o dano, e não se visualizando outra reparação in 
natura, a reparação pecuniária terá lugar. 

Mas, ainda que inicialmente pecuniária, irá, em momento posterior, se trans
formar em reparação in natura. Sim, porque, como determina a Lei n. 7.347/85, as 
quantias em dinheiro serão remetidas, conforme seu artigo 13, a um fundo especial, 
que cuidará da reconstituição dos bens lesados. Visa, assim, a utilizar o dinheiro para 
promover a reparação natural. 

Não poderá o Ministério Público ou outro legitimado para a ação civil pública 
ser beneficiário da indenização, pois representa a coletividade, e ela deve ser a 
beneficiária, pela necessária destinação ambiental. 

Não sendo possível a restauração ou reconstituição, ou seja, não sendo possível 
a reparação natural, terá lugar a compensação em dinheiro. 

3.3.1 A destinação da reparação pecuniária 

E a destinação, não nos é desconhecida, é o Fundo previsto no artigo 13 da 
LACP, melhor disciplinado na Lei n. 9.008/95 e o Decreto n. 1.306/94. A fina-

5 A reparação específica do dano na lei dos crimes ambientais: quadro atual e possibilidades de evolução. 
Revista de Direito Ambiental, ano 9, janeiro-março 2.004, n. 33, p. 79. 
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lidade dos recursos do fundo é a utilização na reparação específica do prejuízo que 
deu origem à condenação, no local da sua ocorrência. Somente quando não possível a 
reparação específica, será utilizada em outro local, que deverá buscar a continuidade 
no mesmo ecossistema. 

Em princípio, está vedada a utilização de dinheiro oriundo de condenações 
para o custeio de perícias ou modernização dos órgãos públicos, pois existem dota
ções outras, como o Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 7.797/89) ou doa
ções de pessoas físicas ou jurídicas (artigo 20

, VII e VII, do Decreto n. 1.306/94 e 
artigo 10, § 20, VII e VIII, da Lei n. 9.008/95).6 

Todas as conclusões estão corretas. Em um mundo perfeito. 
OlIando se verifica que a realidade é a de uma Polícia Militar do Meio Ambi

ente, IBAMA, órgãos de fiscalização estadual ou municipal, que, por mais que con
tem com o denodo e capacidade de seus membros, não possuem equipamentos sufi
cientes para o bom desempenho de suas atividades, estamos maculando aquela que é 
a atividade principal: a prevenção. 

Além disso, em um mundo perfeito, os fundos funcionariam a contento, quan
do, em realidade, não é o que se verifica, já havendo ocorrido, inclusive, ocasião em 
que a conta específica do fundo foi encerrada, sem qualquer aviso a todos os co
legitimados, e sem que qualquer outra opção fosse fornecida para destinação. Paga
mentos que seriam feitos em parcelas enfrentaram sérias dificuldades. 

Atendendo ao princípio da prevenção, as medidas compensatórias, adequada
mente utilizadas, serão instrumentos muito mais valiosos na proteção ambientaI.? 

Fillipe Augusto Vieira de Andrade e Maria Aparecida Alves Gullin Villar 
asseveram: 

"A utilização da via compensatória como forma de salvaguarda e tutela do 

patrimônio ambiental, desde que presente seu pressuposto de admissibilidade, 

além de possibilitar um mais célere atendimento da obrigação imposta ao res

ponsável direto ou indireto do dano, vai ao encontro precípuo dos princípios de 

proteção dos ecossistemas com preservação de áreas representativas (Lei Fe

deral n. 6.938/81, artigo 2°, IV) e de proteção de áreas ameaçadas de degrada

ção (Lei Federal 6.938/81, artigo 2°, IX). 

Ademais a compensação de danos ambientais tende a viabilizar, v.g, a aplica

ção de recursos à proteção ou recuperação de áreas do próprio local degradado 
ou às suas imediações ou entorno."8 

6 Nesse sentido, MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação civil pública e a reparação do dano ao meio ambiente, 
p. 335, trazendo as lições de Paulo Affonso Leme Machado e Ronaldo Porto Macedo Júnior. 

7 Nesse sentido a posição de CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. A compensação ambiental diante 
de danos irreparáveis. Revista de Direito Ambiental, ano 6, janeiro-março 2001, n. 21, p. 283/284. 

8 A compensação como forma de reparação por danos causados ao meio ambiente. In: PENTEADO, 
Jaques de Camargo (coord.). Justiça penal n. 6 - Críticas e sugestões: 10 anos da Constituição e a 
Justiça Penal. São Paulo: RT, 1999, p . 199-200. 
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E a compensação está prevista na Convenção da Biodiversidade, de 1992, no 
Rio de Janeiro, ratificada pelo Brasil no Decreto Legislativo n. 2, de 03/02/1994. E 
na Resolução CONAMA 02/1986. 

E mais. ~ando do licenciamento ambiental, a Lei n. 9.985/00, a Lei do SNUC, 
prevê a compensação em seu artigo 36, mediante implantação e manutenção de unida
de de conservação, sendo que o Decreto que a regulamenta, 4.340/02, em seu artigo 
33, prevê a destinação, em ordem prioritária, dos recursos, sendo que o inciso III deste 
permite a "aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento 
e proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento". 

4. A EXPERIÊNCIA DAS ASSOCIAÇÕES REGIONAIS DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL EM MINAS GERAIS 

Experiência bem sucedida no Ministério Público do Estado de Minas Gerais 
é a destinação de recursos para as Associações Regionais de Proteção Ambiental -
ARPAs. 

Sob a coordenação e orientação da Corregedoria Geral do Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Procuradoria Geral de Justiça e da 
Associação Mineira do Ministério Público, os Promotores de Justiça das regiões po
larizadas pelas cidades de Passos e Divinópolis, em Minas Gerais, reuniram-se e 
formalizaram documentos conhecidos como "Carta de Passos" e "Carta de 
Divinópolis", com o objetivo de assegurar atuação conjunta e uniforme na defesa do 
meio ambiente, sem prejuízo da independência funcional. 

Estabeleceram tais cartas que os boletins de ocorrência que tratam da hipótese 
de infração penal ambiental devem ser encaminhados diretamente ao Ministério 
Público - o que garante celeridade, em vez de se aguardar a conclusão de inquéritos 
policiais, com as contínuas dilações de prazo - para que o Promotor de Justiça adote, 
ato contínuo, as providências cabíveis, com vistas à reparação do dano, oferecimento 
de denúncia ou propostas das medidas especificadas nos artigos 76 (transação penal 
ambiental, mediante apresentação de projeto técnico) e 89 (suspensão condicional 
do processo, com a condição de reparação do dano ambiental, esta, mediante apre
sentação de projeto técnico) da Lei n. 9.099/95, quando cabíveis. 

Visando a conferir ainda maior celeridade, prevêem as Cartas que nas infra
ções penais ambientais de menor potencial ofensivo o infrator será compromissado, 
pelo agente da polícia ambiental, a comparecer no gabinete da Promotoria de Justiça, 
para discussão da proposta de transação penal, se cabível, bem como da efetiva repa
ração do dano. 

No caso de ser resolvida a recomposição ambiental na esfera penal, pela transa
ção penal ambiental ou suspensão condicional do processo, dispensar-se-á a instau
ração de inquérito civil; do contrário, será necessário a instauração do inquérito civil 
ambiental, termo de ajustamento de conduta ou ação civil pública ambiental. 

~anto às multas diárias pelo descumprimento do compromisso de ajusta
mento de conduta, estabeleceram as Cartas que metade do valor seria destinado à 

GRUPO DE TRABALHO SETORIAL - MEIO AMBIENTE 945 



ALEX FERNANDES SANTIAGO 

ARP A - Associação Regional de Proteção Ambiental. E que no compromisso de 
ajustamento de conduta, na suspensão condicional do processo ou na transação pe
nal, dez por cento de eventual prestação pecuniária seja revertido para entidade regi
onal que tenha seus objetivos voltados para a preservação ambiental, devendo tais 
recursos serem aplicados integralmente em projetos de recuperação ambiental e de 
aparelhamento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e preservação do meio ambi
ente. Previram as Cartas, ainda, a possibilidade de fundos para o custeio de eventuais 
perícias particulares, na falta de órgãos públicos. 

A experiência das Associações Regionais saboreou tal sucesso que hoje existem 
ARP As em Passos, Bom Despacho, Divinópolis, Conselheiro Lafaiete e Governador 
Valadares, havendo novas ARP As em criação. 

A capacitação, inafastável para os policiais ambientais, que exercem atividade 
em tudo diferente do policiamento ostensivo tradicional, reflete-se, com a estrutura 
das ARP As, em boletins de ocorrência de alta qualidade. 

Verifica-se, da prática da Coordenadoria das Promotorias de Defesa do Meio 
Ambiente da Bacia do Rio São Francisco, e sobretudo da Sub-coordenadoria do 
Alto São Francisco, com sede em Divinópolis, que os boletins de ocorrência têm 
permitido, na maioria dos caso, a redação e celebração de compromisso de ajusta
mento de conduta, bem como a proposta de transação penal, sem que seja necessá
ria a elaboração de laudos periciais, ou outras investigações que dilatariam a reparação 
do dano. Pode-se afirmar que a ARP A de Divinópolis vem-se revelando como exemplo 
para as demais, gozando de melhor estrutura e organização. 

4.1 O custeio de projetos ambientais pelas ARPAs 

o necessário aparelhamento das Polícias Militares será um dos objetivos das 
ARP As, para que possam, assim, ter condições mínimas de cumprir sua tarefa, em 
atendimento ao princípio da prevenção. E, atingido esse objetivo, passa-se ao princi
pal: a realização de projetos am ientais, a reparação in natura. 

E nisso a ARPA atinge seu maior objetivo. Especificamente na ARPA 
Divinópolis, possui estas várias contas bancárias, para que destinados os recursos 
auferidos pelo Ministério Público na esfera cível ou penal. Uma delas, a conta-geral, 
para que destinados recursos destinados ao aparelhamento dos órgãos ambientais. 

Além disso, foram criadas contas específicas para a realização de projetos 
ambientais, sendo abordados alguns destes a seguir. 

4.1.1 O Projeto Nova Margem 

Um exemplo dessas é a conta relativa ao Projeto Nova Margem. Prevê tal projeto 
dois objetivos: a) demarcação e recuperação da mata ciliar em trecho de aproximadamente 
vinte quilômetros com plantio e anutenção de oitenta e quatro mil mudas, abrangendo 
todo o perímetro urbano de Divinópolis, município situado no Centro-Oeste de Minas 
Gerais e b) educação ambiental junto às escolas e comunidade ribeirinha. 
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o Ministério Público celebrou, então, em abril de 2002, compromisso de 
ajustamento de conduta com empresa local, em que, além de recuperar dano 
ambiental, custearia estudo para a recuperação da mata ciliar. O estudo foi desenvol
vido no segundo semestre de 2002 por equipe técnica da Fundação Educacional de 
Divinópolis - UEMG, com apoio logístico da Polícia Militar do Meio Ambiente no 
trabalho de campo, através de sobrevôo de helicóptero e navegação pelo rio, registrados 
em filme e fotografias. 

O projeto foi discutido com todos os envolvidos com a questão ambiental9 no 
Município, que celebrou compromisso de ajustamento de conduta para doação das 
mudas. 

Somou-se a tal esforço a adesão da COPASA, empresa de saneamento de 
Minas Gerais, que se engajou na realização do projeto e destinou R$ 15.000,00 
(quinze mil reais) para tanto. Posteriormente, a TRANCID, empresa de transporte 
coletivo local, aderiu ao projeto, disponibilizando o transporte gratuito nas ativida
des de educação ambiental. A CEMIG, por seu turno, ofereceu cinco mil mudas. 

A Coordenadoria das Promotorias de Defesa do Meio Ambiente da Bacia do 
Alto São Francisco celebrou compromisso de ajustamento de conduta por infração 
ambiental com empresa ferroviária, em que esta, dentre outras medidas, destinou a 
quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a execução do projeto. Tais recursos 
foram depositados em favor da ARPA II - Associação Regional de Proteção 
Ambiental, na conta n. 1.719.531-9, da agência n. 0490, do Banco Real, em 
Divinópolis, aberta especificamente para a execução do projeto. Configurou-se gru
po gestor do projeto, sendo executores a FUNEDI-UEMG, a PMMAmb, o Muni
cípio de Divinópolis, a COPASA e a Coordenadoria das Promotorias de Defesa do 
Meio Ambiente da Bacia do Alto São Francisco. 

Como resultados da primeira fase de implantação do projeto, tem-se que: 

a) a Polícia Militar do Meio Ambiente e o Município de Divinópolis, por sua 
Fundação Municipal de Meio Ambiente, realizaram vistoria de todas as proprieda
des compreendidas na primeira etapa do projeto; b) De posse do laudo de vistoria e 
respectivo boletim de ocorrência, o Ministério Público, visando à consecução dos 
objetivos do projeto, notificou todos os proprietários de imóveis situados na primeira 
área de trabalhos, a fim de celebrar acordo para que cercassem a área de preservação 
permanente de suas propriedades, enquanto a equipe executora do projeto promove
ria, gratuitamente, o plantio das mudas; c) A equipe executora do projeto, nas áreas 
em que celebrado compromisso de ajustamento de conduta, e naquelas em que ob
tidas liminares, plantou aproximadamente, até hoje, doze mil mudas, apropriadas 
para a mata ciliar, dentre elas açoita-cavalo, álamo, alfeneiro, amora, angico-cangalha, 

9 Município de Divinópolis (Prefeito, Procurador Municipal, Fundação Municipal do Meio Ambien
te, Secretário de Planejamento, Secretário de Obras, Diretor do Cadastro Municipal), Associação 
Regional de Proteção Ambiental- ARPA, Agenda 21, FUNEDI, Câmara Municipal, Instituto 
Estadual de Florestas, SOS Itapecerica, Grupo AR). 
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angico-branco, angico-vermelho, cedro, cinamomo, figueira-do-brejo, ingá-do-bre
jo, ipê-roxo, jalão, jenipapo, jeq itibá-branco, jequitibá-rosa, maricá, mutambo, óleo
copaíba, paineira, pau-viola e sangra d'água, dentre outras, sendo todos os trabalhos 
coordenados pelo Professor Francisco de Assis Braga, engenheiro florestal e executa
dos pelos albergados da APAC - Associação de Proteção e Assistência de Condena
dos de Divinópolis, o que permite a ressocialização destes, sendo supervisor dos tra
balhos Marcos Antônio Vilela; d) Foi ministrado curso de educação ambiental pela 
Fundação Educacional de Divinópolis - FUNEDI, a aproximadamente duzentos 
professores da rede de ensino p ' blico municipal e estadual de Divinópolis; e) Foram 
realizadas trinta reuniões de t rabalho do grupo gestor do projeto e do grupo de 
sustentação; f) A cada bimestre são editados dois mil exemplares de caderno infor
mativo do projeto, distribuídos gratuitamente junto ao maior jornal local. 

Foi adquirido pela ARPA, inclusive, trator, para permitir a roçada dos locais 
de plantio, otimizando os trabalhos, cuja continuidade foi garantida pela nova cele
bração de compromisso de aju tamento de conduta com siderúrgica, em que desti
nados mais R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para a conta do projeto. 

O projeto possui previsão de duração de aproximadamente cinco anos, vez que 
o plantio envolve todo o perímetro urbano e a manutenção das mudas também está 
contemplada, a fim de obter resultados duradouros. 

Qyanto à revitalização da mata ciliar do Rio Itapecerica no perímetro urbano de 
Divinópolis, o projeto saiu do papel e começou a tornar-se realidade a partir de janeiro 
de 2005. Conseguiu-se implantar e resguardar da ocupação urbanística cerca de 15% 
da área total estimada para plantio, em trecho de significativa importância ambiental 
para a cidade. Forma-se uma área com cobertura florestal praticamente contígua, com 
3.3 km de extensão e em região central da área urbana, incluindo uma porção antiga 
(Niterói) e um trecho mais novo (Manoel Valinhas). Com o crescimento das árvores, 
haverá um ganho expressivo da qualidade ambiental, em termos estéticos, paisagísticos 
e microclimáticos, com amenização de temperaturas, umidificação, oxigenação, reten
ção de poeiras e de gases do ar. As áreas reflorestadas irão integrar-se aos remanescentes 
de vegetação preservados no Parque da Ilha, Siderúrgica Mineira e Manoel Valinhas. 
Haverá um aumento da área para refúgio e alimentação da fauna silvestre, incluindo 
pássaros, sagüis, capivaras, dentre outros. Qyem faz caminhadas junto ao Rio Itapecerica 
na região da Escola de Música e do Parque da Ilha, irá sentir de perto esses impactos 
ambientais positivos no prazo de dois a três anos. Com o isolamento das áreas de 
plantio, cessam-se as intervenções danosas ao solo e à vegetação. Com o crescimento das 
raízes das árvores, garantir-se-á estabilidade às margens e redução do assoreamento do 
leito do rio com terra, sendo sem sombra de dúvida, o maior projeto ambiental já 
desenvolvido no Município de Divinópolis. 

4.1.2 Aquisição de áreas de mata atlântica. Regu larização 
fundiária da Mata do Cedro 

A Estação Ecológica da l\d:ata do Cedro é um importante e único remanescen
te florestal preservado na região do Alto Rio Pará. Situada no Município de 
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Carmópolis de Minas, Estado de Minas Gerais, essa unidade de conservação foi 
criada em 28 de dezembro de 2000, por ato do Governo do Estado, no Decreto 
45.514/2.000. A área margeia o Rio Pará, na altura da Rodovia Fernão Dias (BR 
381). Apresenta gradientes ambientais e diferentes tipologias de vegetação, desde 
matas ciliares, sobre solos aluviais; matas de encosta, sobre solos de profundidade 
variável, chegando até solos rasos (litólicos) e até afloramentos de rocha, nas partes 
mais elevadas. Existem áreas de caráter primário (praticamente intocadas), árvores 
centenárias e espécies típicas de Mata Atlântica, como o palmiteiro (Euterpe edulis 
Mart) . Estão presentes também áreas em diferentes estádios de regeneração natural, 
após ação antrópica (capoeiras e matas secundárias) e áreas cultivadas (culturas anuais 
e perenes como o café, pastagem nativa e plantada). 

Segundo o Decreto 41.514/2.000, do Exmo. Sr. Governador do Estado de 
Minas Gerais, em seu artigo 20, "a Estação Ecológica da Mata do Cedro tem por 
finalidade a proteção do ambiente natural, especialmente a fauna e a flora regionais e 
as nascentes dos rios e córregos da região, assim como a realização de pesquisas e 
estudos e desenvolvimento da educação conservacionista." 

Apesar de formalmente criada, a Estação não se encontra implantada, havendo 
necessidade de aquisição das terras, elaboração do plano de manejo e instituição de 
infra-estrutura, para funcionamento permanente. Seria este o papel do parceiro, ha
vendo inclusive moção da Unidade Regional do Conselho de Política Ambiental de 
Minas Gerais, datada de 25 de março de 2004, o que demonstra a contemporaneidade 
da questão, no sentido da importância da Estação para o Estado de Minas Gerais. 

Já se apresentaram como grupo de apoio à implantação do projeto o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF, que inclusive é o responsável pela área), o CBH-Pará 
(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Pará), a ARPIA (Associação Regional de 
Proteção e Integração Ambiental, ONG de Carmópolis de Minas) e a FUNEDI 
(Fundação Educacional de Divinópolis). 

E a ARPA -II, de Divinópolis, irá adquirir, com aproximadamente R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), 100 ha (cem hectares), para, em seguida, doar ao 
Estado de Minas Gerais, iniciando a regularização fundiária da unidade de conserva
ção. Os recursos foram hauridos em compromisso de ajustamento de conduta decor
rente de fiscalização de todas as siderúrgicas da Bacia do Alto São Francisco, fiscali
zação esta que, em medidas compensatórias, já atingiu aproximadamente R$ 
2.000.000 (dois milhões de reais), aplicados em projetos ambientais, e representou 
em investimentos nas indústrias aproximadamente R$ 3.000.000 (três milhões de 
reais), sendo que foram fiscalizadas 36 siderúrgicas espalhadas por 10 municípios da 
região. Já foi avençado o preço com o proprietário, e o recurso financeiro já foi 
disponibilizado pela ARP A -II. 

4.1.3 O projeto Parque do Gafanhoto 

A área denominada Parque do Gafanhoto está localizada no município de 
Divinópolis à margem da Avenida Governador Magalhães Pinto, sentido Belo Ho-
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rizonte, com acesso à Rodovia MG 050. Apresenta área igual a 19,2 hectares e 
pertence à União. Resguarda ecossistemas aquáticos e terrestres e a transição entre 
eles, possibilitando estudos da biodiversidade. Trata-se de fragmento natural rema
nescente, com localização estratégia no município de Divinópolis, e com alto poten
cial para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e educação ambiental. 
Entretanto, a área não vinha sendo usada para quaisquer destas finalidades e carecia 
de adequação de sua infra-estrutura para atender àquelas atividades. 

Em função da representatividade de ecossistemas e da conservação da área, a 
Fundação Educacional de Divinópolis FUNEDIIUEMG, hoje responsável pelo lo
cal, após convênio com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento criou 
um centro de estudos ambientais para fomentar a formação e capacitação de pessoal 
para o desenvolvimento de diversas funções pertinentes as atividades pedagógicas, 
ensino, pesquisa e educação ambiental (laboratório natural). 

Isto após a celebração de compromisso de ajustamento de conduta do Minis
tério Público com as empresas siderúrgicas locais, em que foram destinados R$ 
53.400,00 (cinqüenta e três mil e quatrocentos reais) para o início das obras, e pos
terior compromisso de ajustamento de conduta com uma destas empresas destinan
do R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o projeto do Parque do Gafanhoto. 

A área é de tamanho interesse que grande empresa local doou R$ 250.000,00 
(duzentos e cinqüenta mil reais) para sua execução, após o início de sua implantação. 

São esses projetos apena ' alguns exemplos, em que já existe a execução, e não 
meras idéias, de atividades que promovem melhoria ambiental. Existem ainda diver
sas outras atividades, nas Comarcas atendidas pela ARPA-II. 

Buscou-se, assim, nessa exposição, demonstrar a possibilidade de destinação 
de recursos cíveis e penais hauridos na atuação ministerial ambiental para associações 
regionais de proteção ambiental., e relatar experiências do Ministério Público minei
ro nessa seara, que evidenciam, quando aplicados com critério e seriedade os recursos, 
que a criatividade e engajamento social dos membros do Ministério Público poderá 
contribuir para a melhoria do quadro ambiental. 

5. CONCLUSÕES 

1. Na atuação ministeri , assim como de qualquer órgão de fiscalização, em 
sede ambiental, a prevenção é postulado maior, conforme decorre do artigo 225, 
caput, da Constituição Federal. 

2. Ocorrido o dano ambiental, obrigatória é a reparação, buscando-se, em primei
ro lugar, a reparação in natura, no próprio bem atingido, ou, quando impossível esta, a 
reconstituição ou melhoria de outro bem ou sistema ambiental equivalente ao afetado. 

3. Na impossibilidade da reparação in natura, viável é a efetivação de medida 
compensatória, pecuniária, seja destinada ao fundo de que cuida o artigo 13 da Lei 
n. 7.347/85, seja a entidades civis ambientais, devendo necessariamente reverter, em 
qualquer caso, para fins ambientais, como a recuperação de áreas degradadas ou in
vestimentos em projetos ambientais. 
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PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 

IMATERIAL* 

Fernando A. N. Galvão da Rocha 

Promotor de Jutiça/MG 

1. INTRODUÇÃO 

A tarefa de identificar e preservar o patrimônio cultural brasileiro é constitu
cionalmente imposta ao Poder Público, que para tanto deve receber a colaboração da 
comunidade. Se o patrimônio cultural é um bem de interesse da coletividade, e a 
preservação de sua integridade e dos mecanismos para seu acesso são garantias cons
titucionais expressas, deve-se reconhecer que a comunidade o tem o direito público 
subjetivo à proteção prometida. 

Nestes termos, a atuação protetiva do Ministério Público ao patrimônio cul
tural é uma obrigação constitucional. Isto significa que, independentemente da atu
ação dos outros órgãos ou poderes incumbidos da proteção ao patrimônio cultural, o 
Ministério Público deve promover todas as medidas que estiverem a sua disposição 
para cumprir sua função institucional. 

No âmbito deste apertado estudo, pretende-se refletir sobre as peculiaridades 
do bem cultural imaterial e dos instrumentos jurídicos de que o Ministério Público 
dispõe para a sua proteção, de modo a provocar debate que possa contribuir para o 
aprimoramento da tutela jurídica deferida ao patrimônio cultural. 

2. MEIO AMBIENTE CULTURAL 

Inicialmente, é necessário perceber que o patrimônio cultural integra a noção 
de meio ambiente e é, nesse sentido, que recebe a tutela constitucional. A constitui
ção federal não conceitua o meio ambiente. Como bem jurídico, antes da edição do 
texto constitucional, o meio ambiente já possuía definição legal no art. 30, inciso I, 
da Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a política nacional do 
meio ambiente. Segundo este dispositivo, meio ambiente é "o conjunto de condi
ções, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

Tese aprovada por unanimidade. 
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abriga e rege a vida em todas as suas formas ." Tal definição foi recepcionada pela 
carta magna de 1988. 

Cabe perceber que, segundo a concepção do legislador brasileiro, o meio am
biente não abrange somente o meio ambiente natural (constituído pela fauna, a flo
ra, o solo, a água e o ar atmosférico), mas também, o meio ambiente artificial, o meio 
ambiente do trabalho e o meio ambiente cultural.1 Em uma perspectiva ampla que 
não se resume aos recursos naturais, mas está relacionada também com tudo que 
quanto permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas,2 o meio ambiente deve 
ser concebido como "interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e cultu
rais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida humana."3 Vale observar 
que o meio ambiente do trabalho encontra previsão constitucional expressa no inciso 
VIII de seu art. 200. 

No que diz respeito ao meio ambiente cultural, a doutrina consolidou o en
tendimento segundo o qual: 

"A visão hoüstica do meio ambiente leva-nos à consideração de seu caráter 

social, uma vez definido constitucionalmente como bem de uso comum do 

povo, caráter ao mesmo tempo histórico, porquanto o meio ambiente resulta das 

relações do ser humano com o mundo natural no decorrer do tempo. 

Esta visão faz-nos incluir no conceito de meio ambiente, além dos ecossistemas 

naturais, as sucessivas criações do espírito humano que se traduzem nas suas 

múltiplas obras. Por isso, as modernas poüticas ambientais consideram relevan

te ocupar-se do patrimônio cultural, expresso em realizações significativas que 

caracterizam, de maneira particular, os assentamentos humanos e as paisagens 

do seu entorno."4 

Certamente, o ambiente ultural permite, abriga e, de certa forma, rege a vida 
dos homens. Não se pode conceber a existência humana fora de um determinado 
contexto sociocultural. Os valores culturais permitem o estabelecimento da identi
dade do homem com um determinado grupamento social, que o acolhe e lhe permite 
o desenvolvimento de suas potencialidades. Não foi por outra razão que na Lei n. 
9.605/98 - Lei dos crimes ambientais - consta no capítulo V a seção IV que trata 
dos crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. 

"O patrimônio cultural de um povo lhe confere identidade e orientação, pressu

postos básicos para que se reconheça como comunidade, inspirando valores liga-

1 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 19-24. 
2 GRAU, Eros Roberto. Proteção do meio ambiente (o caso do parque do povo). São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1994, p. 250. 
3 SILVA, José Monso da. Direito urbanístico brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 435. 
4 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 56. No mesmo 

sentido: CUSTÓDIO, Helita Barreiro. Legislação Ambiental no Brasil. Revista Direito Civil, Imo
biliário, Agrário e Empresarial, São Paulo, n. 76, 1996, p. 56. 
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dos à pátria, à ética e à solidariedade e estimulando o exercício da cidadania, 

através de um profundo senso de lugar e de continuidade histórica. Os sentimen

tos que o patrimônio evoca são transcendentes, ao mesmo tempo em que sua 

materialidade povoa o cotidiano e referencia fortemente a vida das pessoas."5 

Por isso, o art. 215 da Constituição Federal dispõe que "o Estado garantirá a 
todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e 
apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais." A regra 
estabelece para o poder público a obrigação, em favor da coletividade, de proteção ao 
exercício dos direitos culturais e ao acesso às fontes de cultura. 

3. PATRIMÔNIO CULTURAL 

No direito romano, a idéia de "patrimônio" esteve sempre ligada ao conjunto 
de bens que uma pessoa poderia possuir, dentre os quais se incluía a sua casa, as suas 
terras, seus escravos e, até mesmo, suas mulheres (que não eram consideradas cida
dãs). Fora do "patrimônio" estavam as coisas que não podiam pertencer ao indivíduo, 
como as ruas, praças e os templos.6 Esta idéia privatista de patrimônio nos influencia 
até os dias atuais/ mas não pode se conciliar com a idéia de cultura. 

A cultura pode ser entendida como o conjunto de formas relativamente ho
mogêneas e socialmente aceitas de pensamentos, sentimentos e ações, bem como dos 
objetos materiais a eles inerentes, que se colocam como peculiares a determinado 
grupamento social. A cultura possui a característica de ser compartilhada, transmissível 
e apreendida pelos membros deste grupamento, em um processo denominado socia
lização.8 Segundo Darci Ribeiro, cultura é "a herança de uma comunidade humana, 
representada pelo acervo co-participado de modos padronizados de adaptação à na
tureza, para o provimento da subsistência; de normas e instituições reguladoras das 
relações sociais e de corpos de saber, de valores e de crenças com que explicam a 
experiência, exprimem sua atividade artística e se motivam para a ação."9 No mesmo 
sentido, Miguel Reale leciona que a cultura pode ser considerada o patrimônio de 
espiritualidade constituído pela espécie humana através do tempo, de modo que as 
ciências culturais não tem como objeto o estudo dos indivíduos ou pessoas, como 

5 http://www.iepha.mg.gov.brlsobre_cultura.htm. capturado em 14.02.05: Sobre cultura e patrimônio 
cultural. 

6 CASTRIOT A, Leonardo Barci. Patrimônio: conceito e perspectivas. In: BESSA, Altamiro Sérgio 
MoI (coorc.). Preservação do Patrimônio Cl/ltural- nossas casas e cidades, lima herança para o flIturo!. 
Belo Horizonte: Crea-MG, 2004, p. 10. 

7 Qyando pensamos nas fortunas pertencentes às pessoas naturais e instituições pensamos no patrimônio 
que conseguiram acumular. Do mesmo modo, interessa ao fisco a evolução patrimonial do contribu
inte para a apuração do imposto de renda devido. 

8 SANTOS, Theobaldo Miranda. ManlIal de Sociologia. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1971, p. 
85. 

9 RIBEIRO, Darci. Teoria do Brasil. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972, p. 93. 
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tais, mas as expressões supraindividuais do espírito humano no processo histórico. lO 

Sem dúvidas, não se pode conceber uma cultura individual ou privada: necessaria
mente a cultura é construção coletiva que se aperfeiçoa pela experiência da espécie 
humana, no curso de sua história. 

O patrimônio cultural, portanto, é construção de um povo. É acervo de sím
bolos e sentimentos que se transmite pelas gerações. Constitui um direito difuso do 
povo brasileiro, na medida em que é um direito transindividual, cuja titularidade 
pertence a um número indeter minado de pessoas ligadas por situação de fato e seu 
objeto é insuscetível de divisão, nos exatos termos do art. 81, parágrafo único, inciso 
I, da Lei n. 8.078/90Y 

A Constituição Federal não definiu um conceito jurídico para o patrimônio 
cultural, mas em seu art. 216 exemplificou bens que constituem o patrimônio cul
tural brasileiro. Nesse sentido, "constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de expressão; II - os modos 
de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico." 

A previsão constitucional consagra proteção ao pluralismo cultural, na medida 
em que menciona os bens que ejam portadores de referência à identidade, à ação e à 
memória dos diferentes grupo formadores da sociedade brasileira. Não se trata de 
proteger apenas os bens erudit s ou excepcionais indicados pelas elites sociais, mas 
aqueles que retratam a diversidade e a riqueza de manifestações que conformam as 
peculiaridades do povo brasileiro. Com certeza, algumas manifestações culturais são 
mais elaboradas do que outras. Mas, "a cultura brasileira não é única, não se resume ao 
eixo Rio- São Paulo nem ao Barroco mineiro e nordestino, mas é aquela que resulta da 
atuação e interação dinâmica de todos os grupos e classes sociais de todas as regiões."12 
Isto implica na obrigação de preservar uma convivência harmônica entre as mais diver
sas formas de expressão cultural. Em outras palavras, o poder público deve intervir de 
modo a impedir que determinadas manifestações culturais, concepções sobre a forma 
mais adequada de viver, não excluam ou impeçam a manifestação de outras formas ou 
concepções sobre a maneira m . s adequada de se viver em sociedade. 

3.1 Patrimônio cultural imaterial 

De maneira expressa, nossa carta magna esclarece que o patrimônio cultural se 
refere tanto a bens materiais, como objetos e edificações, quanto imateriais, como as 

10 REALE, Miguel. Filosofia do direito. São Paulo: Saraiva, 1990, p. 240-241. 
11 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Op. cit., p. 193. 
12 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 202. 
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formas de expressão, os modos de viver e as criações do espírito humano. Sob a forma 
de bens imateriais, o patrimônio cultural compreende "toda a produção cultural de 
um povo, desde sua expressão musical, até sua memória oral, passando por elementos 
caracterizadores de sua civilização."13 

Segundo a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, 
aprovada pela Unesco em 17 de outubro de 2003, 

"entende-se por 'patrimônio cultural imaterial' as práticas, representações, ex

pressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, arte

fatos e lugares que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em 

geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de 

seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um 

sentimento de identidade e continuidade, contribuindo assim para promover o 

respeito à diversidade cultural e à criatividade humana". 14 

No Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional- IPHAN trami
tam alguns procedimentos administrativos para o registro de bens imateriais. Dentre 
eles estão o Toque dos Sinos de São João Del R ei/ MG e o Festival Folclórico de Parintins 
dos Bumbás Garantido e Caprichoso/AMY Tais referências culturais são muito 
ilustrativas do que se deva entender por bem cultural de natureza imaterial. 

A identificação do patrimônio cultural material é mais facilmente realizada 
pelo poder público. Inúmeros objetos, monumentos e sítios (urbanos e/ou rurais) 
são protegidos por tombamento e passam a constituir referencias culturais. O 
patrimônio imaterial, atém mesmo pela dificuldades inerentes à sua natureza, não 
recebe a mesma atenção. 

Para melhor entender o patrimônio imaterial é necessário fazer uma distinção 
inicial: os bens culturais a que a constituição expressamente se refere como integran
tes do patrimônio brasileiro não se confundem com o objeto material que oferece 
suporte físico para os bens de interesse cultural. Nesse sentido, muito esclarecedora é 
a explicação da professora Sonia Rabello de Castro: 

" ... 0 bem jurídico, objeto da proteção, está materializado na coisa, mas não é a 

coisa em si: é o seu significado simbólico, traduzido pelo valor cultural que ela 

representa. A partir do surgimento da coisa, passa ela a ter uma presença no 

mundo fático, podendo ou não vir a ter interesse jurídico. Cabe ao Estado este 

reconhecimento jurídico. Há, portanto, uma bifurcação na relação jurídica quanto 

13 Disponível em http://www.iepha.mg.gov.brlsobre_cultura.htm. capturado em 02.02.05. 
14 Disponível em http://www.iphan.gov.brlbenslP.%20ImateriaVimaterial.htm. capturado em 02.02.05. 
15 Disponível em http://www.iphan.gov.brlbenslP.%20ImateriaVimaterial.htm. capturado em 02.02.05. 
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ao objeto - uma enquanto coisa, apropriável, objeto do direito de propriedade; 

outra, como bem não econômico que, a partir do reconhecimento de seu valor 
cultural, torna-se de interesse geral."16 

Com certeza, os direitos são sempre bens incorpóreos. Mas, agora nos interes
sa perceber os objetos dos direitos. A divisão classificatória de bens que os denomina 
de materiais ou imateriais (tangíveis ou intangíveis, como diziam os romanos) se 
refere aos objetos de tais direito Y Os bens culturais imateriais podem estar ampara
dos em suportes físicos. Uma úsica pode estar na memória das pessoas ou escrita 
em uma partitura, o conhecimento tradicional pode ser objeto de transmissão oral ou 
estar escrito em papel, a dança e materializa no corpo físico do artista. O que carac
teriza o bem imaterial é a relevância que possui a manifestação do espírito humano 
em relação ao suporte físico que lhe dê consistência. No bem imaterial o suporte 
físico não é o mais relevante. No importa preservar a beleza e a emoção que o Bumba
meu-boi possa causar nas pessoas e não quem execute esteja, momentaneamente, 
executando as acrobacias na praça pública. 

Mesmo reconhecida a existência de uma patrimônio cultural imaterial a pre
servar, por sua natureza peculiar, a tarefa constitui grande desafio aos operadores do 
direito. As mais relevantes formas de expressão do povo brasileiro já estão identificadas? 
quais são seus modos de criar, fazer e viver? como oferecer uma proteção eficaz para 
o patrimônio cultural imaterial? A reflexão nos leva a concluir que o trabalho realiza
do pelo poder público para a preservação do patrimônio imaterial ainda é muito 
incipiente e exige uma intervenção mais qualificada dos órgão incumbidos da prote
ção ao patrimônio imaterial, dentre os quais o Ministério Público. 

3.2 Conteúdo material do patrimônio cultural 

Um importante aspecto do patrimônio cultural, muitas vezes esquecido, é cons
tituído pelo patrimônio turístico.18 Os monumentos artísticos, arqueológicos e históri
cos, as paisagens notáveis, as ma ifestações culturais folclóricas ou religiosas possuem a 
capacidade de proporcionar sen ação de prazer e bem estar que, consequentemente, 
atrai a atenção das pessoas e as motiva para a visitação. As referências turísticas, bem 
como as representações e sentimentos que a elas são relacionados constituem faceta 
importante do patrimônio cultural que importa à coletividade preservar. 

A reflexão sobre o patrimônio turístico é capaz de nos alertar para o fato de 
que o patrimônio cultural possui sempre um conteúdo material, que é a efetiva e 

16 CASTRO, Sonia Rabello de. O estado na preservação de bens culturais - o tombamento. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1991, p. 35. 

17 BEVILAQUA, Clóvis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1980, p. 173. 
18 PINTO, Antonio Carlos Brasil. T urismo e meio ambiente: aspectos jurídicos. Campinas: Papirus, 

2003, p. 21 e 179. Segundo o autor, pode-se entender por patrimônio turístico "o conjunto de bens 
naturais, artificiais e culturais que, por suas características intrínsecas, possuem atratividade para visitação." 

956 XVI CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚB LI CO 



ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PROTEÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL IMATERIAL 

cotidiana vivência de suas referências pelas comunidades. Não se pode conceber o 
patrimônio cultural a partir da identificação e das experiências individuais. O bem 
cultural deve estar inserido em um determinado contexto social, que constitui seu 
pressuposto sociológico, sendo produzido e aperfeiçoado constantemente pela expe
riência coletiva. Por isso, o bem cultural recebe reconhecimento e legitimidade da 
coletividade e não dos pequenos grupos que possam se considerar a elite cultural. 

No entanto, ainda é procedente a crítica segundo a qual a preservação do 
patrimônio cultural no Brasil se deu mais em decorrência de iniciativas da elite inte
lectual e da Igreja do que de uma consciência coletiva quanto às referências da iden
tidade nacional.1 9 

4. COMPETÊNCIA PARA A LEGISLAÇÃO PROTETIVA 

A norma constitucional protetiva do patrimônio cultural inserta no art. 216 é 
de natureza programática e necessita de regulamentação por legislação infra-consti
tucional. No entanto, é necessário perceber que a norma constitucional impõe ao 
Estado o dever de proteção em favor do bem jurídico fundamental meio ambiente, 
exigindo-lhe a edição de normas infraconstitucionais de direito material e processual 
que garantam a efetividade da proteção prometida. Nesse sentido, esclarece o Pro f. 
Luiz Henrique Marinoni: 

" ... 0 direito à proteção não exige somente normas de conteúdo material, mas 

igualmente normas processuais. Isso quer dizer que o direito à proteção dos 

direitos fundamentais tem como corolário o direito à preordenação das técnicas 

adequadas à efetividade da tutela jurisdicional, as quais não são mais do que 

respostas do Estado ao seu dever de proteção."2o 

Segundo o artigo 24, inciso VII, "compete à União, aos estados e ao distrito 
Federal legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico." A competência concorrente é novidade estabelecida 
pela Constituição brasileira de 88 e, conforme lição do prof. Raul Machado Horta, 
"cria outro ordenamento jurídico dentro do Estado Federal, o ordenamento misto, 
formado pela participação do titular do ordenamento central e dos titulares de 
ordenamentos parciais."21 

A repartição da competência legislativa decorre da nova conformação que se 
deu ao federalismo brasileiro. Com efeito, "o federalismo de hoje é consciente de sua 
dimensão política e não é visto apenas como uma técnica de convivência de disparidades 

19 PIRES, Maria Coeli Simões. Da proteção ao patrimônio cultural. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 
98. 

20 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, p. 186. 

21 HORTA, Raul Machado. Direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 366. 
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em uma certa unidade, pelo contrário, sobretudo após a década de sessenta, em razão 
das severas críticas de que foi e tem sido objeto o welfare state, o federalismo passa a 
ser visto como instrumento de uma maior efetividade da cidadania, inclusive direta, 
na medida em que descentraliza o poder e permite uma maior proximidade do cida
dão dos pólos de poder, dos centros de decisão."22 É a consolidação do federalismo 
vertical ou de cooperação. 

A competência concorrente conciliou a participação dos entes federativos na 
conformação da ordem jurídica e, assim, tornou-se necessário definir as regras da 
participação da União e dos Estados. Nos parágrafos do artigo 24, o texto constitu
cional esclarece que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
limitar-se-á a estabelecer normas gerais. O que significa que aos Estados-membros 
coube a regulamentação das particularidades regionais, ou seja, a disposição dos por
menores que atendem às peculiaridades regionais. Expressamente a constituição fe
deral esclarece que a competência da União para legislar sobre normas gerais não 
exclui a competência suplementar dos Estados. Nem mesmo a inexistência de norma 
geral, de competência da União, impede que o Estado-membro estabeleça proteção 
jurídica ao patrimônio cultural. Novamente a constituição é expressa em afirmar que 
inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência 
legislativa plena, para atender a suas peculiaridades. Nesse caso, a superveniência de 
lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, apenas no que lhe 
for contrário. 

Assinala ainda o prof. Machado Horta que 

"é manifesta a importância desse tipo de legislação em federação continental, 

como a brasileira, marcada pela diferenciação entre grandes e pequenos Estados, 

entre Estados industriais em fase de alto desenvolvimento e Estados agrários e 

de incipiente desenvolvimento industrial, entre Estados exploradores e Estados 

consumidores ... A legislação concorrente, não obstante as omissões, alargará o 

domínio dos poderes reservados aos Estados e certamente abrirá aos Estados um 

período de atividade legislativa profundamente diverso do período de retraimen

to dos poderes reservados, no qual viveram os Estados-Membros, em contraste 

com a plenitude dominadora dos poderes enumerados da Federação."23 

Os Municípios não foram contemplados na planificação da competência 
legislativa concorrente, mas a eles também foi imposto o dever de promover a prote-

22 CARVALHO NETO, Menelick de e outros. Delimitacão do quadro de pressupostos norteadores 
do trabalho de sistematização da legislação ambiental do Estado de Minas Gerais. Texto de respon
sabilidade da Equipe de Consultoria Técnica constituída para dar apoio ao Grupo Parlamentar 
instituído pela Mesa da Assembléia Legislativa para coordenar o trabalho de consolidação da legisla
ção estadual, elaborado em outubr de 1998 sob a orientação do Prof. Menelick de Carvalho Neto da 
UFMG,p.3. 

23 HORTA, Raul Machado. Op. cit. , p. 367. 
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ção do patrimônio histórico cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora 
federal e estadual - art. 30, inciso IX da CF/88. Para desempenhar tal função, o 
inciso II do art. 30 da Constituição Federal dispõe que "compete aos municípios 
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber." Neste diapasão, embora 
de maneira restrita, deve-se reconhecer que o município possui competência legislativa 
suplementar e instrumental para a proteção do patrimônio cultural. Tal competên
cia é decorrente da atribuição executiva e encontra-se limitada pela regra do interesse 
local. 24 Isto significa que os municípios podem e devem editar as normas necessárias 
aos desenvolvimento de sua atividade protetiva aos bens culturais de interesse local, 
observadas as regras da legislação federal e estadual. 

No contexto da legislação protetiva dos bens que compõem o patrimônio cul
tural, além da conformação às regras gerais ditadas pela União, há que se observar a 
abrangência da área de influência da referência cultural a ser identificada. A União, 
os Estados-membros e os Municípios podem estabelecer regras para o instituto do 
tombamento, por exemplo. Mas, as regras estaduais não podem alterar o instituto 
concebido pela União e, por sua vez, as regras municipais não podem contrariar as 
disposições estaduais que lhes são pertinentes. Por outro lado, para o contexto de 
atuação de cada ente federativo, a União estabelece regras para a identificação das 
referências culturais de abrangência nacional, os Estados para a identificação daque
las de abrangência regional e os Municípios para os dados de interesse local.25 

4.1 A normatização da União 

No que diz respeito a edição das normas relativas às técnicas processuais que 
realizem as necessidades protetivas do direito material, a competência é privativa da 
União para a edição de normas de Direito Processual Civil conforme o disposto no 
art. 22, inciso r, da CF/88. Em obediência ao seu específico dever de proteção, 
visando instituir instrumentos jurídicos necessários à tutela do meio ambiente, a 
União editou a Lei n. 7.347/85 que regulou o exercício da ação civil pública. Não se 
pode esquecer a importância do art. 84 da Lei n. 8.078/90 que, instituindo as tute
las antecipatória específica, inibitória e de afastamento do ilícito no processo coleti
vo, viabilizou medidas executivas, que prescindem do processo de execução, podem 
realizar as garantias constitucionais independentemente da vontade do demandado. 
Estas recentes inovações do processo civil constituem importantes instrumentos para 
a efetiva realização da tutela do meio ambiente.26 

No que toca ao direito material, muito importante é a Lei n. 6.938, de 31 de 
agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e em seu 
art. 14, § 10, estabeleceu a responsabilidade objetiva de reparar e/ou indenizar os 

24 Nesse sentido: PIRES, Maria Coeli Simões. Op. cit., p. 112 e 279. 
25 PIRES, Maria Coeli Simões. Op. cit., p. 112. 
26 MARlNONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 126,249 et seq. 
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danos causados ao meio ambiente. No que diz respeito ao direito penal, a Lei n. 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, regulamentou a responsabilidade penal da pessoa 
jurídica e instituiu os crimes ambientais, dentre eles os crimes contra o patrimônio 
cultural. No que diz respeito aos incentivos financeiros aos projetos culturais, não se 
pode deixar de citar as Leis n . 8.313/91 e 8.685/93. 

No entanto, não existe Lei Federal que trate especificamente do patrimônio 
cultural imaterial. Regulamentando diretamente o art. 216 da Constituição Federal, 
o Decreto Federal n. 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o registro de bens 
culturais de natureza imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro, crian
do também o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. 

O referido Decreto institui o registro de bens culturais de natureza imaterial 
que constituem patrimônio cultural brasileiro. Segundo o § 10 de seu art.l o, o regis
tro dos bens imateriais será feito em um dos seguintes livros: 

I - Livro de Registro dos Saberes, onde serão inscritos conhecimentos e modos 
de fazer enraizados no cotidia o das comunidades; 

n - Livro de Registro das Celebrações, onde serão inscritos rituais e festas que 
marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de 
outras práticas da vida social; 

In - Livro de Registro das Formas de Expressão, onde serão inscritas mani
festações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; 

IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, 
santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas cultu
rais coletivas. 

Com estes livros não se pretendeu exaurir as possibilidades de registro, pois o 
§ 30 do mesmo artigo dispõe q e outros livros poderão ser abertos para o registro de 
bens não se enquadrem nos livros definidos no § 10

• 

O processo de registro dos bens culturais em livros se assemelha ao processo de 
tombamento, mas não produz os efeitos restritivos que são próprios aquele. O regis
tro identifica a referência cultural e, na medida em que contenha informações relati
vas aos seus dados históricos e características peculiares, permite o acesso das pessoas 
às informações necessárias ao conhecimento e divulgação da manifestação cultural. 

5. ATRIBUiÇÕES EXECUTIVAS 

A constituição brasileira, em seu art. 215, determina expressamente que "o 
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais. " 

Para o pleno desenvolvimento da atividade protetiva do patrimônio cultural, a 
carta magna estabeleceu competência comum da União, dos Estados do distrito Fe
deral e dos Municípios para proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
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histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 
sítios arqueológicos, para impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras 
de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural, bem como proporcio
nar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência (art. 23, incisos IH, IV e V). 

A competência comum estabelecida pela constituição significa que os quatro 
entes da federação brasileira possuem poderes não privativos para realizar as obriga
ções e deveres indeclináveis do Pode Público. Os regras da competência comum 
constituem objetos para uma preocupação e atuação protetiva concomitante dos en
tes federativos. 27 Na verdade, a competência comum evidencia que a obrigação de 
proteger os bens culturais é solidária entre os entes federativos. Em outras palavras, a 
coletividade possui o direito de cobrar do poder público, em todos os níveis, presta
ções protetivas dos bens culturais. 

Ressalte-se que a Constituição da República ainda atribuiu, no inciso IH de 
seu art. 129, ao Ministério Público a função de promover o inquérito civil e a ação 
civil pública, para a proteção do meio ambiente. Na legislação infra-constitucional, a 
Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei n. 8.625, de 12 de fevereiro de 
1993, em seu art. 25, inciso IV, expressa sua obrigação institucional de instaurar o 
inquérito civil e manejar a ação civil pública para a proteção, prevenção e reparação 
dos danos causados ao meio ambiente, aos bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais 
indisponíveis e homogêneos. No âmbito do Ministério Público Federal, a Lei Com
plementar 75, de 20 de maio de 1993, em seu art. 5°, inciso IH, alínea "c", expres
samente dispôs que ao Ministério Público cabe a defesa do patrimônio cultural. Da 
mesma forma, para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Lei Comple
mentar Estadual n. 34, de 12 de setembro de 1994, em seu art. 66, inciso VI, alínea 
"a", determina ser função institucional do Ministério Público promover o inquérito 
civil e a ação civil pública, para a proteção, prevenção e reparação de danos causados 
ao meio ambiente, aos bens e aos direitos de valor artístico, estético, histórico, turís
tico e paisagístico. Isso significa que o Ministério Público é um dos órgãos estatais 
obrigados a oferecer respostas protetivas do patrimônio cultural. 

6. FORMAS DE PROTEÇÃO 

No § 1° de seu art. 216 a Constituição Federal estabelece que "o Poder Pú
blico, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultu
ral brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapro
priação, e de outras formas de acautelamento e preservação." A disposição constituci
onal deixa claro que a enumeração dos instrumentos de proteção é meramente 
exemplificativa, podendo ser utilizados outros instrumentos protetivos como a ação 
civil pública. Com certeza, vislumbrar formas de efetiva proteção ao patrimônio cul-

27 HORTA, Raul Machado. Op. cit., p. 36-365. 
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tural constitui desafio importante e constante para todos os responsáveis pela presta
ção da atividade protetiva prometida constitucionalmente. 

6.1 O tombamento 

o tombamento é a forma de proteção mais divulgada e utilizada pelas admi
nistrações públicas para identificar o valor cultural de determinado bem e estabelecer 
restrições que o protejam. Pode-se entender por tombamento: 

"o ato final de um procedimento administrativo, resultante do poder discricio

nário da Administração, por via do qual o Poder Público institui uma servidão 

administrativa, traduzida na incidência de regime especial de proteção sobre 

determinado bem em razão de suas características especiais, integrando-se em 

sua gestão com a finalidade de atender ao interesse coletivo de preservação 
cultural. " 28 

A palavra "tombo" provém do direito português mas tem origem no latim tumulus, 
que significa elevação da terra e foi utilizada para a demarcação de bens, talvez por 
haver marcos com alteamentos dos limites das terras. O tombamento tem o significado 
de lançar em livro de tombo e não se confunde o ato de "por abaixo". O tombamento é 
apenas, hoje, a inscrição no livro do tombo, tal como acontecia com os bens da Coroa 
que eram registrados nos livros guardados na Torre do Tombo, em Lisboa.29 

Essencialmente, o tombamento retrata a identificação e o registro de determina
do bem que é considerado valioso.30 Materialmente, o tombamento se expressa pela 
inscrição do bem em um dos livros denominados "livros de tombos" instituídos pela 
administração. Contudo, o tombamento constitui forma de proteção ao patrimônio 
cultural na medida em que impõe restrições em favor da preservação do bem identifi
cado como de valor cultural. O tombamento implica no reconhecimento do valor cul
tural do bem, que é preexistente ao ato jurídico, mas constitui regime especial de 
proteção que impõe observar certas restrições. Desta forma, as restrições somente po
dem ser impostas após o ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivoY 

Os artigos 11 a 20 do Decreto-Lei n. 25/37 tratam dos efeitos do tombamen
to e determinam restrições a alienabilidade, ao deslocamento e ao uso do bem. Con-

28 PIRES, Maria Coeli Simões. Op. cit., p. 278. Vale observar que a doutrina nacional diverge quanto 
ao tombamento instituir uma limitação administrativa ou uma servidão administrativa. 

29 MIRANDA, Francisco Cavalcante Pontes de. Comentários à constituição de 1967. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, s.d., tomo 6, p. 371 e MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo 
brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1990, p. 486. 

30 PIRES, Maria Coeli Simões. Op. cit., p. 75. Esclarece a autora que: "os vocábulos tombamento, 
tombo, tombar, segundo os principais dicionários e enciclopédias contemporâneos, ligam-se ao mes
mo corpo semãntico, significando registro, inventário e arrolamento." 

31 CASTRO, Sonia Rabello de. Op. cit., p. 96. Alerta a autora que o tombamento provisório produz os 
mesmos efeitos que o definitivo, salvo no que diz respeito às restrições à alienabilidade. 
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forme o art.17 do referido Decreto, as coisas tombadas não poderão, em nenhum 
caso ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem tampouco, sem prévia autorização 
especial do órgão competente, ser reparadas, pintadas ou restauradas. As restrições 
impostas pelo tombamento não se limitam ao proprietário do bem tombado, alcan
çando também a terceiros. Nesse sentido, o art. 18 do Decreto-Lei n. 25/37 deter
mina que sem prévia autorização do órgão competente não se poderá, na vizinhança 
da coisa tombada, fazer construção que lhe impeça ou reduza a visibilidade, nem 
nela colocar anúncios ou cartazes. 

Vale observar, no entanto, que o tombamento não interfere no domínio da 
coisa tombada. Fica claro no Decreto-Lei n. 25/37 que o tombamento pode recair 
sobre bens públicos ou privados. Se o poder público entender que a proteção exige 
interferência no domínio do bem, deverá utilizar a desapropriação. 

Oferecendo suporte às restrições impostas pelo ato de tombamento, o art. 63 
da Lei n. 9.605/98 tipifica como criminosa a conduta de "alterar o aspecto ou estru
tura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou 
decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autori
zação da autoridade competente ou em desacordo com a concedida." 

Resta claro que, por sua característica fundamental de impor restrições às 
faculdades da propriedade, o tombamento é forma protetiva que não tem aplicação 
aos bens de natureza imateria1.32 No entanto, há que se ressaltar que o tombamento 
não constitui única forma de proteção dos bens culturais. Em atenção ao poder/dever 
do Estado em proteger as manifestações culturais, garantido a todos o acesso às fon
tes de cultura, é necessário desenvolver outros instrumentos de proteção capazes de 
oferecer tutela adequada às diversas formas de expressão da cultura nacional. 

Com razão, nos últimos anos, o poder público vem sofrendo críticas no senti
do de que a política de proteção ao patrimônio cultural é elitista, centrada unica
mente no instrumento de tombamento e direcionada aos monumentos de pedra e cal 
construídos pelo poder civil e eclesiástico. Uma tal política é, sem dúvidas, excludente 
por não acolher a diversidade das manifestações culturais do povo brasileiro. 

6.2 Registro documental 

Segundo o marco regulatório estabelecido pela União, o registro documental é 
a forma de proteção adequada ao trato dos bens culturais imateriais. Mas, o registro 
de um bem cultural em livro, por si só, não pode estabelecer forma de proteção do 
bem cultural. A inscrição do bem no livro pressupõe a constituição de um dossiê que 
contenha a descrição pormenorizada do bem cultural a ser registrado, bem como a 
especificação dos elementos que foram considerados culturalmente relevantes. É o 
dossiê do bem registrado que viabiliza o conhecimento da manifestação cultural. Por 

32 PIRES, Maria Coeli Simões. Op. cit., p. 85 e CASTRO, Sonia Rabello de. Op. cit., p. 69-70. 
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isso, a noção de "registrar" em documento deve ser ampla para abranger qualquer 
fIxação de informações em suporte físico, como a gravação de CDs, DVDs e outros 
meios que permitam o maior e melhor armazenamento de informações. 

A Lei Municipal n. 9.000/04, de Belo Horizonte, é bastante esclarecedora 
quanto a natureza e aos objetivos do registro documental. Conforme o § 20 do art. 10 
da referida lei, 

"o registro de bens culturais de natureza imaterial é o ato pelo qual a adminis

tração municipal reconhece a legitimidade dos bens culturais de natureza 

imaterial e promove a salvaguarda destes, por meio dos seguintes procedimen

tos: I - identificação; H - reconhecimento; IH - registro etnográfico; IV -

acompanhamento de seu desenvolvimento histórico; V - divulgação; VI - apoio; 

VII - outras formas de acautelamento e preservação." 

o § 30 
do art. 10 da mesma lei ainda deixa claro que 

"o objetivo do registro de bens culturais de natureza imaterial é proteger a 

cultura dos diversos grupos sociais que compõem o município, a fim de garantir 

as condições de existência e a manutenção dos bens culturais de natureza 

imaterial, sem tutela ou controle de práticas e de manifestações desses grupos." 

Sem dúvidas, a proteção que o registro é capaz de oferecer se materializa no 
reconhecimento da existência e valor de determinada manifestação cultural. Regis
trar documentalmente a existência da manifestação é ato protetivo na medida em 
que constitui prova capaz de dar suporte a ações que visem impedir posterior utiliza
ção indevida dos conhecimentos e práticas envolvidos na manifestação cultural. Veja
se o exemplo do conhecimento tradicional de comunidades locais ou indígenas. 

O conhecimento tradicional das comunidades locais ou indígenas, muitas ve
zes, indica a utilização industrial de determinado recurso natural. O acesso a esses 
recursos e utilização do conhecimento tradicional importa em verdadeira intervenção 
na cultura das comunidades que incorporaram às suas tradições os conhecimentos 
sobre a potencialidade dos recursos naturais. 

Em respeito ao patrimônio cultural das comunidades locais ou indígenas, o 
poder público deve assegurar proteção ao direito dessas comunidades de, eventual
mente, não permitir a utilização de seu conhecimento tradicional. Por outro lado, é 
necessário reconhecer os direitos das comunidades de se beneficiar coletivamente por 
suas tradições e conhecimentos, bem como de serem devidamente compensadas quando 
ocorrer a utilização industrial dos mesmos. 

O respeito às comunidade locais ou indígenas, talvez, seja um dos maiores de
safIos à sociedade pós-moderna, que é conduzida pela lógica da globalização das opor
tunidades de ganhos. Lamentavelmente, o Brasil nunca se caracterizou por respeitar 
tais comunidades. O registro formal da existência e valor do conhecimento tradicional 
das comunidades poderá instrumentalizar ações protetivas concretas, em caso de des
respeito a aos direitos decorrentes do reconhecimento do patrimônio cultural. 
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o registro documental, ao contrário do tombamento, é meramente declaratório 
do valor cultural do preexistente no bem a que se refere. Não produz qualquer efeito 
restritivo. O registro só pode ser considerado resposta estatal protetiva do patrimônio 
cultural na medida em que a declaração de valor contribua para a divulgação da 
manifestação cultural e possibilite a todos o acesso às fontes de cultural nacional, 
como determina o art. 215 da CF/88. 

Vale observar que o registro documental não é pressuposto de outras formas 
de incentivo e apoio à manifestação cultural. A Lei 8.313, de 23 de dezembro de 
1991, que estabelece o Programa Nacional de Apoio à Cultura - Pronac, por exem
plo, não condiciona a obtenção de recursos para a realização de projetos culturais ao 
registro documental ou tombamento dos bens culturais. 

7 INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A intervenção do Ministério Público na proteção do patrimônio cultural 
imaterial deve ser entendida como resposta obrigatória do Estado, na realização do 
mandamento garantidor imposto pela constituição. Em poucas palavras: o Ministé
rio Público é constitucionalmente obrigado a proteger o patrimônio cultural imaterial. 

No entanto, uma intervenção que envolva bens jurídicos imateriais exige do 
membro do Ministério Público o exercício de habilidades, até então, pouco estimula
das e desenvolvidas. Por isso, é necessário refletir sobre as formas e oportunidades de 
intervenção ministerial mais adequadas para o cumprimento da obrigação institucional. 

7.1 Identificação de valor cultural 

Lamentavelmente, o trabalho do Poder Público para a identificação dos bens 
culturais de natureza imaterial ainda é incipiente. Para se ter um exemplo, até hoje, 
em Minas Gerais, o IEPHA somente procedeu ao registro de um bem cultural de 
natureza imaterial. Trata-se do processo de fabricação artesanal do queijo do Serro.33 

Na União a situação não é diferente e somente quatro manifestações culturais foram 
registradas .34 

Considerando a capilaridade que o Ministério Público Estadual possui, pode
se vislumbrar a concreta possibilidade de identificação das manifestações culturais 
que se desenvolvem no âmbito das comarcas. Por meio de inquérito civil,35 o Promo-

33 http://www.iepha.mg.gov.brlbensregistrados.htm. capturado em 20.02.05. o registro foi procedido 
no Livro dos Saberes, em 7 de agosto de 2002. 

34 http://www.iphan.gov.brlbenslP.%201materiaVimaterial.htm#programatexto. capturado em 20.02.05. 
Encontram-se regis-trados a Arte Kusiwa e o Samba de Roda no Recôncavo Baiano, ambos no livro 
das Formas de Expressão, o Oficio das Panelas de Goiabeiras, no livro dos Saberes, e o Círio de Nossa 
Senhora de Nazaré, no livro das Celebrações. 

35 Conforme art. 26, inciso I, da Lei 8.625/93, art. T, inciso I, da Lei Complementar Federal n. 75/93 
e art. 67, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 34/94 (MG). 
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tor de Justiça pode constituir dossiê que reuna dados que o habilitem a provocar o 
procedimento de registro do bem cultural no órgão do patrimônio cultural. Confor
me a abrangência da manifestação cultural, o Promotor pode provocar o órgão fede
ral, estadual ou municipal para que proceda a análise do dossiê constituído e, eventu
almente, o registro documental. 

Vale observar que o trabalho ministerial não perde a razão de ser nos casos em 
que não exista órgão estadual ou municipal de proteção ao patrimônio cultural, em 
que o órgão de defesa do patrimônio existente deixe de proceder ao exame do dossiê 
ou venha a indeferir o registro documental. De qualquer forma, ainda pode (deve) o 
Promotor encaminhar cópia do dossiê ao arquivo público (estadual ou municipal), à 
biblioteca nacional e, até mesmo, a um banco de dados do próprio Ministério Públi
co, de modo que o material produzido possa servir para divulgação e posterior pes
quisa sobre o bem cultural, viabilizando a todos o acesso às fontes de cultura, confor
me determina o art. 215 da CF/88. 

7.2 Estudo de impacto sobre o patrimônio cultural 

A Constituição Federal, no § 1°, inciso IV, de seu art. 225, determina que o 
poder público está obrigado a exigir estudo prévio de impacto ambiental para a ins
talação de obra ou atividade potencialmente causadora de degradação ambiental.36 

O estudo prévio de impacto ambiental deve atender aos termos da Resolução 
001/86 do CONAMA. De acordo com o art. 5° da referida Resolução o estudo de 
impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos 
expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá as diretrizes 
gerais que menciona. Entre elas, no art. 6°, a Resolução menciona que o estudo deve 
conter diagnóstico ambiental da área de influência do projeto sobre "os sítios e mo
numentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade". A Resolução fez 
referência expressa apenas ao patrimônio cultural material. No entanto, a enumera
ção feita não é taxativa e a obrigação constitucionalmente imposta não se limita aos 
cuidados com os bens culturais materiais. Muito ao contrário, também é obrigação 
do poder público exigir estudo prévio sobre os impactos que o empreendimento 
possa causar nos bens de natureza imaterial. 

Por isso, cabe ao Ministério Público fiscalizar a atuação dos órgãos ambientais 
de modo a fazer com que no licenciamento de empreendimentos que potencialmen
te possam interferir em manifestações culturais imateriais a questão seja exaustiva
mente avaliada. 

7.3 Ação civil pública 

A ação civil pública é o instrumento de intervenção judicial protetiva do 
patrimônio cultural de que o Ministério Público dispõe, sendo que a referida ação 

36 A Resolução n. 001/86 do CONAMA, em seu art. 2°, enumera exemplos de atividades potencial
mente poluidoras que exigem a realização de estudo prévio de impacto. 
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pode ter como objetivos a reparação, indenização ou prevenção dos danos, bem como 
a inibição ou remoção de condutas contrárias ao direito. O manejo da ação civil 
pública pode materializar tutelas efetivamente protetivas do patrimônio cultural 
imaterial. É o caso da ação proposta contra o órgão ambiental, pedindo que o mesmo 
seja condenado a exigir o estudo prévio de impacto sobre o meio ambiente cultural 
em determinado processo administrativo de licenciamento ambiental. Da mesma 
forma, se um determinado empreendimento já em atividade estiver interferindo no
civamente em bens culturais imateriais, a ação civil pode ser manejada contra o em
preendedor para obter condenação que lhe imponha a obrigação de não continuar 
com a atividade. Pode-se até instrumentalizar tutela inibitória visando impedir o uso 
industrial, não autorizado, de conhecimento tradicional. Vale lembra que os mes
mos efeitos podem ser mais rapidamente obtidos por meio de Termo de Ajustamen
to de Conduta, nos moldes do § 6° do art. 5° da Lei n. 7.347/85. 

A ação civil pública pode ser manejada para a tutela de bem que ainda não 
tenha sido reconhecido como de valor cultural pelo poder público. 37 Sem dúvidas, a 
proteção que o Ministério Público e o Poder Judiciário estão obrigados a oferecer ao 
patrimônio cultural não podem restar dependentes da iniciativa da administração 
pública em promover o tombamento ou o registro documental do bem cultural. Tal 
conclusão decorre do princípio da indeclinabilidade da jurisdição que ressalta a obri
gação do magistrado em tornar efetiva a tutela jurídica conferida constitucionalmen
te. A final, a constituição reza que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judici
ário lesão ou ameaça a direito", no inciso :XXXV de seu art. 5°. Isto significa que o 
Estado-juiz também é destinatário do dever de proteção e a ele cabe prestar tutela 
jurisdicional efetiva aos direitos fundamentais. 38 

Já se discutiu na doutrina sobre a possibilidade de manejar a ação civil pública 
em face do órgão cultural pleiteando condenação que o obrigue a proceder ao tomba
mento de bem cultural. Considerando que o reconhecimento de valor cultural é ato 
discricionário da administração pública, Sonia Rabello entende que o Poder Execu
tivo não pode ser substituído nesta apreciação discricionária pelo Poder Judiciário.39 

Já Hely Lopes Meirelles sustentou a possibilidade do Poder Judiciário determinar ao 
executivo a realização do tombamento, nos casos em que sua omissão trouxer preju
ízos à proteção do bem. 40 Édis Milaré, por outro lado, entende que o Poder Judici
ário pode declarar a existência de valor cultural no bem e estabelecer as restrições 
necessárias à sua preservação, cabendo a fiscalização e aprovação de intervenções que 
possam lhe trazer repercussões aos órgãos especializados do Poder Executivo. 41 No 

37 FREITAS, Vladmir Passos de. A constituição federal e a efetividade das normas ambientais. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 126. Nesse sentido, também vale citar o acórdão do TJMG no 
Recurso de Agravo n. 1.0000.00.335443-8/000(1), cujo relator foi o eminente Des. Wander Marota. 

38 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 187-188. 
39 CASTRO, Sonia Rabello de. Op. cit., p. 95. 
40 MEIRELLES, Hely Lopes. Op. cit., p. 491. 
41 MILARÉ, Édis. Op. cit., p. 212-213. 
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caso de bens imateriais, as mesmas dúvidas podem se apresentar quanto a um pedido 
de condenação em obrigação de fazer o registro documental. Contudo, uma exame 
mais cuidadoso faz perceber que a polêmica não mais se justifica. 

Hoje a doutrina percebe que da garantia constitucional aos direitos fun
damentais decorrem correlatos direitos à prestação de proteção que são oponíveis 
às três esferas de manifestação de poder do Estado. O novo sistema processual 
em vigor, em especial após a nova redação do art. 84 do CDC que é aplicável à 
defesa do patrimônio cultural por expressa disposição do art. 21 da Lei de 
Ação Civil Pública, é comprometido com a efetividade da tutela jurisdicional 
dos direitos fundamentais. No contexto das tutelas de afastamento do ilícito e 
inibitória,42 o juiz pode declarar a existência de valor cultural de determinado 
bem e estabelecer medidas mais adequadas à sua proteção ou determinar que a 
administração proceda ao tombamento ou ao registro documental do bem cul
tural, conforme o caso. 

Cabe observar, no entanto, que quando o juiz optar por declarar o valor culru
ral dos bens materiais ainda é necessário o estabelecimento de medidas restritivas 
análogas ao do tombamento. De mesma forma, no caso dos bens imateriais a prote
ção efetiva não se opera tão somente por seu registro nos livros próprios da adminis
tração. É necessário constituir dossiê descritivo que permita a conservação fiel da 
memória de suas manifestações e disponibilizá-lo à consulta pública, de modo a 
permitir a comunidade o livre e permanente acesso aos dados relativos ao bem culru
ralo Nos termos do art. 215 da CF, a efetividade da proteção ao bem culrural exige 
garantir o acesso às fontes de c tura e isto pode ser feito, até mesmo, sem o registro 
nos livros da administração. 

Este fato reforça o entendimento de que é imprescindível a aruação ministerial 
no sentido de colher informações sobre a existência e características do bem culrural 
imaterial. Se a medida protetiva adequada é aquela capaz de preservar a memória da 
manifestação culrural e permitir a todos o acesso às informações que lhe são perti
nentes, a atuação extrajudicial do Ministério Público pode ser mais efetiva do que 
uma sentença judicial que determine apenas o registro do bem em livros da adminis
tração. Na verdade, nosso desafi é relegar ao desuso o velho ditado segundo o qual "o 
brasileiro tem memória curta." 

8. CONCLUSÕES 

De toda a reflexão desenvolvida pode-se chegar as seguintes conclusões: 
O patrimônio culrural é parte integrante do meio ambiente e, como tal, recebe 

as garantias constitucionais próprias aos direitos humanos fundamentais. Isto signi
fica que é ilícita a omissão do poder público em promover as ações protetivas do 
patrimônio culrural. Tal consideração ainda implica na aplicação da responsabilida-

42 MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 263-269. 
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de objetiva pela reparação e/ou indenização pelos danos que lhe forem causados, a 
teor do disposto no § 1°, do art. 14 da Lei Federal n. 6.938/81. 

O Ministério Público é um dos obrigados a oferecer resposta estatal protetiva 
do patrimônio cultural. No desempenho de suas funções institucionais, deverá utili
zar de todos os instrumentos jurídicos postos a sua disposição para tornar efetiva a 
proteção ao patrimônio cultural imaterial. Nesse sentido, cabe ao Ministério Público 
na defesa do patrimônio cultural imaterial: 

a) fiscalizar a exigência de estudo prévio de impacto no patrimônio cultural 
imaterial, quando do licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente 
poluidores; 

b) instaurar inquérito civil para colher informações relevantes sobre a existên
cia e características fundamentais de bens culturais imateriais existentes em sua área 
de atuação; 

c) provocar os órgãos do patrimônio cultural para que seja iniciado o procedi
mento de registro documental do bem cultural; 

d) encaminhar as informações colhidas no inquérito civil aos bancos de dados 
públicos que possam permitir o acesso da população às fontes de cultura, neles inclu
ído o banco de dados do próprio Ministério Público. 
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DO CRIME DE POLUiÇÃO 
DO ART. 54 DA LEI N. 9.605/98* 

Geraldo Margela Correia 

Promotor de JustiçalPE 

1 INTRODUÇÃO 

Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime se a lei não define 
exatamente o tipo penal, ou se não remete a uma outra lei que complete sua defini
ção. A exata definição legal é que possibilita o enquadramento da conduta real da 
pessoa, física ou jurídica, ao tipo penal que a sanciona. Na previsão legal está assen
tada a segurança jurídica do cidadão em seu agir social. Por ela pode o cidadão con
trapor-se ao poder estatal quando se entender cerceado em suas liberdades. 

Sob tais premissas da dogmática jurídico-penal é que se examina a aplicabilidade 
real do art. 54 da Lei n. 9.605/98. 

Faz-se uma abordagem do tipo penal, com a descrição das condutas em seu 
caput, parágrafos e incisos, os limites do tipo penal, a necessidade e dificuldades das 
perícias e laudos periciais, ao final sinalizando conclusões que se entende apropriadas 
a uma compreensão mais adequada do referido tipo penal. 

A hipótese eleita é a da séria dificuldade quanto à aplicabilidade real do tipo 
em exame, o que faz gerar a impunidade e, destarte, afronta a paz e a justiça social 
por afrontamento a direito intrinsecamente ligado ao direito à vida - o direito ao 
meio ambiente sadio e equilibrado, "bem de uso comum do povo e essencial à sadia 
qualidade de vida". 

2. DO CRIME DE POLUiÇÃO - DANO E PERIGO DE DANO 

Transcreve-se o tipo penal do art. 54 da Lei nO 9.605/98 para seguir abordan
do seus aspectos caracterizadores: 

Art.54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou 
possam resultar em danos à saúde humana, ou provoquem a mortandade de 
animais ou destruição significativa de flora. 

Tese aprovada por unanimidade. 
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Pena - reclusão de l(um) a 4(quatro) anos, e multa. 

§ 1° Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 1 ( um) ano, e multa. 

§ 2° Se o crime: 
I - Tornar uma área, urbana ou rural, imprópria para a ocupação humana; 

n -causar poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentâ

nea, dos habitantes das áreas afetadas, ou que cause danos diretos à saúde da 

população; 
In - causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abasteci

mento público de água de uma comunidade; 
IV - dificultar ou impedir o uso público das praias; 

V - ocorrer por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, 

óleos ou substâncias oleosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em 

leis ou regulamentos; 
Pena - reclusão, de l( um) a 5( cinco) anos. 

§ 3° Incorre nas mesmas penas previstas no parágrafo anterior quem deixar de 

adotar, quando assim o exigir a autoridade competente, medidas de precaução 
em caso de risco de dano ambiental grave ou irreversível. 

Três qualificadoras podem ocorrer se o fato não constituir crime mais grave 
em relação aos crimes dolosos, a saber: a hipótese de dano irreversível à flora e ao meio 
ambiente em geral; havendo como resultado lesão corporal de natureza grave em 
outrem e se resultar o evento morte de outrem, aumentando-se a pena, respectiva
mente de um sexto a um terço, de um terço até metade e até o dobro, consoante 
dicção do art. 58 da mesma lei. 

A pretensão do tipo penal é a tutela do ambiente (solo, água, ar, águas, patrimônio 
natural, fauna e flora), da saúde humana e a qualidade de vida do homem. 

O conceito de poluição pode ser expresso como "por poluição, em sentido 
amplo, compreende-se a alteração ou degradação de qualquer dos elementos físicos 
ou biológicos que compõem o ambiente."l 

Mais amplamente Fábio Nusdeo preleciona afirmando que poluição deve ser 
entendida como a "presença de elementos exógenos num determinado meio, de mol
de a lhe deteriorar a qualidade ou a lhe ocasionar perturbações, tornando-o inade
quado a uma dada utilização."2 

A definição legal vem posta na Lei n. 6.938/81, no artigo 3°, verbis 

"Para os fins estabelecidos nesta Lei, entende-se por: incs. I e n - omissis; 
inciso In - "poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de 

atividades que direta ou indiretamente: 

1 PRADO, Luiz Regis. Crimes Contra o Ambiente. São Paulo: RT, 1998, p. 147. 
2 NUSDEO, Fábio, apud PRADO, Luiz Regis. Op. cit., p. 147 
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a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 

c) afetem desfavoravelmente a biota; 

d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 

e) lancem matéria ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabe
lecidos;" 

A conduta que se incrimina é causar poluição de qualquer natureza, mas, não 
qualquer poluição. Ela deve ser em níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana ou provoquem a mortandade de animais ou a destruição 
significativa da flora. A expressão níveis tais que resultem ou possam resultar em 
danos à saúde humana é expressão que comporta interpretações e daí resulta dificul
dade quanto á aplicabilidade do tipo penal. Assim, é necessário que ocorra o dano ou 
o perigo de dano. 

Dano, na lição do Aurélio é "mal ou ofensa pessoal; prejuízo moral; prejuízo 
material causado a alguém pela deterioração de bens seus; estrago, deterioração; da
nificação" . 

O dano ambiental, tratando-se de interesse difuso, é prejuízo material e/ou 
moral causado à coletividade pela deterioração de seus bens ecológicos. De outra 
forma se pode dizer que o dano ambiental é a degradação do equilíbrio ecológico, 
causador de lesões aos recursos ambientais, comprometendo a sadia qualidade de 
vida, para a qual tal equilíbrio é essencial. 

Como se nota há entre os vocábulos poluição e dano significados muito asseme
lhados quando tomados para expressar condições adversas ao ambiente, advindas da 
ação antrópica. Daí dizer-se que a conduta expressa de causar poluição de qualquer 
natureza indica sempre a realização de um dano ambiental. Nem sempre abarcado o 
dano pelo tipo penal uma vez que o mesmo deve atingir os níveis expressos no tipo. 

A gradação do dano, assim, pode expressar infrações de natureza administra
tiva e de natureza civil não atingindo o nível de infração criminal. Há, até mesmo, 
atividades que produzem resíduos poluentes e que, entretanto, são licenciadas pela 
autoridade ambiental, naturalmente sopesando os valores vigentes na sociedade e a 
capacidade de absorção de tais poluentes pelos recursos ambientais, nos níveis espe
cificados em lei e outros comandos infralegais. 

Assim, o conceito de poluição abarcado pelo tipo penal é mais estreito que 
aquele abrigado administrativamente, pois que se exige a geração de dano ou perigo 
de dano à saúde humana ou à fauna e à flora, ainda que o dano se dê quando os 
efluentes lançados no ambiente estejam em acordo com padrões fixados em lei. 
Corolário disso é que também pode haver infração administrativa sem que se possa 
considerá-la criminosa.3 Ou que o dano seja recomposto em esfera civil, por não 
haver atingido a gradação exigida no tipo penal. 

3 CRUZ, Ana Paula Fernandes Nogueira da. Tutela Ambiental do Ar Atmosférico. Rio de Janeiro: 
Esplanada, 2002, p. 196-202. 
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o crime tem como sujeito ativo qualquer pessoa física e jurídica, em virtude 
do previsto nos arts. 2° e 3° da Lei n. 9.605/98. O sujeito passivo indireto é a 
coletividade; direto pode ser a União, o Estado-Membro ou o Município, podendo 
ser praticado conjuntamente pela pessoa física e pela pessoa jurídica ou por várias 
pessoas, daí a admissão da co-autoria. O ambiente nos seus vários componentes e a 
saúde humana constituem o objeto material do crime a que o tipo penal visa comba
ter, protegendo a qualidade de vida da presente e das futuras gerações. 

Puníveis são todos os tipos de poluição (de qualquer natureza), como a atmos
férica, a sonora, a hídrica, a do solo, nos níveis apontados sendo produzida de diver
sos modos como por lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos ou detritos, 
óleos ou substâncias oleosas provenientes de indústrias, agroindústrias, esgotos do
mésticos não tratados, por pesticidas ou por radioatividade. Até mesmo as queima
das cujo tipo penal específico foi vetado, pode integrar o tipo do artigo 54, quando se 
constituir em poluição atmosférica por introdução de fumaça carreadora de substân
cias que venham a causar dano à saúde dos moradores de uma comunidade. 

Exige-se o dolo (vontade livre e consciente de causar a poluição da qual resulte 
danos à saúde humana e mortandade de animais, como significativa destruição da 
flora). Admite-se a modalidade culposa pela ocorrência de negligência ou impru
dência da parte do infrator ambiental. 

O crime se consuma com a efetivação do dano, na primeira parte do tipo 
(resultem), ou com a possibilidade do dano, na segunda parte (possam resultar), 
admitindo-se a tentativa (querer causar o dano ou a mortandade e destruição, sendo 
impedido de qualquer sorte) na primeira parte, inadmissível na segunda parte (a ação 
não é capaz de causar o dano, efetivamente, restando a mera possibilidade, apesar da 
vontade livre e consciente de por em risco o ambiente e a saúde humana). 

A pena prevista para o crime praticado com dolo é de um a quatro anos de 
reclusão e multa; para o culposo, de seis meses a um ano de detenção e multa; 
para as condutas previstas nos incisos de I a V, do parágrafo 2°, é de um a cinco 
anos, a mesma pena aplicável para aqueles que deixarem de adotar, ante exigên
cia da autoridade, medidas de precaução em caso de risco de dano ambiental 
grave ou irreversível (§ 3°). 

A ação penal é pública e incondicionada, processando-se de acordo com o rito 
sumário, no caso do § 1° e o ordinário nos demais casos (caput e § § 2° e 3°), admi
tindo-se a transação penal para a conduta praticada em acordo com o § 1° e a suspen
são condicional do processo para os demais casos, em conformidade com o prescrito 
na lei n. 9.099/95 (arts. 89 e 76, respectivamente), sempre condicionada à prévia 
composição do dano ambiental, se possível. 

3. DOS LIMITES DO TIPO PENAL 

Cumpre serem feitas algumas indagações em face do tipo penal sobre o qual se 
discorre em relação aos limites de sua abrangência. Já observamos que a expressão em 
níveis tais é fator de dificuldades para a integração do tipo penal às condutas sociais, 
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podendo ser esses níveis mínimos e, mesmo assim, acarretarem os danos previstos. 
Como fIxar tais níveis? 

O exemplo que trazemos pode aclarar a indagação: fumar em recinto de cen
tro de lojas com sistema central de ar condicionado constitui conduta abrangida 
neste tipo penal? 

Qyem poderá ser apenado? 
O fato é que existe norma proibindo fumar em recinto fechado, com ar condi

cionado, a Lei n. 9.294 de 15 de julho de 1996. Também se sabe que o fumante 
passivo (qualquer pessoa que e tiver nesses recintos) pode vir a sofrer dano à sua 
saúde, proveniente da fumaça do cigarro usado por fumante ativo, como perda de 
pulmão por câncer desenvolvido a partir das substâncias presentes no fumo, desen
volvimento de alergias, de problemas respiratórios etc. A lei proibitiva traz penalida
des como advertência e multa (R$ 5.000,00 a R$ 100.000,00) e o art. 9° permite a 
aplicação de penalidades previstas em outras leis. A conduta estaria abrangida na 
descrição do tipo do art. 54 (cau ar poluição de qualquer natureza) e o nível (mesmo 
que um só cigarro) poria em perigo a saúde humana (§ 2°, inciso lI, in fIne) saben
do-se dos efeitos cumulativos desses poluentes? 

Qyem poderia ser apenado? O próprio fumante (como identifIcá-lo?) ou o 
proprietário do estabelecimento ou seu gerente, que não tomou as medidas relativas 
à prescrição legal para impedir a ação proibida? Uma recomendação de um Promotor 
de Justiça aos proprietários/gerentes de centros de loja teria o condão de enquadrar a 
inação deles em relação aos fumantes na previsão do § 3° do artigo em estudo para a 
qual é atribuída a pena máxima do tipo? 

Entendendo positivamente, não estaria o Promotor de Justiça alargando em 
demasia os limites do artigo 54, especialmente o § 3°, utilizando a recomendação 
também para outras formas de poluição que o tipo não quis apenar? A Vigilância 
Sanitária teria condições fáticas de implementar as penalidades administrativas e re
meter as autuações para o Ministério Público visando a possível ação penal? 

Passível de punição a pessoa jurídica de direito público que não efetivasse o 
tratamento de esgotos domésticos? A quem aplicar as penas? Ao administrador ou 
também ao Município, trazendo mais gravames ao cidadão contribuinte? As penali
dades previstas para pessoas jurídicas de direito público não são atividades próprias 
do poder público? Como entender seu caráter de penalidade para este? Por outro 
lado, o lançamento de esgoto in natura em um rio pode ser causa de risco de dano 
ambiental grave ou irreversível? A água do rio restaria imprestável para consumo 
humano ou não seria sufIciente o fato de estarem tais resíduos em desacordo com as 
exigências estabelecidas em leis ou regulamentos? Qyal o motivo da inexistência de 
ações penais nesses casos, além da determinação do foro privilegiado para prefeitos ou 
gestores de serviços de saneamento? 

Como se pode ver a partir desses dois exemplos, com diversas indagações, o 
tipo penal traz imensas dificuldades de aplicabilidade, tornando o trabalho do 
operador do direito pouco objetivo, gerando a sensação da inaplicabilidade do tipo 
e de impunidade que agride a sociedade e dá aos infratores a possibilidade de 
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permanecerem incólumes e sempre dispostos a novas agressões ambientais, o que 
resulta, certamente, em intranqüilidade social. O s limites se impõem pela falta de 
objetividade. 

4. DO LAUDO PERICIAL 

Além das dificuldades apontadas acima, há outra de grande repercussão na 
possível ação penal: a necessidade da prova suficiente para dirimir qualquer dúvida 
quanto à autoria e quanto aos reais efeitos da conduta criminosa. 

O laudo pericial quanto ao implemento deste artigo é documento imprescin
dível ao sucesso da ação penal, ensejando a determinação da recuperação do dano ou, 
na impossibilidade, de sua reparação. 

No caso de lançamento de efluentes em rios, por exemplo, a coleta do efluente 
para realização do laudo pericial deve ser realizada em momento quase contemporâ
neo ao do lançamento, a não ser que seja algo de grande repercussão (memento 
Cataguazes), sob pena da imprestabilidade do laudo. Qye órgão ambiental está apa
relhado para realizar a coleta com tal presteza e tenha instrumentos de pesquisas 
capazes de instruir corretamente o laudo? Cremos que quase nenhum, em todo o 
Brasil, está instalado além das fronteiras das capitais dos Estados - Membros . Qyem 
pagará, ante o desaparelhamento do órgão ambiental, a realização da perícia em labo
ratório independente, até que haja um sucumbente e que seja o sujeito passivo, pois 
o Ministério Público não é atingido pelos efeitos da sucumbência? Ou será o próprio 
Ministério Público que suportará os custos das perícias, aguardando o desfecho da 
ação penal para ressarcir-se dos mesmos? 

Os danos quando de grande monta, como a mortandade de animais ou 
destruição significativa de flora, são até simples de comprovação. Como, entre
tanto, comprovar o perigo de dano, sem a perfeição da perícia? Há quem afirme 
que o perigo de dano poderia ser o abstrato, dando-se com o mero lançamento de 
efluentes estranhos ao ambiente e reconhecidamente nocivos, o que ensejaria a 
desnecessidade de prova; a doutrina que parece mais razoável é a que considera 
que o perigo deve ser concreto,o que parece respeitar a exigência do tipo com 
todos os elementos ali descritos. 

As questões postas nos levam à memória do entendimento de que ao Estado 
incumbe a defesa do equilíbrio do meio ambiente, sendo ele o responsável por apare
lhar-se devidamente para essa defesa de sorte a impedir a impunidade daqueles que 
agridem este macrobem adversamente a toda a sociedade, não se justificando a penú
ria da gestão ambiental, nem a incúria do Estado em prover os órgãos ambientais de 
recursos humanos, financeiros e administrativos que lhes possibilite o exercício cor
reto das atribuições. 

Ainda temos que mencionar que os laudos periciais devem trazer o relato das 
circunstâncias e a completa informação do fato, com a indicação de suas implicações 
e a constatação da impossibilidade de recuperação do dano, quando for o caso, para 
os efeitos do preceituado no art. 27 da Lei n. 9.605/98. 
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5. CONCLUSÕES 

A singeleza do tratamento do assunto permite, nada obstante, extrair 
algumas conclusões que apresentamos de forma articulada: 

1. A falta de objetividade da descrição das condutas, excetuada a de alguns 
incisos, no tipo do art. 54 da Lei 9.605/98 favorece sua não aplicação, conduzindo à 
impunidade dos transgressores e, ao fragilizar a defesa do meio ambiente, não contri
bui para a consecução da paz e da justiça social. 

2. O tipo penal oferece margem à integração nele de condutas previstas em 
outras leis, alargando seus limites e acrescentando óbices à sua aplicabilidade, em 
face da incidência de hipóteses que não se apresentam claramente no mesmo. 

3. As condutas elencadas, com exceções, exigem a realização de provas perici
ais contemporâneas ao evento e de elevada complexidade, pouco factíveis na atual 
situação dos órgãos ambientais com atribuições de monitoramento e fiscalização. 

4. Ao Estado (União, Estado - Membro e Município) compete o aparelha
mento dos órgãos ambientais a f1m de que os mesmos possam suportar as demandas 
de fiscalização e autuação exigidas pelo tipo penal em estudo, como de outros, ca
bendo ao Ministério Público, como dominus litis, fazer exigências no sentido do 
aperfeiçoamento de tais órgãos. 
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EXTRATORAS DE GRANITOS - FUNCIONAMENTO 
EM DESACORDO COM AS NORMAS AMBIENTAIS 
- A EFETIVIDADE DO TERMO DE AJUSTAMENTO 

DE CONDUTA - CRIME AMBIENTAL * 

Carla Brant Corrêa Sebba Roriz 

Promotora de Jutíça/GO 

I. INTRODUÇÃO 

o presente trabalho propõe a partir de casos concretos buscar soluções viá
veis e efetivas, trazendo à baila a discussão: de um lado a luta incessante para a 
proteção do meio ambiente contra a ação voraz do homem e de outro, o pretexto da 
luta em prol da sobrevivência através de uma atividade laborativa danosa ao meio 
ambiente, mas que gera emprego e conseqüentemente desenvolvimento social da 
região, diminui o desemprego, a fome, marginalização e a criminalidade e tantas 
outras mazelas sociais. 

O meio ambiente é um patrimônio a ser necessariamente assegurado e prote
gido. Além disso, toda a sociedade é prejudicada pela supressão dos recursos ambientais. 

Importante salientar que a discussão sobre a temática, busca travar árduas e 
angustiosas lutas em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um 
direito constitucional a ser garantido para a atual e futura geração. 

11. EXPOSiÇÃO 

Em conformidade com a Carta Constitucional em vigor, preceitua em seu 
artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futu
ras gerações e para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 
espécies e ecossistemas. 

Também incumbe ao Poder Público exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

Tese aprovada por unanimidade. 
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ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade, proteger a 
fauna e a flora e demais recursos naturais. 

As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, independen
temente da obrigação de reparar os danos causados. 

Em mesma sintonia proclama a Lei n. 6.938 de 31/08/1991, que estabelece 
em seu artigo 2°, que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preser
vação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia a vida, visando asse
gurar, no país, condições ao desenvolvimento socio-econômico, aos interesses da se
gurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana. 

Assim, cabe ao Ministério a defesa dos direitos difusos e coletivos nos termos 
dos artigos 129, inciso III da Constituição Federal e artigo 1°, inciso I e 8 § 1°, in 
fine, da Lei Federal n. 7.347/85, bem como zelar pelo efetivo respeito dos direito 
judiciais e extrajudiciais cabíveis; 

Levamos à discussão sobre a necessidade de ações conjuntas do representante do 
Ministério Público em cada comarca e representantes regionais do IBAMA, Agências 
Ambientais e Delegacias Estaduais do Meio Ambiente no sentido de intensificar a 
fiscalização de empresas que exploram atividades potencialmente danosas, tais como, 
extratoras de granitos, pedreiras exigindo-lhes o fiel cumprimento da lei. 

Neste diapasão, é preciso levar a sério a defesa do meio ambiente de modo a 
exigir com maior rigor, antes mesmo de iniciar qualquer atividade, toda a documen
tação necessária para o efetivo funcionamento. 

Através de um caso concreto em atuação na comarca, esta tesista constatou que 
a realidade nos demonstra o contrário, pois primeiro a empresa inicia suas atividades, 
sem condições estruturais mínimas tais como: Ausência de Portaria de Lavra / guia 
de utilização junto ao DNPM, ausência de licenciamento junto à Agência Ambiental, 
desrespeito às legislações trabalhistas e previdenciárias. 

E pior, as estatísticas nos mostram que estas irregularidades além de graves 
danos ambientais, alguns irrever íveis, já ocasionaram acidentes do trabalho com morte 
do empregado pela ausência de Equipamentos de Proteção Individual e uso de ex
plosivos caseiros. Sem falar nos vários problemas sociais graves: trabalho escravo, tra
balho infanto-juvenil, prostituição, elevado número de desemprego, etc. 

Há que se perquirir que a pretexto da falta de emprego na região, grandes 
empresas contratam informalmente pequenos trabalhadores e estes iniciam explora
ção de atividades potencialmente danosas ao meio ambiente, mas que gerariam de
senvolvimento social na região, diminuiriam o desemprego, a fome, marginalização e 
a criminalidade. 

E quando verificadas diversas irregularidades pelos órgãos ambientais, que ten
tam agir com rigor, ora embargando atividades irregulares, iniciam-se as pressões de 
grandes interesses econômicos-políticos, além das pressões da população local, que 
bem ou mal, recebem parcos salários para o sustento da família. 

A partir daí, trava-se a grande luta - A defesa do meio ambiente x Atividade 
extratora e população carente, que somente pode ser resolvida com a mobilização/ 
fiscalização dos órgãos ambientais e intervenção do Ministério Público. 
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E ainda com há circunstância agravante que dificulta a defesa do meio ambi
ente - O dissenso entre os órgãos ambientais - Agência Ambiental DNPM (órgãos 
normatizadores) e IBAMN BATALHÃO FLORESTAL (órgãos fiscalizadores), 
que ocasiona lentidão no processo licenciatório, bem como, na a fase fiscalizatória, 

A demora no processo licenciatório acaba por contribuir com o crescimento de 
atividades exploratórias irregulares, tanto por parte das grandes empresas, quanto 
por parte de pequenos trabalhadores reunidos em cooperativas extrativistas 

Outro ponto a mencionar é que com a demora no licenciamento, o dano 
ambiental se torna de grande vulto, a ponto de tornar quase inviável a recuperação da 
área degradada em razão da necessidade de recursos financeiros incalculáveis. 

111. DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DA 
IMPRESCINDIBILlDADE DE ElA/RIMA PARA EXTRAÇÃO MINERAL 

A licença ambiental é ato administrativo vinculado que se presta, justamente, 
a controlar preventivamente atividades que seja potencialmente causadoras de signi
ficativo impacto ambiental e a assegurar a incolumidade do direito (difuso) ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado (cf. art. 10, caput, da Lei n. 6.938/81). 

Mormente, a legislação referente ao assunto, em razão do bem jurídico envol
vido, qual seja, interesse difuso bem jurídico de uso comum do povo, com caracterís
ticas precípuas, tais como, a indeterminabilidade, indivisibilidade e que não se en
contra na esfera de disponibilidade sequer do Estado. 

O licenciamento ambiental, instrumento da Política Nacional do Meio Am
biente (art. 9a, inciso IV, da Lei n. 6.938/81), constitui, em verdade, em instru
mento de gestão do ambiente, tendo em vista que por seu intermédio: 

"busca a Administração Pública exercer o necessário controle sobre as ativida

des humanas que interferem nas condições ambientais, de forma a compatibilizar 

o desenvolvimento econômico com a preservação do equilíbrio ecológico" 

(MILARÉ, Édis. Direito doAmbiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, 

p.313). 

O licenciamento ambiental difere das licenças em geral, pois, a par de facultar 
o exercício de certa atividade, um vez comprovado pelo interessado o atendimento 
das exigências legais, também visa controlar tal atividade, antes mesmo do seu início. 
De tal forma que, há necessidade de que haja efetiva fiscalização do cumprimento 
das determinações nele impressos, sob pena de transformá-lo em apenas um pedaço 
de papel, potencialmente danoso ao meio ambiente. 

É, portanto, um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente (art. 
9a, IV, da Lei n . 6.938/81) e imposição estabelecida ao poder público nos incisos IV 
e V do § lodo art. 225 - e que tem como escopo o cumprimento de dois princípios 
constitucionais ambientais insculpidos na Carta Magna, quais sejam, a) princípio da 
prevenção, do qual decorre a obrigatoriedade ao poder público de realizar a prévia 
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análise ambiental antes da tomada de decisão, e b) princípio do controle da atividade 
do poder público. 

O devido processo legal ambiental impõe a observância de uma série de prin
cípios, dentre os quais, destaca0-se o princípio da motivação (requisito de ordem for
mal do ato). 

Assim sendo, imprescindível, constar do processo de licenciamento o impres
cindível Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório - EINRIMA. Docu
mento essencial e cuja ausência, por si só, torna eventual licença expedida em um ato 
inválido (não foi atendida exigência legal). 

A Resolução CONAMA n. 01/86 estabelece que a "Extração de minério", 
dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório 
ambiental - EINRIMA. 

Os principais estudos ambientais devem avaliar a localização da atividade, sua 
instalação, funcionamento, com finalidade de antever riscos e eventuais impactos 
ambientais a serem prevenidos, corrigidos, mitigados ou compensados tanto quando 
da instalação, quando do encerramento da atividade potencialmente poluidora. 

É preciso no entanto, familiarizar-nos com os tipos de estudos ambientais e 
suas respectivas siglas: RCA - Relatório de Controle Ambiental; PCA - Plano de 
Controle Ambiental; ElA - Estudo de Impacto Ambiental; RIMA - Relatório de 
Impacto Ambiental; PRAD - Plano de Recuperação da área degradada; RIVI -
Relatório de Impacto de Vizi hança. 

O princípio da obrigatoriedade reza que o ElA não se encontra, essencial
mente, no âmbito do poder discricionário da Administração. Ou seja, a aprovação do 
ElA é pressuposto indeclinável para o licenciamento da atividade. A regra é a elabo
ração do ElA: a exceção, sua dispensa. Por isso, esta última tem que ser justificada 
com o Relatório de Ausência de Impacto Ambiental Significativo (RAIAS). 

A margem de flexibilidade da Administração é mínima, prendendo-se so
mente a detalhes de execução do ElA. Presente o pressuposto da "importância do 
impacto", a atividade da Administração, na exigência do ElA, passa a ser 
vinculadamente direcionada, não lhe cabendo fazer, apreciação da conveniência e 
oportunidade, pois carece de liberdade de abstenção. 

Dessa forma, a licença ambiental anteriormente dada, ao não ser precedida da 
realização do EINRIMA - Estudo de Impacto Ambiental e o respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental, desatende a determinação constitucional de prévia e eficaz 
avaliação do meio ambiente na tomada de decisões, uma vez que a atividade preten
dida pela empresa poderá comportar riscos de significativa degradação ambiental. 

Todavia, apesar da inequívoca necessidade da realização do EINRIMA, a 
Agência Ambiental, de forma contraditória e não atendendo aos princípios básicos 
da administração estabelecido nos artigos 37 e 225, § 1°, inciso IV, da CF, arbitra
riamente vem aceitando a sub tituição de um PGA - Plano de Gestão Ambiental, 
que é uma avaliação de menor complexidade, sem que se possa avaliar os efeitos do 
empreendimento em área de preservação permanente, passando a regra a ser a exce
ção e o meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo, passa a ser usufru-
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ído com total desrespeito por uma pessoa física e/ou jurídica e convalidado pelo 
Poder Público. 

Ademais, a própria Constituição Federal (art. 225, § 1°, IV) estabelece que 
obras ou atividades efetiva ou potencialmente causadores de significativa degradação 
ao meio ambiente dependerão de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório. 

Vale ressaltar que cabe ao Conselho Nacional de Meio Ambiente estabelecer, 
privativamente, normas, critérios e padrões nacionais relativos ao controle e à manu
tenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 
ambientais, principalmente os hídricos (cf. art 8°, VII, da Lei n. 6.938/81). 

E no atual contexto de degradação ambiental do Estado de Goiás e precaríssima 
situação da cobertura vegetal, não há como sustentar a ausência de significativa im
pacto ambiental para projetos que prevêem a extração mineral. 

É forçoso acreditar que a continuidade da extração mineral de forma clandes
tina, ao arrepio da lei e da decisão administrativa imposta, está causando em todo 
Estado grande degradação ambiental de caráter irreversível na região. 

IV. DO CABIMENTO DE MEDIDA LIMINAR PARA AFASTAR DE 
IMEDIATO O DANO AMBIENTAL 

o art. 12 da Lei n. 7.347/85, que contempla um procedimento especial, 
estabelece que é permitido ao JUIZ o poder de conceder, sem justificação prévia, 
medida liminar, onde lhe é permitido ainda cominar multa para o descumprimento 
(art. 12, § 2°), cuja exigência, no entanto, fica condicionada ao trânsito em julgado 
da decisão final. 

Trata- se de verdadeira medida antecipatória do provimento do mérito, tal 
qual nas liminares de procedimento especial, e não mera providência cautelar, perfei
tamente possível, compatível e autorizada por lei, podendo ser concedida nos própri
os autos da ação civil pública (cf. RTf - JESP 113/312). 

A suspensão imediata da conduta lesiva ao meio ambiente é a única forma real 
de se garantir a sobrevivência dos recursos naturais afetados e a devolução da qualida
de de vida à população diretamente prejudicada. Para tal decisão deve-se constatar: 
A presença do fomus boni Juris e do periculum in mora, e a caracterização de possíveis 
danos irreparáveis ou de difícil reparação ao Meio Ambiente. 

O fomus boni Juris revela na ausência da realização do ElA/RIMA, bem como 
na demonstração que a empresa extraiu e está a extrair granito/pedras sem o devido 
sem licenciamento ambiental. Já o p ericulum in mora traduz-se no risco de se implan
tar a teoria do fato consumado, concernente no fato de que se aguardar o julgamento 
final da ação, a atividade mineradora terá tomado proporções incontroláveis, causan
do a degradação ambiental. 

O perigo da demora nas palavras emprestadas do ilustre representante minis
terial Jacson Correa89 , "além do respaldo à própria ilegalidade, a um verdadeiro 
estímulo à destruição da natureza, permitindo também que persistam as reiteradas 
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agressões à saúde humana, provocando por si só a irreparabilidade do dano face a 
impossibilidade de mensurá-lo concreta suficientemente, uma vez que o meio ambi
ente sadio, e por conta disso toda a natureza representam um patrimônio que per
tence a todos, indistintamente" . 

Portanto, além de cabível, a concessão da liminar mostra-se verdadeira medida 
de Justiça Social. Já a denegação da liminar, de certo, representaria a submissão do 
interesse público ao interesse privado e a sujeição da dignidade humana ao poder 
econômico. Privilegiar-se-ia o Capital, em face do ser humano e da vida, o que seria 
além de injurídico, também moralmente inconcebível. 

Conclui-se, portanto, que a concessão da liminar encontra respaldo no perigo 
de dano que a demora representaria para o meio ambiente e a qualidade de vida da 
coletividade, e ainda se funda em princípio do Direito Ambiental, que exige a cau
tela em favor do meio ambiente toda vez que sua preservação esteja sendo ameaçada, 
sobretudo, com implicações para a vida, a saúde e o bem estar. 

V. DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E SUA EXIGIBILIDADE 

o representante do Ministério Público em fase do Inquérito Civil ou em fase 
da Ação Civil Pública, verificar a possibilidade de ajuste de conduta com a empresa
ré, chamando também à responsabilidade os órgãos ambientais, na qualidade de 
intervenientes. 

O T AC deverá constar o reconhecimento da empresa como atividade utilizadora 
de recursos naturais, potencialmente poluidora e capaz de causar degradação ambiental, 
bem como, o reconhecimento de que seu funcionamento estava em desacordo com as 
normas legais e regulamentares pertinentes (Lei n. 8.544/78, Lei n. 6938/81, Reso
luções CONAMA etc.) e eventuais licenças expedidas. 

O TAC constará diversas obrigações de fazer, não fazer e abster-se atos essen
ciais à efetividade da medida. 

A Compromissária deverá assumir a obrigação de abster-se de exercer quais
quer atividades de pesquisa, lavra e extração de recursos minerais, sem que detenha as 
competentes e válidas: Licença Ambiental de Funcionamento, com a imprescindível 
especificação detalhada dos locais autorizados para a exploração mineral, a ser expedida 
pela Agência Ambiental, e (ii) guia de utilização expedida pelo Departamento Na
cional de Pesquisa Mineral- D NPM autorizando a exploração de recursos minerais, 
devendo ser apresentado, analisado e aprovado o competente Estudo de Impacto 
Ambiental e respectivo Relatório (EINRIMA). 

Deverá assumir obrigação de não fazer consistente em abster-se de pesquisar, 
lavrar e extrair recursos minerais nas áreas consideradas de preservação permanente 
conforme dispõem a Lei Fede ral n .. 4.771/65 (Código Florestal), e a Lei Estadual 
n . 12.596/95. 

Assumir a obrigação de fazer consistente em realizar suas atividades, após a 
apresentação, análise e aprovação do EINRIMA, estritamente na área relativa à Guia 
de Utilização do DNPM, respeitando-se, para tanto, as coordenadas geográficas de-
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finidas e autorizadas e as áreas consideradas de preservação permanente, bem como 
em observar e cumprir integralmente as recomendações constantes no Relatório de 
Vistoria do órgão ambiental. 

Assumir a obrigação de recuperar imediatamente as zonas de exploração aban
donadas, assim como, seus acessos e áreas de depósitos e demarcar os limites das Áreas 
de Preservação Permanente. 

Assumir a obrigação de regularizar junto aos órgãos competentes a situação 
dos extratores/cessionários, através da averbação da Concessão de Lavra e novas emis
sões de Licenciamento Ambiental pela Agencia Ambiental. 

Assumir a obrigação defozerconsistente em apresentação do PRAD, que deve
rá obrigatoriamente prever: Medidas destinadas a propiciar a regularização do terre
no - de sorte a mitigar os danos ambientais inerentes à esta atividade e evitar o 
acúmulo de água nas áreas escavadas; a integral recuperação da mata ciliar dentro da 
propriedade, observando-se as peculiaridades edáficas ao longo do referido corpo 
d'água; reflorestamento ao redor dos lagos naturais ou artificialmente formados, cri
ando uma área de preservação permanente, conforme legislação específica; cópias, em 
papel vegetal, do over-lay das poligonais licenciadas pelo DNPM e medidas com
pensatórias a título de indenização extrapatrimonial (a ajustar). 

Assumir a obrigação de fazer consistente em apresentar (no prazo a ser estipu
lado) documentos que comprovem a existência de averbação da reserva legal. 

O T AC também deverá estipular obrigações a serem assumidas pelos 
intervenientes - Agência Ambiental! DNPMIIBAMA - tais como, obrigação de não 

fazer consistente em se abster de licenciar as atividades de extração mineral antes de 
analisar, atestar a viabilidade e aprovar os estudos ambientais apresentados, conforme 
disposto na Resolução CONAMA n. s 01/1986 e 237/97. 

Assim como obrigação de fazer consistente em realizar vistorias in loco, imedi
atamente após a apresentação dos relatórios s, a fim de atestar o cumprimento das 
obrigações firmadas , exercendo o seu poder de polícia, inclusive interditando as ati
vidades da empresa e comunicando ao Ministério Público o descumprimento de 
qualquer cláusula do ajustamento ou qualquer outra irregularidade ambiental. 

O Ministério Público poderá fiscalizar a execução do acordo, inclusive medi
ante inspeções pessoais, que serão consignadas em autos de constatação, tomando as 
providências legais cabíveis, sempre que necessário, ou poderá cometer a respectiva 
fiscalização aos órgãos competentes que vier a indicar. 

Em caso de descumprimento das obrigações assumidas, os Compromissários 
ficarão sujeitos ao pagamento de multa diária (a serem estipuladas), até o adimplemento 
total da obrigação, que poderá ser exigida conjuntamente com a demais obrigações, e 
sem prejuízo da execução específica da obrigação por terceiros, salvo por motivo devi
damente justificado e implicará na imediata paralisação das atividades até a total regu
larização ambiental da atividade, independentemente de qualquer notificação prévia. 

O não pagamento da multa implica em sua cobrança pelo Ministério Público 
ou pela Fazenda Pública, com correção monetária, juros de 1% (um por cento) ao 
mês, e multa de 2% (dois por cento) sobre o montante devido. 
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o (a) Promotor (a) de Justiça na Comarca analisará condições peculiares ao 
caso concreto, descrevendo no T AC outras obrigações que entender cabíveis. 

VI. DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 55 DA LEI N. 
9.605/98 

o ato de executar pesqui a, lavra ou extração de recursos minerais sem a com
petente autorização, permissão, concessão ou licença, ou em desacordo com a obtida 
constitui crime ambiental, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9.605/98. 

Também incide em crime ambiental aquele que deixa de recuperar a área 
pesquisada ou explorada, nos termos d autorização, permissão, licença, concessão ou 
determinação de órgão competente. 

Ao infrator, ensejará a penalidade de pena privativa de liberdade na modalida
de de detenção, de (06) seis meses a (01) um ano, e multa e como tal é considerado 
como crime de menor potencial ofensivo, aplicando-se as normas procedimentais da 
Lei n. 9.099/95. 

Conforme art. 76 da Lei n. 9.099/95, havendo a satisfação dos requisitos 
legais, o infrator poderá receber oferta da proposta de aplicação imediata de pena não 
privativa de liberdade - transação penal mediante, exigindo-se como condição, a 
prévia composição do dano ambiental, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.605/98. 
Bem assim, poderá receber o benefício da Suspensão Condicional do Processo nos 
termos do artigo 89 da citada lei. 

Sob a inteligência do artigo 25 da Lei n. 9.605/98, preceitua que verificada a 
infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos 
autos e os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a 
sua descaracterização por meio de reciclagem. 

Assim, os bens/objetos utilizados na prática do crime ambiental serão confis
cados e quando possível retornados ao meio ambiente. Na impossibilidade, deverão 
ser vendidos e devidamente util izada a quantia apurada no meio ambiente local. 

No contexto da legislação ambiental não há previsão legal sobre a destinação 
dos instrumentos utilizados na infração que pertençam ao terceiro de boa-fé. No 
entanto, em seu parágrafo 2°, prescreve que o incidente autuar-se-á também em 
apartado e só a autoridade judicial o resolverá, se as coisas forem apreendidas em 
poder de terceiro de boa-fé, que será intimado para alegar e provar o seu direito. 

Por fim, analisamos que o órgão ambiental em sua atividade deverá, ao realizar 
o embargo da atividade extratora, realizar também a apreensão do recurso mineral 
extraído sem autorização legal (crime ambiental), nomeando pessoa idônea como 
depositário. 

Em caso de nomeação do infrator como depositário, deverá este apresentar em 
juízo - os blocos de granito (recursos minerais extraídos) apreendidos por meio de 
embargo do órgão ambiental! autoridade judicial Em caso de desaparecimento do 
bem ou mesmo extravio, o depositário estará sujeito às penalidades administrativa, 
civil e criminalmente, que são autônomas e independentes. 
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Cumpre salientar que o produto da venda do bem, por determinação judicial 
deverá ser revertida exclusivamente em prol do meio ambiente, sendo salutar inclusi
ve o depósito no Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

VII. SíNTESE DOGMÁTICA 

Diante da exposição acima e de sua fundamentação, podemos concluir que é 
preciso buscar soluções viáveis e efetivas em face luta incessante para a proteção do meio 
ambiente contra a ação voraz do homem, impedindo a aceitação do pretexto: a luta pela 
sobrevivência através de uma atividade laborativa danosa ao meio ambiente, que gera 
emprego e conseqüentemente desenvolvimento, impulsionando a economia, diminu
indo a fome, marginalização enfim, resolução de todas as mazelas sociais. 

O meio ambiente é um patrimônio a ser necessariamente assegurado e prote
gido. Além disso, toda a sociedade é prejudicada pela supressão dos recursos ambientais. 

Importante salientar que a discussão sobre a temática, busca travar árduas e 
angustiosas lutas em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, como um 
direito constitucional a ser garantido para a vida e à saúde da geração atual e de todas 
as gerações futuras. 

Assim, cabe ao Ministério Público, diante do texto constitucional, a defesa 
dos direitos difusos zelando pela efetiva proteção ao meio ambiente através das se
guintes ações: 

a) A iniciar ações conjuntas do representante do Ministério Público em cada 
comarca e representantes regionais do IBAMA, Agências Ambientais e Delegacias 
Estaduais do Meio Ambiente no sentido de intensificar a fiscalização de empresas 
que exploram atividades potencialmente danosas, tais como, extratoras de granitos, 
pedreiras exigindo-lhes o fiel cumprimento da lei, de modo a exigir com maior rigor, 
antes mesmo de iniciar qualquer atividade, toda a documentação necessária para o 
efetivo funcionamento; 

b) Instaurar Inquérito Civil Público/Ações Civis no sentido de investigar, 
fiscalizar e exigir o respectivo cumprimento das normas ambientais, realizando audi
ências públicas, reuniões com os órgãos ambientais (DNPM; AGÊNCIA 
AMBIENTAL, IBAMA, BATALHÃO FLORESTAL) com participação da 
comunidade no sentido de conscientizar sobre a necessidade de preservação dos re
cursos ambientais, explorar com responsabilidade e recuperar as áreas degradadas; 

c) Realizar vistorias no sentido de verificar o dano ambiental, oferecendo res
paldo às ações administrativas a serem tomadas, impedindo que haja intervenção de 
grandes grupos econômicos, que possuem forte influência política, de maneira a 
modificar a atuação dos órgãos ambientais na defesa dos direitos difusos; 

d) Sempre que possível realizar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC, 
que determinará medidas cabíveis para a legalização da atividade extratora, quando 
possível, prevendo a recuperação da área degradada e outras medidas a ser determina
das no ElA/RIMA e demais estudos ambientais pertinentes ao caso, devendo obri-
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gatoriamente os órgãos ambientais atuarem como intervenientes. Promover a efetiva 
fiscalização do cumprimento das obrigações assumidas no T AC; 

e) Promover o consenso entre os órgãos ambientais - Agência Ambiental 
DNPM (órgãos normatizadore ) e IBAMNBATALHÃO FLORESTAL (órgãos 
fiscalizadores), evitando a lentidão no processo licenciatório e na fase fiscalizatória, 
uma vez que a demora na expedição da licença acaba por contribuir com o cresci
mento de atividades exploratórias irregulares, tanto por parte das grandes empresas, 
quanto por parte de pequenos trabalhadores reunidos em cooperativas extrativistas, 
bem como, na possibilidade de dano ambiental se tornar de grande vulto, a ponto de 
ser quase inviável a recuperação da área degradada em razão da necessidade de recur
sos financeiros incalculáveis. 

f) Promover Ação Penal em razão de Crime Ambiental e quando possível, ofertar 
a Transação Penal, exigindo-se como condição, a prévia composição do dano ambiental, 
nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.605/98. Bem assim, poderá receber o benefício da 
Suspensão Condicional do Processo nos termos do artigo 89 da citada lei. 

g) Promover o confisco e a venda judicial dos produtos e instrumentos apreen
didos decorrentes de crime ambiental, excetos os de terceiros de boa-fé, nos moldes 
do artigo 25 da Lei n.o9.605/98, utilizando-se a quantia apurada no meio ambiente 
local, através do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 
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Procuradora de Jutiça/AC 1, Procuradora de Justiça/AC 2 

1. INTRODUÇÃO 

o Estado do Acre localiza-se no extremo oeste da Amazônia ocidental e faz 
fronteira com os países da Bolívia e Peru. O Estado tem sua divisão política em 
Regionais e a Regional do Alto Acre concentra os municípios mais antropizados 
do território acreano (ZEE-ACRE, 2000). Nos últimos anos, o Governo estadual 
adota como eixo de desenvolvimento econômico a utilização sustentável dos recur
sos naturais, tendo a floresta como fonte precípua da política desenvolvimentista. 
No entanto, um dos recursos naturais cujo conhecimento local não avançou foram 
os recursos hídricos. Integrantes de bacias hidrográficas importantes da região Ama
zônica, os rios do Acre são, em sua maioria, de competência da União, sendo seu 
principal rio - o Acre - um rio fronteiriço cuja nascente encontra-se no Peru, passa 
pela Bolívia e a maior parte dele encontra-se no Acre, nos municípios de Assis 
Brasil, Brasiléia, Xapuri e Rio Branco. Com a orientação emanada pela Lei n. 
9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Acre fez pu
blicar no ano de 2003, a Lei Estadual n. 1.500, como instrumento para gestão dos 
recursos hídricos de seu território. Os Municípios do Alto Acre (Rio Branco, Xapuri, 
Brasiléia e Assis Brasil) integrantes do eixo de desenvolvimento da estrada BR 
317, que interliga-os à fronteira com Peru e Bolívia, denominada na Região como 
Estrada do Pacífico, com grandes áreas degradadas em virtude da forte antropização, 
reuniram-se em consórcio para gestão ambiental de seus recursos naturais e estão 
em fase de formação do Comitê Trinacional dos Municípios de Fronteira para 

Tese aprovada por unanimidade. 
1 Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Bennett e aluna regular do Curso de Mestrado em 

Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
2 Coordenadora da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Urbanismo e do 

Patrimônio Histórico e Cultural do Ministério Público do Estado do Acre, Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN e aluna regular do Curso de Mestrado em 
Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
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gestão do Alto Acre, que, face :l peculiaridade fronteiriça, terá que envolver neces
sariamente os países Peru e Bolívia. 

Dessa forma, presente trabalho se propõe a fazer uma breve análise das leis e 
dos instrumentos consagrados no Direito Ambiental Internacional, Constitucional e 
Infraconstitucional dos países Brasil, Bolívia e Peru, que asseguram a gestão dessa 
bacia hidrográfica, bem como avaliar as dificuldades e limitações práticas para efeti
var a gestão compartilhada da bacia no âmbito dos municípios fronteiriços da região 
da Amazônia Sul-ocidental, tendo como subsídio o trabalho instalado na Região 
pelo Fórum Madre de Dios, Acre e Pando - MAP (www.map-amazonia.net). A 
iniciativa MAP é um esforço coletivo institucional de pesquisadores e comunidade 
dos três países e baseia-se no exercício de dois direitos humanos básicos enfatizados 
na Declaração Universal de Direitos Humanos e no Princípio 10 da Declaração do 
Rio de Janeiro: o direito de ter acesso às informações relevantes sobre desenvolvimen
to sustentável e o direito de participar de decisões coletivas. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

A água é um recurso fundamental para a vida, sem a qual não há possibilidade 
da humanidade prosperar. Garantir o acesso à água de boa qualidade é um direito 
fundamental assegurado ao cidadão e um dever do Estado como agente fomentador 
de políticas públicas que promovam a inclusão social e a equidade entre os indivídu
os da sociedade. Foi em torno da água que grandes civilizações se firmaram, a exem
plo, da egípcia às margens do Rio Nilo. No entanto, como recurso natural tão im
prescindível à vida, a água padece atualmente de escassez e limitação. No século 
passado, quando o alerta mundial sobre a questão da finitude dos recursos naturais e 
a utilização irracional do meio ambiente pontuou a agenda política internacional, 
trouxe ao cenário, também, a grave crise de escassez dos recursos hídricos no planeta 
cuja necessidade de melhor gerenciamento, reforma institucional nos modelos de 
gestão e políticas mundiais eram imprescindíveis para que o século XXI, não fosse 
marcado pela guerra em torno desse elemento natural. 

Entramos no novo milênio com o desafio de melhorar a estrutura de 
gerenciamento adequado dos recursos hídricos, a fim de assegurar o acesso a água 
doce cujos números mostram a imensa responsabilidade dos países para com as pre
sentes e futuras gerações, posto que segundo Caubet (2004, p.20), 

"as projeções realizadas para o futuro são dramáticas. Estima-se que a deman

da de água dobra cada vinte anos, ou seja: duas vezes mais rápido do que o 
crescimento demográfico mundial. Nesse ritmo, em 2025 a demanda poderá 
superar a oferta em 56%." 

Por essa razão, é que se começou a tratar a água como recurso finito, dotado de 
valor econômico cujo gerenciamento deverá ser cada vez mais eficiente, voltado para 
sustentabilidade de forma participativa. 
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No cenário internacional, as primeiras discussões chamando a atenção para a 
necessidade de reforma e modernização da gestão dos recursos hídricos ocorreram na 
Conferência das Nações Unidas sobre Água, realizada em Mar Del Plata no mês de 
março de 1977, cujo Plano de Ação, recomendava dentre outras que: 

"Cada país deve formular e analisar uma declaração geral de políticas em rela

ção ao uso, à ordenação e a conservação da água, como marco de planejamento 

e execução de medidas concretas para a eficiente aplicação dos diversos planos 

setoriais. Os planos e políticas de desenvolvimento nacional devem especificar 

os objetivos principais da política sobre o uso da água, a qual deve ser traduzida 

em diretrizes e estratégias, subdivididas, dentro do possível, em programas 

para o uso ordenado e integrado do recurso." 

N a Pré-Conferência das Nações Unidas, em janeiro de 1992, preparatória da 
Rio/92, sobre Água em uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, foi 
estabelecida a Declaração de Dublin, em seu Princípio n. 1: "A água doce é um 
recurso finito e vulnerável, essencial para sustentar a vida, o desenvolvimento e o 
meio ambiente." (DECLARAÇÃO DE DUBLIN) . 

Na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambien
te, no Rio de Janeiro em 1992, o conceito de desenvolvimento sustentável como 
princípio a ser adotado na utilização dos recursos naturais foi amplamente difundido 
nos documentos firmados. A Agenda 21 , um dos mais importantes documentos 
assinados por 170 Chefes de Estado durante a Conferência, trata no capítulo 18 
sobre a proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos hídricos e estipula 
como objetivo geral 

"assegurar que se mantenha uma oferta adequada de água de boa qualidade 

para toda a população do planeta, ao mesmo tempo em que preserve as funções 

hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades 

humanas aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de mo

léstias relacionadas com a água." (AGENDA 21,2001). 

Em Paris, 1998, foi realizada a Conferência Internacional sobre Água e De
senvolvimento Sustentável, um dos mais importantes encontros internacionais sobre 
águas, onde surgiu como principais deliberações que "os recursos hídricos são essen
ciais à satisfação das necessidades humanas básicas, de saúde, energia e produção de 
elementos e à preservação de ecossistemas, assim como ao desenvolvimento social e 
econômico"; E que "é crucial melhorar o conhecimento e compreensão em todos os 
níveis dos recursos hídricos para desenvolver, gerenciar e proteger melhor esse recurso 
e usá-lo de maneira eficiente, equitativa e sustentável." 

No Brasil, o constituinte de 1988, atendeu à preocupação mundial sobre a 
necessidade de melhor gestão dos recursos hídricos e instituiu no art. 21, inciso XIX, 
a criação de um Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, posto 
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que o Código de Águas de 1934, não mais atendia aos anseios da nova ordem mun
dial uma vez que era voltado basicamente para a expansão do potencial hidroelétrico 
e ainda admitia a água como propriedade privada e ilimitada. 

Nessa esteira, em 1997, foi promulgada a Lei n. 9.433, instituindo a Política 
N acionaI de Recursos Hídricos - PNRH e criando o Sistema Nacional de 
Gerenciamento dos Recursos Hídricos, com arrimo na moderna visão mundial sobre 
gestão de águas. O modelo francês foi o grande inspirador, mas com uma limitação 
fundamental. A França é uma república com governo central enquanto o Brasil é 
uma república federativa, existindo constitucionalmente uma dupla jurisdição sobre 
a água: a federal e as dos Estados da federação. Por isto, a adaptação do modelo 
francês teve que ser realizada exigindo uma maior complexificação, especialmente 
para introduzir as articulações necessárias entre os dois âmbitos jurisdicionais 
(LANNA,2000). 

A Lei Federal n. 9.433/97, trouxe importantes conceitos para a gestão dos re
cursos hídricos no Brasil, entre eles, a adoção da bacia hidrográfica como unidade de 
gerenciamento e planejamento (art. 1°, inc. V), gestão descentralizada e participativa 
(art. 1°, inc.VI), água como domínio público (art.1 0, inc. I), água dotada de valor 
econômico e recurso finito (art. 1°, inc. lI) e uso múltiplo (art. 1°, inc. IV) . 

Destaca-se nesses conceitos o de bacia hidrográfica como unidade territorial e 
o da gestão participativa e descentralizada do sistema de gerenciamento dos recursos 
hídricos por meio da criação de colegiados - Comitês de Bacia - e das respectivas 
Agências de Água, braço executivo dos comitês. Para Tundisi (2003) "A bacia 
hidrográfica, como unidade de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, 
representa um avanço conceitual muito importante e integrado de ação". 

Os comitês e subcomitês de bacias hidrográficas, tipo de organização inteira
mente novo na realidade institucional brasileira. À medida que representa uma per
da de poder tradicional dos governos - central e estaduais ou dos seus tomadores de 
decisão - tem-se que não seja possível promover a devida descentralização política 
que se pretende com o Comitê de bacia hidrográfica, com unidade de básica de 
planejamento. Por sua vez, à medida que o Comitê é formado por representantes do 
governo federal, estaduais e municipais, dos usuários da água e da sociedade civil 
organizada, é destinado a atuar como "parlamento das águas", posto que é o fórum de 
decisão no âmbito de cada bacia hidrográfica. Entretanto, a experiência tem mostra
do uma tendência à desqualificação da parte mais fraca e desorganizada, a sociedade 
civil, a qual passa a se manipulada e subjugada aos interesses das outras partes. 
(REBOUÇAS, 2003). 

Por outro lado, Machado (2003) acentua que a Lei n. 9.433/97 não definiu 
"bacia hidrográfica". A implementação da administração dos recursos hídricos atra
vés das "bacias hidrográficas" encontra uma série de dificuldades na dupla 
dominialidade das águas. Por exemplo, se o curso de água principal for federal e os 
cursos de água tributários forem estaduais, quem administrará a bacia hidrográfica, 
inclusive efetuando a outorga dos recursos hídricos? A União ou os Estados? O futu
ro vai dizer se a idéia dessa nova administração hídrica ficou só no terreno da imagi-
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nação ou se uma nova descentralização poder ser realizada, com a alteração constitu
cional da partilha das águas entre União e Estados, para que estados sejam realmente 
geridas pelos novos organismos hídricos. 

Para Barth (1999) O duplo domínio da água em bacias hidrográficas de rios 
de domínio federal é a principal dificuldade que o sistema nacional de gerenciamento 
deverá enfrentar, exigindo ações coordenadas e harmônicas da União e dos Estados, 
como detentores de domínio das águas nas bacias hidrográficas cujo rio principal é de 
domínio da União. 

O principio da administração das águas por trecho de rio, que fragmenta a 
bacia hidrográfica de acordo com a dominialidade de suas águas, embora em algumas 
situações, como para "regulação" de direitos de jusante sobre os de montante, tenha 
uma certa aplicabilidade, não é consentâneo com a efetiva gestão dos recursos hídricos, 
a qual deve considerar integralmente a área de drenagem formada pelo rio principal 
e seus afluentes, em suas variadas grandezas escalares (CALAZANS 2003). 

De igual dificuldade é quando esses rios são fronteiriços, posto que as águas 
não têm fronteiras e a gestão dos recursos deverá necessariamente preceder de coope
ração e compartilhamento entre os Estados vizinhos. 

Nesses casos, os acordos internacionais e as Conferências Internacionais, pre
vêem essa hipótese, a exemplo, da ECO/92, através da Agenda 21, quando no capí
tulo 18, item 18.10, estabelecendo: 

"No caso de recursos hídricos transfronteiriços, é necessário que os Estados 

ribeirinhos formulem estratégias relativas a esses recursos, preparem progra

mas de ação relativos a esses recursos e levem em consideração quando apropri

ado' a harmonização dessas estratégias e programas de ação." 

O Brasil por compreender vários Estados com situação de fronteira, em espe
cial os Estados na Amazônia, compostos por rios fronteiriços consignou essa preocu
pação no Tratado de Cooperação Amazônico, firmado pelas Repúblicas da Bolívia, 
do Brasil, da Colômbia, do Equador, da Guiana, do Peru, do Suriname e da 
Venezuela, assinado em 1978 e em vigor desde 1980, em seu Artigo V estabeleceu: 

"Tendo em vista a importância e multiplicidade de funções que os rios amazô

nicos desempenham no processo de desenvolvimento econômico social da re

gião, as Partes Contratantes procurarão envidar esforços com vistas à utilização 
racional dos recursos hídricos."(www.otca.org) 

A Carta Européia da Água estabelece, em seu art. 12, que "a água é um bem 
comum que impõe uma cooperação internacional". Em matéria de recursos hídricos 
compartilhados, essa cooperação deve ocorrer por meio de tratados específicos, em que 
os Estados limítrofes estabelecem formas conjuntas de atuar (GRANZIERA, 2001). 

Para Calazans (2003), "a efetividade e pleno reconhecimento da Política 
consubstanciada na Lei carece de ajustes de ordem normativa e, sobretudo, de arti-
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culação e cooperação entre os entes da Federação, como maior transparência nas de
cisões colegiadas". 

Além disso, para os rios de domínio federal é necessária não apenas uma gestão 
integrada, mas também uma forte articulação entre os organismos de bacia com as 
esferas estaduais e a União, já que nas bacias hidrográficas cujo rio principal é de 
domínio da União, existem afluentes de domínio estadual. Será necessária, também, 
uma mudança na ação do próprio estado, para permitir que ele desempenhe melhor 
o papel de regulador, articulador e indutor de ações coordenadas em prol do uso 
racional e da preservação de um bem público, sem comprometer o desenvolvimento 
das demais atividades humanas (THAME, 2002). 

Não se tem dúvida, portanto, que a gestão de recursos hídricos deve ocorrer a 
partir da bacia hidrográfica e contar com uma gestão participativa e descentralizada 
por meio dos comitês de bacia e dos conselhos estaduais e federal de atuação, com 
inteira integração e cooperação entre Estados vizinhos detentores de recurso hídrico, 
visando o estabelecimento de regras específicas de gestão compartilhada a pautar-se 
no desenvolvimento da comunidade, criando nos municípios fronteiriços o 
empoderamento local para gestão compartilhada da bacia trinacional do alto rio Acre 
na região de Madre de Dios - Peru, Acre - Brasil e Pando - Bolívia - MAP, 
consubstanciado no trabalho instalado pelo Fórum MAP, com o fortalecimento do 
desenvolvimento local e regional na Amazônia Sul-ocidental. 

3. CONCLUSÕES 

1. A gestão de recursos hídricos deve ocorrer a partir da bacia hidrográfica e 
contar com uma gestão participativa e descentralizada por meio dos comitês de bacia 
e dos conselhos estaduais e federal de atuação, com inteira integração e cooperação 
entre Estados vizinhos detentores de recurso hídrico, visando o estabelecimento de 
regras específicas de gestão compartilhada. 

2. Para efetivar a gestão compartilhada de Recursos Hídricos Transfronteiriço 
na Amazônia Sul-ocidental é necessário a propositura de acordo, no âmbito do Tra
tado de Cooperação Amazônico, que estabeleça um comitê trinacional da região de 
fronteira para apoiar, facilitar e fortalecer ações conjuntas nessa Região. 

3. É imprescindível a Criação de Conselhos de Bacia nos municípios frontei
riços, para em articulação com os comitês da União promover ações de fortalecimento 
e capacitação dos membros do colegiado com vistas a efetiva implementação da legis
lação de proteção aos recursos hídricos, contribuindo na elaboração do plano estadual 
de recursos hídricos e na integração com o plano nacional de recursos hídricos. 
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REFLEXÕES CRíTICAS SOBRE A DELAÇÃO 
PREMIADA DA LEI DE ENTORPECENTES 

LEI N. 10.409/2002* 

Anamaria Campos Tôrres 

Procuradora de )ustiçalPE 

I. JUSTIFICATIVA DO TEMA 

A necessidade de ser revista a legislação que cuida do procedimento dos crimes 
de entorpecentes mostrou-se ainda mais imperiosa após o advento da Lei n. 9.099/ 
95, com a criação dos Juizados Especiais Criminais, agravada com a Lei n. 10.259/ 
2001 que ao criar os Juizados Especiais Federais trouxe grandes modificações a lei 
anterior, não só quanto a pena máxima atribuída a infração considerada de menor 
potencial ofensivo, mas sobretudo, ao não excluir os procedimentos especiais, quan
do da aplicação do seu rito. Passa a ser a pena o único elemento determinador da 
competência dos Juizados de Pequenas Causas, entendendo-se que o parágrafo úni
co do art. 2°, da supra citada lei, em não excluindo os procedimentos especiais, ter 
contemplado também quanto a estes o rito sumarussimo. 

O projeto da Lei de Entorpecentes teve vários dos seus artigos vetados, mais 
especificamente, todos aqueles que diziam respeito a conduta típica, mantendo as
sim os dispositivos já existentes na Lei n. 6.368/ 75 quanto a tipificação das condu
tas, sem reparo sequer na apenação. O que permitiu inúmeras discussões quanto à 
utilização de alguns institutos penais e processuais nela instituídos. A Lei n. 8.072/ 
90 já era aplicada a alguns crimes da Lei n. 6.368/95 e, conseqüentemente ao não 
serem mudados os tipos penais, continua a consideração de crime hediondo quanto a 
algumas condutas, com todas as consequências a estes atribuídas. Essa lei, conhecida 
como Lei de Crimes Hediondos, traz nova classificação para os crimes, atribuindo a 
algumas condutas típicas a qualidade da hediondez, decorrendo mitigação de inú
meros direitos assegurados pela lei penal, de execução e processual, notadamente nas 
duas últimas, quando se retiram todas as formas de liberdade provisória e impediu
se a possibilidade de progressão do regime da pena. 

Destas constatações e de outras situações trazidas por legislações, verifica-se 
completa assistematização do direito, isso porque são elaboradas novas leis, que ne-

Tese apresentada originalmente na Área Criminal e aprovada na Plenária Final, por unanimidade, 
como Proposição Legislativa. 
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nhuma harmonia apresentam com o sistema jurídico, permitindo a colisão dos con
teúdos de vários institutos com a ideologia por elas adotada e sobretudo permitindo 
inúmeros conflitos na sua aplicabilidade. 

A prática do direito vem demonstrando que há uma crescente discricionariedade 
do julgador, ao mesmo tempo em que se verifica indisfarçável mitigação do princípio 
da obrigatoriedade da ação penal pública e sérias agressões aos direitos individuais 
assegurados na Carta Magna de 1988. 

As justificativas utilizadas nem sempre convencem e quase sempre transtor
nam ou dificultam a aplicação dessas leis, por apresentarem contradições internas e 
com as demais normas sobre iguais institutos, modificando a própria linguagem do 
CPP. Conclui-se haver assistemática produção legislativa, exigindo que aplicadores 
do direito e doutrinadores se unam na busca de soluções uniformes, porém com base 
científica, a justificar interpretação sempre efetivada com respeito a princípios pro
cessuais e constitucionais sobremaneira, com justificativa idônea para sua opção, quando 
dos conflitos. 

As diversas exegeses apresentadas a Lei n. 10 exigem urgente definição e, por 
conseguinte sugestões e críticas na busca de uma interpretação coerente com o siste
ma adotado no país, de absoluto respeito aos princípios constitucionais, processuais e 
sobretudo com a efetividade da norma, evitando-se ao máximo, aplicações que firam 
o sistema, numa verdadeira autofagia. 

11. HIPÓTESES CONTROVERSAS 

Faz-se imprescindível i iciar o questionamento pelo Inquérito Policial, vez 
que nele encontra-se o primeiro instrumento legal previsto com efeitos alem da in
vestigação, ou seja com singular sigificação para o sistema como um todo, posto que 
interfere no IP, na ação, no julgamento e sobretudo cirando dúvidas desde sua natu
reza jurídica até quanto a sua efetividade no combate a criminaldiade de grupos. 

O veto a diversos artigos e principalmente a algumas cabeças destes, mantendo 
os paragráfos e os incisos, em muito contribuiu para a confusão do entendimento da 
lei, sobremaneira no momento da sua aplicabilidade. 

O art. 28, que cuida do flagrante, inicia-se do § 10 (corpo sem cabeça) e trata 
do óbvio. Flagrante é matéria disposta com clareza no CPP, e nada de novo se traz 
com o malfadado inciso que peca quanto a estrutura gramatical da frase, levando a 
negação do sabido e ressabido, de que é o flagrante próprio a certeza virtual do crime. 
Ora discutível, nas demais hipóteses esta certeza, indiscutível é a sua presença no 
flagrante próprio, notadamente, quando se considera a ação configurada pelo o verbo 
estar, e se completa, cometendo o crime. Considera-se de fato o executar a ação. 
Logo, se já referido no artigo anterior a subsidiariedade do CPP, nada menos indicada 
que a construção de que a lavratura do auto de prisão em flagrante estabelece a 
autoria e a materialidade do crime com o laudo de constatação. A autoria estabelecida 
se dá quando se destaca a atualidade da conduta: "estar cometendo o crime", melhor 
dizendo, quando se está praticando a ação. Para comprovação da materialidade é que 
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se faz indispensável o exame de constatação de que se trata efetivamente de substân
cia ilícita. Estar vendendo, comprando, portando malva santa, por exemplo, mesmo 
sendo certo que se trata de uma erva, não se pode afirmar que realiza conduta ilícita, 
que comete crime senão depois de demonstrado o teor da erva portada, vendida ou 
comprada, elencada em portaria como droga, substância ilícita. 

O artigo 32, que também não possui o caput, trata da delação premiada., no 
entanto o fato de ser vetado o seu enunciado, o caput, permite o entendimento de 
que o Ministério Público pode realizar acordo antes ou depois da denúncia, desde 
que sejam delatados os demais componentes da organização criminosa, e efetivamen
te confirmada essa delação, o que se pode verificar na previsão do § 3°. Ali há explí
cita referência a que possa ocorrer o acordo após o oferecimento da denúncia, com a 
diferença de que, não será entre Promotor de Justiça e delator, mas por proposta 
deste ao juiz do processo. 

Considerando-se que não é obrigatória a comunicação do flagrante ao Minis
tério Público, e sim ao magistrado; considerando-se que o Ministério Público não se 
encontra presente na lavratura do mesmo; considerando que não se pode deixar de 
reconhecer as formas utilizadas para confissão em Delegacia de Polícia, e acima de 
tudo, considerando-se que em cada momento dá-se efeito diferenciado a essa dela
ção, tenho que merece uma melhor análise a função do Promotor, nas hipóteses de 
acordo por espontaneidade do suspeito. 

As consequências desta delação, segundo se depreende do artigo citado, vari
am de sobrestamento a perdão ou diminuição de pena, ou seja, consequencias abso
lutamente distintas. Há distinções outras além da decorrente do tempo em que se 
verificou a delação. 

A delação espontânea da Polícia, quando preso em flagrante, será no momen
to da prisão ou só depois é que o Ministério Público for chamado para presenciá -la? 
E em não se dando desta forma, poderá aceitar como espontânea, quando é histórico 
o interesse do investigador em confissão, em que se aponte os demais comparsas, 
sobretudo pela cultura arraigada na investigação policial de ser a confissão a rainha 
das provas, resquício do sistema inquisitório que orientou os dipositivos do IP, uti
lizando-se de várias técnicas para sua consecução, igualmente como momento hábil 
para se obter informações quanto aos outros autores, com iguais e perigosas práticas. 

A delação neste primeiro momento resultará na premiação pelo sobrestamento 
do Inquérito? Significa o impedimento de processar? Se assim o é, porque a lei con
funde processo e inquérito, quando se sabe que o inquérito é procedimento investigativo 
anterior e fundamento, na maioria das vezes do processo crime, após denúncia? 

Verdadeiramente não se pode falar em sobrestamento de processo, posto que 
há tão só a lavratura de auto de prisão em flagrante, que, em se verificando o acordo, 
não haverá processo, posto que não se fará propositura de ação . 

Cabe questionar-se ainda: sobresta-se por quanto tempo? Há prazo? Há con
dição resolutiva? E se a delação se dá após a propositura da ação, o Promotor propõe 
ou pleiteia a não aplicação da pena ou mesmo a sua diminuição? Cuida-se de pleito 
ou de proposta? Pode o juiz recusar? 
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E, finalmente, o que difere sobrestamento de perdão? Será apenas o momento 
em que se verifica a "espontânea delação"? 

111. DO DESENVOLVIMENTO 

Não há a pretensão de se discutir nesta tese ser ou não a delação premiada ato 
de honra, arrependimento, desejo de colaborar ou se trata de mais uma atitude in
digna, verdadeiro ato de mau caratismo? 

Muito embora entenda em razão da minha formação jurídica, religiosa, fami
liar e além disso com os exemplos da história brasileira que não se deve dar crédito a 
traidores, sobretudo porque não são fiéis sequer a si mesmo, seja esta posição do 
Estado ato de desespero ante a sua a fragilidade na apuração das infrações de maior 
porte, de maior gravidade, de maior astucia, e por que não de maior inteligência, 
levando-o a valorar ato de traição, agindo como a explioração dos fracos de moral e 
caráter, por não conseguir atingir o objetivo de descobrir e punir culpados, por ter 
mecânicos obsoletos, ou mesmo por não se haver preparado para enfrentar com igual
dade de armas esta criminalidade organizada, aperfeiçoada e melhor aparelhada. Tal 
postura nos leva a pensar que se está diante de verdadeiro ato de desespero própirio 
dos fracos e incapazes. 

Posturas individuais a parte, trabalhar-se-á neste texto, com desapego a todos 
os princípios morais pessoais, buscando soluções dogmáticas e, sobretudo aquelas 
que não fujam a necessidade de se punir criminosos de vítimas indeterminadas, entre 
os quais se inserem os participantes de grupos organizados não só para a prática do 
crime de tráfico de entorpecentes, mas também de outros crimes tais como aqueles 
contra a previdência, a estrutura política, os de corrupção, entre outros, vez que em 
todos estes é perceptível a existência de motivos torpes, egoístas e não desforço pesso
al, defesa de necessidades basilares como ocorre com a maioria dos crimes que são 
objeto de procedimentos e punições ao inverso dos anteriores, raramente processados 
e por via de consequencia raramente punidos, aprofundando ainda mais as diferenças 
entre as pessoas de um mesmo país, que na sua punjança abriga tanta miséria e tão 
profundas desigualdades. 

Analisando-se cada uma das questões anteriormente postas verifica-se que o 
instituto do sobrestamento implica em discussões de várias ordens desde o significa
do da própria palavra sobrestarmento no âmbito jurídico, quanto a sua aplicabilidade 
no âmbito do direito processual penal. 

Valemo-nos para melhor compreensão do significado jurídico do termo 
sobrestamento do sempre esclarecedor Dicionário de Vocabulário Jurídico de De Plá
cido e Silva. 

1000 

"Sobrestamento é não procedimento, a paralização, a suspensão, a inter

rupção. É pois a parada momentânea do que se estava executando em razão 

de qualquer fato, que a tenha autorizado, ou para que se cumpra qualquer 

outra medida necessária à continuação ou ao prosseguimento do que se 
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sobrestou." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de janeiro: Fo

rense, 2003, p.13I0). 

Ao ser mencionado no § lodo art. 32 da Lei n. 10.409, de 2002, passa-se a 
entender que ele, o sobrestamentosignificaria paralização, suspensão ou interrupção, 
em razão de qualquer fato que a tenha autorizado. Porém não fica esclarecido se 
tratar de uma parada momentânea, ante a definição trazida para o termo, uma forma 
de extinção da punibilidade, ou ainda causa de exclusão de antijuridicidade da con
duta praticada pelo delator. Em todas as hipóteses possíveis, não referidas em qual
quer legislação, retoma-se o questionamento do sentido gramatical trazido por D 
Plácido e da conseqüente exigência de tempo e condições. como também da necessi
dade de sua justificação. Pode-se depreender do texto da lei, que se justificaria em 
razão do acordo realizado, desde que comprovadamente permitisse ampla identifica
ção de autores de crimes especifícos, os demais componentes da organização crimi
nosa, que fossem presos em razão desta delação. E o elemento momentaneidade 
desapareceria? Por quanto tempo duraria o sobrestamento? Exitiriam exigências, 
condições de comportamento do agraciado para se manter o sobrestamento? 

A prescrição do crime cometido pelo delator também ficaria suspensa ou desa
pareceria a tipicidade de sua conduta? 

Evidente que ainda não se pode falar em processo, porque sequer houve a 
provocação do Judiciário e menos ainda a citação do possível acusado. Mais grave 
ainda, retira-se o princípio da obrigatoriedade da ação com respeito ao também cri
minoso, porém não há qualquer controle judicial, nem sequer funcional quanto a 
este acordo. 

É certo que o M inistério Público dispõe do LP. podendo pedir novas diligên
cias e arquivamento. Na primeira hipótese quando não possui elementos suficientes 
para denunciar. Na segunda hipótese, quando o fato apurado não se constituir típi
co, não se possa atribuir a autoria à pessoa definida, e por fim, quando não se verifi
que o nexo de causalidade entre a ação e o resultado. Exige a lei, neste caso, que a 
magistratura homologue, ou, como propõe a reforma do CPP, que o o próprio Mi
nistério Público homologue o arquivamento feito por um dos seus membros, quer 
representado por órgão superior da instituição, quer pelo próprio Procurador Geral. 

Vê-se que nas duas situações há controle, pois não conseguindo outros elmentos 
para fundar a acusação, apesar de novas diligências terem sido realizadas, necessário 
se faz que peça arquivamento. 

Assiste-se a mitigação do direito de punir por questões de política penal, mas 
nenhuma das formas utilizadas, tais como a transação, a suspensão condicional do 
processo, se tornam benesses sem condições, todas elas impõem ônus, determinam 
obrigações, havendo proibições de que sejam concedidas mais de uma vez num perí
odo de tempo bastante longo. Todas essas formas determinam prazo para nova con
cessão, além do que devem ser homologadas pelo judiciário. Na delação premiada 
abre-se largo espaço para a discricinariedade e corre-se risco, sobremaneira o próprio 
Promotor, posto que responsável por todas as consequências desta atuação, sem con-
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trole do próprio órgão a que pertence, ficando a mercê dos demais autores do fato, 
delatados por participante do grupo, mas que desaparecerá, livre incondicionalmen
te, passando a ser o premiador principal alvo daqueles que delatados e que enten
dem dever lhes ser estendida a benesse em troca de delatar também outros membros 
da organização. 

Qyestiona-se ainda: quantos podem ser agraciados com a delação? Havendo o 
primeiro delator apontado um ou dois dos chefes do grupo e estes ao serem ouvidos 
apontarem outros mais importantes, terão direito também a delação? 

A necessidade, a urgência, o necessitar mostrar serviço, podem muitas vezes 
conduzir a injustiças e sobretud a atitudes não tão elogiáveis, dos representantes do 
Estado na função punitiva. E algo preocupante a exposição do promotor nestes casos 
de delação premiada. 

Resta-nos o perdão admitido pela delação posterior a denúncia. 
Anibal Bruno na sua clássica obra "Direito Penal" leciona quanto ao perdão 

judicial, vendo-o não como prêmio ao delator, porém como aplicável em casos de 
importância menor, considerando as consequências do crime serem diminutas e 
inapreciável a criminosidade do agente, a ponto de não haver interesse na punição. 
Ressalta porém as críticas desfavoráveis que lhe são as sacadas por entenderem como 
enfraquecedor do poder intimidativo da pena, impedindo que, afirma textual
mente, "ao crime cometido corresponda a reação devida por parte do Estado, que 
venha reafirmar a sua reprovabilidade .. Cita Florian como um dos que condenam o 
perdão judicial por tornar ilusória a repressão, e Ferri que o admite tão só em 
delitos leves cometidos por delinquentes não perigosos. (BRUNO, Anibal. Direito 
Penal. Rio de Janeiro: Forense, t. 3 1967, p.165). Para ele o perdão excluiria além 
da punição a própria condenação, mas não excluiria o crime porque este seria o seu 
pressuposto. 

Razão de Política Criminal leva o Estado a admitir o perdão judicial em 
algumas condutas, notadamente nas culposas, e considerando haver a infração, atin
gido o próprio agente de forma tão grave, que torne a sanção desnecessária. Este é 
o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso em Lições de Direito Penal. Nos dois 
autores há demonstração cabal do sentido do perdão judicial, insignificancia do 
crime ou consequências do atuar já apenadoras por si sós, diferentemente do per
dão tratado na lei de entorpecentes. Aí o crime cometido é de extrema gravidade, 
não se discute o papel na organização, nem a participação nas condutas criminosas, 
apenas a traição, chamada delação, é premiada. Não se observa tampouco a preocu
pação com as consequências sofridas pelo autor-delator, que seriam elas mesmas 
maiors que qualquer apenação . ° objetivo visado é tão só que aponte os demais 
membros do grupo para que se proceda com relação ao maior número possível, 
retirando-se da atuação do traidor não a extinção do crime, mas a desistência do 
Estado de puni-lo. 

Mesmo preferindo o perdão nas formas defendidas por Aníbal Bruno, consi
dero preferível a sua concessão ao delator que o sobrestamento como previsto na lei, 
pelos motivos já discutidos. 
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Penso que a melhor forma de se perdoar ou punir é verificada através do justo 
processo. Accedo em caráter excepcional, ante a demonstração clara da premência de 
soluções mais rápidas e eficazes em que o Estado se encontra, ante o crescimento e a 
ousadia das organizações criminosas, para justificar o perdão ou a diminuição de 
pena, institutos já consagrados, ainda que por motivações distintas. Não tenho dúvi
das que se faria maior justiça, adotando-se o perdão ou a diminuição de pena, consi
derando-se que o direito ao devido processo significa também a garantia do processo 
justo, entendido como o Estado prestando contas a população, aos cidadãos que nele 
depositaram sua confiança, certos que todos teriam o mesmo procedimento, as mes
mas garantias, sobremaneira a publicidade exigida para controle de sua atuação no 
dizer o dieito. 

Não estaríamos lesando ou ferindo esse direito quando realizado o acordo 
antes do processo? Não se estaria ferindo o direito ao devido processo quando 
acordavamos com criminoso dando-lhe sobretamento sem prazo, sem exigência? 
Qyalo controle social desta atuação? O povo não tomaria conhecimento do fato, o 
juiz também não, e o próprio chefe da instituição não precisaria tomar conheci
mento dele. Publicidade nenhuma, garantia e controle também inexistentes. O 
que serviria de alento aos cidadãos se lhes é tirada também a crença na justiça, 
justiça que julga e condena, justiça que perdoa, jamais se entendendo justiça que 
premIa. 

IV. PROPOSTAS 

1 a. Revisão dos § § 1° e 2° do art. 32, para que se transformem em único 
artigo com a previsão do perdão ou da diminuição de pena, figuras antigas, bem 
aceitas pela coletividade, sobretudo porque decorrente de decisão fundamentada após 
o devido processo. 

2°. Em se entendendo importante evitar-se o processo, passaria a ser a delação, 
causa justificadora do arquivamento pelo Ministério Público, e proceder-se-ia como 
previsto na redação do projeto de reforma do CPP, com a homologação deste arqui
vamento, pelo Órgão Superior da Instituição, como já prevê a Lei Orgânica do Mi
nistério Público de Pernambuco, quando se trata de arquivamento de processos de 
competência do Tribunal de Justiça. 

3°. Retificação do § 2° retirando o termo processo, substituindo-se pelo ter
mo investigação criminal, ou mesmo inquérito Policial. 

Tais proposições visam assegurar a transparência do procedimento, garantir 
a legitimidade e a seriedade do Ministério Público e, sobretudo, consertar equívo
cos no uso de instrumentos processuais, errônea utilização de institutos não previs
tos no processo penal, sem as cautelas devidas, sem a apreensão exata do seu signi
ficado. Isto é o que demonstramos ocorrer com o termo sobrestamento, que como 
referido no contesto do § 1° destoa do significado de suspensão, a ele atribuído 
pelos dicionários, também por não fazer a lei qualquer exigência quanto ao tempo 
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em que se estenderá o referido sobrestamento e, menos ainda, quanto as condições 
que a este se imponha. 

Assemelha-se a benesse, graça, prêmio, a forma utilizada como sobrestamento, 
distanciando-se do sentido que se lhe deve dar, que seria na concepção de enfrenta
mento de organizações criminosas o de contribuição ao esclarecimento de fatos, po
rém com o compromisso de se manter afastado da criminalidade aquele que fosse 
beneficiado. Caso contrário estaria sempre na condição de credor do Estado, fugindo 
à idéia de um direito excepcional, de cabimento apenas uma vez, e de comprometi
mento com a sociedade da não infringência da lei. 
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ADEQUAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL ÀS 
ATUAIS NECESSIDADES DE DEFESA SOCIAL * 

Antônio Visconti 

Procurador de Justiça/SP 

A prisão processual, paradoxalmente, passou por um progressivo processo de 
abrandamento ao mesmo passo em que a violência crescia exponencialmente, consti
tuindo-se em flagelo dos grandes centros, nos quais até mesmos crimes de roubo 
muitas vezes não são sequer comunicados à autoridade policial, tamanha é sua fre
qüência e conseqüente banalidade (e isso sem contar os inúmeros casos em que a 
praxe exige a elaboração de "boletim de ocorrência" para recebimento de seguro, 
obrigando a vítima a fazer a comunicação). 

Até meados da década de 1960, o roubo era de rara ocorrência; no entanto a 
prisão preventiva era compulsória sempre que a pena máxima cominada ao crime 
fosse de 10 anos; no júri, a apelação do Ministério Público tinha efeito suspensivo 
sempre que a decisão não fosse unânime e na pronúncia a prisão era obrigatória nos 
crimes inafiançáveis - e afiançáveis eram apenas os punidos com detenção (apenas 
com reclusão até 2 anos apenas para menores de 21 anos e maiores de 70). Se o crime 
não fosse afiançável, o preso em flagrante não podia ser posto em liberdade, salvo se 
desde logo evidenciada causa de exclusão da ilicitude do fato. 

Em meados dessa década, aboliu-se a prisão preventiva compulsória; não se 
cuidou, porém, de modificar os requisitos da facultativa - garantia da ordem pública 
e da aplicação da lei penal e da normalidade da instrução -, previstos para os delitos 
de gravidade média, pois os mais graves eram cobertos pela obrigatória; e até a refor
ma de 1977, nem sequer havia algum recurso quando relaxada a prisão em flagrante 
ou denegada a prisão preventiva (no sistema da preventiva compulsória, se indeferida 
pelo Juiz cabia recurso em sentido estrito). 

Já no início da década de 1970, avizinhava-se a pronúncia dos integrantes 
do "Esquadrão da Morte" paulista, cuja figura proeminente era o Delegado Sérgio 
Paranhos Fleury, com grande notoriedade também na repressão à luta armada, 
forma violenta de contestação do regime autoritário então vigente; já não fora de
cretada a prisão preventiva deles, não obstante a fundada suspeita de que houves-

Tese apresentada originalmente na Área Criminal e aprovada na Plenária Final, por unanimidade, 
como Proposição Legislativa. 
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sem eliminado muitos marginais constituísse indiscutível razão de garantia da or
dem pública justificando-a cabalmente; os donos do poder, porém, não queriam 
vê-lo preso nem mesmo por ocasião da pronúncia; modificou-se novamente a le
gislação processual, livrando-se da prisão por pronúncia ou por sentença condenatória 
recorrível o réu primário e de bons antecedentes, deixando-se também de exigir a 
absolvição unânime como condição a que o absolvido pelo júri fosse de imediato 
posto em liberdade. 

E na reforma de 1977, afinal se pôs fim ao tratamento mais gravoso que se 
dava ao preso em flagrante , possibilitando-se-lhe obtivesse a liberdade provisória 
sempre que não se caracterizassem os requisitos da prisão preventiva, ampliando-se 
ainda as hipóteses de fiança e prevendo-se a possibilidade de recurso em sentido 
estrito contra a decisão denegatória da prisão preventiva. 

A reforma da legislação penal de 1984 aprofundou a liberalização no campo 
do direito material, tudo enquanto a criminalidade violenta somente aumentava; 
apesar da prodigalização da execução sumária de delinqüentes - e os inquéritos já 
vinham titulados de "resistência seguida de morte", campeando a impunidade dos 
policiais, sobretudo militares, que eliminavam marginais reais ou supostos, a opinião 
pública passou a clamar por maior repressão penal e a Constituição da República, ao 
mesmo passo em que inscrevia no rol dos direitos e garantias individuais muitas 
normas de caráter pena e processual penal, também contemplou hipóteses de maior 
rigor repressivo, como para o terrorismo, a tortura, o tráfico de entorpecentes e para 
os crimes hediondos, proibindo para eles anistia, graça ou fiança. 

E com o recrudescimento sempre crescente da criminalidade violenta, a legis
lação sobre os crimes hediondos (cujo rol foi ganhando novas figuras) passou a 
considerá-los insusceptíveis de liberdade provisória, apenas possibilitando ao Juiz 
autorizar recurso em liberdade mediante decisão fundamentada; mais recentemente, 
o Estatuto do Desarmamento vedou concessão de liberdade provisória para os crimes 
previstos em seu Art. 16. Todavia a jurisprudência logo tratou de abrandar o rigor da 
lei e numerosos precedentes do Superior Tribunal de Justiça seguem exigindo a 
demonstração da existência dos requisitos da prisão preventiva para a subsistência da 
prisão em flagrante em crimes hediondos ou do Art. 16 do Estatuto do Desarma
mento, assim como para a prisão por pronúncia ou por ocasião da sentença 
condenatória recorrível. 

E a interpretação da Lei dos Crimes Hediondos nesse campo apresenta difi
culdades quase insuperáveis. As im, o homicídio qualificado hoje constitui sempre 
crime hediondo. Mas o tipo qualificado não constitui nova figura típica, diversa do 
tipo fundamental. E sabidamente para a pronúncia, a jurisprudência sempre se con
tentou com a existência de indícios de crime qualificado para que a qualificativa a 
integre. Para a prisão processual, contudo, lei e jurisprudência sempre exigiram pro
va da existência do crime, não bastando indícios. Caso se entenda descaber liberdade 
provisória nos crimes hediondo pergunta-se em que hipóteses seria negada para o 
homicídio qualificado: exigir-se-ia a prova da qualificadora ou bastariam indícios? 
Afinal, para a pronúncia, bastam indícios da ocorrência da qualificadora. A forma 
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melhor do contornar a dificuldade é a exigência sempre de caracterização dos requi
sitos da prisão preventiva. 

Aliás, a dispensar-se a comprovação da presença desses requisitos para se negar 
a liberdade provisória nas hipóteses de crimes hediondos e a exigi-los para a decreta
ção da prisão preventiva, estar-se-ao reintroduzindo no ordenamento jurídico o tra
tamento desigual para as prisões em flagrante e preventiva, imperante até a reforma 
de 1977: o preso em flagrante não poderia jamais beneficiar-se com a liberdade 
provisória; escapando do flagrante, porém, só teria decretada a prisão preventiva se 
demonstrados os requisitos desta. 

Postas essas premissas, resta claro que o interesse social acha-se insuficiente
mente protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro, ignorando-se o flagelo social 
da violência e os justos reclamos de defesa social, a clamar pela repressão penal e 
processual penal mais rigorosa. 

Posto que não se advogue a reintrodução da prisão preventiva compulsória 
nos crimes mais graves, poder-se-ia, sempre que o máximo de pena cominado al
cançasse 10 anos, presumir-se relativamente a razão de garantia da ordem pública 
para sua decretação, ficando facultado ao Juiz não decretá-la mediante demonstra
ção de que a presunção não deveria prevalecer no caso concreto; em princípio, 
portanto, bastaria apontar provas da existência de crime e indícios de autoria para 
se decretar a prisão preventiva; para deixar de decretá-la, caberia ao Magistrado 
mostrar que não devesse prevalecer a presunção de necessidade de preservação da 
ordem pública. 

E nessas hipóteses, a regra é a de que a salvaguarda da ordem pública imponha 
a prisão preventiva, só descabida em situações excepcionais. 

Relembra-se que os requisitos da prisão preventiva foram previstos para os 
crimes apenados com reclusão e de gravidade média, pois para os mais graves a prisão 
processual era obrigatória, exigidos, claro, os pressupostos da existência do crime e de 
indícios de autoria, além de não comprovação da licitude da conduta; razoável, por
tanto, se tenha como presumida relativamente a necessidade de garantia da ordem 
pública nos delitos de gravidade maior, prevista, contudo, válvula reservada ao pru
dente arbítrio do Magistrado ensejando permitir ao indiciado ou réu responder ao 
inquérito ou ao processo em liberdade. 

Além disso, a lie precisaria contemplar a possibilidade de não se colocar ime
diatamente em liberdade o preso em flagrante nesses mesmos crimes, aguardando-se 
a interposição de recurso do Ministério Público e o pronunciamento do relator, ao 
qual se facultaria conferir efeito suspensivo a este recurso; e da mesma forma, dever
se-ia prever a possibilidade de o relator liminarmente decretar a prisão preventiva, 
nessas mesmas hipóteses. Igualmente nos tribunais superiores e de 2° Grau, conce
dido liminarmente o habeas corpus, em decisão monocrática, só se expediria alvará de 
soltura ou contramandado de prisão se não interporto recurso pelo Ministério Públi
co e se não conferido efeito suspensivo a este pelo relator. 

Atualmente se tenta remediar essas deficiências do ordenamento jurídico com 
o uso do mandado de segurança, vez ou outra concedido, inclusive em sede liminar. 
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Certo, porém, que, não prevendo, a lei, a possibilidade de efeito suspensivo para 
recursos do Ministério Público, nem autorizando seu provimento provisória, na sede 
liminar, o âmbito do mandado de segurança é por demais restrito, limitando-se às 
hipóteses de relaxamento da prisão e de decisões teratológicas, com evidente dano a 
imperativos clamorosos de defesa social. E se não impedida a soltura do indiciado ou 
réu, não raro a revogação da decisão liberatória não terá eficácia, porque aquele já 
sumiu no mundo, com grande desprestígio para a Justiça. 

Cabe ao Ministério Público, por seus órgãos representativos, mobilizar a 
sociedade e reivindicar essas mudanças legislativas; e historicamente vimos acumu
lando conquistas no papel de defensor da sociedade, embora quase sempre no cam
po extrapenal e o exemplo mais típico é o da ação civil pública, esse instrumento 
processual de tanta eficácia na busca de concretização de interesses coletivos e difusos; 
mas a luta tem de ser trazida também para a esfera penal, na busca de conferir 
maior eficácia à repressão, assim atendendo aos mais imperiosos reclamos de defesa 
social. 

A Instituição tem estado historicamente na defensiva, no campo penal, e 
mesmo as modificações legislativas tendentes a conferir rigor maior à legislação 
penal, material a processual, não tem sido creditáveis à iniciativa dela. Sem dúvida 
tem feito reais progressos na comunicação com a sociedade, mostrando-se mais 
presente na mídia. Pode e preci a, contudo, definir uma estratégia de mobilização 
da sociedade na busca de novos instrumentos penais e processuais penais. Neste 
desalinhavado trabalho se apontam algumas hipóteses de medidas a incluir no ins
trumental processual a serviço do Ministério Público e, via de conseqüência, da 
defesa social. 

Em suma, a situação atual, em matéria de prisão processual, apresenta os as
pectos seguintes: 

a) apesar do disposto expressamente nos Arts. 408, § 20
, e 594, do Código 

de Processo Penal, 20
, inciso II, da Lei de Crimes Hediondos, e 21 do Estatuto do 

Desarmamento, o entendimento jurisprudencial segue exigindo se demonstre sempre 
a presença dos requisitos da prisão preventiva para a prisão pela pronúncia, para a 
prisão em razão da sentença condenatória recorrível, e para a denegação da liberda
de provisória nos crimes hediondos e naqueles previstos no Art. 16 do último 
diploma; 

b) a se sustentar o descabimento da liberdade provisória nas hipóteses do Art. 
20 , inciso II, da Lei de Crimes Hediondos, e 21 do Estatuto do Desarmamento, ou 
se sustenta correlativamente a obrigatoriedade da prisão preventiva nas mesmas hipó
teses ou se restabelece o tratamento desigual conforme seja o indiciado preso ou não, 
em flagrante delito; e na última hipótese, a exegese corre o risco de ferir o princípio 
da isonomia; 

c) a busca de efeito suspensivo a recursos do Ministério Público, por mandan
do de segurança, além de pressupor esteja ou tenha estado preso o indiciado ou réu, 
tem âmbito muito restrito, pressupondo impugnação de decisão teratológica; 
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Dessa forma e em conclusão, a fim de bem salvaguardar interesses 
superiores de defesa social o Ministério Público deve reivindicar 
modificações legislativas adiante expostas: 

1. nos crimes a que a lei comine pena máxima igual ou superior a 10 anos, 
presume-se relativamente a razão de garantia da ordem pública para decretação da 
prisão processual; para deixar de decretá-la o Magistrado deverá fundamentadamente 
afastar referida presunção; 

2. sujeição da soltura de indiciado ou réu por decisão mocrática, mesmo nos 
tribunais superiores, à não interposição de recurso pelo parquet e não concessão de 
efeito suspensivo a este pelo relator; 

3. possibilitem o provimento liminar, por decisão do Juiz relator, a recurso do 
parquet objetivando a prisão processual de indiciado ou réu. 
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ABUSO DE AUTORIDADE: 
CRIME CONTRA OS DIREITOS HUMANOS, 

PENA EM PROL DO ARBíTRIO* 

Paulo Roberto Santos Romero 

Promotor de Justiça/MG 

''AJustiça sem a força é impotente; a força sem aJustiça é tirânica. A 
Justiça sem a força será contestada, porque há sempre maus; a força sem 
a Justiça será acusada. É preciso, pois, reunir a Justiça e a força; e, dessa 
flrma,fozer com que o que é justo seja forte, e o que é forte seja j usto. " 
M. BLAISE PASCAL - "Pensées" 

1. DA NECESSIDADE DE PRAGMATISMO UTILITARISTA NA 
SALVAGUARDA DOS DIREITOS HUMANOS 

Já não cabem mais, p ara o atual momento histórico, aprofundados 
questionamentos jusfllosóficos acerca da natureza dos chamados "Direitos Humanos". 
A magnitude de tais direitos é induvidosa e a defesa de sua efetividade, inalienável. Tão 
excelsa a nobreza e relevância dos chamados Di1"eitos do Homem, que basta assinalar que 
eles realmente co-gravitam na mesma faixa ontológica do próprio Direito Natural, 
cultivando idênticos valores desta linhagem jurídica basilar: com efeito, estão 
umbilicalmente vinculados. Diante dessa perspectiva, Norberto Bobbio chegou a esta
belecer que "o problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é 
tanto justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 
político";1 e arrematar: "Não se trata mais de saber quais e quantos são esses direitos, 
qual é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, 
apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados".2 

T ese apresentada originalmente na Área Criminal e aprovada na Plenária Final, por unanimidade, 
como Proposição Legislativa. 

1 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 
1992, p. 25 . Entre nós, no mesmo sentido é o magistério de Heleno Cláudio Fragoso: "Acha-se defll1i.
tivamente ultrapassada a fase das declarações de direi.tos e liberdades fundamentais. Constitui. hoje preocu
pação universal a criação de um sistema jurídico que assegure a observãncia de tais direitos e a garantia de tais 
liberdades" (Dil:eitoPenal e Direitos Hllmanos. Rio deJaneiro: Forense, 1977; p. 123-124). 

2 BOBBIO, Norberto. A Era .. . Op. cit., p. 25 . 
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A questão do abuso de autoridade e a maneira realmente lassa como essa tão 
funesta categoria delitiva é tratada pela República Federativa do Brasil - formatada 
em Estado Democrático e de Direito, ao menos no plano ideal - compõe, sem 
dúvida, um dos aspectos mais proeminentes relacionados a essa problemática: cons
tituindo tais atos os mais elementares na violação dos direitos humanos, urge sejam 
enfrentados com rigor, de molde impedir se projetem em níveis de violência ainda 

. . 
maIS expressIvos. 

O notável Emílio Mira y Lopez, ao se debruçar sobre os fatores d e 
criminogênese, não pestanejou em arrolar, dentre eles, a impunidade.3 E não se 
pode perder de vista, nessa mesma esteira, que a tensão resultante da dialética 
estipulada entre os motivos desencadeadores e os motivos refreadores do impulso 
delitivo - "spinta versus contra-spinta" - também representa base relevante à eclosão 
da conduta criminosa: "ao estímulo do crime, o contra-estímulo da pena".4 A ne
cessidade de assentamento dessa premissa flameja óbvia: a falta de punição ade
quadaS aos maus agentes de segurança pública que cometem abuso de autoridade 
se não os instiga e/ou os induz a galgarem degraus mais significativos na escala da 
violência, no mínimo favorece com que eles não se preocupem minimante com a 
recidiva truculenta.6 Por isso, necessário deixar firmado que houvesse censura pe
nal significativa ao policial agressor, quando do cometimento de seu primeiro ato 
de fereza em desfavor de quem quer que fosse, muito provavelmente ele não se 
converteria, mais adiante, em agente homicida. 

Tudo isso faz lógica confirmação às idéias do imortal Beccaria que reclamava 
não só pela "certeza das punições", quanto também exigia a proporcionalidade das 
penas, em face daquilo que chamava "medida dos delitos" e "progressão dos crimes" -

3 LOPES, Emilio Mira y. Man ual de Psicologia Judiciária. Trad. de Elso Arruda. Rio de Janeiro: Agir, 
1955; p . 41. No mesmo sentido, cf. Edílson Mougenot Bonfim: "Isso é a tônica do inconsciente, do 
subconsciente ou mesmo do consciente de muitos criminosos: tamanha é a gama da complacência 
para com a delinqüência, de tal forma o péssimo exemplo da impunidade, que a todos infratores in 
poten tia já existe de antemão a esperança em tal impunidade, configurada por uma absolvição indevida, 
por alguma espécie de 'benefício estatal', não obstaculizando o crime; afinal, já de seu métier .. . " ( No 
Tribunal doJúri- A Arte e o Ofício da T ribuna. Crimes Emblemáticos, Grandes Julgamentos. São 
Paulo: Saraiva, 2000, p. 19). 

4 PEDRO, Pedro. Dos Motivos Determinantes no Direito Penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1980; 
p. 58; cf., ainda, na obra, §§ 28 e 49. 

5 "A impunidade não consiste apenas em deixar o criminoso sem punição, mas, por igual em puni-lo 
insuficientemente, isto é, de modo que ele não sinta e a Sociedade não veja" - diz Volney Correa Leite 
De Moraes Jr. Crime e Castigo - Reflexões Politicamente Incorretas. Campinas: Millennium, 2002, 
p. 10. Em outro trecho dessa sua obra, reforçando a mesma idéia, ainda proclama de forma mais 
eloqüente: "Não punir quando era o caso, é caso de assombro, espanto e pasmo: a sensação de que a 
Justiça, existente embora, não foi realizada no caso específico. Mas punir timidamente, quando era o 
caso de estabelecer uma justa proporção entre o crime e a pena, é caso de escândalo, indignação e 
anátema: sensação de que aJustiça existe apenas como farsa" . (Op. cit., p. 19). 

6 Testifica, no mesmo sentido, o ilustre Professor Goffredo Telles Júnior: "A certeza da impunidade 
acoroçoa o arbítrio" (Iniciação na Ciência do Direito. 2. ed., 2. tir., São Paulo: Saraiva, 2002, p. 350). 
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d' onde resplandecia nítida a justa idéia de que crimes mais graves devem receber 
tratamento punitivo dotado de maior severidade.7 

Tão preocupante o quadro que mesmo com o redimensionamento de atuação 
operacional das polícias, nunca eus maus representantes mataram tanto. "Em 1993, a 
Polícia de São Paulo matou um homem a cada 6 horas, um recorde mundial de violên
cia. Em Nova Iorque, cujos níveis de violência são comparáveis aos de São Paulo, em 
um ano, ou mais precisamente em 1991, foram mortas 28 pessoas em confronto com 
a Polícia. Isso basta para demonstrar que algo está errado".8 Recentemente, a Revista 
Época veiculou substanciosa matéria onde fez demonstrar, por exemplo, que o número 
de civis mortos pela Polícia Fluminense no ano de 1999 foi de 289 (duzentos e oitenta 
e nove), saltando para 1.195 (hum cento e noventa e cinco) no ano de 2003. A Polícia 
Bandeirante também quebrou um recorde: desde 1992 (ano do episódio do Carandiru) 
não matava tanto quanto o fez no ano de 2003 - assassinou, oficialmente, 868 (oito
centos e sessenta e oito) pessoas. Um terço das reclamações registradas na Ouvidoria 
Paulista em 2003 diziam respeito à agressões ou mortes causadas por policiais. Mesmo 
diante desse cenário os índices de criminalidade não reduziram: sinal claro de que 
truculência não se contata com eficiência funcional.9 

Ninguém sustenta, em sã consciência, pela retirada da força policial; não 
se trata disso . O que deve ser questionado é o manejo indevido dessa mesma força 
e sua coibição, de molde a garantir a existência e a certeza de uma boa Polícia - o 
grande bem de um povo, conforme dizia o Faraó Menés. lO Nem mesmo à pró
pria Polícia interessa o arbítrio, na medida em que ele esvazia a legitimidade de 
seu poder institucional, eclipsa sua credibilidade e faz franco convite ao 
enfrentamento direto a sua autoridade. Um dos doze princípios para uma polícia 
moderna, concebido por Sir Robert Peel (o chamado "pai da Scotland Yard"), 
não é outro senão este: "no quality is more indispensable to a policeman than a perfect 
command 01 tempero A quiet, determined manner has more effect than violentaction".ll 
Compreendemos que a realidade cultural inglesa é bem diferente da nossa atual; 
contudo, ainda assim a recomendação é válida: força, só para contenção e reação, 

7 BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e Das Penas. Trad. de Paulo M. de Oliveira. Rio de Janeiro: 
Ediouro, s/d; em específico V., da monumental obra, capo XXIII (Qye as penas devem ser proporcio
nais aos delitos). 

8 BICUDO, Hélio. Violência - O Brasil Cruel e Sem Maquiagem. São Paulo: Moderna, 1994, p. 41. 
9 Reportagem intitulada "Mortos pelos Homens da Lei". Época; n. 311, 3 de maio de 2004, p. 95 usque 

102. No mesmo sentido, cf. Folha de São Paulo, edição de 17 de julho de 2000, caderno Cotidiano, 
p. C-1, onde se lê a seguinte manchete: "Polícia de SP mata 51 % das vítimas nas costas; 56% eram 
suspeitas ou inocentes". 

10 A notícia nos é dada por MORAES, Bismael B .. Artigos de Policia e Direito. São Paulo: Ibrasa, 
1990, p. 7. 

11 Ou seja: "Não há qualidade mais indispensável ao policial do que uma perfeita firmeza de caráter, de 
autocontrole. Um modo sereno e determinado tem mais efeito do que uma ação violenta". MORAES, 
Bismael B. Prevenção Criminal aLI Conivência com o Crime - Uma análise brasileira. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 34. 
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em intensidade estritamente necessária - fora disso, está o abuso que deve ser 
combatido. Não é fácil, mas possível; impossível apenas para os desprovidos de 
mínima vocação ao serviço público. 12 

As condutas de agentes que espelham atos de abuso de autoridade não ajudam 
em nada e nem a ninguém. Pelo contrário, constituem verdadeiras dinamites postas 
junto aos alicerces fundamentais do Estado Democrático e de Direito. É que elas 
tendem mesmo a implodir toda a configuração de legitimidade e estilhaçar todo o 
imperativo de eficiência conforme a legalidade, por parte dos órgãos estatais viciados 
em sua prática perversa. O eminente pesquisador e historiador Luís Mir, seguro em 
vasta estatística acerca do tema, chega a asseverar que "essa violência estatal impede o 
funcionamento da máquina administrativa: polícia, justiça e órgãos de execução pe
nal perdem sua eficiência na vigilância, na repressão, na apuração dos crimes e no 
cumprimento das penas pela ausência total de moralidade e dignidade por parte dos 
órgãos públicos, gerando suspeição e insegurança na população".13 Realmente, a prá
tica tem demonstrado que os abusos conduzem mesmo ao abismo de todos esses 
famigerados efeitos. Importante sublinhar que essa assertiva vai se harmonizar com 
as excepcionais reflexões de Hannah Arendt, para quem a violência destrutiva do 
poder, muito presente na vida do século XX, pode ser explicada pela severa frustração 
da faculdade de agir advinda de um autêntico decréscimo da capacidade de atuação 
desse mesmo poder; e, a partir desse raciocínio, a todos nos conduz a uma conclusão 
realmente profunda, redigida em tom de lembrança e alerta: "Poder e violência são 
opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente. A violência aparece 
onde o poder está em risco, mas, deixada a seu próprio curso, ela conduz à desaparição 
do poder. Isto implica ser incorreto pensar o oposto da violência como a não-violên
cia; falar de um poder não-violento é de fato redundante. A violência pode destruir 
o poder; ela é absolutamente incapaz de criá-Io".14 

Em prefácio à interessante obra do emérito Professor Boris Fausto, o não me
nos insigne Sergio Adorno considera que "é verdade que as autoridades têm feito 
esforços para conter a violência dentro dos marcos do Estado de Direito, ainda que 
logrem pouco êxito nessa direção. Em seu malogro, não raro acabam reativando ve
lhos esquemas herdados do regime autoritário, hoje pouco compatíveis com o Estado 
Democrático de Direito. Após quase duas décadas de experiência democrática, ainda 

12 No Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar estabeleceu a "Diretriz para a Produção de Serviços de 
Segurança Pública n. 08/2004 - CG", e, ao ensejo publicou uma cartilha realmente lúcida e exemplar 
intitulada "Atuação da Polícia Militar de Minas Gerais, segundo a Filosofia dos Direitos Humanos". 
Em síntese, em tal documento conclama o agente policial militar a agir funcionalmente sob égide do 
respeito aos Direitos Humanos, não só obedecendo-os, mas ainda defendendo-os, promovendo-os e 
propagando-os; há, inclusive, orientação de imposição da autoridade pelo exemplo moral, e não pelo 
agir violento - a permissão de emprego da força e utilização da arma ficam relegadas apenas a 
situações restritas, pautadas por critérios de legalidade, necessidade, proporcionalidade e conveniência. 

13 MIR, Luis. Guerra CiviJ- Estado e Trauma. São Paulo: Geração 2004, p. 450. 
14 ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. T rad. de André Duarte. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 

1994, p. 44. 
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não se logrou estabelecer relações sólidas e substantivas entre a proteção dos direitos 
humanos e a segurança dos cidadãos".ls 

Certo que a atitude abusiva não é a regra; mas, acontece. E quando acontece 
deve ser reprimida a contento, com vistas à deflagração de seus efeitos de prevenção 
geral e especial. Há - bem sabemos - o combate diuturno contra à postura de autori
dade abusiva. O problema é que a arma destinada a esse enfrentamento é tíbia e perdeu 
o fio: Themis está com balança sem prumo numa das mãos e, na outra, ostenta peque
no canivete de lâmina cega. A legislação que temos à disposição já não funciona como 
mecanismo suficiente à repressão e prevenção de condutas catalogadas no rol das arbi
trariedades criminosas. A manutenção desse status é insuportável: é passada a hora do 
redimensionamento integral da legislação referente à coibição do abuso de autoridade. 

Posta a questão nesses trilhos, chega-se à percepção de que combater a violên
cia gratuita por parte de órgãos oficiais constitui, a um só tempo, uma atitude de 
defesa às garantias fundamentais do cidadão e um movimento de estímulo corretivo 
direcionado ao próprio Estado, no sentido de que ele faça legítimo emprego de seu 
poder, necessário à reafirmação de sua vocação Democrática e de Direito e à manu
tenção de sua Soberania. Urge mesmo - e desde logo - a efetiva "reconstrução dos 
direitos humanos" .16 

2. O ANACRONISMO DE UMA LEGISLAÇÃO 

O abuso de autoridade é tratado normativamente, entre nós, pela Lei 4898, de 
09 de dezembro de 1965. Tal D iploma Legal- como é fácil perceber - ingressou em 
nosso ordenamento jurídico há quatro décadas, vindo à lume sob a égide do Regime 
Militar (1964-1985)P nesse contexto histórico e sob essa inspiração é que foi editada 
a Lei de Abuso de Autoridade, destinada ao combate da violência exercida pelos órgãos 
oficiais de controle social, dita formalmente como intolerável, malgrado persistisse no 
plano das realidades como meio indispensável à manutenção do status quO.18 

15 Constante no Prefácio da obra de Boris Fausto, intitulada Crime e Cotidiano - A Criminalidade em 
São Paulo (1880-1924). 2. ed., São Paulo: Universidade de São Paulo, 2001, p. 15 . 

16 Cf., acerca do conteúdo da expressão, LAFER, Celso. A Reconstrução dos Direitos H umanos. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

17 Na época vigorava AI-1, baixado pelos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. No 
plano político, era firme o objetivo de instituir uma "democracia restringida", com campo aberto à 
efetividade de uma postura, em verdade, autoritarista: foram desencadeadas inúmeras perseguições 
aos adversários do regime, envolvendo prisões e torturas; em junho de 1964 o clima de medo já havia 
se alastrado por todo o país, quando foi significativamente reforçado pela criação do Sistema Nacional 
de Informações (SNI) que, agindo na "luta contra o inimigo interno", surgia com intuito claro de 
controlar os cidadãos, de modo total e mesmo à custa de violências arbitrárias. Nesse sentido, cf. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 4. ed., São Paulo: USP: Fundação para o Desenvolvimento da 
Educação, 1996, p. 467. 

18 Vêm a calhar, neste ponto, as constatações do imortal Georges Ripert: "Os juristas não podem ignorar 
por quem e como é feita a lei. Sabem que esta é apenas a expressão da vontade duma maioria de 
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Seja como for, desde o fecho do regime militar até hoje, é inegável, evoluímos 
muito: vivemos sob a égide de um Estado Democrático e de Direito,19 onde a cida
dania e a dignidade da pessoa humana compõem o núcleo nodal de seus fundamen
tos; a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do 
bem de todos sem quaisquer distinções constituem o ponto nevrálgico de seus obje
tivos supremos; a prevalência dos direitos humanos e a defesa da paz estão entre seus 
princípios excelsos; e, quem quer que seja deve ser respeitado em seus direitos e 
garantias fundamentais.20 Porém, há que se rememorar, para a validade substancial 
da conformação declarada como "Democrática e de Direito", o inafastável atendi
mento a três pressupostos materiais: a) juridicidade; b) constitucionalidade; c) direi
tos fundamentais;21 sem a observância efetiva de tais elementos, nenhum Estado será 
detentor daquela desejada configuração político-jurídica senão e apenas no plano das 
idéias - o que é inconcebível;22 aliás, é esse o sentido da lição de Habermas ao dizer 
que "o projeto de realização do direito, que se refere às condições de funcionamento 
de nossa sociedade, portanto de uma sociedade que surgiu em determinadas circuns
tâncias históricas, não pode ser meramente formal".23 

E em sendo outros os tempos, livres que estamos do regime autoritário e dita
torial, é hora de ajustarmos a normatividade vigorante aos anseios éticos vigentes. Se 

parlamentares, por sua vez eleitos por uma maioria de eleitores. Como os indiferentes são mais nume
rosos que os atuantes, trata-se no fundo da expressão da vontade duma minoria, e, como sobre mais dum 
ponto nem os eleitores, nem os parlamentares vêem com clareza, a lei representa simplesmente a vontade 
persistente de um homem ou de alguns homens. Sabe-se que determinada lei foi preparada a determi
nada pessoa ou grupo, que o voto foi facilitado por uma campanha de imprensa, e que o dinheiro pagou 
determinada propaganda. Nos debates do Parlamento os grupos políticos opõem-se; os homens lutam 
pelos seus interesses ou a satisfação do seu orgulho; os parlamentares obedecem às exigências imperiosas 
dum grupo ou dum indivíduo; e por vezes, no meio da indiferença geral, um indivíduo isolado impõe 
uma reforma, em nome não sei de qual ideal, interesse ou capricho. Os juristas sabem-no, mas não o 
dizem. Desde que a luta dos interesses ou da indiferença geral permitiu o voto dum texto, este, pela 
virtude do decreto e da promulgação, torna-se para eles coisa sagrada. ( .. . ). Acusam com freqüência a 
inabilidade do legislador, mas nunca ousam dizer qual o interesse político que ditou o projeto ou 
deformou a lei. Ensinam que existe uma evolução do direito, mas obstinam-se em desconhecer os que se 
esforçam por levá-la a cabo". ApudCAMPOS, Arruda. AJustiça a Serviço do Crime. 2. ed., rev. e aum., 
São Paulo: Saraiva, 1960, p. 27-8, sem omissão no original. 

19 No profícuo magistério de. CANOTILHO,].]. Gomes e Vital Moreira lê-se que "O Estado de 
direito só o é verdadeiramente enquanto democraticamente legi timado (pela sua formação e conteú
do). O Estado democrático só o é genuinamente enquanto a sua organização e funcionamento 
assentam no direito e não na prepotência" (Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Edi
tora, 1991, p. 85). 

20 Cf. Constituição da República Federativa do Brasil, artigos l.0, 3.°, 4.° e 5.°. 
21 Nesse sentido, CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 82. 
22 É o que foi dito, em outras palavras, por Adelino Brandão: "pode-se concluir que o respeito pelos 

direitos humanos fundamentais por parte do Estado ou seus agentes e representantes, as autoridades 
constituídas, constitui a 'pilastra-mestra' na construção de um verdadeiro Estado de Direito democrá
tico" (Os Direitos Humanos - Antologia de Textos Históricos. São Paulo: Landy, 2001, p. 38). 

23 HABERMAS,Jürgen. Direito e Democracia - Entre a Facticidade e Validade. 2. ed. Trad. de Flávio 
Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, v. II, p. 189. 
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o Direito é mutável por natureza; se é mesmo certo que os comandos e proibições do 
Direito têm suas raízes nas chamadas normas de valoração;24 se o legislador detém a 
incumbência de perenemente trabalhar em prol da colocação da lei à par de seu 
tempo; se as estruturas sociais do presente não são as mesmas de outrora; se o ponto 
de vista predominante determina a proteção adequada dos direitos humanos; se esses 
direitos existem para o aperfeiçoamento da vida social e para o bem comum; se o 
arbítrio e o abuso são incompatíveis com as balizas fundantes do Estado Brasileiro; 
mister, a vista disso tudo, admitirmos que já é passado o momento das reflexões e já 
é chegado o da temporada de câmbios concretos em prol do respeito ao homem e seus 
direitos fundamentais. 

Não podemos, no entanto, olvidar do lúcido alerta do preclaro Helio Bicudo, 
quando deixou muito bem dito que "A mudança necessária não vai depender das 
classes dominantes, interessadas na manutenção de seu modo de vida e de seus pro
veitos. Ela virá com a tomada de consciência, pelo povo, de seus direitos ( .. . ). Então, 
com o restabelecimento dos princípios de representação, o Brasil poderá sair da situ
ação em que se encontra, conseqüência do falseamento do verdadeiro sentido de 
segurança nacional. Na express1~0 do professor Fábio Comparato, membro da Co
missão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, 'a segurança nacional é um 
valor-condição, um meio de fru ição de um bem ou de manutenção de um interesse, 
e não um fim que assegure, como acontece atualmente, a perpetuação de uma con
cepção totalitária de Estado"'.2s 

3. DIREITOS HUMANOS: A MAIS PROEMINENTE EXPRESSÃO DAS 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Não serão necessários muitos esforços para o estabelecimento da idéia de que 
os Direitos Humanos ocupam o pináculo da escala axiológica de todas as sociedades 
do mundo dito civilizado. 

É imperioso reconhecer, nesse contexto, que apesar de terem sempre se pauta
do pelo objetivo de alcance universal, hodiernamente, mais do que nunca, os chama
dos "Direitos Humanos" se firmaram definitivamente nesse plano de abrangência, 
como um "conjunto de normas e princípios enunciados sob a forma de declarações, 
por organismos internacionais, dentro do propósito de despertar a consciência dos 
povos e governantes quanto à necessidade de esses se organizarem internamente a 
partir da preservação dos valores fundamentais de garantia e proteção ao homem".26 
Em verdade, o tom universal de tais valores advém desde a concepção da "Declaração 
dos Direitos do Homem e do Cidadão" (proclamada pela Assembléia Nacional Fran-

24 Cf, nesse sentido, ENGISCH, Kar l. Introdução ao Pensamento Jurídico. Trad. de J. Batista M acha
do. 8. ed., Lisboa: Fundação Calou te Gulbenkian, 2001, p. 46. 

25 BICUDO, Hélio. Op. cit., p. 47 - em omissão no original. 
26 V. NADER, Paulo. Introdução ao Estudo do Direito. 21. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 

2001, p. 367. 
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cesa, em 26 de agosto de 1789), vindos à tona com o propósito de se erguerem contra 
o Estado,27 o qual, até aquele momento histórico, era percebido pelo homem, mais 
como sendo um seu inimigo;28 tais direitos, pois, foram positivados em razão da 
necessidade do estabelecimento de limites às competências estatais, de molde a tornar 
normatizada o alcance das esferas de poder daí projetadas; foram idealizados para 
que servissem de garantia de atuação do Estado em prol do homem e não contra ele; 
foram concebidos, em suma, a partir de movimento reativo contra o arbítrio absolu
tista, através do qual poderia ser edificado, concretamente, o ideal democrático de 
liberdade, igualdade e fraternidade. 29 

Seja como for, jamais houve tanto consenso (e em escala mundial) acerca da 
necessidade de se proporcionar a maior efetividade possível na tutela e promoção dos 
Direitos Humanos; nunca tais direitos estiveram tão insubmissos a fronteiras geográ
ficas. 30 Fora de dúvida que "a tendência constitucional contemporânea de dispensar 
um tratamento especial aos tratados de direitos humanos é, pois, sintomática de uma 
escala de valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central".31 Tanto é 
assim que, hodiernamente, sistemas nacionais e internacionais de proteção aos Direi
tos Humanos se complementam e se retro-alimentam, com o sentido de tornar maxi
mamente efetiva a validade de tais garantias: "Nos tempos da chamada 'globalização', 
é preciso - com a permissão ao neologismo (sic) - 'globalizar' a dignidade humana. 
Sabemos que as constituições contemporâneas têm nas soberanias nacionais um con
ceito indispensável. Mas os progressistas jamais esqueceram que o verdadeiro concei-

27 Cf., nesse sentido, Goffredo TellesJunior. Op. cit., p. 349. Anota, referido autor, lição que merece ser 
transcrita: "Historicamente, como sabemos, a limitação do poder dos Governos foi uma conquista do 
Povo contra a prepotência dos reis. Ela começou a se tomar efetiva com a constituição das primeiras formas 
de Governo representativo. C .. ). Mas ninguém se iluda! A manutenção de tais leis depende da vigilãncia do 
Povo e da força da opinião pública. C .. ) Depende de uma Nação atenta, de um Povo devidamente 
estruturado, capaz de manifestar e fazer sentir a sua vontade. Sem organização popular, a cultura oficial se 
livra de seu acicate e, em conseqüência, se estiola, definha, converte-se em demagogia, e tende a entrar em 
eclipse; as instituições regridem, caindo em formas primitivas, que já haviam sido superadas." 

28 O Estado Democrático e de Direito deve ser "antropologicamente amigo", atuando sempre de modo a 
respeitar a dignidade da pessoa humana e por empenhar-se na defesa e garantia de valores como liberdade, 
solidariedade eJustiça (nesse sentido, CANOTILHO,J.]. Gomes; MOREIRA, Vital. Op. cit., p. 83). 

29 Nesse passo não é falto de sentido lembrar do magistério do Prof. Dalmo de Abreu Dallari que a 
todos nos ensina: "o Estado Democrático moderno nasceu das lutas contra o absolutismo, sobretudo 
através da afirmação dos direitos naturais da pessoa humana" (Elementos de Teoria Geral do Estado. 
16. ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 124). 

30 Sobre a Internacionalização do Direito Penal, especificamente sobre a necessidade de transposição das 
dificuldades de ordem técnica condizentes à tutela dos Direitos Humanos (máxime pela detecção de 
uma possível incompatibilidade dessa postura com o próprio princípio do nulla poena), cf. JAKOBS, 
GÜnther. Ciência do Direito e Ciência do Direito Penal. Trad. de LOPES, Maurício Antônio 
Ribeiro .. Banleri: Manole, 2003, p. 63-65. 

31 Cf. TRlNDAD E, Antônio Augusto Cançado. Direito Internacional e Direito Interno: sua Interação 
na Proteção dos Direitos Humanos. Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. 
São Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Procuradoria Geral do Estado, Centro de Estudos, 
1996, p. 22. 
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to de soberania nacional compreende, em seu interior, a soberania popular. E não há 
soberania popular sem Direitos Humanos".32 A concepção hodierna, destarte, é toda 
no sentido de se estabelecer que uma violação aos Direitos Humanos, ainda que 
individual, atinge, como expressão de injustiça suprema, a toda humanidade;33 isso é 
assim porquanto, a qualquer Estado, seria inconcebível negar o valor da dignidade da 
pessoa humana, o qual representa a base de sustentação capital daqueles tais Direitos 
fundamentais. E é tão somente pela efetiva e acirrada salvaguarda desses valores uni
versais que se torna minimamente possível a convivência social de qualquer povo pos
to sob a Soberania de um Estado que se pretenda Democrático e de Direito. 

E porque isso é desta forma? Não há outra resposta: o hiper-modernism034 faz 
emergir, de sua lógica caótica e até mesmo contraditória, o resgate pelos valores fun
damentais, e, deste modo, lança-se num mergulho na história trazendo à tona a 
certeza de que o valor do homem ainda é, será e sempre deveria ter sido o centro de 
gravidade de todo e qualquer sistema lógico de virtudes sociais. Neste diapasão, em 
magistério como sempre irrepreensível, ao discorrer acerca da historicidade dos valo
res, o emérito Professor Miguel Reale pontifica no sentido de que "o homem é o 
valor fundamental, algo que vale por si mesmo, identificando-se seu ser com sua 
valia".35 ( ... ). "~ando apreciamos o problema do homem, toda Ontologia se resolve 
em Axiologia"36 - e mais adiante completa - "A História do Direito revela-nos um 
ideal constante de adequação entre a ordem normativa e as múltiplas e cambiantes 
circunstâncias espácio-temporais, uma experiência dominada ao mesmo tempo pela 
dinamicidade do justo e pela estabilidade reclamada pela certeza e pela segurança". 37 
Para o momento atual, e bem conforme ao sentido de tudo o quanto até aqui foi 
exposto, Fabio Konder Comparato testifica com propriedade: "A compreensão da 
realidade axiológica transformou, como não poderia deixar de ser, toda a teoria jurí
dica. Os direitos humanos foram identificados com os valores mais importantes da 
convivência humana, aqueles sem os quais as sociedades acabam perecendo, fatal
mente, por um processo irreversível de desagregação". 38 

32 FELIPPE, Mareio Sotelo. Instrumentos Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. São 
Paulo: Governo do Estado de São Paulo, Procuradoria Geral do Estado, Centro de Estudos, 1996-
cf., da obra, o "Prefácio"; p. 11. 

33 Advertia o notável Fabreguettes: "uma injustiça feita a um só é uma ameaça feita a todos" (A Lógica 
e a Arte deJulgar. Versão de Henrique de Carvalho. São Paulo: C. Teixeira &C., 1914; p. 07). 

34 Cf., sobre o assunto, LIPOVETSKY, Gilles. Os Tempos Hipermodernos. Trad. de Mário Vilela. 
São Paulo: Barcarolla, 2004. V., também, para a compreensão da linha histórica que antecede à era do 
"hiper-modernismo", HARVEY, David. Condição Pós-Moderna - Uma Pesquisa sobre as Origens 
da Mudança Cultural. Trad. de Adail Ubirajara Sobral e Maria Stela Gonçalves. 7. ed., São Paulo: 
Loyola, 1992. V., ainda, SANTO, Boaventura de Souza. Pela Mão deAlice- O Social e o Político 
na Pós-Modernidade. 4. ed., São Paulo: Cortez, 1997, p. 138. 

35 REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 16. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 210. 
36 REALE, Miguel. Op. cit., p. 212. 
37 Ibidem; p. 572. 
38 COMPARA TO, Fabio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 4. ed., rev. e atual. 

São Paulo: Saraiva, 2005, p. 26. 
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4. MISSÃO DO DIREITO PENAL 

Acertado o posicionamento de J esús-maria Silvia Sánches, o emérito Catedrá
tico da Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ao estabelecer, em tempos hodiernos, 
magistério reputado como de vanguarda, no sentido de que o Direito Penal tem "a 
função de reduzir a própria violência estatal".39 

Já muito antes, em 1859, Francesco Carrara, o expoente máximo da Escola 
Clássica do Direito Penal, já o havia percebido e bem por isso fizera, como de fato 
fez anotar nas linhas do prefácio da quinta edição de seu monumental "Programa", 
que o Direito Criminal (era assim chamado pelo ínclito Professor) tem mesmo "por 
misión refrenar las aberraciones de la autoridad social em la prohibición, en la represión y en 
el juicio, para que esa autoridad se mantenga en las vias de la justicia y no degenere en 
tirania. La ciencia criminal tiene por misión moderar los abusos de la autoridad en el 
desarrol/o práctico de aquellos tres grandes temas, em cuya obra, constituye la actividad 
sustancial y la razión de ser de la organización social'.40 

A evolução das idéias penais jamais derrogou o abalizado de vista. Pelo contrá
rio, no palmilhar das trilhas de seu adiantamento, o Direito Penal sempre esteve fiel 
a sua vocação de instrumento de salvaguarda da ética social, responsável por firmar e 
confirmar os valores mais excelsos e indispensáveis à convivência harmônica dos inte
grantes de uma sociedade. 

O próprio Hans Welsel - o preclaro idealizador da teoria finalista da ação 
- escrevendo, na Alemanha, sobre o verdadeiro sentido do Direito Penal, bem 
como a respeito da real missão desse ramo jurídico, deixou pontificado no senti
do de que o mais importante aspecto do sistema jurídico-penal radicava e radica 
na sua própria função ético-social, visando proteger os valores elementares da 
vida em comunidade. 41 

No mesmo sentido, na Itália, o insuperável Vincenzo Manzini, do alto de sua 
cátedra eminente, igualmente deixaria assentado que "el derecho p enal encontra en la 
moral una de las más activas y potentes fuerzas de su dinamismo evolutivo". 42 Trilhando esse 
mesmo palmilhar, ainda na Itália, o eminente Giulio Battaglini grafou em sua obra 

39 SÁNCHES, Jesús-Maria Silvia. Eficiência e Direito Penal. Trad. de LOPES, Maurício Antônio 
Ribeiro .. Barueri: Manole, 2004, p. 57. 

40 CARRARA, Francesco. Programa de Derecho Criminal. Parte General. Reimpresión Inalterada. 
Trad. de José J. Ortega Torres y Jorge Guerrero. Bogotá: Temis, 1996, v. I p. 3. 

41 WELSEL, Hans. DerecllO Penal Aieman - Parte General. Trad. deJuan Bustos Ramírez y Sergio 
Yáfiez Pérez. 11. ed. Santiago de Chile: EditorialJurídica de Chile. 1970. p. 13; in verbis: "la misión 
más profunda del Derecho Penal es de naturaleza ético-social y de caráter positivo. Ai proscribir y 
castigar la inobservancia efectiva de los valores fimdamentales de la conciencia jurídica, revela, en la 
forma más concluyente a disposición dei Estado, la vigencia inquebrantable de estas valores positivos 
de acto, junto con dar forma al j uicio ético-social de los ciudadanos y fortalecer su conciencia de 
permanente fideJidad jurídica" 

42 MANZINI, Vincenzo. Tratado de Derecho Penal- Primera Parte, Teoria Generales. Trad. de 
Santiago Sentis Melendo. Buenos Aires: Ediar, 1948, t. I, v. I, p. 44 e 46. 
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que "O Direito Penal é o ramo do Direito que se relaciona mais viva e profundamente 
com a moral. O código penal já foi considerado 'o código moral de um povo' ".43 

Em magistério atual e respeitado em todo o planeta, o consagrado professor 
argentino Eugenio Raúl Zaffaroni assevera que "contemporáneamente, salvo opiniones 
ais/adas, se afirma que el derecho penal cumple una doublé función, es decir, la tutela de 
bienesjurídicos y de valores éticos". E mais adiante, em sua obra, continua: "EI derecho 
penal provee, pues, a la seguridad jurídica, aspirando a que no se reproduzcan las acciones 
lesivas de bienesjurídicos que tipifica. La coércion aspira a evitarias, a prevenirias. En este 
sentido no cabe duda de que el derecho penal tiene una clara aspiración ética, que participa 
y corona la general función formadora deI ciudadano que compete aI derecho. En otras 
palabras, entendemos que el derecho penal tiene la función de proveer a la seguidad jurídica 
mediante la tutela de bienesjurídicos, preveniendo la repetición o la realización de conductas 
que los aftctan en forma intorelable, lo que, ineludivelmente, implica una aspiración ético
social (..). En este sentido, la 'aspiración ética' deI derecho penal, es la aspiración que éste 
tiene de que no se cometan acciones prohibidas por afectar bienes jurídicos ajenos. La coerción 
penal busca materializar esta aspiración ética, pero la misma no es um fin si misma, sino que 
su razón, su 'por qué' (y también su 'para qué') es la prevención especial de futuras afectaciones 
intorelables de bienes jurídicos". 44 

Entre nós e em sintonia tanto com o rumo da história quanto com as posturas 
mais conformes à ordem mundial hodierna, o festejado Min. Francisco de Assis 
Toledo, em obra de mão e sobremão, também diz acerca da real missão do Direito 
Penal; pontifica: "Disso resulta, pois, que o direito penal, como não poderia deixar 
de ser, quer também contribuir para a construção de um mundo valioso, razão pela 
qual não pode colocar-se em oposição aos valores morais dominantes".45 

Nesse diapasão, é necessário que fique bem assentado que a presença do Direi
to Penal deve servir como frente desestimulante a práticas criminosas, o que trará a 
certeza de que tal ramo do ordenamento jurídico assim estará cumprindo com sua 
destinação protetora a violações de bens jurídicos tutelados, caros à convivência social 
harmônica. Nada obstante, e, em complemento a essa idéia, é igualmente pertinente 
mantermos sempre presente a lição de Adolf Prins, Professor da Universidade de 
Bruxelas, que estabelecera que "O Direito Penal é também uma ciéncia social; o 
delito, com efeito, além de seu caracter jurídico, tem um caracter social. A pena não 
é somente uma sanção legal, mas um acto de defesa social, uma reacção social oposta 
ao ataque". 46 

43 BATIAGLINI, Giulio. Direito Penal. Trad. de Paulo José da Costa Jr. e Armida Bergamini 
Miotto. São Paulo: Saraiva, 1973, v. I, p. 06. 

44 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Tratado de Derecho Penal- Parte General. Buenos Aires: Ediar, 
1998,v.I,p.49-50. 

45 TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, 
p.12. 

46 PRINS, Adolf. Ciência Penal e Direito Positivo. Trad. do Dr. Henrique de Carvalho. Lisboa: 
Livraria Clássica Editora de A. M. Teixeira, 1915, p. 13 . 
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Destarte, quando cruzamos a pretensão de efetiva prevenção às condutas capa
zes de violar os direitos fundamentais da pessoa humana, com o ideal de um ambien
te social que fomente a criação e estímulo dos valores éticos basilares de nossa socie
dade, e, conjugando esses fatores com a amarga (mas necessária) lembrança de que 
todos os dias neste País deparamo-nos com o problema da prática reiterada de delitos 
de abuso autoridade, outra medida não há senão o recorrer a própria sanção penal, 
rigorosa. A pena concebida não é mais suficiente, já não corresponde ao anseio de 
reação estatal47 esperada por toda a sociedade brasileira contemporânea. Sofistica-se 
o crime; permanece antiquada a forma legislativa de seu enfrentamento. Até quando 
suportar que o arbítrio permaneça intocado por detrás do biombo da tibieza da lei, 
que elogia a degradação física e mental do cidadão, bem como o desrespeito solene 
contra toda sociedade? Não existe justificativa capaz de chancelar o receio de se usar 
a força legítima do Direito contra o agente estatal arbitrário que se valeu de postura 
criminosa em desfavor de um homem ou mulher de bem e que, com essa mesma 
conduta, determinou que o Estado se voltasse contra si próprio, numa contradição 
axiológica intolerável. 

5. BENS JURíDICOS PENALMENTE PROTEGIDOS: VALORES 
CONSTITUCIONAIS FUNDAMENTAIS 

Há, com efeito, uma inequívoca "influência dos 'valores constitucionais' no 
sistema penal" - consoante bem considera Palazzo, ínclito Professor da Universidade 
de Florença. Daí justamente, a exigência no sentido de que o Direito Penal vá buscar 
seu conteúdo na própria Lei Fundamental, o que acabará por "favorecer o uso do 
Direito Penal como instrumento para auxiliar ou assegurar as mudanças sociais dese
jadas", e isso, inclusive, no terreno das novas incriminações; em uma palavra: os prin
cípios constitucionalmente relevantes estão mesmo conectados aos bens jurídico-pe
nais cuja tutela se evidencie indeclinável desde o ponto de vista constitucional.48 E 
essa constatação nos remete ao problema das obrigações constitucionais de criminali
zação, a partir de omissões legislativas, as quais podem ser tidas ora como absolutas 
(completa inexistência de tutela penal a um bem juridicamente caro), ora como rela

tivas (quando a tutela existe, mas de forma insuficient51e).49 Essa última é a hipótese 
que nos interessa nesta sede, posto que a problemática ora tratada nela se situa. 

Sobre a questão das relações entre "Bem Jurídico-Penal e Constituição", o 
emérito Professor Luiz Regis Prado pontifica em seu inexcedível magistério: 

47 No sentido de que a pena, como conseqüência do crime, é reação da ordem jurídica à lesão ao bem 
jurídico, v. BETIIOL, Giuseppe. Direito Penal. Trad. de Paulo José da Costa Jr. e Alberto Silva 
Franco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1976, v. IH, p. 69. 

48 Cf., PALAZZO, Francesco. V;'Úores Constitucionais e Direito Penal - Um Estudo Comparado. 
Trad. de Gérson Pereira dos Santos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1989, p. 22/26 e 
84/92 (tópicos 3 e 11). 

49 PALAZZO, Francesco. Op. cit., p. 92/102 e 103/115, tópicos 12 e 13, respectivamente. 
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"Modernamente, O Estado de D ireito deixou de ser formal, neutro e individualista, 
para tornar-se um Estado de Direito material, enquanto adota uma legalidade de
mocrática e pretende uma justiça material." ( ... ). "Em face da dimensão sociocultural 
do bem jurídico, a orientação do processo criminalização/descriminalização subordi
na-se às regras axiológicas imperantes em cada momento histórico. ( ... ). O Poder 
Legiferante, com a criação dos tipos penais, faz uma opção que reflete o espírito de 
sua época".5o E, com Bettiol, diz: "'o bem jurídico está intimamente ligado às con
cepções ético-políticas dominantes e portanto assume significado diverso e conteúdo 
diverso com a mudança do tempo e do ambiente'. ( ... ). Daí ser importante a 
congruência entre o bem penalmente tutelado e os valores fundamentais. Em termos 
constitucionais, a desproporcionalidade - entre bem jurídico e espécie/medida da 
pena - encontra seu veto nos preceitos que amparam a justiça e a igualdade em 
sentido substancial, a partir do momento em que uma sanção desproporcionada seria 
uma evidente injustiça comparativa, contrária a ambos os princípios".51 

Posta assim a questão, ficamos agora e finalmente autorizados a argumentar 
no sentido de que a defesa dos mais elevados princípios constitucionais,52 os quais 
compõem a objetividade jurídica que a Lei n. 4.898/65 busca tutelar, corresponde 
à única forma concreta de se garantir a validade desse arcabouço principiológic053 

essencial da República Federativa do Brasil, desde os seus próprios fundamentos . 
Com efeito, nenhuma violação a esses princípios pode, de qualquer forma, ser 
admitida - e não basta uma intolerância meramente formal: não é suficiente o dis
curso de combate ao abuso; necessário seu concreto e eficaz enfrentamento. O Esta
do tem, pois, em nome e em favor da sociedade, a incumbência irremovível em 
criar e fazer valer condições reais de efetividade à valência das liberdades públicas e 
do reconhecimento de sua feição Democrática e de Direito,54 não podendo homolo-

50 PRADO, Llúz Regis. Bem Jw-ídico-Penal e Constituição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p . 
64 usque 71 - si omissões no original. 

51 PRADO, Luiz Regis. Op. cit., p. 73 usque 76 - sem omissões no original. 
52 V., sobre o particular, ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. Conceito de Prindpios Constitucionais. 2. ed. 

rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002; 288 p. 
53 E aqui cabe lembrar a célebre lição o eminente Professor Celso Antônio Bandeira de Mello: "Violar 

um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica 
ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos . É a 
mais grave forma de ilegalidade ou inconsti tucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, 
porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, contumélia 
irremissível a seu arcabouço lógico c corrosão de sua estrutu.ra mestra" (Curso de Direito Administra
tivo. 5. ed., São Paulo: Malheiros, 1994, p . 451). 

54 No mesmo sentido, vide Chaim Perelman: "Com efeito, se é o respeito pela dignidade humana a 
condição para uma concepção jurídica dos direitos humanos, se se trata de garantir esse respeito de 
modo que se ultrapasse o campo do que é efetivamente protegido, cumpre admitir, como corolário, 
a existência de um sistema de direito com um poder de coação. Nesse sistema, o respeito pelos direitos 
humanos imporá, a um só tempo, a cada ser humano - tanto no que concerne a si próprio quanto no 
que concerne aos outros homens _. e ao poder incumbido de proteger tais direitos, a obrigação de 
respeitar a dignidade da pessoa. Com efeito, corre-se o risco, se não se impuser esse respeito ao próprio 
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gar, sob qualquer pretexto, situações que configurem auto-violência. Cabe invo
carmos, neste ponto, o aviso lançado por Rizzatto Nunes: "Estamos, sim, tentando 
demonstrar que o pensamento jurídico atual não pode mais aceitar as violações 
reais como se fossem o Direito, ou dele decorressem ou por ele pudessem ser legi
timadas . Se algum sistema jurídico, se alguma norma permitir o abuso, ela e ele 
hão de ser tidos como ilegítimos e inválidos. Esse o sentido posto por esses princí
pios universais ético-jurídicos". 55 

6. O QUADRO ATUAL: NECESSIDADE DE REFORMA URGENTE 

A Lei de Abuso de Autoridade "define crimes e dispõe sobre a forma de 
apuração das responsabilidades administrativa, civil e penal. De fato, o autor do 
projeto de Lei n. 952, de 1956, que veio a se converter na lei em epígrafe, o eminen
te jurista Bilac Pinto, em sua justificativa disse: '( ... ). Dos três tipos de responsabili
dades a que está sujeito o servidor público - a administrativa, a civil e a penal - a 
última é a que constitui o instrumento mais eficaz para prevenir os abusos de auto
ridades, dados o valor intimidativo da pena, o aparato e a publicidade do julgamento 
penal. Nos casos em que o abuso de autoridade se consuma é também a sanção penal 
a que se revela a mais adequada aos fins visados pela Constituição, por ser a que 
contém mais denso conteúdo punitivo"'56 

As condutas caracterizadoras de crime de abuso de autoridade estão dispostas 
nas diversas alíneas dos artigos 3° e 4° da Lei n. 4.898/65. Em contato com os variados 
tipos penais ali enumerados, resta bastante claro que o referido Diploma Legal tem a 
incumbência de zelar por dupla objetividade jurídica: a) o interesse concernente ao 
normal funcionamento da Administração Pública, a se realizar de acordo com a garan
tia da legalidade e sem desvios a partir dessa bitola (ou, por outras palavras, a efetividade 
pragmática do Estado Democrático e de Direito); b) a proteção das garantias funda
mentais da pessoa, estatuídas na Constituição Federals7 e nos diversos Tratados Inter-

poder, de este, a pretexto de proteger direitos humanos, tornar-se tirânico e arbitrário. Para evitar esse 
arbítrio, é, portanto, indispensável limitar os poderes de toda autoridade incumbida de proteger o 
respeito pela dignidade das pessoas . ( .. . ). Assim também o Estado, incumbido de proteger esses 
direitos e de fazer que se respeitem as obrigações correlativas, não só é por sua vez obrigado a abster
se de ofender esses direitos, mas tem também a obrigação positiva de manutenção da ordem. Ele tem 
também a obrigação a obrigação de criar condições favoráveis ao respeito à pessoa por parte de todos 
os eu dependem de sua soberania" (Ética e Direito. Trad. de Maria Ermantina Galvão G. Pereira. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 400-401, sem omissão no original) . 

55 NUNES, Luiz Antônio Rizzatto. O Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana -
Doutrina e]urisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 26. 

56 FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Abuso de Alltoridade. 7. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 15-16 - sem omissões no original. 

57 V., Constituição Federal, artigos 1°, capllt e seu incisos II e III; 3° incisos I e IV; 4° inciso lI; 5°, capllt 
e todos os seus incisos, com destaque os seguintes: lII, VI, X, XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XLI, LXI, 
LXII, LXV, LXVI, LXVIII, além de seu § 2°. 
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nacionais, cujo objeto seja a defesa dos Direitos Humanos (ou, dito de modo diverso, a 
efetividade pragmática do respeito à liberdade e dignidade da pessoa).58 Já as penas de 
natureza criminal cominadas à repressão e prevenção (geral e especial) às ações e omis
sões incriminadas pelos tipos primários acima mencionados, comum a todas elas, estão 
estipuladas no artigo 6°, §§ 3° alíneas a, b e c), 4° e 5°, da mesma lei. 

À luz de todo o exposto, e a partir da simples leitura do Diploma ora disseca
do, fica fácil perceber que o aspecto punitivo da lei que define os crimes de abuso de 
autoridade deve ser urgentemente revisto, mais particularmente no que diz respeito 
ao preceito secundário veiculado na alínea b, do § 3°, de seu artigo 6°. Com efeito, a 
moldura59 da pena ali cominada evidencia-se bastante desproporcional, a menor, seja 
em consideração à gravidade e lesividade das condutas delitivas enumeradas nos cri
mes previstos na citada lei, seja pelo cotejo que se faz de sua extensão com a de outras 
infrações componentes do sistema penal pátrio. Basta ver, para a validade dessa 
assertiva, que, ainda hodiernamente, os delitos da Lei n. 4.898/65 - tão significati
vamente atentatórios às garantias fundamentais do indivíduo, à estrutura basilar do 
Estado Democrático de Direito e ao núcleo nodal respeitante aos Direitos Humanos 
(cuja efetiva tutela chega mes o a ser de interesse universal) - são dotados de pena 
aflitiva que varia de 10 (dez) dias a 6 (seis) meses de detenção, ex vi da previsão 
normativa retro aludida. Em relação a tal reprimenda, com sua habitual propriedade, 
dissera o imortal Prof. Magalh-es Noronha: "Se considerarmos que a pena máxima 
privativa de liberdade é de seis meses de detenção (artigo 6°, § 3°, b), custa crer que 
ofensas a valores tão preciosos, como a honra e o patrimônio, sejam punidas com 
pena tão branda. A observação ainda mais se justifica se atentarmos a crimes defini
dos no Código, onde aqueles bens são também lesados - v.g., concussão, excesso de 
exação, corrupção passiva, expl.oração de prestígio, denunciação caluniosa, etc. - e 
cuja pena de reclusão chega até a oito anos." E, com estribo forte em Parecer publi
cado na sempre respeitável Revista Justitia (v. 54, p. 210), no qual o Procurador de 
Justiça Oscar Xavier de Freitas também atentara para a indevida benignidade das 
penas da Lei n. 4.898/65, o Mestre arremata: "Como se falou, o legislador foi bene
volente no tocante à pena privativa de liberdade".60 

Importante assinalarmos, entrementes, que o artigo 350 do Código Penal, 
reconhecido como revogado a partir da vigência da lei ora analisada, previa pena de 
um mês a um ano de detenção, para o enfrentamento dos crimes de "exercício 
arbitrário ou abuso de poder". O Código Penal de 1969205 , sob a rubrica da 
"violência arbitrária", em seu artigo,61 dizia ser crime "praticar violência no exercí-

58 V., sobre o tema, as reflexões de BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Principias 
Constitucionais- O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; 335 p. 

59 V., a respeito da terminologia empregada, CORREIA, Eduardo. Direito Criminal. Reimp. Coimbra: 
Livraria Almedina, 1968, v. II, p. 141. 

60 NORONHA, Edgard Magalhães. Direito Penal. 11. ed., São Paulo: Saraiva, 1979, v. IV, p. 416-417. 
61 Publicado no Diário Oficial de 21 de outubro de 1969, com alterações determinadas pela Lei 6.016, 

de 31 de dezembro de 1973 (DO 31.12.1973, republicada em 06.03.1974). 
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cio de função ou a pretexto de exercê-la", cominando pena que correspondia à 
"detenção, de seis meses a três anos, além da correspondente à violência". O Ante
projeto de Lei, que visava profunda revisão na Parte Especial de nosso Código 
Penal vigente, publicado em 25 de março de 1998, no Diário Oficial da União, 
reconhecia, no artigo 314, ser crime "praticar abuso de autoridade, definido em lei, 
no exercício da função pública ou a pretexto de exercê-la", prevendo pena de de
tenção que variava entre seis meses a dois anos, e multa, além da pena correspon
dente à violência. 

Não se pode perder de mira, igualmente, que em 1997, com a edição da Lei n. 
9.455 (Lei de Tortura), a prática da conduta criminosa menos grave ali arrolada,62 
prevista no artigo 1°, § 2°, faz com que o seu agente suporte pena que pode variar de 
um a quatro anos; se for funcionário público, todavia, a pena pode aumentar de um 
sexto a um terço, em função do contido no § 4°, inciso I, do mesmo artigo. Mas 
tenhamos em mente que os crimes de abuso de autoridade - seja do ponto de vista 
ôntico, seja sob a perspectiva axiológica - são menos graves que os delitos que confi
guram a prática de tortura, em quaisquer de suas formas. 

Seja como for, eis aí parâmetros para remodelação da quantidadé3 de pena em 
abstrato capaz de figurar, de modo mais coerente,64 na norma do artigo 6°, § 3°, 
alínea b, da Lei n. 4.898/65. Sendo inequívoco que "a lei justa é de responsabilidade 

62 O tratamento penal dispensado pela legislação pátria no combate à tortura é mais severo que aquele 
previsto no Código Penal Espanhol- Ley Orgânica 10/1995, de 23 de noviembre - (artigo 174), vez 
que a pena máxima ali cominada não ultrapassa aos seis anos; o abuso de autoridade, porém, é crime 
que conta com pena sensivelmente mais grave que a prevista em nosso ordenamento, eis que poderá 
variar entre dois a quatro anos de prisão se o atentado for grave, e de prisão de seis meses a dois anos, 
se não o for, sem prejuízo à aplicação das penas correspondentes à lesão, dano à vida, à integridade 
física, à saúde, à liberdade sexual, aos bens da vítima e de terceiros que venham ser atingidos, os quais 
são castigados separadamente com a pena que corresponda aos delitos em que estejam situados (cf. 
artigos 175 e 177). 

63 Sobre a problemática referente à "medida do delito", dissecada em seus aspectos de qualidade, quan
tidade, grau e gravidade, cf. ASÚA, Luis Jimenez de. Tratado de Derecho Penal. 5. ed., actual., 
Buenos Aires: Losada, S/di t. lU, p. 120 usque 125. 

64 Tal como está hoje, vide, através de exemplificação não exaustiva, que a pena cominada para a coibição 
do abuso de autoridade (situada entre dez dias a seis meses de detenção) é menor que a pena prevista 
ao combate de delitos tais como lesão culposa no trânsito, direção inabilitada (artigos 303 e 309 da Lei 
n. 9.503/97 - assim como todos os demais delitos de trânsito); maus tratos a animais, danificação
inclusive culposa - de planta ornamental (artigos 32, e 49 da Lei n. 9.605/98 - assim como todos os 
outros crimes ambientais); deixar de entregar ao consumidor o termo de garantia adequadamente 
preenchido (artigo 8078/90 - assim como todos os demais delitos contra as relações de consumo); e, 
pelo Código Penal, delitos como lesão corporal- inclusive culposa (artigo 129 e § 6.°), injúria (artigo 
140, em função da pena mínima cominada), furto - mesmo na sua forma simples - estelionato e 
receptação - mesmo em sua forma culposa (artigos 155, 171 e 180), dano e introdução de animais em 
propriedade alheia (artigos 163 e 164 em função da pena mínima cominada), apropriação de coisa 
achada (artigo 169), adultério (artigo 240, em função da pena mínima cominada), etc; e até mesmo 
punido com mais brandura que várias contravenções (vide, artigos 18,24,25,50,51,52,58,63,67 e 
70, bem como os artigos 19,39,40,41,48,53,55 - esses últimos em função do mínimo cominado, 
todos do Decreto-Lei 3.688/41). 
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ética do legislador",65 deve ele se manter firmemente compromissado e atento, em 
matéria de elaboração do jus puniendi, com o princípio da proporcionalidade,66 de 
molde a bem estabelecer a exata medida da pena, tanto em seu patamar mínimo 
quanto em seu limite máximo;67 o legislador penal deve editar normas repressivas 
que confiram racionalidade68 e equilíbri069 ao sistema punitivo - ontologicamente 
un070 - imprimindo nelas um tom que as faça ser reconhecidas como legítimas71 e 
realisticamente justas.72 

Hoje, tais como estão apenados, os crimes de abuso de autoridade - em 
quaisquer das condutas que os perfaçam - prescrevem em apenas dois anos,73 a 
mando do artigo 109, inciso VI, do Código Penal. É por todos sabido acerca do 
imenso volume de processos havidos nos escaninhos dos Fóruns e Tribunais de 
todo o País, bem como o constante incremento desse número de feitos, numa 
avalancha irrefreável. Com efeito, a excessiva quantidade de casos a espera de jul
gamento é uma das causas primaciais do descontentamento da população com o 
sistema processual pátrio, na medida em que ela implica em morosidade na presta
ção jurisdicional. Com isso, fácil perceber que, não raro, os crimes de abuso de 
autoridade acabam por ficar impunes, absolutamente, em virtude da ocorrência do 
fenômeno prescricional, extintivo de punibilidade (art. 107, inciso IV, do Código 
Penal). Daí também, por esse flanco, a necessidade urgente de revisão da pena dos 
delitos enumerados na Lei n. 4.898/65. 

65 PUGGINA, Márcio Oliveira. A Hermenêutica e a Justiça do Caso Concreto. Ética, Direito e 
Justiça. Organizadores: Pe. José Ernanne Pinheiro, José Geraldo de Sousa Júnior, Melillo Dinis e 
Plínio de Arruda Sampaio. Petrópolis: Vozes, 1996; p.164. 

66 BATIAGLINI, Giulio. Direito Penal. Trad. de Paulo José da Costa Jr. e Armida Bergamini 
Miotto. São Paulo: Saraiva, 1973, v. lI, p. 608. 

67 Pontificando sobre o tema,Jeremias Bentham sugeriu seis regras para a determinação da exata medida 
da pena, em função da proporcionalidade; dentre elas vale ver as seguintes: "01. É necessário que o mal 
da pena seja maior que o interesse que se pode tirar do crime"; "03. A pena deve exceder o interesse que 
se tira do crime, a ponto de compensar o que lhe falta na razão de certeza e aproximação"; "05. ~anto 
maior é o crime, tanto pode se arriscar uma pena mais grave, em razão de se poder prevenir". O mesmo 
autor, dissertando sobre as doze qualidades capitais que devem possuir as penas legais, arrolou dentre 
tais atributos os seguintes: "comensurabilidade" (no sentido de proporcionalidade), "tendência para o 
melhoramento moral" (poder intimidante geral e capacidade de promover reforma de caráter e 
hábitos de quem a suporta) e "popularidade" (não devem ser odiosas no conceito público) - (Teoria das 
Penas Legais. São Paulo: Lo~os, s/d; p. 23 usque 33 - Capítulos Ve VI do Livro Primeiro da obra) . 

68 Cf, sobre o tema, RIPOLLES,José Luis Díez. A Racionalidade das Leis Penais- Teoria e Prática. 
Trad. de Luiz Regis Prado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005; 219 p. 

69 Cf, FERRAZJR., Tércio Sampaio. Função Social da DogmáticaJul"Ídica. São Paulo: Max Limonad, 
1998; 205 p. 

70 Cf, BOBBIO, Norberto. Teoria do OrdenamentoJurídico. Trad. de Maria Celeste C.]. Santos; rev. 
téc. Cláudio De Cicco. 6. ed., Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995; 184 p. 

71 Cf, GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 4. ed., São Paulo: Malheiros, 
2002; 279 p. 

72 Cf, ROSS, Alf. Direito eJustiça. Trad. de Edson Bini. Bauru: Edipro, 2003, 432 p. 
73 FREITAS, Gilberto Passos de; FREITAS, Vladimir Passos de. Op. cit., p. 106. 
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Ademais, a pena hoje destinada a coibir o abuso de autoridade faz com que 
esse tipo de criminalidade se situe, conforme entendimento defendido por alguma 
doutrina e por parte dos operadores do Direito, na órbita de competência dos Juizados 
Especiais Criminais,74 inclusive com a concessão de todos seus benefícios 
despenalizadores em favor dos autores e partícipes de quaisquer dos crimes previstos 
na Lei n. 4.898/65.75 

Antes da criação da Lei n. 9.099/95 - consoante nos ensina Luiz Flávio 
Gomes - a moderna Criminologia, servindo-se de uma enorme gama de meios e 
instrumentos político-criminais e procurando uma resposta jurídica "justa e útil" a 
cada conduta desviada, passou a notabilizar-se por "uma forte tendência 
metodológica de separar a 'grande' da 'pequena e média' criminalidade, isto é, a 
criminalidade de menor potencial ofensivo da criminalidade de alta reprovabilidade 
(grande potencial ofensivo)",76 ficando de fora do âmbito típico de conflitividade 
processual penal essa última. Com o intuito de se firmarem parâmetros seguros e 
producentes à delimitação conceitual daqueles delitos menos graves, "a doutrina, 
de um modo geral, consoante o ensinamento da prof.a da Universidade Central de 
Barcelona, Armenta Deu (1991, p. 23/24), em nível pré-jurídico, procura distin
guir a criminalidade de menor potencial ofensivo com as seguintes características: 
a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) 
habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito. A 
essas características subjetiva (item 'a') e objetivas (itens 'b', 'c' e 'd') ainda é fre 
qüente o acréscimo de uma outra de natureza político-criminal, que consiste na 
'dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral se não mesmo a sua 
inconveniência do ponto de vista da prevenção especial' (v. Costa Andrade, 1992, 
p. 325)".77 Ademais, outra fonte de inspiração à urgência de implantação deste 
novo modelo de Justiça Criminal Consensuada não foi outra senão aquela situada 
no resgate à preocupação com a vítima, importantíssima personagem componente 
da chamada pareja criminal, tantas vezes abandonada. 78 

74 É que o artigo 61 da Lei n. 9.099/95 foi revogado pelo artigo 2.0 , Parágrafo Único, da Lei n. 10.259/ 
2001: a partir daí ficou abolida a existência de procedimento especial como fator impeditivo à 
competência dos JECrim ' s. 

75 Nesse sentido, GOMES, Luiz Flávio. Juizados Criminais Federais - Seus Reflexos nos Juizados 
Estaduais e Outros Estudos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 28. Em sentido contrário, 
defendendo a permanência do processo e julgamento dos crimes de abuso de autoridade pela Justiça 
Comum Estadual, cf. o magistério de Ronaldo Leite Pedrosa em artigo intitulado Abuso de Auto
ridade - Competência para Julgar"; www.netflash.com.brljusticavirtual/artigos/art02.htm. acesso 
em 28 de agosto de 2005. 

76 GOMES, Luiz Flávio. Suspensão Condicional do Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995; pp.15-6. 

77 GOMES, Luiz Flávio. Op. cit., p. 22. 
78 Sobre a necessidade de se redescobrir a valorização da vítima e de se dispensar a ela toda a preocupação 

que é mesmo merecedora, v. GRINOVER, Ada Pelegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; 
FERNANDES, Antônio Scarance; GOMES, Luiz Flávio. Juizados Especiais Criminais. São Pau
lo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 10 e 15. 
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Os crimes da Lei n. 4.898/65 afetam os direitos humanos mais fundamentais 
e atentam contra a estrutura basilar do Estado: as condutas que os perfazem são, 
pois, notabilizadas por extrema gravidade. Muito mais que dotados de algum poten
cialofensivo, esses delitos são realmente (e muito) lesivos tanto à vítima direta quanto 
ao próprio Estado Democrático e de Direito.79 Por isso é que, do ponto de vista 
doutrinário, diz-se que os crimes de abuso de autoridade são de dupla subjetividade 
passiva:80 pela prática deles são agredidos, a um só tempo, o Estado (titular do inte
resse de que a Administração Pública seja exercida conforme a ordem legal e à 
moralidade democrática) e a pessoa diretamente atingida (titular da garantia consti
tucionallesada ou molestada).81 Decididamente, emerge daí toda a impertinência de 
se considerar como "de menor potencial ofensivo" uma conduta catalogada como cri
me de abuso de autoridade: já q e a sua reprovabilidade é bastante sustenida; uma vez 
que os bensjurídicos que são estilhaçados pela sua prática são os de mais alta relevância 
à sociedade; levando em conta que a imposição de pena é, mais do que nunca, impor
tantíssima, na medida em que constitui fator respeitável para fins de prevenção geral 
e especial Gá que a ninguém interessa a convivência com agentes públicos truculentos 
e nem a fomentação de créditos tendentes à repetição de atos violentos injustificáveis); 
considerando que os interesses das vítimas imediata e mediata não são atendidos satis
fatoriamente pela mera aplicaçã de benefícios despenalizadores em favor do agressor, 
fazendo restar, daí, uma impressão de destutela dos sujeitos passivos e impunidade aos 
sujeitos ativos de tais delitos; pela conjugação de todos esses fatores é que se detecta 
a real e integral incompatibilidade entre os nobres fins dos ]ECrim ' s com a gravidade 
efetiva das condutas abusivas de autoridade. Infere-se daí também, reforçada desde a 
ótica deste outro flanco, a necessidade clara de se rever, urgente, a reprimenda aflitiva 

79 Expressivo o magistério de Pessina, citado por Helena Cláudio Fragoso: "Segundo meu conceito, no 
crime praticado por funcionário público que abusa de seu poder, a ofensa ao individuo empalidece 
(salvo casos excepcionais) diante da ofensa que se faz ao poder social, mal usando da autoridade a este 
confiada" (Lições de Direito Penal. São Paulo: José Bushatsky, 1959, v. IV, 1045). 

80 Assim, v., por todos, JESUS, Damásio Evangelista de. Direito Penal. 8. ed., São Paulo: Saraiva, 
1997, v. IV, p . 310. O renomado Mestre profere magistério no sentido de que o Sujeito passivo 
mediato dos delitos de abuso de autoridade é o Estado, titular da Administração Pública, e, Sujeito 
passivo imediato é o cidadão, titular da garantia fundamental ofendida. O Prof. Julio Fabbrini Mirabete, 
de seu turno, não faz essa distinção (Manual de Direito Penal. 7. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 
1994, v. III, p. 423), sem deixar, contudo, de considerar a dupla subjetividade passiva. Já o Prof. 
Edigard Magalhães Noronha vê a questão por um ângulo diverso: para ele, sujeito passivo principal é 

o Estado, e, sujeito passivo secundário é a pessoa (Op. cit., p. 410). 
81 O Min. Bento de Faria, em comentário ao artigo 350 do Código Penal, asseverava: "Toda prepotência 

é inconciliável com as finalidades da ordem"; por isso, "A repressão de tais fatos assenta na conveniên
cia de assegurar o exercício correto e moderado da função contra os abusos do poder funcional dos 
funcionários públicos, nos casos referidos, e ainda em respeito a pessoa e a liberdade, que, dentro das 
fronteiras da lei, há de ser considerada direito incontestável de todo o cidadão. Sem esse respeito, para 
obrigar o desenvolvimento da vida a sujeição do arbítrio, implicaria em fazer desandar a civilização 
para transformar os homens livres em servos da gleba" (Código Penal Brasileiro Comentado. 2. ed., 
atual. Rio de Janeiro : Record, 1959, v. IIV, p. 199-200). 
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destinada à punição dos crimes da Lei n. 4.898/65, a fim de que não haja mínimo 
espaço para a defesa da inserção deles no rol dos delitos submetidos à competência 
dos Juizados Especiais Criminais: tais crimes não são de menor potencial ofensivo, 
mas de realidade ofensiva máxima. Lembremos Afonso Arinos: "Sem respeito à pes
soa humana não há justiça e sem justiça não há Direito".82 

Insta ver, ainda, que tal como está hoje esquadrinhada, a brandura excessiva da 
pena prevista no artigo 6°, § 3°, alínea b, da Lei n. 4.898/98, chega mesmo a resplan
decer marcante ofensa ao princípio constitucional do devido processo. Como bem obser
va Luiz Flávio Gomes, "o legislador não pode transformar em 'processo devido' o que é, 
por natureza, arbitrário, desproporcional e indevido".83 Para tanto, como bem destaca 
o referido autor, torna-se imperioso que referentemente às disposições legais "o legisla
dor observe o valor justiça também no momento da construção dessas normas, de tal 
modo a impedir-lhe que crie um arbitrário e injusto conjunto normativo ('substantive 
process'). ( .. . ). O significado essencial do substantive process of law (aspecto material) 
previsto no art. 5° da CF consiste em que todos os atos públicos devem ser regidos pela 
razoabilidade e proporcionalidade, incluindo-se primordialmente a lei, ( ... ). O princípio 
do devido processo, sob este prisma substancial, como se vê, constitui valioso instru
mento de controle da atividade pública, principalmente da legislativa. A lei deve ser 
elaborada não só consoante o devido procedimento legislativo (aspecto formal), senão 
sobretudo conforme o valor 'justiça' (aspecto substancial). Uma lei que não atenda a 
razoabilidade (reasonableness) é inconstitucional, por ferir a cláusula do due process". 84 

7. CONCLUSÃO OBJETIVA E SíNTESE DOGMÁTICA DAS PROPOSiÇÕES 

Ao final, calha oportuna a lembrança de Tocqueville quando dizia, na Segun
da Parte de sua gloriosa obra, mais precisamente em seu capítulo IX, acerca "da 
influência das leis sobre a manutenção da república democrática".85 Se, como exaus
tiva e indubitavelmente demonstrado, a Lei n. 4.898/65 é dotada de graves distorções 
do ponto de vista punitivo (as quais chegam a ser comprometedoras da efetividade do 
status democrático, hodiernamente proclamado desde a sede constitucional), só nos 
resta - para a justa manutenção dessa concepção de governo tão cara à toda sociedade 
- Apresentar as seguintes proposições: 

a) É necessária, a incidir sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a ocorrência de 
uma urgente reforma legislativa predisposta a elevar a pena prevista em seu artigo 6° 

82 FRANCO, Monso Arinos de Mello. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. Rio de Janeiro: 
Forense, 1958, v. I, p. 188. 

83 GOMES, Luiz Flávio. O Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Human os e o Direito 
Brasileiro. Coordenação Luiz Flávio Gomes, Flávia Piovesan. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000. Vários Colaboradores, p. 185. 

84 GOMES, Luiz Flávio. Op. cit., p. 185 usque 187 - sem omissões no original. 
85 TOCQUEVILLE, Aléxis de. A Democracia na América - Livro I: Leis e Costumes. Trad. de 

Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 337. 
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§ 3° alínea b, como forma de se evitar impunidade à ofensa de bens jurídicos tão 
caros à estrutura fundamental do Estado Democrático de Direito: seja pela facilida
de com que tais crimes são atingidos pela prescrição penal, seja pela 
desproporcionalidade existente entre a lesividade social da condutas criminosas e a 
tíbia reação da ordem jurídica advinda da aplicação de tal norma; b) A redação do 
preceito secundário estabelecido no artigo 6° § 3°, alínea b, da Lei n. 4.898/65 deve 
ser remodelada, de modo a atender ao princípio da proporcionalidade e à racionalidade 
e coerência do sistema penal, passando à seguinte redação: "detenção, de 06 (seis) 
meses a 02 (dois) anos, sem prejuízo das sanções correspondentes às infrações penais 
correlatas à prática do abuso de autoridade"; c) É imperiosa a retirada definitiva dos 
crimes do abuso de autoridade da competência dos JECrim 's. Urge, pois, o acrésci
mo de um § 6°, ao artigo 6° da Lei n. 4.898/65, com a seguinte redação: "Os crimes 
previstos nesta lei não se processam perante o Juizado Especial Criminal, vedada a 
proposta de transação penal a quem praticar ou de qualquer forma concorrer para a 
prática das condutas previstas nos artigos 3° e 4° desta lei." 

Posto isso, sabedores q e agora somos de toda a gravidade do quadro e da 
imperiosidade da tentarmos sua reversão, só nos cabe recordar as palavras de Ruiz 
Funes: "Todo jurista é agora um beligerante na defesa do Direito contra a brutalida
de, a opressão, a barbárie, ou um desertor destes deveres em frente ao inimigo".86 

86 Apud SALGADO, J. A.César. A. Sobrevivência do Direito. In: Estudos de Direito e Processo Penal 
em Homenagem a Nelson Hungria. Rio de Janeiro: Forense, 1962, p. 461. 
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INTRODUÇÃO 

A corrupção não é novidade na Administração Pública brasileira, o País con
vive com este flagelo desde o seu descobrimento. Este mal não é exclusividade naci
onal, pois atos de improbidade administrativa sempre ocorreram ao longo da história 
humana, desde os mais remotos tempos.2 

Embora não seja tema recente, a preocupação com a corrupção e a improbidade 
aumentou muito nos últimos tempos, passando no Brasil a ser um dos principais 
temas políticos.3 Não se pode deixar de admitir que dentre as principais causas do 
aumento da discussão sobre a corrupção no País estão a atuação do Ministério Públi
co e a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92), pois estes dois fatores 
têm sido responsáveis por levar ao Poder Judiciário fatos e pessoas que até pouco 
tempo estavam fora do alcance da Justiça. 

Qyando de sua promulgação, a preocupação era de que a Lei n. 8.429/ 92 
viesse a não ter eficácia social, tal qual a Lei Bilac Pinto (Lei n. 3.502/58), a Lei 
Pitombo-Godoi Ilha (Lei n. 3.164/57) e a Lei n. 1.079/50 (Lei dos Crimes de R espon
sabilidade). Porém, passados alguns anos de sua entrada em vigor, já se pode consta
tar que a Lei de I mprobidadeAdministrativa tornou-se o principal instrumento de comba
te à corrupção no País. 

Tese apresentada originalmente na Área Cível e Especializada, e aprovada na Plenária Final, por 
maioria, como Proposição Legislativa. 

1 Os autores são promotores de justiça do Estado do Paraná. O primeiro atua como substituto de 
segundo grau e a segunda na Promotoria de Inquéritos Policiais. 

2 Sobre histórico da corrupção nos países latino-americanos, nos Estados Unidos da América do Norte 
e no Brasil, consultar PINTO, Francisco Bilac Moreira., Enriquecimento Ilícito no Exercício de 
Cargos Públicos. Rio de Janeiro: Forense, 1960, p. 21-57. Também MARTINS JÚNIOR, Wallace 
Paiva. Probidade Administrativa, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 1-6. 

3 LOPES, Maurício Antônio Ribeiro. Ética Na Administração Pública. São Paulo: Revista dos Tribu
nais, 1993, p. 11 e 60-61. MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva, citando Caio Tácito, Probidade 
Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 5. 
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1. No Brasil, o combate judicial aos atos de corrupção e improbidade foi inici
almente entregue ao Direito Penal.4 Porém, o Direito Penal mostrou-se incapaz de 
buscar com eficiência a total responsabilização aos agentes que cometem tais delitos. A 
uma, porque seu sistema prescricional, com retorno da contagem após o recebimento 
da denúncia e com aplicação da prescrição retroativa, deixa muitos destes crimes impu
nes; a duas, porque os corrupto geralmente ostentam boas circunstâncias judiciais, o 
que propicia penas baixas; a três, porque a investigação deste tipo de crime é complexa 
e difícil, o que faz retardar a aplicação da lei; a quatro, porque o processo penal não 
apresenta instrumentos de celeridade, como o julgamento antecipado da lide, e propi
cia inúmeras oportunidades para procrastinar o feito; a cinco, porque a execução penal 
propicia a suspensão de penas ou aplicação de penas em regime aberto ou em liberdade. 
Assim, conjugando-se todos este motivos, a maioria dos processos acaba em prescrição 
retroativa, o que significa impunidade. Os poucos processos que escapam da prescrição 
acabam tendo aplicação de penas executados em liberdade (sursis, regime aberto ou 
restritivas de direitos), o que também acaba significando impunidade. 

Em razão desta insuficiê ncia do Direito Penal para lidar com a corrupção, 
houve a premente necessidade de outro tipo de combate judicial a tais crimes. 

A primeira referência de combate judicial não criminal aos atos de corrupção 
foi a segunda parte, do § 31, do artigo 141, da Constituição Federal de 1946. A 
legislação infraconstitucional integradora deste dispositivo só veio no final da década 
de 1950, foi a Lei n. 3.164/57 (Lei Pitombo-Godói Ilha), logo substituída pela Lei n. 
3.502/58 (Lei Bilac Pinto). Contudo, como já referido, estas leis 'não tiveram eficácia 
social,5 basicamente pelos seguintes motivos: falta de imposição de sanções na Lei n. 
3.502/58 para os casos de enriquecimento ilícito, além do seqüestro e da perda dos 
bens; restrição da Lei n. 3.502/58 apenas aos casos de enriquecimento ilícito; influ
ência do período de exceção vigente entre 1964 e 1978, que oferecia meios sumários, 
se bem que nem sempre isentos, de combate aos atos de corrupção;6 uso político da 
ação popular/ custo da ação popular que, embora isenta de custas judiciais, sempre 
necessita de outros gastos; falta de legitimidade ativa do Ministério Público para 
propositura das ações civis de combate à corrupção, a qual somente existiu no curto 

4 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 157. 
5 Curiosamente, a Lei Bilac Pinto só foi lembrada quando foi revogada, pois só depois da edição da Lei 

n. 8.429/92 é que se comentou sobre a mesma, até como registro histórico dos antecedentes da Lei de 
Improbidade Administrativa. 

6 Não só pela falta de liberdade em se tomar medidas desta natureza, como porque à época floresceram 
atos que traziam disposições visando o combate à corrupção, como o Ato Institucional n. 5/68, o 
Decreto-Lei n. 359/68, o Ato Complementar n. 42/69 e o Ato Institucional n. 14/69, que, como 
medidas de força, impunham restrições de direitos e privação de bens, independentemente do crivo 
jurisdicional, bem como que estavam sujeitas a uma investigação sumária pela Comissão Geral de 
Investigação (CGI) do Ministério da Justiça. Sobre o assunto: MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. 
Probidade Administrativa, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 157-159. 

7 Sepúlveda Pertence, citado por VlGLIAR, José Marcelo Medeiros. A Legitimação do Ministério 
Público para a Defesa do Patrimônio Público, p. 631. 
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período de vigência da Lei Pitombo-Godoi Ilha, entre 1° de junho de 1957 e 21 de 
dezembro de 1958, pois a legitimidade ativa do Ministério Público foi revogada pela 
L ei Bilac Pinto. 8 

Com a Constituição Federal de 1988 o combate judicial não criminal aos atos 
de corrupção ganhou impulso, pois: a ação popular passa a ter nova dimensão, po
dendo atacar também atos ofensivos à moralidade administrativa, independentemente 
da lesividade econômica (artigo 5°, LXIII); o princípio da moralidade adquire auto
nomia em relação ao princípio da legalidade (artigo 37); é consignada a legitimidade 
ativa do Ministério Público para ação civil pública em defesa do patrimônio público 
e outros interesses difusos e coletivos (artigo 129, III); e, é prevista a edição de lei 
para regulamentar a definição e punição dos atos de improbidade administrativa 
(artigo 37, § 4°) . Estes dois últimos tópicos foram os que mais impulsionam o com
bate à corrupção no Brasil, levando-o a patamares nunca antes imaginados, pois fatos 
e pessoas que estavam fora do alcance da Justiça passaram a ser trazidos à apreciação 
do Poder Judiciário. 

Em 2 de junho de 1992, o combate judicial não criminal dos atos de corrupção 
tem significativo impulso, com a edição da Lei n. 8.429/92, que regulamentou o § 
4°, do artigo 37, da Constituição Federal, definindo os atos de improbidade admi
nistrativa e as sanções aplicáveis à sua prática, além de outras regras. Esta lei teve 
alcance muito maior que a Lei Pitombo-Godói Ilha e Lei Bilac Pinto, pois não se 
restringiu aos atos que importam em enriquecimento ilícito, pois classificou os atos 
de improbidade administrativa em três espécies: os que importam em enriquecimen
to ilícito (artigo 9°), os que causam prejuízo ao erário (artigo 10) e os que atentam 
contra os princípios da Administração Pública (artigo 11). Especialmente com a 
previsão do artigo 11 resolveu-se um grande problema, na medida em que puderam 
ser punidos agentes públicos que praticavam atos muitas vezes causadores de grande 
indignação, mas que não importavam em enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erá
rio. Outro avanço foi a previsão de sanções não criminais9 realmente eficazes, pois 

8 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva, citando BERNARDI, Ovídio e PINTO, Francisco Bilac 
Moreira., sustenta que após a Lei n. 3.502/58, o Ministério Público tinha legitimidade para propor 
ação de seqüestro e perda de bens de agentes públicos que se haviam enriquecido ilicitamente MARTINS 
JÚNIOR, Wallace Paiva, Probidade Administra tiva, São Paulo: Saraiva, 2001, p. 163, nota 12. 
Pensa-se não ser correta esta posição, a uma porque a Lei n. 3.502/58 regulou totalmente a matéria 
da Lei n. 3.164/57; a duas porque, caso não se entenda que a Lei n. 3.164/57 foi ab-rogada, apenas os 
artigos 3° e 4° sobreviveram, pois os artigos 1 ° e 2° tratavam de tema inteiramente regulado pela Lei 
n. 3.502/58; a três porque o artigo 5°, §§ 1° e 2°, da Lei n. 3.502/58, é conflitante com o artigo 1°, § 
2°, da Lei n. 3.164/57, pois ambos regulavam a legitimidade ativa e o faziam de modo diverso, de 
forma que sendo da mesma hierarquia, prevalece o posterior. Então, a Lei n. 3.502/58 revogou a 
legitimidade do Ministério Público para ação civil de seqüestro e perdimento de bens de pessoas que 
se enriquecessem ilicitamente por abuso de cargo ou função. Restou à Instituição apenas a legitimação 
na esfera penal, como regulado pela Lei n. 3.240/41. 

9 A doutrina, praticamente à unanimidade considera que as sanções previstas na Lei n. 8.429/92 não 
tem natureza criminal. Neste sentido: MElRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasilei
ro, 25. ed., São Paulo: Malheiros ed., 2000, p. 458. RUY, Alberto Gatto. A Atuação do Ministério 
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além do ressarcimento do dano e da devolução da quantia referente ao enriqueci
mento ilícito, o artigo 12 catalogou ao ímprobo sanções de perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos, proibição de contratar com o Poder Público e rece
ber incentivos ficais e creditícios, além de multa significativa (artigo 12). Ficou pa
tenteado que poderiam ser sujeitos ativos do ato de improbidade administrativa quais
quer agentes públicos, inclusive os agentes políticos, não apenas barnabés, bem como, 
em co-autoria, terceiros que se beneficiem do ato de improbidade, induzam ou con
corram para sua prática, além de empregados ou dirigentes de entidades que recebam 
subvenção, benefício ou incent ivo do Poder Público (artigos 1°, 2° e 3°). Além 
disso, foi reforçada a legitimidade ativa do Ministério Público (artigo 17), foi con
signada a possibilidade de medidas cautelares de afastamento do agente público, de 
indisponibilidade e arresto 10 de bens (artigos 7°, 16 e 20, parágrafo único), bem 
como deixou-se claro que a ação independe da efetiva ocorrência de dano econômico 
ou da aprovação ou rejeição de contas pelos Tribunais de Contas (artigo 21). 

2. Por todo este aparato, foi a partir da Lei de Improbidade Administrativa que 
o ordenamento jurídico brasileiro passou a dispor de um instrumento realmente 
eficiente contra a corrupção, pois, ao contrário da ação penal, não se conta a prescri
ção depois de ajuizada a demanda; se tem a possibilidade de julgamento antecipado 
da lide, evitando-se instrução desnecessária; e não as sanções são sempre efetivas. E, 
exatamente por isso, é somente depois da Lei de Improbidade Administrativa que 
controle jurisdicional aos atos de corrupção passa a ser realmente utilizado no Brasil, 
pois após a edição Lei n. 8.429/92 houve um significativo aumento da propositura 
de demandas visando o combate aos atos de corrupção. 

Assim, embora de forma ínfima se considerada a enormidade de atos de 
improbidade existentes no Brasil, os primeiros golpes na corrupção começaram a 
aparecer e surtir efeitos positivos, com maus políticos afastados de seus cargos, tendo 
direitos políticos suspensos e bens seqüestrados; sendo condenados à recomposição 
do erário e multas; bem como impedindo a continuidade de carreiras públicas de 
corruptos e impondo a recomposição de ao menos um pouco do muito que foi 
indevidamente retirado dos cofres públicos. 

Público Em Face da Lei n. 8.429/92 (Lei Anticorrupção), RevistaJustitia n. 55 (161), São Paulo, 
1993, p. 59. SILVA, José Monso d· . Curso de Direito Constitucional Positivo, 9. ed., São Paulo: 
Malheiros, 1993, p. 572. FARIA, Plácido Serra. Agentes Públicos - Enriquecimento Ilícito - San
ções - A Importância da Lei n. 8.429/92 e o Papel do Ministério Público. Revista Ciência Jurídica n. 
47,1992, p. 325. FERNANDES, Flávio Sátiro. Improbidade Administrativa. Revista de Direito 
Administrativo, n. 210, Rio de Janeiro, 1997, p. 177. OSÓRIO, Fábio Medina. Observações Sobre 
Improbidade dos Agentes Públicos à Luz da Lei 8.429. RT n. 740, São Paulo, 1997, p.109-111. 
PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Fernado Elias; FAZZIO JÚNIOR, Waldo. Improbidade 
Administrativa, São Paulo: Atlas, 1996, p. 122. SMANIO, Gianpaolo Poggio; EVANGELISTA 
DE JESUS, Damásio. Responsabilidade Penal e Administrativa de Prefeitos Municipais, Revista 
Consulex, v. 1, n. 8, 1997, p. 26. 

10 Embora o artigo 16 fale em seqüestro de bens, na verdade se trata de um arresto, uma vez que não se 
esta diante de bens sobre os quais penda litígio entre autor e réu, mas tão somente diante de bens 
necessários para garantir a efetividade de decisão condenatória. 
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Então, sem quaisquer dúvidas, pode-se afirmar categoricamente que a Lei de 
Improbidade Administrativa constitui o principal e único instrumento ificiente de combate 
à corrupção existente no País. 

3. Diante dos primeiros resultados positivos no combate à corrupção, a reper
cussão social chegou a tal ponto que a imprensa e a população em geral, que antes 
desconheciam o Ministério Público e suas funções, passaram a conhecê-lo e respeitá
lo, mas também a cobrar-lhe ações, a exigir que os casos de atos de improbidade 
administrativa fossem investigados e levados a julgamento pelo Poder Judiciário. 

Todavia, em razão dos primeiros golpes sofridos pela corrupção, a reação não 
tardou. A atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário no enfrentamento 
dos atos de improbidade administrativa, ainda tímida em face ao gigantismo do mal, 
foi suficiente para incomodar vários setores da vida político-social brasileira que re
solveram buscar medidas visando bloquear a Lei de Improbidade Administrativa, im
pedindo, ou pelo menos prejudicando, a ação do Ministério Público e do Poder 
Judiciário no combate à corrupção. 

3.1. A primeira medida foi o Projeto de Lei n. 2.961/97, de iniciativa do 
Governo Federal. Este Projeto de Lei visa: a) caracterizar como abuso de autoridade 
condutas como instaurar inquérito civil, policial ou administrativo ou propor ação de 
natureza civil, criminal ou de improbidade, com propósito de perseguição, ou para satisfazer 
simples sentimento pessoal ou convicção política; manifestar o magistrado, o membro do 
Ministério Público, o membro de Tribunal de Contas, a autoridade policial ou a autoridade 
administrativa, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre investigação, inquérito 
ou processo, ou revelar ou permitir que cheguem ao conhecimento de terceiros fatos ou infor
mações de que tenha ciência em razão do cargo e que violem o interesse público e o sigilo legal, 
a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas; b) atribuir foro privilegiado 
para algumas autoridades nas ações de improbidade administrativa. 

Como se percebe, a caracterização das condutas acima elencadas como abuso de 
autoridade tem o propósito de intimidar membros do Ministério Público a instaurar 
inquéritos civis e promover ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, 
bem como tem o desiderato de intimidar membros do Ministério Público e do Poder 
Judiciário a divulgarem informações sobre casos de corrupção, obrigando a tratar estas 
ações como segredo de justiça. Ademais, é importante salientar que enquanto as pesso
as expostas na imprensa, inclusive através de programas e matérias policiais chocantes,11 
eram somente aquelas sem expressão política e econômica não houve qualquer preocu
pação em conter a imprensa, o exibicionismo de membros do Ministério Público ou a 
banalização de inquéritos policiais ou ações penais, mas quando pessoas até pouco tempo 
inatingíveis pela lei e pela Justiça começam a ser processadas por atos de improbidade 
há este tipo de preocupação. Outrossim, é interessante é que aqueles que tanto criticam 
o Ministério Público e o Poder Judiciário simplesmente por divulgar dados públicos de 

11 Qyem não viu jornais ou programas policiais de rádio e televisão onde supostos criminosos são 
colocados em frente a painéis com símbolos policiais e são xingados de "monstros de ta11ugar" ou de 
algo semelhante. 
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investigações ou ações judiciais, nada falam quando as CPls revelam em rede nacional 
de televisão dados cobertos por sigilo legal, como o sigilo bancário. 

O estabelecimento de foro privilegiado nas ações de improbidade administra
tiva foi justificado como medida de isonomia com os processos criminais, mas a 
verdade é que esta previsão dificultaria em muito a propositura de ações de 
improbidade. Primeiro, porque causaria um efeito fonil, ao represar a atribuição e a 
competência nas mãos de poucas pessoas, o que implicaria em dificuldade na apura
ção de casos de corrupção, pois estas autoridades não conseguiriam dar vazão a de
manda. Segundo, porque esta concentração faria aumentar a pressão política sobre 
estas autoridades. Terceiro, porque a distância dos fatos e a falta de vocação dos 
Tribunais para instrução aume taria em muito a dificuldade na coleta das provas. 

Este Projeto de Lei foi aprovado na Câmara dos Deputados e atualmente está 
no Senado Federal, com a numeração PLC 65/99, reunido com vários projetos se
melhantes, sendo ainda hoje uma ameaça à eficiência do combate aos atos de corrupção. 

3.2. A segunda medida, também de iniciativa do Governo Federal, foi a cha
mada Lei da Mordaça. Como se sabe, por ocasião da Reforma do Poder Judiciário em 
1998, através de uma Proposta de Emenda Constitucional, tentou-se emplacar re
gras idênticas às do Projeto de Lei n. 2.961/97. 

Felizmente, o tema chamou a atenção da opinião púbica e da imprensa, ha
vendo grande mobilização em oposição a tal intenção. Assim, graças à pressão popu
lar e da imprensa, a chamada L ei da Mordaça não foi aprovada. 

3.3. A terceira, e mais violenta destas medidas, veio em 29 de dezembro de 
2000, às vésperas do recesso parlamentar e das férias forenses, junto com a trigésima 
quinta reedição da Medida Provisória n. 2.088. Através desta Medida Provisória, o 
Governo Federal: a) caracterizou como ato de improbidade instaurar temerariamente inqu
érito policial ou procedimento administrativo ou propor ação de natureza civil, criminal ou de 
improbidade atribuindo a outrem foto que sabe inocente; b) acrescentando os parágrafos ao 
artigo 17 da Lei n. 8.429/92, criou antes do recebimento da ação por ato de improbidade um 
procedimento prévio, no qual notifica-se o requerido para apresentar resposta antes do recebi
mento da ação, decidindo-se, depois, se a ação é ou não recebida; c) recebida a ação, no prazo 
da contestação, o réu poderia, através de uma "reconvenção", suscitar a improbidade do agente 
que propôs a ação; d) quando a imputação fosse considerada manifestamente improcedente o 
juiz ou tribunal condenaria, nos próprios autos, a pedido do réu, o agente que propôs a ação ao 
pagamento de uma multa de até R $ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). 

A intenção foi conter o n ' mero de ações de improbidade administrativa. Este 
escopo está claro tanto pelo conteúdo das normas, como pelas justificativas apresen
tadas, onde constam expressões como "exibicionismo de alguns membros do Minis
tério Público" e "banalização da ação de improbidade administrativa". Tais justifica
tivas, além de não ser verdadeiras, 12 não têm o condão de embasar as normas constan-

12 Em primeiro lugar, porque não se tem verificado o tal exibicionismo de membros do Ministério 
Público em quantidade que chegue a preocupar. Em segundo lugar, porque não existe nenhuma 
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tes da Medida Provisória, pois eventual exibicionismo de membros do Ministério Público 
ou suposta banalização no uso da ação de improbidade administrativa jamais poderiam 
dar ensejo à legislação dificultando o combate à corrupção, a menos que se considere 
exibicionismo de membros do Ministério Público ou banalização da ação de improbidade 

administrativa algo mais grave que a própria corrupção. 
Tal qual a L ei da Mordaça, esta Medida Provisória causou indignação do Mi

nistério Público , da imprensa e da sociedade, que procuraram mostrar sua 
inconstitucionalidade e inconveniência. Diante da reação, o Governo Federal voltou 
parcialmente atrás e, a partir da 36a reedição da citada medida provisória, retirou os 
pontos mais críticos, mas insistiu no procedimento diferenciado para a ação de 
improbidade, o chamado juízo de prelibação. Comparadas ao texto de 29 de dezem
bro de 2000, as novas reedições são menos graves, mas esta Medida Provisória, que 
ainda continua em vigor por força da Medida Provisória n. 2225-45/02, traz sérios 
entraves ao combate à corrupção. 

Com efeito, após a instituição do juízo de prelibação a quase totalidade das 
ações de improbidade não vence a fase de recebimento antes de um ano. 13 Portanto, 
é fácil perceber que as modificações no processamento da ação de improbidade, 
introduzidas pela Medida Provisória n. 2.088-35/00, ainda em vigor por força da 
Medida Provisória n. 2.225-45/02, trazem uma série de inconvenientes, dificultan
do o combate aos atos de corrupção e beneficiando os acusados da prática de atos de 
improbidade administrativa. Cabe destacar que nenhuma outra ação civil tem previ
são desta fase anterior ao recebimento da inicial, até porque, na fase do julgamento 
conforme o estado do processo, o processo civil possibilita a extinção do feito se não 
presentes os requisitos legais para seu prosseguimento. Então, pergunta-se: por que 
editar uma medida que importa em morosidade da Justiça, de modo a dificultar o 

"banalização da ação de improbidade". Aliás, quanto a este último aspecto, cabe salientar que existe 
sim "banalização da corrupção", pois, como dito, o número de ações de improbidade é muito menor 
que a quantidade de atos de corrupção, sendo os esforços do Ministério Público e do Poder Judiciário 
insuficientes para dar vazão a todos os casos de corrupção, de modo que o número de ações de 
improbidade é bem menor do que deveria ser. 

13 A própria lei já estabelece prazos superiores a 45 dias antes do recebimento da inicial, 15 para 
manifestação dos réus e 30 para decisão do juiz, o que deve ser somado aos prazos para o oficial de 
justiça e para movimentação processual, o que representaria pelo menos mais uns 30 dias, se não 
houver expedição de cartas precatórias, atingindo-se aí cerca 75 dias. Porém, como as ações de 
improbidade, em sua esmagadora maioria, têm vários réus e alguns com domicilio em outras Comarcas, 
pode-se acrescentar pelo menos mais 45 dias para cumprimento de precatórias ou dificuldade de 
notificação dos requeridos, quando já se chega a 120 dias. Como se trata de uma fase preliminar, antes 
do próprio recebimento da inicial, esta deveria deixar de ser recebida se os pedidos fossem teratológicos, 
de forma que o exame judicial nesta fase deveria ser perfunctório, mas não é o que vem ocorrendo, pois 
em geral os Magistrados tem aberto vistas ao autor logo depois da manifestação dos requeridos, o que 
representa mais prazos de movimentação dos cartórios, do oficial de justiça, do autor e do Juiz, 
podendo-se acrescentar aí, pelo menos, mais 30 dias, pelo menos, atingindo-se 150 dias. Em razão de 
feriados, volume de processos, deficiências estruturais da Justiça, dificuldades impostas pelos requeri
dos, dificuldades deste tipo de ação, normalmente estampada em processos muito volumosos, não é 
difícil dobrar este prazo, chegando-se, portanto, em um ano, como tem demonstrado a experiência. 
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combate à corrupção, quando se sabe que dentre os maiores problemas naClOnalS 
estão a corrupção, a impunidade e a morosidade da Justiça? 

Outrossim, além de absoluta inconveniência ao interesse público, as mudan
ças introduzidas na Medida Provisória n. 2.088-35 padecem de inconstitucionalidade, 
pois tal medida não obedece os requisitos do 62 da Carta Magna no concernente a 
relevância e urgência,14 além do que viola a independência funcional do Ministério 
Público, em face das ameaças que contém. Ademais, esta Medida Provisória foi 
várias vezes reeditada, como se o requisito da urgência fosse perpétuo e como se as 
medidas provisórias não convertidas em lei no prazo de trinta dias não perdessem a 
eficácia desde a publicação.15 

3.4. A quarta medida foi um ante-projeto de lei visando alterações nos artigos 8° 
e 9° da Lei n. 7.347/85, que disciplina o inquérito civil e a ação civil pública. Este ante
projeto pretendia transformar o inquérito civil num verdadeiro processo contraditóri016 

14 Não havia urgência porque modificações processuais não produzem efeitos imediatos, e urgente é 
excepcional e passageiro, de forma que só é configurado no momento em que produz efeitos, razão 
pela qual algo que só produz efeitos futuros, como normas processuais, não são medidas urgentes. 
Ademais, a Lei n. 8.429/92 já estava em vigor há mais de oito anos. Por outro lado, não existe urgência 
quando a matéria pode ser regulada pelo Congresso Nacional e, a toda evidência, nada havia a impedir 
que se esperasse o Congresso Nacional deliberar sobre o tema. De outra sorte, também não havia 
relevância, uma vez que esta se caracteriza por uma importância excepcional, diversa da normal 
comum a todas as mudanças legislativas. Convenha-se que modificar normas processuais em vigor há 
mais de oito anos não é matéria excepcionalmente importante. Ora, se a matéria regulada na Medida 
Provisória n. 2.088, no concernente a improbidade administrativa, não era excepcional nem urgente, 
sua regulação por medida provisória é inconstitucional. Sobre requisitos da urgência na medida 
provisória: ÁVILA, Humberto Bergmann. Medida Provisória na Constituição de 1988, Porto Ale
gre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 1997, p. 50, 60, 82-83 e 88. CLÉVE, Clémerson Merlin. As 
Medidas Provisórias e a Constituição Federal/88, Curitiba: Juruá, 1991, p. 54-55. 

15 Admitir a reedição de medida provisória não convertida em lei é não dar eficácia jurídica à expressão 
"perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta dias". Como 
citado, pelo princípio da máxima el:etividade, não há vocábulo constitucional sem o condão de produ
zir efeitos jurídicos, e, na interpretação de uma norma constitucional deve-se conferir o sentido que 
mais eficácia lhe dê. Sobre o princípio da máxima efetividade: CANOTILHO,José Joaquim Gomes 
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2. ed., Coimbra: Almedina, 1998, 1097. BARRO
SO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1999, p. 130 
e 235, inclusive nota 230. BASTOS, Celso Ribeiro. Direito Constitucional. 12. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1990, p. 99-100. Sobre a impossibilidade de reedição de medida provisória não convertida em 
lei no praw de trinta dias: ÁVILA, Humberto Bergmann. (Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Ed., 
1997, p. 89-91). 

16 Ressalta-se que, diferentemente de outros procedimentos administrativos, o inquérito civil não visa a 
punição de pessoas ou a resolução de conflitos, mas unicamente colher elementos de convicção para o 
Ministério Público saber se é ou não caso de ajuizar uma ação civil pública. No inquérito civil não há 
lide ou litigantes, de maneira que ão é um procedimento contraditório, mas inquisitório. Não sendo 
um procedimento contraditório, ao inquérito civil não se aplicam as garantias do contraditório e da 
ampla defesa, até porque as provas produzidas no seu bojo hão de ser expostas ao contraditório e a 
ampla defesa durante o trâmite de eventual ação civil pública, esta sim sujeita às referidas garantias 
constitucionais. Realçando as características de procedimento inquisitório do inquérito civil, são as 
lições da doutrina: MAZZILLI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em]uízo. 9. ed., São 
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que dificilmente chegaria ao fim, inviabilizando por completo qualquer investigação 
sobre casos de corrupçãoY 

O curioso é que o inquérito policial, que é obviamente mais gravoso que o 
inquérito civil, não foi objeto da mesma insurgência quanto a sua falta de regula
mentação ou a condutas investigativas nele levadas a efeito. 

Segundo informações da CONAMP este ante-projeto não foi adiante. 
3.5. A quinta medida, que simboliza represália à atuação do Ministério Pú

blico no combate à corrupção, foi o requerimento de instalação de uma CPI do 
Ministério Público, feito pelo deputado federal José Janene. Na justificativa consta 
que: "com base nos elementos de prova produzidos única e exclusivamente pelo pro
motor de justiça, inicia-se uma ação civil pública, na qual, liminarmente, se requer a 
indisponibilidade de bens do acusado, a quebra de seus sigilos telefônico, bancário e 
fiscal, em suma, promovem uma completa devassa na vida do investigado, sem que 
este tenha a menor chance de defesa.".18 

Paulo: Saraiva, 1997, p. 121. CARVALHO FILHO. José Dos Santos. Ação Civil Pública, comen
tários por artigo. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, p. 173-176. BURLE FILHO,José Emmanuel. 
A Natureza do Inquérito Civil, como Atribuição Constitucional do Ministério Público, in: Revista 
Justitia n. 165, 1994, p. 34-36. NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade, 3. ed., São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 80. Igualmente, a jurisprudência: Acórdão unânime da 6a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no julgamento do agravo de 
instrumento n. 76.035-8, proveniente da 3a Vara Cível de Londrina, Rel. Des. Antônio Lopes 
Noronha. Decisão unânime da 1 a Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferida no recurso 
ordinário de mandado de segurança (1996/0042888-3), em 12/06/1997, Rel. Min. Milton Luiz 
Pereira, publicado no DJ de 03/11/1997, p. 56217, e, na RST], vol. 12, p. 62. 

17 Este ante-projeto, dentre outras normas, previa: 1) O1te o inquérito civil só seria instaurado pelo 
Procurador-Geral, embora tivesse a previsão de um procedimento preparatório, a ser instaurado por 
qualquer membro do Ministério Público. Isto, além de inconveniente, é inconstitucional. É que, se 
somente o Procurador-Geral poderia instaurar inquérito civil, teria ele a faculdade de avocar o proce
dimento preparatório para analisar se seria caso de instaurar inquérito civil, tolhendo assim a indepen
dência funcional dos membros do Ministério Público. 2) O1te o inquérito civil seria distribuído por 
sorteio a um dos membros do Ministério Público que atuassem junto ao foro competente para julgar 
eventual ação civil pública e que só poderia atuar no inquérito civil e, na ação civil pública que dele 
decorrer, o membro do Ministério Público escolhido na distribuição, sendo que para atuação conjunta 
de mais de um membro do Ministério Público haveria necessidade de pedido ao Procurador-Geral, 
justificando a complexidade da questão. Estas regras impediriam a criação de Promotorias 
Especializadas, as quais podem ter mais de um membro do Ministério Público e não estão vinculados 
a nenhum Juízo específico, até porque a divisão funcional do Ministério Público não há de ser, 
necessariamente, coincidente com a do Poder Judiciário. 3) O1te da instauração do inquérito civil ou 
do procedimento preparatório caberia recurso com efeito suspensivo, no prazo de dez dias, contados 
da data da ciência do ato pelo interessado, ao Conselho Superior do Ministério Público, que poderia 
adequar o âmbito de apuração ou determinar o seu arquivamento. Esta disposição, a toda evidência, 
causa vários inconvenientes, a começar por transformar o inquérito civil num processo contraditório 
que levará anos para terminar, além de inviabilizá-lo completamente como investigação de atos 
complexos que muitas vezes exige sigilo. Ademais, tal previsão implica em interferência na autonomia 
funcional dos membros do Ministério Público, pois teriam o exercício de suas funções institucionais 
tolhidas pelo Conselho Superior da Instituição. 

18 Como noticiado no Jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, dia 30 de março de 2001, p. 10. 
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Ora, qualquer pessoa quando propõe uma ação judicial usa exclusivamente as 
provas que recolhe, sem consultar a parte requerida, nada havendo de anormal neste 
fato . As medidas liminares, como seqüestro e indisponibilidade de bens, são decreta
das pelo Poder Judiciário, não pelo Ministério Público, que só as requer como qual
quer outra parte postulante na Justiça, as quais são deferidas pelo Poder Judiciário 
segundo os ditames do ordenamento jurídico, e se assim não for, existem os recursos 
cabíveis para conter qualquer excesso. Portanto, as justificativas de tal requerimento 
são absurdas. 

3.6. A sexta medida é a Reclamação n. 2.138-6, ajuizada pela União Fe
deral no Supremo Tribunal F ederal, insurgindo-se contra decisão do MM. Juiz 
da 14a Vara Federal de Brasília, que condenou por improbidade administrativa 
o então Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia. Como noticiou o Jornal 
Folha de São Paulo de 14 de setembro de 2001, o STF concedeu liminar sus
pendendo a sentença. Esta decisão abriria caminho para nova interpretação da 
Lei n. 8.429/92, no sentido de que: a) seria reconhecido foro privilegiado nas ações 
de improbidade administrativa, tal qual já se tentara pelo Projeto de Lei n. 2.961/ 
97, de iniciativa do Governo Federal; b) pior, a lei de improbidade administrativa 
não seria aplicada a agentes políticos, ficando reservada apenas a servidores públicos 
comuns. 

Segundo tal decisão, aos agentes políticos, quando praticassem atos de 
improbidade, responderiam apenas por crimes de responsabilidade, com base na Lei 
n. 1.079/50, que ao longo do tempo se mostrou sem eficácia social. 

Ora, os artigos 1° e 2° da Lei n. 8.429/92, em absoluta sintonia com o 
artigo 37, § 4°, da Constituição Federal, deixa claro que as sanções nela pre
vistas são aplicáveis a qualquer espécie de agentes públicos, inclusive agentes 
políticos. Ademais, se a Lei de Improbidade Administrativa não for aplicável a 
agentes políticos destinar-se-á exclusivamente a punir os chamados barnabés, 
caindo sua aplicação no ridículo, deixando de ser o principal instrumento de 
combate à corrupção, para ser instrumento de dissimulação de aplicação do 
Direito, pois enquanto os grandes responsáveis pela corrupção ficam fora do 
alcance da Justiça, atingidos apenas pela incipiente Lei n. 1.079/50 e pela 
ineficácia do Direito Penal, os bagrinhos são punidos com base na eficiente Lei 
n. 8.429/92, o que é um absurdo . 

Esta reclamação ainda pende de julgamento no STF, mas cabe registrar 
que não tem efeitos erga omnes, de modo que se espera uma postura firme do 
Ministério Público e do Poder Judiciário em repelir tal argumentação nos casos 
concretos. 

3.7. A sétima medida foi a Lei n. 10.628/02, que pretendeu estabelecer o 
foro privilegiado para as ações de improbidade administrativa. 

Como destacado acima, o foro privilegiado nas ações de improbidade admi
nistrativa não atende o interesse público, representa retrocesso no combate à corrupção 
no País, pois cria enormes dificuldades no processamento da principal medida de 
combate à corrupção. Além de não atender o interesse público, a Lei n. 10.628/02 
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padece de inconstitucionalidade, 19 como vem sendo reconhecida pelos principais tri
bunais do País.2o 

3.8. A oitava medida é a PEC n. 358/05, apensa à PEC n. 377/05, prevendo 
na reforma do Poder Judiciário o foro privilegiado para as ações de improbidade 
administrativa. 

Esta PEC ainda tramita no Congresso Nacional, tendo parecer favorável do 
relator em 14 de junho de 2005, sendo um risco para a eficiência das ações de 
improbidade administrativa, em face do já comentado quanto ao estabelecimento do 
foro privilegiado. 

4. Passados mais de quinze anos da Lei n. 8.429/92 se pode dizer que nunca 
se fez tanto no combate aos atos de corrupção e isso se deve, basicamente, à sua 
edição. Porém, o progresso atingido é ainda insuficiente diante da quantidade de 
atos de corrupção existentes no País. 

Porém, são perceptíveis as ameaças de que todo o progresso obtido nos últimos 
quinze anos seja soterrado, em face da existência de medidas tendentes a abolir, ou 
pelo menos dificultar, o uso do principal instrumento de combate à corrupção, a Lei 
de Improbidade Administrativa. 

Portanto, considerando que um dos maiores problemas do Brasil é a corrupção, 
o seu combate deve ser sempre estimulado, nunca inibido, razão pela qual se faz 
necessário a adoção de medidas que visem preservar o principal instrumento de com
bate à corrupção, a Lei de Improbidade Administrativa. Isso implica na necessidade do 
imediato repúdio às atitudes tendentes a dificultar as ações de improbidade adminis
trativa, bem como tomando-se providências para afastar todas as medidas que visam 
inibir o combate aos atos de corrupção e improbidade administrativa. 

19 Os motivos da inconstitucionalidade da Lei n. 10.628/02 são vários: 1) A legislação infraconstitucional 
não tem atribuição para ampliar a competência do STF e do STJ, pois tais competências devem ser 
fixadas exclusivamente na Carta Magna, como reconhecem CRETELLA JÚNIOR, José. Comen tári
os à Constituição de 1988, arts. 92 a 144, Rio deJaneiro: Forense, 1992. SILVA,José Monso da, Curso 
de Direito Constitucional Positivo, 18. ed., São Paulo: Malheiros, 2000, p. 64. 2) O foro privilegiado é 
regra excepcional, devendo as normas que o prevêem ser interpretadas restritivamente, conforme ensina 
FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito, T écnica, Decisão, Domina
ção. 2. ed., São Paulo: Atlas, 1994, p. 295. 3) A Constituição Federal, em seu artigo 125, § 1°, 
estabeleceu caber às Constituições Estaduais disciplinar as competências dos Tribunais de Justiça, sendo 
vedada, destarte, à lei ordinária federal dispor sobre tal matéria, conforme JOSÉ CRETELLAJÚNIOR, 
Comentários à Constituição de 1988, arts. 92 a 144, Rio de Janeiro, Forense, 1992, p. 3276. 4) As 
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa não têm natureza criminal, conforme já ressal
tado acima, não fazendo sentido o estabelecimento de foro privilegiado para aplicação de penas não 
criminais, como reconhece o STF, Agravo Regimental em Pet. 1.738-2-MG, ReI. Min. Celso de 
Mello, RT 711/155. STJ, Petição 1143/DF, DJU 29/11/99, p. 00119. TJSC, Acórdão n. 6.024, da 4a 

Câmara Cível, proferido no MS n. 6.024, de 4/02/93 , reI. Des. Alcides Aguiar. 
20 Neste sentido TJPR, Órgão Especial, HC n. 137.187-1, originário de Curitiba, j. em 4/0412003, reI. 

Des. Leonardo Lustosa. TJPR, 3' Câmara Cível, Acórdão, Ação de Improbidade n. 135.998-6, 
oriunda de Guaratuba, j. em 13/05/2003, reI. Des. Regina Monso Portes. TJSP, 9a Câmara de 
Direito Público de Férias, Agravo de Instrumento n. 313.238-5/1000, originário de Dracena,julgado 
em 24/01/2003, reI. Antônio Rulli . 
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Diante do exposto, conclui-se a necessidade de: 
Concitar as principais lideranças políticas, a sociedade e a imprensa a lutar 

pela rejeição do estabelecimento do foro privilegiado para as ações de improbidade 
administrativa, previsto na PEC paralela da reforma do Poder Judiciário, pois difi
culta o combate aos atos de corrupção. 
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MOÇÃO 

Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministério público, em reu
nião plenária, deliberaram à unanimidade, encaminhar ao Congresso Nacional e ao 
Poder Executivo Nacional moção com as seguintes proposições, extraídas da tese 
apresentada por Paulo Roberto Santos Romero, promotor de justiça do Estado de 
Minas Gerais intitulada "abuso de autoridade: Crime Contra Os Direitos Huma
nos, Pena em Prol do Arbítrio", visando alterações legislativas: 

a) é necessária, a incidir sobre a Lei de Abuso de Autoridade, a ocorrência de 
uma urgente reforma legislativa predisposta a elevar a pena prevista em seu artigo 6°, 
§ 3°, alínea b, como forma de se evitar impunidade à ofensa de bens jurídicos tão 
caros à estrutura fundamental do Estado Democrático de Direito, seja pela facilida
de com que tais crimes são atingidos pela prescrição penal, seja pela 
desproporcionalidade existente entre a lesividade social das condutas criminosas e a 
tíbia reação da ordem jurídica advinda da aplicação de tal norma; 

b) a redação do preceito secundário estabelecido no artigo 6°, § 3°, alínea b, 
da Lei 4898/1965 deve ser remodelada, de modo a atender ao princípio da 
proporcionalidade e à racionalidade e coerência do sistema penal, passando à seguin
te redação: "detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, sem prejuízo das sanções 
correspondentes às infrações penais correlatas à prática do abuso de autoridade "; 

c) É imperiosa a retirada definitiva dos crimes do abuso de autoridade da 
competência dos JECrim's; urge, pois, o acréscimo de um § 6° ao artigo 6° da Lei 
4898/1965, com a seguinte redação: "Os crimes previstos nesta lei não se processam 
perante o Juizado Especial Criminal, vedada a proposta de transação penal a quem 
praticar ou de qualquer forma concorrer para a prática das condutas previstas nos 
artigos 3. o e 4. o desta lei." 

Belo Horizonte, 8 de novembro de 2005 
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Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, em reu
nião plenária, visando a preservação da eficiência da Lei de Improbidade Adminis
trativa, deliberaram o seguinte: 

10) Pela expedição de ofício à Presidência da República, instruído com a tese 
A necessidade de preservar a eficiência da Lei de Improbidade Administrativa, de autoria 
Mário Sérgio de Albuquerque Schimer e Carla Moretto Maccarini, Promotores de Justi
çalPR, solicitando apoio na luta contra a corrupção, com a tomada das seguintes 
providências: Retirada do PLC 65/99, oriundo do Projeto de Lei n. 2.961/97, de 
sua autoria; revogação do artigo 40 da Medida Provisória n. 2.225-45/02, que intro
duz parágrafos ao artigo 17, da Lei n. 8.429/92; desistência da reclamação n. 2.138-
6, ajuizada, pela Advocacia-Geral da União, e em trâmite no STF. 

20
) Pela expedição de ofício à CONAMP, instruído com a tese A necessidade 

de preservar a eficiência da Lei de ImprobidadeAdministrativa, solicitando a intensifica
ção da mobilização junto às lideranças políticas pela rejeição do Foro Privilegiado 
para as ações de improbidade administrativa previsto na PEC Paralela da Reforma 
do Judiciário, e contínua divulgação do assunto pela imprensa visando a obtenção do 
apoio da sociedade. 
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Para que o assassinato do Promotor de Justiça Rossini Alves Couto, ocorrido 
há exatos 6 meses (10/05/2005), na cidade de Cupira, Pernambuco, no exercício de 
suas funções, não fique impune e as investigações sejam aprofundadas e conduzidas 
até a elucidação completa da autoria e apresentação dos culpados à sociedade. 

Providências: ofícios à Presidência da República, Presidência do Congresso 
Nacional, Ministério da Justiça e Governo do Estado de Pernambuco. 

Belo Horizonte, 9 de novembro de 2005 
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Os participantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, em reu
nião plenária, deliberaram, à unanimidade, encaminhar ao Congresso Nacional a 
seguinte moção: 

De modo a restar cumprido o comando constitucional de prioridade absoluta 
para a área da infância e juve tude e superar a insconstitucionalidade que ora apre
senta a proposta de emenda constitucional que cria o fundo de manutenção e desen
volvimento da educação básica (FUNDEB) deve contemplar a ampliação de recursos 
oriundos da união para o fim de prever também o financiamento das creches, pela 
primeira etapa da educação infantil. 
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Os integrantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, reunidos 
na cidade de Belo Horizonte no período de 06/11/2005 a 08/11/2005, na cidade 
de Belo Horizonte, acolhendo proposição do Grupo de Trabalho Setorial do Con
sumidor, deliberaram em manifestar esclarecimento à sociedade quanto à inviabilidade 
técnica e social das tentativas de agressão aos princípios e regras da coisa julgada 
coletiva, nos seguintes termos: 

Considerando que a Lei n. 9.494/97 alterou o art. 16 da Lei n. 7.347/85 
para estabelecer que "a sentença coletiva fará coisa julgada erga omnes, nos limites da 
competência territorial do órgão prolator"; 

Considerando que essa alteração infringe a natureza jurídica da coisa julgada 
erga omnes, qual seja, a abrangência protetiva a todos aqueles lesados por circunstân
cias fáticas ou jurídicas ilegais; 

Considerando que o art. 93 do Código de Defesa do Consumidor estabelece 
que a competência e conseqüente coisa julgada serão definidas em razão da extensão 
do dano (dano local, dano regional e dano nacional); 

Considerando que referida alteração legal veda acesso à Justiça, 
concomitantemente estimulando a proliferação de ações coletivas sobre o mesmo 
tema, pois obriga a propositura de tantas ações coletivas quantas sejam as competên
cias territoriais atribuíveis a cada comarca, violando cláusula pétrea da Constituição 
da República e padecendo por isso de inconstitucionalidade material e formal; .. 

Considerando que a PEC n. 358/05 visa a introduzir na Constituição Fede
ral o § 2° ao art. 105, atribuindo ao Superior Tribuna! de Justiça o poder de definir 
a competência do foro e a extensão territorial da decisão nas ações civis públicas e nas 
ações propostas por entidades associativas; 

Considerando que essa iniciativa afronta a Constituição da República (art. 5°, 
incs. 1, XXXII, XXXV e XXXVI) e vários dispositivos legais expressos (art. 90; art. 
93; art. 103, CDC), subtraindo da legislação positivada e atribuindo ao STJ a defi
nição com relação à competência e à extensão territorial da decisão; 

Considerando que, além dessa afronta, a Proposta de Emenda à Constituição 
supracitada carece de critérios para a definição da competência e da coisa julgada, o 
que causaria perplexidade e insegurança jurídica aos jurisdicionados, deixand~ de 
promover exatamente aqueles objetivos mencionados no Relatório do Deputado Fe
deral Roberto Magalhães, 

RESOLVEM enviar às autoridades civis, à comunidade jurídica e à sociedade 
civil nota de esclarecimento quanto à inadequação técnica e social da alteração do art. 
16 da Lei n. 7.347/85, modificado pela Lei n.o 9.494/97, bem como postular a 
retirada do dispositivo da PEC n. 358/05 que introduziria na Constituição Federal 
o § 2° do art. 1.05, a fim de que, nos termos do art. 127 da CR, seja promovida a 
defesa da ordem jurídica. 
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RELAÇÃO DE CONSUMO 

Os integrantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, reunidos 
na cidade de Belo Horizonte no período de 06/11/2005 a 08/1112005, acolhendo 
proposição do Grupo de Trabalho Setorial do Consumidor, deliberaram em mani
festar esclarecimento à sociedade quanto a relevância social para a sociedade brasileira 
do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade do § 2° 
do art. 3°, Código de Defesa do Consumidor, nos seguintes termos: 

Considerando que a defesa do consumidor é direito e garantia fundamental 
previsto na Constituição da República (art. 5°, XXXll); 

Considerando que a necessidade de obediência e respeito aos direitos funda
mentais constitui alicerce indispensável à construção de um autêntico estado demo
crático de direito, dignos que são de maior proteção constitucional por meio da sua 
inclusão no elenco das cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4°); 

Considerando que o Código de Defesa do Consumidor é norma de ordem 
pública e interesse social (art. 1°); 

Considerando que o § 2°, do art. 3°, do Código de Defesa do Consumidor 
reconhece como de relação de consumo os serviços de natureza bancária, ;financeira, 
de crédito e securitária, e 

Considerando que as instituições financeiras e bancárias, por suas entidades 
de classe, pretendem por intermédio de ADIN no STF que deixem de ser conside
radas relações de consumos as cadernetas de poupanças, os depósitos bancários, os 
contratos de mútuo, os cartões de crédito, os contratos de seguro, de abertura de 
crédito e todas as operações bancárias, ativas e passivas; 

Considerando que a massificação do crédito, impulsionoda pela intensa pu
blicidade, tem gerado o fenômeno do superendividamento dos consumidores, inclu
sive com a utilização de cláusulas manifestamente abusivas, 

RESOLVEM repudiar os objetivos da Adin n° 2591, dando conhecimento 
às autoridades civis, em especial aos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e à 
sociedade civil, da presente Carta. 
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COMBATE À PUBLICIDADE ABUSIVA OU 
ENGANOSA DOS PRODUTOS ALIMENTíCIOS 

Os integrantes do XVI Congresso Nacional do Ministério Público, reunidos 
na cidade de Belo Horizonte no período de 06/11/2005 a 08/1112005, na cidade 
de Belo Horizonte, acolhendo proposição do Grupo de Trabalho Setorial do Con
sumidor, deliberaram em manifestar esclarecimento à sociedade quanto à necessida
de de combate à publicidade enganosa e abusiva em relação à oferta de produtos 
alimentícios, consoante os seguintes termos: 

Considerando que os mais recentes estudos e pesquisas científicas apontam 
um aumento significativo dos índices de obesidade na população brasileira, em espe
cial a mais carente; 

Considerando os inúmeros males à saúde e o caráter pandêmico das doenças 
crônicas e graves decorrentes diretamente da obesidade e da falta de consciência 
nutricional da população; 

Considerando, de outro lado, o visível aumento do apelo publicitário, sem 
qualquer responsabilidade, restrição, alerta ou advertência, de produtos de baixa qua
lidade nutricional e alto valor calórico, atingindo, sobretudo, aos consumidores que 
não têm o necessário discernimento sobre os malefícios causados à saúde, tais como 
crianças, adolescente e idosos, levando-se em conta a sua vulnerabilidade 

RESOLVEM eleger, como uma de suas prioridades de atuação institucional, 
na área de Defesa do Consumidor, visando à proteção à saúde da população brasileira 
e à sua conscientização para o consumo de qualidade, o combate sistemático à publi
cidade enganosa e abusiva na área de produtos alimentícios, atuando, inclusive judi
cialmente, para fins de responsabilização dos fornecedores, anunciantes, agentes pu
blicitários e eventuais celebridades que, de qualquer forma, concorram para a veiculação 
de publicidade irregular, bem como, para fins de ressarcimento dos danos sofridos 
pela coletividade. 
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SUPERENDIVIDAMENTO: NECESSIDADE DE 
COMBATE À PUBLICIDADE ENGANOSA E 

ABUSIVA E ÀS CLÁUSULAS ABUSIVAS NOS 
CONTRATOS DE CRÉDITO 

Os integrantes do XVIO Congresso Nacional do Ministério Público, reuni
dos na cidade de Belo Horizonte no período de 06/11/2005 a 08/11/2005, na 
cidade de Belo Horizonte, acolhendo proposição do Grupo de Trabalho Setorial do 
Consumidor, deliberaram em manifestar esclarecimento à socjedade quanto à neces
sidade de combate à publicidade enganosa e abusiva e às cláusulas abusivas nos con
tratos de crédito, consoante os seguintes termos: 

Considerando que a massificação do crédito ao consumo tem gerado inúmeros 
problemas aos consumidores mais vulneráveis (aposentados, idosos, jovens, os de bai
xa renda etc), em especial o superendividamento; 

Considerando que milhares de trabalhadores, inclusive os do setor público, 
estão em condições econômicas precárias de manutenção mínima dos direitos funda
mentais (saúde, moradia, educação etc); 

Considerando que a oferta e a publicidade do crédito ao consumo têm indu
zido o consumidor a aderir a práticas comerciais abusivas, valendo-se o mercado 
financeiro de técnicas de captação, tais como "crédito fácil", 'juros baixos", comodi
dade na contratação e o uso de celebridades para divulgação do produto; 

Considerando que os contratos bancários estão eivados de cláusulas abusivas e 
que a maioria desses contratos nem ao menos são formalmente entregues ao consu
midor, violando o art. 46 da Lei 8.078/90, e 

Considerando que os salários, vencimentos e proventos, à luz do sistema jurídico 
pátrio, são impenhoráveis e sua retenção dolosa é vedada na Constituição Federal; 

RESOLVEM eleger, como uma de suas prioridades na atuação institucional, 
na área de Defesa do Consumidor, visando à proteção da dignidade da pessoa huma
na, por meio do exercício justo e consciente da livre iniciativa e de outros princípios 
que informam a ordem econômica nacional, o combate à publicidade enganosa e 
abusiva na área de crédito ao consumo, atuando também no combate às cláusulas 
abusivas inseridas nos respectivos contratos, inclusive judicialmente, responsabili
zando os fornecedores e todos os outros que com eles integram a cadeia da relação de 
consumo (entes públicos, celebridades, agentes publicitários etc) pelos prejuízos cau
sados aos consumidores e à sociedade. 
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