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A Presunção do Dever de Cumulação das 

Obrigações de Reconstituição do Bem Lesado e 

de Indenização ou Compensação Ecológica no 

Dano Ambiental 

Alexandre Gaio* 

1. Introdução 

o meio ambiente se submete a diversas e constantes lesões, seja por iniciativa do 

particular, seja pelas atividades desenvolvidas pelo Poder Público e, por vezes, a sua repa
ração não é levada a efeito de modo integral em virtude da restrita interpretação da le
gislação pertinente ou de sua aplicação equivocada, tergiversada no tocante o que dispõe 
a Constituição Federal de 1988, a legislação ambiental infraconstitucional e os próprios 
princípios básicos da responsabilidade civil no ordenamento jurídico pátrio. 

Pretende-se, no presente trabalho, expor a contraposição, de um lado, do entendi
mento de parte da Jurisprudência e doutrina brasileiras, de que a exigência de restaura
ção natural do meio ambiente afetado pelo dano obstaria a exigência complementar de 

indenização e/ou compensação pelo dano ambiental e, de outro, O caráter complexo e 

dinâmico do dano ambiental e as normas que impõem o dever a todos de proteção e de 

reparação integral dos danos ambientais. 

2. O dever constitucional de reparação integral dos danos 
ambientais 

A Constituição Federal de 1988 prescreve o dever genérico de defesa e preservação 
do meio ambiente, a observância dos princípios que estatuem a primariedade do meio 
ambiente e a exploração limitada da propriedade', atribuindo diversas obrigações positi-

* Promotor de Justiça no Estado do Paraná. 
A Carta Maior, nos termos dos artigos 170, inciso VI, e 186, incisos I e lI, em prol da coletividade e das vin
douras gerações, condicionou a existência de um direito de propriedade válido e da sua exploração à utilização 
sustentável dos seus recursos naturais e à preservação do meio ambiente. 



Alexandre Gaio 

vas à sociedade e ao poder público, dentre elas o dever de responsabilização integral do 
infrator ambiental. Para tanto, a Carta Magna determina que os infratores que promove
rem danos ao meio ambiente estão sujeitos, além das sanções penais e administrativas, à 
obrigação de reparação dos danos causadosz. Em outras palavras, a Constituição Federal 
estabeleceu mandado expresso de reparação integral do dano ambiental, cabendo a to
dos, e especialmente ao Poder Público, por meio do Poder Judiciário e órgãos legitimados 
à celebração de termo de ajustamento de conduta e à propositura de ação civil pública 
para reparação dos danos ambientais, observar de modo mais adequado e eficiente possí
vel o direito fundamental e mandado constitucional em questão. 

A Lei Federal nº 6.938, de 31.8.1981, recepcionada pela Constituição Federal, ins
tituiu a Política Nacional do Meio Ambiente e fixou como um dos seus objetivos a "im
posição, 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 
econômicos"3. Mais do que isso, a Lei nº 6.938 estatui expressamente a obrigação do 
poluidor, independentemente de comprovação de sua culpa, a indenizar ou reparar os 
danos causados ao meio ambiente e a terceiro afetados por sua atividade4• Percebe-se, 
assim, que o direito brasileiro consagrou o princípio da responsabilidade objetiva pelo 
dano ambiental, que importa na desnecessidade de demonstração da culpa do agente 
ou de ilicitude da atividade, e na inversão.do ônus da prova do nexo causal entre fonte 
degradadora e o dano ecológic05• 

Se a reparação integral do dano no direito civil constitui um princípio jurídico que 
traz a idéia de que a vítima é verdadeiramente compensada pelo prejuízo sofrido, no âm
bito do dano ambiental por sua vez, que traz à baila a afetação de direito de titularidade 
difusa das presentes e futuras gerações e do direito à vida como extensão, e que possui um 

2 Art. 225 ( .. . ) § 3º 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. 

3 Art. 4º, inciso VII. 
4 ''Art. 14 ( .. . ) § 1 º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, indepen

dentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, 
afetados por sua atividade." Paulo Affonso Leme Machado lembra que u a vítima individual determinada não 
é desprezada. Continua a poder pedir indenização." (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental 
Brasileiro. 1lª ed. São Paulo: Malheiros, 2003). 

5 Um dos fundamentos materiais para o abrandamento e a alteração das regras do ônus da prova em sede de 
danos ambientais é trazido por José Afonso da Silva ao citar Despax: U( ... ) a relação entre o responsável e a 
vítima, raramente direta e imediata, passa por intermediários do ambiente, receptores e transmitentes da polui
ção. Demais, os efeitos da polUlção geralmente são difu~os; procedem não raro, de reações múltiplas, de muitas 
fontes. Logo, se a prova é ônus da vítima, esta se encontra em uma situação extremamente desfavorável." 
(SILVA, José Afonso da. Direito Ambiental Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 312). Por outro 
lado, sob o enfoque processual, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1049822/ 
RS (1 ª Turma do STJ, ReI. Francisco Falcão. j. 23 .04.2009, maioria, DJe 18.05 .2009) colacionou o seguinte 
fundamento para fixar a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental: U( ... ) Aquele que cria ou 
assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se 
a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva.III - Cabível, na hipótese, a inversão do ônus 
da prova que, em verdade, se dá em prol da sociedade, que detém o direito de ver reparada ou compensada a 
eventual prática lesiva ao meio ambiente - artigo 6º, VllI, do CDC c/c o artigo 18, da Lei nº 7.347/85. ( ... )" 
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regime jurídico especial de tratamento dos danos ambientais, a reparação integral deve 
ser efetuada com o máximo de amplitude, para, na lição de Álvaro Luiz Valery Mirra, 
"conduzir o meio ambiente e a sociedade a uma situação na medida do possível equivalente 
à de que seriam beneficiários se o dano não tivesse sido causado".6 Não se deve olvidar que a 
inexistência de reparação integral do dano ambiental conduz à impunidade e permite a sensa
ção de normalidade e ausência de importância frente às degradações da natureza. 

3. As modalidades de reparação do dano ambiental e do dever 
de cumulatividade das obrigações de reconstituição do bem 
lesado e de indenização ou compensação ecológica 

A partir da constatação de ocorrência de um dano ambiental, cabe perquirir, então, 

sempre com o intuito de atender o comando constitucional de reparação integral do 
dano ambiental e do caráter difuso e de direito fundamental do meio ambiente, quais são 
as formas, modalidades e procedimentos dessa reparação, além da lógica e automática 
imposição de cessação do fato danoso. Álvaro Luiz Valery Mirra anota que "da harmonia 
entre a reparação propriamente dita do dano e a supressão do fato danoso depende, in
discutivelmente, a eficiência da responsabilidade civil no âmbito do Direito Ambiental"7. 

A reparação do dano ambiental pode ter origem em exigência judicial (por meio 
de tutelas antecipadas8 e sentenças transitadas em julgado), em exigência firmada em 
âmbito extrajudicial (por meio de termos de ajustamento de conduta9

), abrangendo as 
modalidades da restauração natural, da compensação ecológica e da indenização. 

A restauração natural consiste no modo prioritário e usual de ressarcimento ao 
meio ambiente violado, promovendo-se as medidas iniciais para a reconstituição do bem 
lesado e o restabelecimento do "status quo ante" ambiental, além da evidente cessação das 
atividades lesivas. A opção prioritária para essa reconstituição do bem lesado se justifica 
na natureza do bem jurídico afetado, qual seja o interesse público na conservação de um 

6 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiente. Zª ed. São Paulo: Ed. 
Juarez de Oliveira, Z004. p. 314. 
MIRRA, Á lvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e a Reparação do Dano Ambiente. za ed . São Paulo: Ed . 
Juarez de Oliveira, Z004. p. 301. 

8 A determinação judicial emitida em sede de tutela antecipada para a imediata desocupação de Área de Pre
servação Permanente, permitindo o início de sua regeneração natural, é um exemplo de reparação do dano 
ambiental, ainda que consubstanciada de modo parcial. Nesse sentido é o teor do seguinte julgado: "MEIO 
AMBIENTE. AÇÃO CML PÚBLICA AMBIENTAL. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA INSE
RIDA NA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BARRA DO UNA, ANTIGA ESTA
çÃO ECOLÓGICA JURÉlA-ITATINS. LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO ''A QUO". 
Necessidade da desocupação e da demolição das construções efetuadas irregulamlente na área prevalência do direi
to à proteção imediata e eficaz do meio ambiente. Agravo provido, deferida a tutela postulada. Recurso ao qual se 
dá provimento. Decisão parcialmente reformada." (Agravo de Instrumento nQ 990093719606, Câmara Reservada 
ao Meio Ambiente do TJSP' ReI. Regina Capistrano. j. 04.0Z.Z010, DJe 1O.05.Z01O). 

9 O artigo 5Q da Lei Federal nQ 7347/85 indica os órgãos públicos legitimados a celebrar termo de ajustamento 
de conduta com os infratores ambientais . 
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meio ambiente ecologicamente equilibrado às presentes e futuras gerações, e não um 
mero interesse individual e privado. Embora o meio ambiente constitua bem coletivo 
imaterial, é integrado também por bens corpóreos que podem em regra se submeter a pro
cesso de reconstituição. Desta forma, a restauração natural não pode ser tergiversada pelo 
Poder Público, salvo nas hipóteses excepcionais em que há recomendação técnica dos órgãos 
públicos ambientais ou perícias judiciais de abstenção de novas intervenções no ambiente 
degradado ou, ainda, em situações de patente irreversibilidade do dano ambiental 10. 

A compensação e a indenização, por sua vez, são comumente utilizadas de modo 
subsidiário, nas hipóteses em que a restauração natural se apresenta tecnicamente inviá
vel ou quando "a desproporção entre os custos da restauração natural e o benefício a ser obtido 
é equiparado às hipóteses de danos irreversíveis". 11 

A compensação ecológica 12 consiste na substituição do bem ambiental lesado por 
um bem equivalente, com o intuito de assegurar a conservação de funções ecológicas 
semelhantes. A compensação ecológica pressupõe a unidade do bem jurídico meio am
biente e a possibilidade de que um dano pode ser reparado por meio da recuperação de 
bem diverso, permitindo a reposição do todo ambiental afetado pelo dano ecológico. 

A indenização ou compensação pecuniária, por sua vez, apresenta-se de aplicação 
subsidiária à restauração natural do bem lesado e à compensação ecológica e, igualmen
te, somente costuma ter aplicação nas hipóteses de inviabilidade fática ou técnica da 
reconstituição do bem lesado. A indenização constitui modo indireto de reparação do 
dano ambiental e envolve a sua conversão em valores monetários, os quais a própria Lei 
Federal nº 7347/85 aponta o destino adequado 13 • 

Em matéria de dano ambiental, parte da doutrina e da Jurisprudência assumem o 
posicionamento de alternatividade das obrigações de reconstituição do bem ambiental 
lesado e a indenização ou compensação, com a priorização daquela, já que a reparação 
"in natura" possibilita à coletividade a fruição do bem ambiental lesado. Nessa linha de 
raciocínio, Celso Antonio Pacheco Fiorillo afirma que: 

"Todavia, isso não significa que a reparação pode, indiferentemente, ser fei
ta por um modo ou outro. Pelo contrário, primeiramente, deve-se verificar 
se é possível o retomo ao statu quo ante por via da específica reparação, 

10 Mirra ressalta que "se se tolerassem indiscriminadamente certas degradações pela sua singela compensação 
com a adoção de providências protetivas em meios ou sistemas ambientais diversos, estar-se-ia em verdade 
reconhecendo ao autor da ação de responsabilidade civil a possibilidade de dispor de um bem ou direito difuso 
indisponível, por meio de verdadeira transação, o que aqui não se concebe. (Ibidem. p. 326) 

11 SILVA, Danny Monteiro da. Dano ambiental e sua reparação. Curitiba: Editora Juruá, 2009. p. 198. 
12 José Rubens Morato Leite, ao tratar das formas de reparação do dano ambiental, entende que a compensação 

ecológica também abrange a substituição do bem lesado por uma sanção monetária, equivalente à indenização, ao 
defender que "sempre que não for possível reabilitar o bem ambiental lesado, deve-se proceder a sua substituição por 
outro funcionalmente equivalente ou aplicar a sanção monetária com o mesmo fim de substituição". (idem. p. 212) 

13 Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por 
um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e 
representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. 
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e só depois de infrutífera tal possibilidade é que deve recair a condenação 
sobre um quantum pecuniário, ( ... ) ."14 

No âmbito da Jurisprudência, diversos julgados dos Tribunais brasileiros assumem 
essa mesma linha de entendimento, vedando a indenização ou compensação ecológica 
nas hipóteses de recuperação do bem lesado com o dano ambiental. 15 

No entanto, mesmo nas hipóteses em que a reconstituição do bem ambiental lesado 
se verifica fática e tecnicamente possível, o que, sob a ótica do externado posicionamento 
da Jurisprudência e doutrina, excluiria a possibilidade de sua imposição cumulativa com 
a compensação ecológica ou pecuniária ao responsável pelo dano ambiental, há, geral
mente, outros prejuízos ecológicos (danos conexos) que não costumam ser abrangidos na 
reparação do dano ambiental, tais como o equilíbrio dinâmico do ecossistema afetado e 
a privação do bem até a reconstituição em estado próximo e similar à situação anterior. 
Exemplifica-se: o corte raso de uma floresta pode ser parcialmente reparado com o re
plantio de árvores no local. Mas e a reparação dos danos causados à fauna, ao solo, aos 
recursos hídricos e ao equilíbrio ecológico daquele ecossistema e, por vezes do ecossis
tema vizinho? A simples obrigação, na área afetada, de plantio de espécies florestais, e 
o desenvolvimento de tratos culturais para o seu regular desenvolvimento, atendem ao 
dever legal de reparação integral dos danos ao meio ambiente? 

Da mesma forma, o que se pode dizer a respeito do lapso temporal necessário à 
efetiva reconstituição do bem lesado? Uma floresta secundária em estágio avançado de 
regeneração que se submeteu a um corte raso pode necessitar um lapso temporal superior 
a trinta anos para retornar às condições anteriores no âmbito da execução da reparação 
do dano ambiental sob a modalidade da restauração natural. Nesse particular, Francisco 
José Marques Sampaio leciona que 

14 FlORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 9a ed. São Paulo: Editora Sarai
va, 2008. p. 39. 

15 "AÇÃO CrvlL PÚBLICA. DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE OBRA. 
Claramente evidenciada a degradação ao meio ambiente. De outro lado, o direito de propriedade não possui 
caráter absoluto. Prestigiar, em casos como o presente, o direito de propriedade é comprometer a preservação 
do meio ambiente. Aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, 
praticando o ilícito. A obrigação de conservação é automaticamente transferida do alienante ao adquirente, 
independentemente deste último ter responsabilidade pelo dano ambiental. A reparação do dano ao meio am
biente privilegia a recuperação da área atingida. Por isso o ordenamento jurídico aponta a restauração natural 
como o mecanismo de reparação pelo dano ecológico. É forma de permitir que o próprio ecossistema encontre 
o reequilíbrio afastado pelos atos de agressão ecológica. A reparação mediante condenação pecuniária é for
ma de compensação, admitida apenas quando inviável a restauração do bem atacado." (Apelação Cível n2 

2000.04.01.016815-1/SC, 3a Turma do TRF da 4u Região, ReI. Vânia Hack de Almeida. j . 26.09.2006, unâni
me, DJU 18. 10.2006). No mesmo sentido: Apelação Cível n2 0364043-5 (28363), 4a Câmara Cível do TJPR, 
ReI. Marcos de Luca Fanchin. j. 24.07.2007, unânime; Apelação Cível com Revisão n2 375.541-5/8-00, Câma
ra Especial do Meio Ambiente do TJSP, ReI. Aguilar Correz. j. 19.05 .2006, unânime. No mesmo sentido: Ape
lação Cível n2 70035361369, l a Câmara Cível do TJRS, ReI. Carlos Roberto Lofego Canibal. j. 26.05 .2010, DJ 
28.06.2010; Apelação Cível n2 0241684-04.2007 .8.13.0400, 8a Câmara Cível do TJMG, ReI. Teresa Cristina 
da Cunha Peixoto. j. 13.05.2010, maioria, Publ. 13.07.2010; Apelação n2 0011774-48.2002.8.1 9.0003 , 8a Câ
mara Cível do TJRJ, ReI. Monica Costa Di Piero. j. 30.03 .2010) 
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Se a recomposição integral do equilíbrio ecológico, com a reposição da si
tuação anterior ao dano, depender, pelas leis da natureza, de lapso de tem

po prolongado, a coletividade tem direito subjetivo a ser indenizada pelo 
período que mediar entre a ocorrência do dano e a integral reposição da 

situação anterior. 16 

Por ou tro lado, a mera exigência de reconstituição do bem lesado ao responsável 

pelo dano ambiental, desvencilhado da obrigação cumulativa de compensação ou inde
nização, importa em efetivo e suficiente desestímulo ao infrator ambiental e a terceiros 
para dissuadi-los da prática de novas degradações ambientais? 

Sob outro viés, não se apresentaria vantajoso ao infrator ambiental, sob o ponto de 
vista econômico, extrair os seus lucros por meio da exploração degradadora dos recursos 
naturais para ser compelido tão-somente à restauração natural do bem lesado? Teria 
efeito pedagógico e preventivo de novos danos ambientais exigir de um pecuarista, que 
desmatou uma área de floresta e a utilizou ilegalmente por anos, a mera recuperação da 
área afetada? Á lvaro Luiz Valery Mirra argumenta que 

"se os lucros visados e obtidos pelo empreendedor não são limitados, por
que razão a reparação dos danos por ele causados seria, com transferência 
definitiva de parte dos prejuízos e dos custos de recomposição à sociedade?17 

Nesse particular, apresen ta-se patente que esses danos ("conexos") irrecuperáveis 
também devem ser quantificados e reparados, e de modo cumulativo com a obrigação de 
reconstituição do bem lesado, sob pena de se permitir a ocorrência de reparação parcial e 
incompleta do dano ambiental e, em consequência, de lesão à Carta Magna e à legislação 

ambiental infraconstitucional. 

Ressalta-se que não merece socorro a eventual alegação de que a reparação integral 
do dano ambiental importa na falência da empresa ou é maior do que a capacidade finan
ceira do degradador. Conforme explica José Rubens Morato Leite, "a eventual aniquila

ção da capacidade econômica do agente não contradiz o princípio da reparação integral, 
pois este assumiu o risco de sua atividade e de todos os ônus inerentes a esta" .18 

Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça ainda não pacificou um entendimento 
para afastar o posicionamento jurisprudencial conservador de várias cortes regionais e 
estaduais e que muito se distanciam da hermenêutica jurídica que efetivamente propor
ciona a reparação integral do dano ambiental de acordo com o que exige a Constituição 
Federal, o que se pode observar por meio dos recentes julgamentos unânimes do recurso 

16 SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade Civil e Reparação de Danos ao Meio Ambiente. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 1998. 

17 MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Ação Civil Pública e reparação do dano ao meio ambiente. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2002. p. 296. 

18 Idem. p. 224. 
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especial nº 1045746/RS19 e do recurso especial nº 1165281/MG20. Nos aludidos acórdãos, 
ambos sob a relatoria da Ministra Eliana Calmon, a Corte Superior ora reconheceu como 
regra a imposição da obrigação de indenizar mesmo na hipótese de restauração natural do 
dano ambientaFl, ora descartou a necessidade de complementação da reparação do dano 
ecológico em caso de restauração natural e existência de perícia judicial que não quanti
fique outros danos, embora não tenha excluído a possibilidade da referida cumulação em 
outras situações fáticas22• 

Diante desse panorama jurisprudencial, é que assume importância central ressaltar 
o caráter multidisciplinar, complexo e dinâmico do dano ambiental com o objetivo de 
possibilitar o aperfeiçoamento do sistema de reparação integral dos danos ambientais e, 
consequentemente, atender efetivamente o mandado constitucional de reparação inte
gral (e não parcial) dos danos ambientais. Em adição a isto, a cumulatividade das obriga
ções de restauração e indenização/compensação pelos danos ambientais também produz 
relevantes efeitos sobre o próprio sistema de prevenção, na medida em que a justa, corre
ta e eficiente responsabilização dos seus agressores faz funcionar, também, o mecanismo 
de inibição das condutas lesivas ao meio ambiente. 

Saliente-se que a Constituição Federal impõe ao Poder Público (artigo 225, pará
grafo único, inciso VIl3), para a assegurar a efetividade da proteção ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, a promoção de educação ambiental e conscientização públi
ca para a preservação do meio ambiente. Não se pode olvidar, nessa quadra, que a aludida 

19 Recurso Especial nº 1045746/RS (2008/0072264-0), 2ª Turma do ST), Rel. Eliana Calmon. j. 23.06.2009, 
unânime, O)e 04.08.2009. 

20 Recurso Especial nº 116528 1/MG (2009/02 16966-6), 2ª Turma do ST], Rel. Eliana Calmon. j. 06.05.2010, 
unânime, O)e 17.05.2010. 

21 A Ministra Relatora aduz em seu voto que: "Quanto à alegação de que não pode haver condenação em di
nheiro quando ocorre a recuperação natu ral do meio ambiente, verifica-se que a interpretação dos dispositivos 
apontados como violados e devidamente debatidos pela Corte regional não se apresentam suficientes para 
amparar a pretensão deduzida pela recorrente. ( ... ) Portanto, verifica-se da simples leitura dos dispositivos 
legais acima transcritos que o poluidor tem a obrigação de indenizar os danos causados ao meio ambiente, sem 
qualquer ressalva." 

22 No bojo do seu voto, a Ministra Eliana Calmon argumenta que: ''A perícia, portanto, não quantificou outros 
dano, não indicou outros prejuízos , sendo apenas presumíveis tais prejuízos o que me parece insuficiente para 
impor, além da reposição natural e mais uma pena pecuniária a imposição de uma indenização complemen
tar. Complementar o que se a perícia nada indica, complementar em quanto, se a perícia nada quantificou. 
Considero uma demasia a consagração da tese advogada pelo parquet no sentido de sempre e sempre, ao lado 
da imposição da obrigação de fa zer, ou seja replantar a área desmatada, também impor como regra uma inde
nização, ao argumento de que não é ela sufic iente. Em outras palavras, não há, em matéria de meio ambiente, 
como indenização, a só obrigação de fazer, pois ela vem sempre acompanhada de uma obrigação de dar uma 
indenização. Observe-se que não descarto a possibilidade de coexistirem ambas. Apenas pontuo que se deve 
observar o caso concreto e na hipótese dos autos, atento ao preceituado na sentença e no acórdão, ambos 
coerentes com o que consta da prova técnica, descartaram a complementação. Com essas considerações, nego 
provimento ao recurso especial." 

23 "Art. 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 futuras gerações. ( ... ) Parágrafo único - Para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público: ( .. . ) VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;" 
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conscientização pública se faz também por meio da demonstração, sempre pública, de 
que os danos ambientais promovidos são integralmente reparados pelos seus reponsáveis. 
No presente tema da reparação integral do dano ambiental, a relevância do papel do 
Poder Público frente à ética da proteção ambiental se verifica claramente por meio da 
efetiva influência e conscientização pública da publicação dos termos de ajustamento de 
conduta e sentenças judiciai que fixam as necessárias obrigações aos infratores ambien
tais. Anderson Furlan Freire da Silva, ao abordar a repercussão e influência da decisão 
proferida pelo juiz na conscientização ambiental (o que também se aplica aos termos de 
ajustamento de conduta celebrados pelos órgãos públicos legitimados), defende que 

o Juiz deve ed car pela sentença. Em matéria ambiental, o judiciário tem 
que disseminar modelos de conduta, pois a indiferença ambiental é uma 
doença. Toda vez e em qualquer lugar em que levantar sua cabeça, a tare
fa de todos, principalmente dos detentores de poder, é suprimi-la. Nossos 
atos como juízes estão sob julgamento e sob o olhar impaciente de todas as 
gerações futuras24• 

Enquanto prevalecer a permissão, tolerância e entendimento de que as lesões ao 
meio ambiente sejam tratadas de modo superficial e com descaso, sob a visão de objeto 
sem vida e sem qualquer relação com os outros seres (humanos ou não); enquanto a flora, 
a fauna e as águas sejam equiparadas a cimento, automóveis e computadores; enquanto a 
natureza possa ser degradada e vilipendiada no seu equilíbrio ecológico por meses, anos e 
décadas, com a mera e única consequência legal de se buscar a sua reconstituição à situa
ção anterior, efetivamente caminhamos para o retrocesso ecológico e em trilha diversa da 
Constituição Federal. Nessa toada, anuir com a restauração natural do bem lesado sem 
ao menos a presunção de cumulatividade com a indenização ou compensação ambiental, 
significa concordar que não devem ser contemplados na noção de reparação integral do 
dano ambiental a obtenção de lucro ou outra vantagem particular pelo infrator com a 
exploração e/ou degradação dos recursos naturais, a afetação do equilíbrio dinâmico do 
ecossistema e o lapso temporal de privação do bem ambiental lesado até a reconstituição 
em estado próximo e similar à situação anterior, em outras palavras, importa em aceitar a 
existência de reparação parcial do dano ambiental. 

4. Conclusões articuladas 

a) O dano ambiental possui caráter complexo e dinâmico e não deve ser visto 
sob um enfoque superficial, mas sim multidisciplinar, de modo a se abordar os 
seus efeitos e conseqüências no ambiente em sua totalidade e a se contemplar 

24 FREIRE DA SILVA, Anderson Furlan. Ativismo Judicial em Matéria Ambiental. In: Direiw Ambiental em 
Evolução. Coord. Vladimir Passos de Freitas. Vol. 3. 1 ª ed. 2ª tiragem. Curitiba: Ed Juruá, 2003 . 
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os aspectos espaciais e temporais, pois a degradação ambiental pode ter. efeitos 
acumulativos. 

b) Em sede de reparação do dano ambiental, nas hipóteses em que se apresenta 
viável a sua restauração natural, deve haver uma presunção da necessidade de 
cumulação desta obrigação ao dever de indenização ou compensação ecológica, 
sob pena de não cumprimento de sua função constitucional de preservação 
ambiental e responsabilização dos seus infratores. 

c) É relevante a fixação de uma presunção de aplicação cumulativa das obrigações 
de reconstituição do bem lesado e de indenização ou compensação do dano 
ambiental como forma de inibição das condutas lesivas ao meio ambiente, de 
justa e correta responsabilização dos seus agressores e de promoção do dever 
constitucional de conscientização ambienta!. 
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Jus tificativas 

A Submissão dos Agentes Políticos 

à Súmula Vinculante nº 13 

Ana Cecília Rosário Ribeiro * 

Os direitos humanos no Brasil são constantes alvos de violações nos seus mais di
ferentes âmbitos de existência. Neste trabalho, destaco tanto a presença dos direitos 
humanos como um valor ético a ser perseguido na esfera política e essencial ao regime 
democrático e que, necessariamente, resulta na submissão dos agentes políticos aos prin
cípios encartados na Carta Constitucional, como também o direito do cidadão exigir o 
cumprimento da norma, ter acesso a um Judiciário e a um Ministério Público vigilantes e 
ciosos de sua relevância ao Estado Democrático. 

É nesse contexto que, nesta exposição, a súmula vinculante nQ 13 é interpretada 
em consonância com todo o regramento normativo, sobretudo o constitucional, cujos 
princípios apresentam força normativa e densidade axiológica, havendo, pois, a necessi
dade, de se aferir em cada caso concreto de nomeação de agente público, para cargos em 
comissão e/ou funções de confiança, ou mesmo agentes políticos, a ofensa ou não a um 
determinado dispositivo constitucional. 

Busca-se aqui afastar a perigosa tendência que se desenha na jurisprudência dos 
tribunais brasileiros, no sentido de que apenas pelo fato de determinada categoria perten
cer à classe dos agentes políticos não estaria submetida à aplicação da súmula 13 e, por 
conseguinte, haveria liberdade plena dos gestores em nomear os seus agentes políticos, 
secretariado, por exemplo. 

Objeto 

Pretende-se expor neste ensaio que mesmo a nomeação de um agente político pre

cisa estar ancorada nos princípios elencados no caput do art. 37 da Carta Constitucional 
pátria. Dessa forma, não se pode entender como conciliável com a norma constitucional 
a nomeação por parte de um gestor de todo um secretariado que, além de ter os seus 
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membros colhidos no âmbito restrito de sua família, têm os seus graus de instrução esco
lar incompatíveis com o cargo a ser desempenhado, em uma nítida conduta de sistemáti
co favoritismo familiar e uma proteção escandalosa de parentes. 

Busca-se evidenciar que a interpretação segundo a qual não se pode concluir de forma 
apriorística pela exclusão da ocorrência do nepotismo nos cargos de cunho político é harmô
nica com o texto da Súmula Vinculante nº 13, que, de forma alguma, exclui, expressamente, 
os agentes políticos da incidência do favoritismo familiar na Administração Pública. 

Desenvolvimento 

o ato de nomeação dos gestores para exercerem cargos em comissão, funções de 

confiança e cargos políticos no Poder Executivo devem estar amparados pelos princípios 
constitucionais da moralidade, impessoalidade e eficiência.' Por esta simples razão, essas 
nomeações dos servidores ou agentes políticos que venham a lhe favorecer ou favorecer 
parente seu está acometido de vício insanável, pois incompatíveis com os princípios da 
impesssoalidade, da eficiência e da moralidade. 

Cediço estar-se de saber que o princípio da moralidade deve informar toda a ativi
dade da Administração, assim sendo toda a atuação do gestor deve está balizada por este 
princípio, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello: 

PrincíPio da. Moralidade Administrativa. De acordo com ele a Administração e 
seus agentes têm de atuar na conformidade de princípios éticos. Violá-los impli
cará violação ao próprio direito, configurando ilicitude que assujeita a conduta 
viciada a invalidação, porquanto tal princípio assumiu foros de pauta jurídica. 
( .. .) Segundo os cânones da lealdade e da boa fé a Administração haverá de pro
ceder em relação aos administrados com sinceridade e lhaneza, sendo-lhe interdi
to qualquer comportamento astt{doso, eivado de malícia, produzido de maneira a 
confundir, dificultar ou minimizar o exercício de direito por parte dos cidadãos. I 

A prática2 de preenchimento de cargos comissionados e do seu secretariado com 
parentes dos agentes políticos é uma prática corrente em todo país, apesar de afrontar di
retamente o princípio da moralidade administrativa, uma vez que ofende o senso comum 
de retidão e ética. Neste sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro leciona: 

( ... ) não é preciso penetrar na intenção do agente, porque do próprio objeto resul
ta a imoralidade. Isto ocorre quando o conteúdo de determinado ato contrariar 
o senso comum de honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade 

1 Celso Antônio Bandeira de Melo. Curso de Direito Administrativo. 11 ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 73. 
2 Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Discricionariedade Administrativa na Constituição de 1988. São Paulo: Atlas, 

1991, p. 111. 
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do ser humano, à boa-fé, ao trabalho, à ética das instituições. A moralidade 
exige proporcionalidade entre os meios e os fins a atingir; entre as vantag~ 
usufruídas pelas autoridades públicas e os encargos impostos à maioria dos 
cidadãos. Grifos nossos. 

Intimamente ligado ao princípio da moralidade encontra-se o princípio da impes
soalidade, pois conforme a lição de Pazzaglini Filho: 

Administrar é um exercício institucional e não pessoal. A conduta Administrativa 
deve ser objetiva, imune ao intersubjetivismo e aos liames de índole pessoal, dos 
quais são exemplos o nepotismo, o favorecimento, o clientelismo e a utilização da 
máquina administrativa como promoção pessoal. Pautada na lei, a conduta admi
nistrativa deve ser geral e abstrata, jamais focalizada em pessoas ou grupos. ( .. .) 
A prevalência do interesse social sobre eventuais anelos individuais ou grupais 
reclama uma conduta administrativa impessoal. 3 

À vol d'oiseau, ao se nomear parentes para o exercício de cargos sejam eles em 
comissão ou políticos, tem-se o nepotismo, forma mais nítida de uso da máquina pública 
para o interesse pessoal e, por conseguinte, de ofensa ao princípio da impessoalidade. 

Com a inserção do princípio da eficiência no rol expresso do caput do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, a Administração Pública passa a ter o dever explícito de 
realizar suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento.4 Como conseqüência des
se princípio, a atividade de controle para apurar a eficiência do ocupante de cargo em 
comissão e função em confiança, assim como, dos agentes políticos precisa ser presen.ça 
marcante, uma vez que através de um procedimento de avaliação periódica de desempe
nho se pode constatar a necessidade de substituição dos agentes públicos e põlíticos que 
prejudicarem o atuar eficiente da Administração. 

Ora, é de clareza solar que a relação de afeto em razão do parentesco de linha reta, 
colateral ou mesmo por afinidade, mitiga e, em alguns casos, até impede a capacidade de 
avaliação, aferição de resultados e punição do agente público, em relação ao seu subor
dinado parente. Logo, é extremamente temerário e, sobretudo, prejudicial ao interesse 
público e ao princípio da eficiência a nomeação de um parente por um gestor público 
seja para um cargo em comissão, função de confiança ou mesmo para cargos polítlcos, na 
medida em que a sua capacidade de avaliação, aferição de resultados e punição, resta, de 
fato, comprometida. 

Nesse contexto de interpretação concretista da Constituição e de validação dos 
seus princípios, bastantes elucidativos são os ensinamentos de Konrad Hesse, traduzidos 
na melhor leitura do constitucionalista Paulo Bonavides, "o método concretista considera 
a interpretação constitucional uma concretização, admitindo que o intérprete, onde houver obs-

3 Mário, Pazzaglini Filho. Improbidade Administrativa, 2.ª ed., São Paulo, Atlas, 1997, p. 50/51 . 
4 Dirley da Cunha Júnior. Curso de Direito Administrativo. 4ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2006, p.19. 
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curidade, determine o conteúdo material da Constituição. De modo que o teor da norma só se 
completa com o ato interpretativo. A concretização pressupõe uma 'compreensão' do conteúdo 
da norma que se interpreta, sendo relevante na operação interpretativa o vínculo que prende 
a 'compreensão prévia' do intérprete ao problema cuja solução se busca".5 É este processo de 

compreensão do conteúdo integral de uma norma constitucional ou dos valores constitu
cionais extraídos desta que dá validade ou não à efetividade no caso concreto. 

A transposição desta forma de leitura ao problema do nepotismo desnatura qual

quer outra forma de interpretação que não aquela que indica a vedação a tal prática, 
ou seja, não há como se extrair, coerentemente, do texto constitucional uma liberdade 
incondicional do administrador para a nomeação aos cargos em comissão ou aos de agen
tes políticos, a exemplo dos secretários; posto que, embora de livre nomeação, mesmo 

a escolha de um agente político deve se pautar pelos critérios basilares de qualquer ato 
administrativo, no caso, aqueles descritos no caput do art. 37 da Magna Carta. 

E veja-se que a forma de interpretação supra mencionada ganha respaldo no voto do 
Ministro Carlos Ayres Britto, no julgamento da cautelar da Ação Declaratória de Constitu

cionalidade nº 12, quando o julgador esclarece o conteúdo de cada um dos princípios: 

o mesmo é de se dizer, acredito, quanto à sintonia de tais conteúdos com os prin
cípios regentes de toda a atividade administrativa do Estado, de modo especial os 
princíPios da impessoalidade, da eficiência e da igualdade (este, somente omitido 
pelo art. 37 da Constituição porque já proclamado na cabeça do are. 5. º e no 
inciso III do art. 19 da nossa Lei Fundamental) . 

( .. .) 

Princípios como: 

I - o da impessoalidade, consistente no descarte do personalismo. Na proibição do 
'marketing' pessoal ou da autopromoção com os cargos, as funções , os empregos, 
os feitos, as obras, os serviços e campanhas de natureza pública. Na absoluta se
paração entre o público e o privado, ou entre a Administração e o administrador, 
segundo a republicana metáfora de que "não se pode fazer cortesia com o chaPéu 
alheio". Conceitos que se contrapõem à multissecular cultura do patrimonialismo 
e que se vulnerabilizam, não há negar, com a prática do chamado 'nepotismo'. 
Traduzido este no mais renitente vezo da nomeação ou da designação de parentes 
não-concursados para trabalhar, comissionadamente ou em função de confiança, 
'debaixo da aba familiar' dos seus próprios nomeantes. Seja ostensivamente, seja 
pela fórmula enrustida do 'cruzamento' (situação em que uma autoridade recruta 
o parente de um colega para ocupar cargo ou função de confiança, em troca do 
mesmo favor); 

5 Paulo Bonavides. Curso de Direito Constitucional. 12.ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 439. 
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II - O princíPio da eficiência, a postular o recrutamento de mão-de-obra quali
ficada para as atividades públicas, sobretudo em termos de capacitação técnica, 
vocação para as atividades estatais, dislJosição para fazer do trabalho um fiel 
compromisso com a assiduidade e uma constante oportunidade de manifestação 
de esPírito gregário, real compreensão de que servidor público é, em verdade, 
servidor do público. Também estes conceitos passam a experimentar bem mais 
difícil possibilidade de transporte para o mundo das realidades empíricas, num 
ambiente de projeção do domés tico na intimidade das repartições estatais, a come
çar pela óbvia razão de que já não se tem a necessária isenção, em regra, quando 
se vai avaliar a capacitação profissional de um parente ou familiar. Quando se vai 
cobrar assiduidade e pontualidade no comparecimento ao trabalho. Mais ainda, 
quando se é preciso punir exemplarmente o servidor faltoso (como castigar a devi
da medida um pai, a própria mãe, umfilho, um(a) esposo(a) ou companheiro (a) , 
um (a) sobrinho (a), enfim , como quem eventualmente se tràbalhe em posição 
hierárquica superior?) . E como impedir que os colegas não-parentes ou não-fami
lim·es se sintam em posição de menos obsequioso tratamento funcional? Em suma, 
como desconhecer que a sobrevinda de uma enfermidade mais séria, um trauma 
psicofísico ou um transe existencial de membros de uma mesma família tenda a 
repercutir negativamente na rotina de um trabalho que é comum a todos? O que 
já significa a 'paroquial' fusão do ambiente caseiro com o espaço público. Pra não 
dizer a confusão mesma entre tomar posse nos cargos e tomar posse dos cargos, 
na contra-mão do insuperável conceito que 'administrar não é atividade de quem 
é senhor de coisa própria, mas gestor de coisa alheia" (Rui Orne Lima) j 

III - o princíPio da igualdade, por último, pois o mais facilitado acesso de paren
tes e familiares aos cargos em comissão e funções de confiança traga consigo os 
exteriores sinais de uma prevalência de critério doméstico sobre os pardmetros da 
capacitação profissional (mesmo que não seja sempre assim). Isto sem mencionar 
o fato de que essa cultura da prevalente arregimentação de mão-de-obra familiar 
e parental costuma carrear para os núcleos familiares assim favorecidos uma 
superafetação de renda, poder político e prestígio social. 

Entende-se, portanto, que ao nomear seus parentes, esposa e filhos para compor o seu 
secretariado (cargo de cunho político) o gestor do município ofende a Constituição Federal 
brasileira, de regra, na medida em que sobrepõe os seus interesses pessoais e da sua família ao 
interesse público, desconsiderando as balizas traçadas no texto constitucional. 

Na linha de entendimento do que se apregoa neste texto, o julgamento da Ação 
Declaratória de Constitucionalidade nQ 12 foi o marco para a edição da Súmula Vincu
lante nQ 13, aprovada por unanimidade. Esta súmula veda o nepotismo nos três Poderes, 
e no âmbito da União, dos Estados e dos municípios. Na prática, proíbe expressamente 
a contratação de familiares e parentes de autoridades e de funcionários para cargos de 

I 15 I 



Ana Cecília Rosário Ribeiro 

confiança, de comissão e de função gratificada no serviço público. Eis o texto da Súmula 
Vinculante nQ 13, in verbis: 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral 
ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou 
de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, 
ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, 
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola 
a Constituição Federal. 

A Súmula Vinculante nQ 13 deve ser interpretada em consonância com todo o re
gramento normativo existente, sobretudo o constitucional, cujos princípios apresentam 
força normativa e densidade axiológica, existindo a necessidade, nas precisas palavras do 
Min. Ricardo Lewandowski, no julgamento do RE 579.951-4, de "contrastar as circunstân
cias de cada caso concreto com o que se contém no referido dispositivo constitucional". 

Assim, tem-se que observar a finalidade da edição da Súmula Vinculante nQ 13, o 
que a mesma visou reprimir, para se verificar a possibilidade de sua incidência em cada 
caso concreto. Consoante os precisos ensinamentos de Konrad Hesse, a interpretação da 
Constituição: 

Não pode ser separada das condições históricas de sua realização, que es
tão, de diferentes formas, numa relação de interdependência, criando re
gras próprias que não podem ser desconsideradas. Devem ser contempladas 
aqui as condições naturais, técnicas, econômicas e sociais. ( ... ) 
Há de ser, igualmente, contemplado o substrato espiritual que se consubs
tancia num determinado povo, isto é, as concepções sociais concretas e 
o baldrame axiológico que influenciaram decisivamente a conformação, o 
entendimento e a autoridade das proposições normativas.6 

De fato, com a edição da Súmula Vinculante nQ 13, busca-se afastar a consagração 
do nepotismo na esfera institucional do poder político, de modo a deixar evidente que a 
única maneira de conduzir a Administração de maneira compatível com o texto consti
tucional é pautando-se na impessoalidade, publicidade, eficiência e ética. 

Em seu voto Celso de Mello expressa, de forma brilhante e elucidativa, a finalidade 
buscada através da edição da Súmula Vinculante nQ 13: 

6 Konrad Hesse. A força normativa da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 1991, pp. l4-15. 
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° fato é um só, Senhor Presidente: quem tem o poder e a força do Estado, 
em suas mãos, não tem o direito de exercer, em seu próprio benefício, a au
toridade que lhe é conferida pelas leis da República. ° nepotismo, além de 
refletir um gesto ilegítimo de dominação patrimonial do Estado, desrespeita 
os postulados republicanos da igualdade, da impessoalidade e da morali
dade administrativa. E esta Suprema Corte, Senhor Presidente, não pode 
permanecer indiferente a tão graves transgressões da ordem constitucional. 

No RE 579.951, o Min. Ricardo Lewandowski deixa expresso que, a despeito da 
Súmula Vinculante nQ 13, o Ministério Público, caso a caso, verificará se houve ofensa 
aos princípios do art. 37 da CF/88: 

° senhor Ministro Ricardo Lewandowski (relator) - Ministro Marco Au
rélio, Vossa Excelência me permite um aparte? Ao longo do meu voto, eu 
disse exatamente isto: essa questão há de ser apreciada em cada caso con
creto, conforme Vossa Excelência está fazendo. Quer dizer, ° Ministério 
Público atuará em cada caso concreto e verificará se houve, ou não, ofensa 
aos princípios do artigo 37. 
Vossa Excelência, certamente, diz estar havendo, pelo que estou entenden
do ofensa em parte. 

Exemplificando com um caso real, no município de Pajeú do Piauí, com apenas 
3.366 habitantes7, o prefeito procedeu às seguintes nomeações: 1) LADISLAU ROD.RI
OUES PIAUILINO, irmão do prefeito, com grau de instrução limitado a ler e escrever, 
para o cargo de Secretário de Administração e Obras; 2) ADRIANO DA SILVA SOU
SA, genro do prefeito, com instrução limitada ao ensino fundamental incompleto, para 
o cargo de Secretário de Educação e Cultura; 3) IONE DE SÁ PIAUILINO, esposa do 
prefeito, com grau de instrução limitado ao ensino médio completo, para o cargo de Se
cretária de Saúde; 4) ]OSENAIDE DE SÁ PIAUILINO filha do prefeito, para o cargo 
de Secretária de Ação Social; 5) ]AILSON DE SÁ PIAUILINO, filho do prefeito, com 
ensino fundamental incompleto, para o cargo de Secretário de Finanças; 6) RAIMUN
DO DE SÁ CABEDO, cunhado do prefeito, com grau de instrução limitado a ler e es
crever, para o cargo de Secretário de Agricultura; 7) CHRISTIANY KEYLLA DIAS DE 
AQUINO, nora do prefeito, para o cargo de Secretária da Cidade; 8) MARIA DOS REIS 
PIAUILINO, irmã do prefeito, com grau de instrução limitado a ler e escrever, para o car
go de Secretária do Meio Ambiente; 9) ]ARBAS DE SÁ PIAUILINO, filho do Prefeito, 
com grau de instrução limitado ao ensino fundamenta l incompleto, para o cargo de chefe 
de gabinete; 10) ]OELMA DE SÁ PIAUILINO, filha do Prefeito, com grau de instrução 
limitado ao ensino fundamental incompleto, para o cargo comissionado de controladora 

7 Dados colhidos no senso 2010 do IBGE. Disponível em: hrrp:/Jwww.cepro .pLgov.br/download/201105/ 
CEPROO) 2088eae69f.pclf. Acesso em: 16/09/201l. 
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geral; e, enfim, ufa!, 11) MARIA DA PAZ MARTINS SOARES, mãe do vice-prefeito, 
com grau de instrução de ensino médio completo, para o cargo comissionado de coorde-
nador da Educação. " 

Antevendo a situação acima exemplificada, na qual uma pequena cidade do inte
rior do país possui a maior parte do secretariado composto por parentes em linha reta, 
colateral e afins do prefeito e, se já não fosse isto um acinte a inteligência da população 
e do Ministério Público, os secretários municipais gozam de parca instrução escolar in
compatíveis com o cargo que ocupam, o Min. Lewandowski, em seu voto, revela esta 
preocupação: 

Ministro Carlos Britto, eu concordo com a tese de Vossa Excelência, e, 
realmente fiquei preocupado ao redigir o voto com essa situação. É que 
eu fiquei impressionado com o que se veiculou na inicial, onde ficou de
monstrado, a meu ver, um tráfico de influência, digamos assim, uma relação 
promíscua entre a Câmara e o Executivo. Eu estou apenas a imaginar, emi
nente Ministro Carlos Britto, sem querer discordar de Vossa Excelência, e 
até trazendo à baila uma situação muito comum nos pequenos municípios: 
o Prefeito coloca a sua esposa como Secretária Municipal, coloca o filho em 
outra secretaria; coloca o sobrinho em outra. Como ficaríamos. 
O senhor Ministro Carlos Britto - Desgraçadamente acontece isso. 
O senhor Ministro Ricardo Lewandowski (relator) - E o que aconteceria? 

Isso seria lícito? 
O senhor Ministr Carlos Britto - Mas está formando os seus quadros de 
governo. Ou seja, o inciso V do artigo 37 não se aplicaria. 
O senhor Ministro Ricardo Lewandowski (relator) - Então, por isso é que 
eu preferi dizer, eminente Ministro, que cada caso concreto deverá ser 
avaliado à luz da proibição do nepotismo que emana do artigo 37, caput, 
um pouco na linha do que colocou a Ministra Cármen Lúcia. Eu fico com 
certo receio de assentarmos, com todas as letras, que, em se tratando de 
Secretário Municipal, que é um cargo político de livre nomeação, enfim, 

de confiança do prefeito, tal atitude seria lícita. Amanhã, se ele colocar a 
esposa em um "cargo chave" de Secretária de Governo, isso seria lícito à luz 
da proibição do nepotismo, do princípio da moralidade? Isso acontece no 
cotidiano desse grande Brasil. 
A senhora Ministra Cármen Lúcia - Ministro Carlos Brito, essa liberdade 
não me parece absoluta. 
O senhor Ministro Ricardo Lewandowski (rdator) - porque teria de haver 
limites, não é isso? Não existe liberdade absoluta em espaço algum, senão o 
governante poderia escolher apenas os seus familiares para todos os cargos. 
E, por ser cargo político, isso seria permitido? De modo algum. 
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É certo, portanto, que o texto final da Súmula Vinculante nº 13 não rechaça expres
samente a ocorrência de nepotismo na nomeação de agentes políticos, justamente pelo 
fato suscitado nos debates de inexistência de liberdade absoluta no ato de nomeação, e, 
por conseguinte, a necessidade de aferição em cada caso concreto da ocorrência ou não 
de nepotismo. 

Conclusões 

Entendo, pois, que os princípios da moralidade, da impessoalidade e da eficiência 
impõem limitações às nomeações mesmo para os cargos de natureza política. Isto por
que, a atividade estatal, em qualquer grau exercida, está subordinada à observância de 
parâmetros éticos-jurídicos, os quais, necessariamente, se refletem na consagração dos 
princípios constitucionais. 

A redação da Súmula Vinculante nº 13 não traz, de forma expressa, a permissão de 
nomeação de parentes dos agentes públicos para cargos políticos; assim como também, 
não traz explicitamente a sua vedação, sendo necessária a análise da ocorrência do fenô
meno do nepotismo em cada caso concreto. Não é correto, pois, concluir, sem qualquer 
análise, de forma apriorística, que inexiste prática de nepotismo quando se trata de no
meação para um cargo de natureza política. 
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A Atuação do Ministério Público na 

Implementação de Políticas Públicas 

Ana Maria do Amaral Marinho* 

1. Missão Institucional 

Com o atual perfil constitucional (a partir da Constituição da República de 1988), 

o Ministério Público adquiriu novas atribuições, estas consideradas conquistas alcança
das pela sociedade, no sentido de assegurrar novas garantias. Isso não significa privilégio 
concedido pelo constituinte, senão de eleger a Instituição com misteres essenciais à manu
tenção do Estado Democrático de Direito de instrumentos jurídicos eficientes de atuação, 
assegurando-lhe liberdade de atuação na busca do interesse público e individual indisponível. 

A teor do artigo 127 do texto constitucional, 

o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdi
cional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Os parágrafos desse artigo constitucional asseguram à Instituição autonomia fun
cional e administrativa, bem como a independência funcional de seus membros. 

Pela nova ordem constitucional, o Ministério Público passa a ser ente autônomo, 
independente, não vinculado a qualquer dos três "Poderes" estatais l

. A desvinculação do 
Executivo garante-lhe liberdade de atuação, de molde a que seus membros não estejam 
atrelados a decisões político-governamentais. 

Lado outo, tampouco o Ministério Público integra o Poder Judiciário - cuja impres
são (na realidade falsa, muitas vezes difícil de afastar, em especial em alguns setores da 
mídia) -, mas, concretamente, é órgão essencial à função jurisdicional do Estadoz. 

No que diz respeito aos direitos sociais constitucionalmente estabelecidos, consti
tuindo-se o Ministério Público como seu defensor mor a toer do artigo 127, mister con
siderar que todo e qualquer ato atentatório a tais direitos ensejara a atuação do parquet, 

* 
1 
2 

Promorora de Justiça Titular da 22ª Promororia de Justiça Cível da Comarca do Recife, Estado de Pemambuco. 
Parte considerável da doutrina o considera como Qllarto Poder contra resistência de outros 
Tratamenro distinto foi dispensado à advocacia, des ignada na Constitu ição como indispensável à adminLltração 
dajl/stiça. 
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para que fazer cessar as ameaças e evitar os danos à ordem instituída pela Assembléia Na

cional Constituinte de 1987. Assim, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e dos in

teresses sociais, apresenta-se o Ministério Público como verdadeiro defensor da sociedade,. 
Na Ordem Constitucional vigorante tal desiderato é mais facilmente identificado, 

ante a imperiosa necessidade de proteção à dignidade da pessoa humana, como forma de 

assegurar políticas públicas garantidoras desses direitos, essenciais, como valores funda

mentes do ordenamento jurídico pátrio. 

Com efeitto, depreende-se que o novo perfil constitucional do Ministério Público 

proporcionu sua evolução no até então conhecido papel de acusador no processo penal 

e fiscal da lei no processo civil, para assumir uma postura pró-ativa em relação aos direitos 

sociais e individuais indisponíveis, notadamente em relação a matérias como infância e 

juventude e outras, elencadas no texto fundante. 

No exercício dessas novas atribuições, portanto, compete à Instituição participar, de 

forma vital, nos rumos da nova sociedade, assumindo inegável papel político, escrareça

-se, apartidário. De fato, detentor de parcela de soberania estatal, está o Ministério Públi

co vocacionado à interveniência na condução dos runmos políticos estatais. 

Objertivando dar concreção aos ditames constitucionais instituidores de direitos 

fundamentais - sendo dentre esses incluídos os sociais e difusos, o direito à saúde, à edu

cação de qualidade, garantidos pelo artigo 22_ da Constituição - impõe-se, portanto, a 

atuação marcente do Ministério Público, em especial no que tange ao controle externo 

do Poder Público, a quem compete assegurar a materialização dos ditames constitucionais 

no Estado Social de Direito. 

De fato, ademais de realizar a fiscalização da concreção desses direitos em relação a 

particulares, de forma a evitar ameaça ou violação a interesses que são assegurados cons

titucionlmente aos cidadãos, e a garantir que caso sofram eventuais danos à sua condição 

de pessoas humanas, as pertinentes conseqüências administrativas, civis e criminais (em 

especial a recuperação do dano sofrido) , ao Ministério Público incumbe atuar no sentido 

de realizar o controle da Administração Pública, visto que muitas o ofensas à condição 

humanaa são causadas por inadequação das políticas sociais públicas. 

O presente estudo prioritariamente, procura prevenir eventual omissão adminis

trativa na elaboração e execução de políticas públicasl que, acaso existente, deve ser 
firmemente combatida pelo Ministério Público, a fim de evitar que a inércia estatal viole 

os cânones da Constituição Federal. 
A legitimação da atuação do Ministério Público advém - cumpre registrar - de sua 

configuração teleológica como órgão da sociedade, embora formalmente órgão estatal. De 

fato, a Instituição trabalha em prol do interesse público, dos interesses e direitos sociais 

e individuais indisponíveis, focando todo o seu empenho na persecucção da efetivação 
da justiça social e da igualdade material preconizados na Carta Fundante da Nação Bra
sileira. Nesse 'sentido, substituiu-se a denominação "Promotor de Justiça", resquício de 

um período em que a Instituição ainda estava subordinada à função executiva do Estado. 
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Não há, pois, que objetar-se ao exercício do controle finalístico dos atos e omissões 

da Administração Pública pelo Ministério Público, instrumento através do qual se dará a 

efetivação dos direitos da criança e do adolescente assegurados pela Constituição Fede
ral. Somente um Ministério Público forte, dotado das garantias e prerrogativas funcionais 

imprescindíveis a sua atuação livre, poderá servir aos objetivos de constituição de um 

verdadeiro Estado Social de Direito democrático . 

Observe-se, por oportuno, que a legitimação constitucional vem sedimentada na 

Constituição da República, que traçou o novo perfil do Ministério Público, como já frisado 
alhures. Desse modo, a Instituição, ante sua independência frente aos "Poderes" estatais, assu

me papel inigualável de aglutinador dos interesses da sociedade, laborando pela consagração 

concreta desses direitos e garantias previstos no ordenamento constitucional. 
O Ministério Público atua, pois, como delegado pela sociedade, com parcela de 

Poder estatal conferida pela Constituição Federal para o exercício independente de sua 

função de promover a justiça, buscando, através do controle da omissão administrativa n a 

implementação de políticas públicas, a efe tiva concretização da Ordem Constitucional. 

2. Mecanismos de Atuação do Ministério Público na 
Implementação de Políticas Públicas 

2.1. Ação Civil Pública 

A ação civil pública é o instrumento preponderante de atuação do Ministério Público, 

tradicionalmente usado em grande escala para o atingimento das finalidades institucionais no 

que conceme à defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Instituída no ordenamento jurídico nacional através da Lei nº 7.347/853, alcançou 
o status de garantia constitucion al fundamenta14 pela Carta Magna de 1988, prevista no 
inciso III do artigo 129. 

Constituindo-se em mecanismo processual que abre caminho à possibilidade de co

minação de obrigações de fazer e de não-fazer, reveste-se a ação civil pública de relevância 

fundamental no controle da omissão administrativa na implementação de políticas públicas, 

posto que, através dela se pode conseguir ordem judicial determinada ao ente estatal para que 

atue de forma a dar concretude aos direitos sociais preconizados na Constituição. 
De fato, não subsistem à análise sistêmica do ordenamento jurídico pátrio as obje

ções freqüentemente apontadas ao exercício do controle finalístico das ações e omissões 
estatais frente aos deveres prestacionais impostos pela Ordem Constitucional, visto que 
argumentos como separação de poderes, falta de legitimidade democrática, discriciona-

3 Na Lei Complementar nQ 40/81 observa-se a primeira referência a ação civil pública, como forma apenas de 
diferenciação da ação penal pública. A Lei nQ 6.938/81 previu ação de responsabilidade a ser proposta pelo 
Ministério Público. 

4 Ver FINGER, Julio César. ''A ação civil pública como garantia fundamental", artigo publicado na Revista do 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul nQ 48, p. 33 . 
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riedade administrativa ou fal ta de previsão orçamentária não são válidos para negar os 
direitos assegurados pela Carta Constitucional. 

Assim, constatada inércia ilícita da Administração Pública em dar efetividade a 
normas constitucionais ou infraconstitucionais instituidoras de direitos sociais funda
mentais, sujeitar-se-á o ente estatal aos sistemas de controle previstos na ordem jurídica 
nacional, notadamente o controle social exercido pelo Ministério Público, na grande 
maioria de casos5, e também pelo Poder Judiciário, nos casos em que o conflito for judicia
lizad06

• Para além da responsabilização do administrador omisso, que pode ser inclusive 
alcançado pela Lei da Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92), tem-se na ação 
civil pública mecanismo eficaz de coerção do ente público inerte à ação. 

Mas o alcance da tutela desejada contra a omissão estatal na implementação de 
políticas públicas ainda perassa por outro obstáculo, consistente no alegado descabimen
to de concessão de medidas liminares contra o Poder Público. E tal se dá em virtude da 
natureza dos interesses protegidos que, além de estarem abrigados pelos princípios da 
prevenção e da precaução, são suscetíveis de danos irreversíveis. Assim, diante não só da 
iminência de lesão, senão de efetuva lesão à dignidade do ser humano deve o Poder Públi
co agir de forma a evitá-lo, em observância estrita dos princípios estruturantes referidos, 
sob pena de ineficácia de eventual ação extemporânea. 

Assim, a regra contida na Lei nº 8.437/92 - de duvidosa constitucionalidade, em 
virtude da garantia da inafastabilidade da jurisdição - deve ser utilizada pelo magistra
do sem olvidar a visão sistêmica que deve nortear a aplicação do Direito. Nesse sentir, 
é de ser afastada nas hipóteses em que a demora7 possa esvaziar o objeto da medida 
pretendida ... 8. 

O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse mesmo sentido, entendendo 
inconstitucional qualquer tentativa de vedar a concessão de tutela antecipatória contra 
a Fazenda Pública, como são mostras os julgados proferidos no REsp nº 447.335-RS, Re
lator Ministro Luiz Fux, e REsp nº 409.172-RS, Relator Ministro Félix Fischer. 

Muito tem se tentado contestar, é fato, a possibilidade de determinação judicial de 
um facere ao órgão estatal. O s recorrentes argumentos já foram aqui enfrentados, caben
do ainda acrescentar que o poder concedido ao Ministério Público, como impulsionador 
da demanda judicial, e ao Poder Judiciário, em seu munus público de dizer o direito e 
apresentar solução à controvérsia do caso concreto, deve ser utilizado com a cautela 
implicada pela responsabilidade. De fato, sob pena de ameaça à credibilidade do instituto 
e do próprio controle externo, mister seja utilizada a ação civil pública com a coragem 
necessária aos que buscam justiça, mas também com a parcimônia recomendável aos que 
interferem em questões tão sensíveis da sociedade. 

5 Pesquisa aponta que o Ministério Público brasileiro é responsável por aproximadamente 90% das ações civis 
públicas propostas, como anotado por Sflvia Cappelli em "Ação Civil Pública Ambiental: a experiência brasi
leira, análise de jurisprudência", publicado na Revista do Ministério Público do RS nº 52, p. 279. 

6 O Minisrério Público conta com importantes mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. 
7 Através de cientificação do ente público ou do provimento final. 
8 Cabíveis também medidas cautelares e inibitórias. 
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Nesse sentir, evidentemente o cabimento do controle aqui sustentado não está imu
ne a limites decorrentes da própria ordem jurídica instituída: não se pode pretender, no 
seu exercício, substituir a vontade do administrador, emanada no uso legítimo de seu 
poder discricionário, pela vontade do Ministério Público ou do Judiciário, que - não 
obstante se revista também de legitimidade, visto que busca a realização da Constituição 
- não possui tal atribuição. 

O exercício do poder de controle imanente ao sistema, portanto, deve ser persegui
do pelo Ministério Público e realizado pelo Judiciário dentro dos exatos limites de suas 
funções, não podendo sobrepor-se a decisões também razoáveis e revestidas de legalidade 
da Administração Pública. 

Incumbe ao Ministério Público, pois, ao tomar a decisão política9 sobre o ajuizamen
to da ação civil pública, ter em mente os exatos contornos de sua atribuição, evitando 
demandas infrutíferas (nati-mortas) e desgaste institucional desnecessário. 

Em contrapartida, estando diante de omissões advindas de ente estatal obrigado a 
agir para consolidar a Ordem Constitucional através de políticas públicas, deve a -Insti
tuição ministerial, com a coragem a ousadia que forjaram seus contornos atuais, lançar 
mão do instrumental posto à disposição da cidadania para a garantia da existência digna, 
dentro dos limites de sua atribuição constitucional de defensor da sociedade e com obser
vância das regras procedimentais aplicáveis. 

2.2. Instrumentos Extrajudiciais 

Não obstante o reconhecimento de que a ação civil pública constitui uma via ade
quada para o asseguramento dos direitos garantidos pela Ordem Constitucional é impe 
rioso reconhecer os muitos obstáculos a serem transpostos para assegurar-lhe a efetivida
de, consoante já analisado neste estudo. 

Várias razões existem, ainda, para que se dê prioridade à solução extrajudicial dos 
conflitos, que se apresenta como o caminho mais rápido e eficaz de defesa dos interesses 
coletivos lato sensu tutelados pelo Ministério Público. De fato, tem a Instituição - em 
louvável evolução interna - optado, modernamente, pela busca da composição na via 
administrativa, relegando a judicialização dessas questões a segundo plano (na hipótese 
de inexitosa a via extrajudicial). 

Alguns autores divisam os motivos dessa posição institucional: 

a) morosidade no julgamento das demandas - mesmo reconhecendo-se a costumeira 
complexidade das ações civis públicas por envolverem a formação de uma prova 
altamente técnica, a qualidade de título executivo extrajudicial do compromis
so de ajustamento, expressamente prevista em lei e confirmada pela jurispru-

9 Sobre a natureza política da atuação do Ministério Público ver item próprio. 
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dência, confere inegável vantagem à utilização do segundo, comparativamente 

à primeira. 
b) maior abrangência do compromisso de ajustamento do que da decisão judicial em 

face dos reflexos administrativos e criminais; J 

d) menor custo, já que o acesso à Justiça é caro (v. g. custo pericial, honorários ad

vocatícios) ; 
e) maior reflexo social da solução extrajudicial permitindo estabelecer prioridades, 

bem como a realização de audiências públicas e a intervenção da comunidade, o 

que resultará na obtenção de decisões consensuais e, conseqüentemente, maior 

efetividade do trabalho. 

Poder-se-ia acrescentar, ainda, que na esfera extrajudicial trabalha-se com o consen
so, contando o Ministério Público com a boa-vontade do responsável para o cumprimen

to voluntário das obrigações, o que passa a inexistir quando do ajuizamento de demanda 

perante o Poder Judiciário. 

De outra banda, extrajudicialmente pode o Ministério Público obter resultados mais 

efetivos, não só pela celeridade ou até imediatidade, mas também pela qualidade da ati

tude pretendida. 

De fato, na via extrajudicial tem o Ministério Público possibilidade de considerar 

todas as condicionantes que envolvem a questão posta, prevendo a realização dos atos 

pretendidos em prazos razoáveis e com a superação das etapas necessárias (inclusive or

çamentárias, se for o caso). 

Assim, através dos instrumentos do Procedimento Preliminar Investigatório do In

quérito Civil, das Recomendações e do Compromisso de Ajustamento de Conduta, que 

surgem como alternativas à jurisdição, pode o Ministério Público atingir com maior efi

ciência seus objetivos constitucionai~, inclusive no que pertine ao controle das políticas 

públicas da Ordem Constitucional. 

Ressalte-se, contudo, que a utilização desses mecanismos alternativos não ofende 0 < 

monopólio da jurisdição, como bem aponta Geisa de Assis Rodrigues lO, visto que não são 

impositivos, dependendo da anuência do eventual transgressor da norma, e seu cumpri

mento forçado imprescinde da judicialização (pela propositura de ação civil pública ou 

execução de compromisso de ajustamento, por exemplo). 

2.2.1. Inquérito Civil 

De iniciatova exclusiva do Ministério Público, o procedimento investigatório chamado 

Inquérito Civil possibilita ao Promotor de Justiça que o preside a formação de sua convicção 

sobre os fatos trazidos a seu conhecimento, apontados como violadores de interesses e direitos 

merecedores de tutela no âmbito das atribuições conferidas à Instituição. 

10 '~ção Civil Pública e Tenno de Ajustamento de Conduta: Teoria e Prática", p. 134. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
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Através dele, e no uso de suas prerrogativas requisitórias, o Ministério Público pode 
ter acesso às informações necessárias ao deslinde da questão posta, sendo coligida a prova 
sem intermediários e possibilitando sua conclusão com a adoção de solução legitimada, 
inclusive, pelo consenso. 

Nesse sentido, o Inquérito Civil é fundamental, embora não obrigatório ll
, à busca da 

verdade que deve nortear a atuação ministerial, identificando-se, através desse importante 
meio, os interesses porventura atingidos e as soluções mais adequadas ao caso concreto. 

Assim, pode o Ministério Público se utilizar do Inquérito Civil para formar sua con
vicção quanto à licitude da omissão administrativa na implementação de políticas públi
cas, de modo a embasar sua atuação e a possibilitar a conclusão do procedimento pela 
firmatura de compromisso de ajustamento de conduta, pela expedição de recomendação, 
pelo ajuizamento de demanda junto ao Poder Judiciário ou pelo arquivamento dos autos 
perante o Conselho Superior do Ministério Público. 

2.2.2. Compromisso de Ajustamento de Conduta 

o compromisso de ajustamento de conduta é, sem dúvida, o mais importante ins
trumento de atuação extrajudicial do Ministério Público. Reveste-se de natureza de títu
lo executivo, a teor do disposto no parágrafo 6º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública 
(Lei nº 7.347/85), introduzido pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) 12, 

constitui ferramenta diária de alcance das finalidades institucionais na defesa dos interes
ses e direitos protegidos. 

No âmbito das políticas públicas da Ordem Constitucional, poderão ser tomados 
pelo Ministério Público compromissos de ajustamento dos entes públicos responsáveis 
pelas ações materiais que assegurem à coletividade a fruição dos direitos assegurados na 
Constituição de 1988. Assim, fomenta a Instituição ministerial a definição de políticas 
locais para o trato da questão ambiental, obrigando o Poder Público, mediante compro
misso de ajustamento de sua conduta, à adoção das providências necessárias e adequadas 
ao atingimento das finalidades do Estado Social de Direito. 

Na persecução desse mister o Ministério Público do Estado de Pernambuco, atra
vés de suas Promotorias de Justiça Especializadas, tomou compromissos de ajustamento 
de condutas em todo o Estado em inúmeros Inquéritos Civis que tinham por objeto a 
implementação de políticas públicas municipais relativas direitos sociais e individuais 
homogêneos. Verificava-se naqueles entes federados a inexistência de leis municipais que 
criavam os diversos Conselhos de Saúde, Educação, Defesa dos Direitos da Criança e 
do Adolescente, Tutelares, do Idoso, dentre outros, sem, que se desse efetividade à nor-

11 O Inquérito Civil é tão dispensável quanto o Policial. O Promotor de Justiça poder ingressar em juízo sem 
a prévia instauração do procedimento investigatório, desde que tenha elementos suficientes a embasar sua 
pretensão. 

12 A questão do veto já se encontra hoje superada pela doutrina e jurisprudência, razão pela qual despicienda sua 
exposição. 
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mativa constitucional disciplinadora dos diversos órgãos de controle da atividade admi
nistrativa. Assim, através de várias audiências públicas, ouviu as diversas comunidades 
e propiciou a efetivação de minutas da Legislação respectiva. Passo seguuinte, tratou da 
implementação das políticas públicas municipais instituídas. 

Assim, quando necessário, foram celebrados Termos de Compromisso de Ajusta
mento de Condutas com os diversos Municípios, através do qual eles assumiram as obri
gações de fazer consistentes em (a) implementar as diversas políticas públicas naquelas 
comunidades 

Outro exemplo digno de menção é o instrumento de ajuste tomado pelas Pro
motorias de Justiça Especializadas para adequação dos abrigos de crianças, unidades de 
internamento de adolescentes, casas de repouso de idosos, acesso de locais públicos a . 
pessoas portadoras de necessidades especiais, desinstalação de casas de internamento 
psiquiátrico, dentre outros. 

É evidente, pois, a posição privilegiada que ocupa o compromisso de ajustamento 
no trato das questões dessa natureza: ademais de todas as vantagens já referidas na opção 
pela esfera extrajudicial em detrimento da morosa e nem sempre precisa via judicial, o 
ajuste de conduta ocupa especial espaço na busca da solução adequada ao caso concreto, 
visto que poderão ser previstos no instrumento todas as nuances das probl~máticas postas 
a exame, especialmente questões técnicas, temporais e financeiras. 

2.2.3. Recomendação 

O poder de recomendar do Ministério Público está previsto em três modalidades le
gais, sendo a primeira específica ao âmbito da Infância e Juventude: artigo 201, parágrafo 
5º, alínea c, da Lei nº 8.069/90. As duas modalidades restantes 13 interessam ao presente 
estudo, por se adequarem a diversas hipóteses de incidência, estando previstas no artigo 
27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério 
Público), e no artigo 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 75/93 (Estatuto do Minis
tério Público da União) . 

Destaca-se o instrumento no exercício da função política 14 da Instituição m~niste
rial, possuindo eficácia solucionadora dos conflitos em expressiva parte dos casos postos à 

sua apreciação. De fato, através da expedição de recomendação, tem o Ministério Públi
co a possibilidade de corrigir condutas de forma a evitar a produção de danos ou mitigar 
os já causados. 

No âmbito das políticas públicas, de forma muito especial, a atuação Ministério 
Público por meio desse mecanismo abre espaço ao cumprimento espontâneo (mas incen-

13 Na legislação do Estado do Rio Grande do Sul (Leis I1S. 6.536/73 e 7.669/82) há também previsão do instituto 
que, pelos seus contornos, equivale à recomendação da Lei n2 8.625/93. 

14 Hugo Nigro Mazzilli ("O Inquérito Civil", p. 415) destaca, além da força moral, a força política da recomenda
ção. 
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tivado), pelo responsável, dos deveres alusivos à concretização dos direitos e garantias 

expressos na Ordem Constitucional. 
A espontaneidade referida deve-se ao fato de que a recomendação ministerial não 

se impõe como ordem de coação: seu descumprimento não implica execução forçada, 
visto que não se constitui em título executivo. Assim, ao ente recomendado cabe a deci
são acerca de sua observância ou não, sendo certo que o recebimento da recomendação 
o cientificaIs das possíveis conseqüências do seu não-cumprimento (abrindo-se aí sim, 

quando cabível, a via judicial de solução de controvérsias I6). 
A cientificação operada por meio da recomendação também abrange o conheci

mento da inadequação de determinada conduta (ativa ou omissiva) levada a efeito pelo 
destinatário: afasta-se, com isso, eventual alegação futura de boa-fé na sua atuação l7 • 

Dúvidas não restam, por fim, em relação à eficácia e conveniência da utilização 
responsável lB do poder de recomendar pelo Ministério Público. Especialmente quando as 
posturas desejadas digam respeito à realização progressiva de ações tendentes a garantir o 
exercício de direitos assegurados constitucionalmente, mostra-se a recomendação como 
instrumento hábil à consecução das finalidades institucionais. 

Pode o Ministério Público, pois, estimular a definição de políticas públicas da Or

dem Constitucional também através do importante instrumento da recomendação, de 
notável caráter moral e político, além de eficácia comprovada no plano fático. 

3. Outras Formas de Atuação 

3.1. Audiências Públicas 

A previsão tópica das situações em que se mostra cabível - e exigível - não afasta, 
contudo, a possibilidade de realização de audiências públicas em hipóteses diversas das 
contempladas na legislação, sendo certo que podem ser convocadas pelo Ministério Pú
blico sempre que a questão as torne convenientes para a aferição dos interesses em causa 
e das alternativas de solução dos conflitos. Com efeito, é importante meio de formação 
da convicção do Promotor de Justiça que conduz a investigação e, ainda, de legitimação 
da solução escolhida. 

De fato, as audiências públicas são instrumentos do exercício pleno da democracia, 
induzindo à cidadania participativa que conduzirá o alcance das finalidades do interesse 
público. 

15 Se não pela cláusula sob pena de .. . , arravés da fundamentação expressa nos consideranda. 
16 Dependendo do caso concreto, através de ação civil pública, ação de improbidade administrativa e/ou ação 

penal, sem olvidar eventual necessidade de tutela inibitória ou cautelar. 
17 Efeitos análogos ao da constituição em mora. 
18 A banalização do instituto deve ser evitada, devendo ser utilizadoapenas nas hipóteses realmente cabíveis e nas 

quais possa efetivamente apresentar resultados concretos. 
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3.2. No Processo Legislativo 

Conquanto a iniciativa do processo legislativo apenas esteja prevista ao Ministério 
Público nas figuras do Procurador-Geral da República, no caso de leis federais, e dos Pro
curadores-Gerais de Justiça no âmbito estadual, qualquer membro da Instituição pode 
acompanhar o processo de formulação da legislação junto às Casas Legislativas. 

Com efeito, o Promotor de Justiça pode participar ativamente da criação legislativa 
em sua Comarca, como já ocorre em nível nacional com a comissão da Confederação 
Nacional do Ministério Público (CONAMP) para acompanhamento dos trabalhos do 
Congresso NacionaP9. 

Assim, sem cogitar de interferência na esfera de atribuições dos membros do corpo 
legislativo, pode o agente ministerial contribuir para a edição legislativa local relativa aos 
interesses cuja proteção lhe incumbe, possuindo tal tarefa especial relevância na criação 
e implementação de políticas públicas. 

3.3. Na Fiscalização de Fundos e Conselhos Gestores 

A legislação concretizadora da Ordem Constitucional- que exige para sua eficácia 
a implementação de políticas públicas - prevê a existência de fundos específicos e conse
lhos gestores, possibilitando o efetivo controle social da atuação do Poder Público. 

Com efeito, os conselhos de gestão contam, além da participação direta de repre
sentantes da sociedade civil, como já apontado em capítulo próprio, com a fiscalização 
do Ministério Público sobre as suas atividades, em especial com relação à aplicação dos 
recursos dos fundos. 

A proteção dos interesses difisos e coletivos, nessa senda, dispõe de Fundo Nacio
nal, Fundos Estaduais e Fundos Municipais, bem como de conselhos próprios para gestão 
dos recursos arrecadados (fontes de custeio próprias), sobre os quais exerce o Ministério 
Público fiscalização permanente. 

Tal atividade de fiscalizção, se afigura fundamental para a implementação de polí
ticas públicas, visto que os conselhos dão os contornos da política pretendida, aplicando 
na sua consecução os valores correspondentes ao fundo pertinente. 

3.4. Participação Nos Conselhos Deliberativos 

Louvável e se apresenta a participação do Ministério Público em conselhos de na
tureza regulamentadora, formados por colegiado representativo, paritário, com função 

deliberativa. 

19 Anotada por Sílvia Cappelli em "Atuação Extrajudicial do MP na Tutela do Meio Ambiente", Revista do Mi
nistério Público do Estado do Rio Grande do Sul nQ 46, p. 230. 
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A atuação política do parquer frente a esses colegiados é de todo recomendável, vis
to que a eles incumbe estabelecer a política nacional e local, bem como editar as normas 
aplicáveis no âmbito de suas atribuições. A voz do Ministério Público nesses conselhos, 
portanto, pode definir os rumos das políticas públicas necessárias à concretização da Or
dem Constitucional. 

3.5. Atuação Política 

Inegável a atuação política do Ministério Público. Com efeito, detendo a Instituição 
parcela de soberania estataFO conferida pelo detentor do poder, através de seus represen
tantes na Assembléia N acional Constituinte de 1987, exercita também poder político do 
Estado, orientada finalisticamente para o resguardo do interesse público. 

Atua o Ministério Público, portanto, como legitimado ao exercício de parcela do po
der político estatal, como bem se posionou Luiza Cristina Fonseca Frischeisen no sentido 
de que a própria decisão a respeito da propositura ou não de uma ação civil pública tem 
caráter político, não obstante fundamentada e dentro dos limites de sua legitimaçã021• 

Não somente no exercício da iniciativa de propositura de demanda judicial age po 
liticamente o Ministério Público: embora lhe seja vedada a atividade político-partidária22 , 

toda a atividade ministerial está permeada por contornos políticos, conforme já apontado 
em diversas ocasiões ao longo deste estudo. 

De fato, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
direitos sociais e individuais indisponíveis, está o Ministério Público legitimado consti
tucionalmente a interferir na condução dos negócios políticos estatais, visto que podem 
estes representar afronta aos interesses tutelados. Por isso a Instituição vem encontrando 
tanta resistência político-governamental à sua atuação, sendo constantes os ataques com 
evidentes propósitos de cerceamento da atividade que funciona como limitadora do ar
bítrio esta tal. 

Depreende-se, pois, a atuação política do Ministério Público em sua atividade diária 
no exercício de suas atribuições. Pode ser mais facilmente perceptível, contudo, através 
da utilização dos mecanismos retro apontados, como as audiências públicas, a participa
ção em conselhos deliberativos e a participação na edição legislativa local. 

O próprio processo de elaboração de políticas públicas - além da fiscalização de sua 
efetiva implantação - pode contar com a participação ativa do Ministério Público, de 
claro caráter político. 

Nesse sentir, resta cristalino que toda a atuação do Ministério Público - em espe
cial no trato dos direitos e interesses coletivos lato sensu - reveste-se de notável caráter 
político, não havendo o que temer nessa circunstância: pelo contrário, faz-se necessária 
a tomada de consciência dessa qualidade para o uso contínuo e responsável das prerro-

20 Luís Roberto Gomes, ob. cir., p. 123. 
21 Ob. cit., p. 77, nota 105. 
22 Artigo 128, parágrafo 52, inciso lI, alínea e, da Constituição Federal. 
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gativas ministeriais nos exatos limites de suas atribuições e em prol da concretização da 

Ordem Constitucional promulgada com a Carta Política de 1988. 

4. Conclusões 

1. Eleito pela Carta Política de 1988 para a missão de defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, dispõe o Minis

tério Público de mecanismos voltados à tutela desses interesses, judicial e extrajudicial

mente, podendo utilizar esses instrumentos para o controle da inação administrativa na 

implementação de políticas públicas. 

1.1. No que concerne à concretização da Ordem Constitucional, é o parquet titular 

(não-exclusivo) da ação civil pública - que, agora elevada a status constitucional, consti

tui relevante instrumento de alcance das finalidades públicas buscadas por determinação 

da Carta Fundamental. 

1.2. Na área extrajudicial, por sua vez, imperioso é reconhecer o quantitativo de 

instrumentos postos à disposição do Ministério Público, dentre os quais merece realce o 

compromisso de ajustamento de conduta como meio rápido e eficaz de solução de confli

tos, surgido como alternativa à jurisdição, revestindo-se da qualidade de título executivo 

extrajudicial. 

2. O Ministério Público, quer acionando o Judiciário, quer atuando extrajudi

cialmente por meio de algum dos instrumentos legalmente assegurados, deve carrear 

esforços no sentido de dar efetivvidade à implementação de políticas públicas impres

cindíveis a garantir à coletividade representada a fruição dos direitos preconizados na 

Constituição Federal. 
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Readequação de Práticas Institucionais para a 

Modernização do MPPE 

Notificação Preliminar Preventiva .- NP P 

André Silvani da Silva Carneiro * 

1. Justificativa 

A Constituição da República Federativa do Brasil inseriu uma nova Teoria dos Di
reitos Fundamentais, fazendo com que surja no país um constitucionalismo que serve de 
modelo para o mundo. Esses direitos fundamentais no Brasil são os individuais e coletivos. 

De fato, existem vários paradigmas a justificar essa concepção. O Estado Demo
crático de Direito não está fora, mas inserido na sociedade, decorrendo da vontade in
dividual e coletiva da produção do Estado, que existe para tutelar direitos coletivos e 
individuais. A tutela jurídica é de direito individual ou é de direito coletivo, inexistindo 
outra alternativa. 

As conquistas máximas de uma sociedade democrática estão inseridas na tutela de 
direitos fundamentais - individuais e coletivos. Isso é importante para a compreensão de 
novos modelos de aplicação do direito. 

Estamos na era do acesso à justiça. Pensar no direito é pensar no direito que tenha 
efetividade, que seja aplicado em concreto e que seja ágil nessa busca pela sua aplicação. 
O Ministério Público, então, também tem que ser analisado no plano da efetividade do 
direito, inexoravelmente. 

A mudança de paradigma exige a criação de novos padrões de atuação do Ministé
rio Público. Então, em que tipos de direitos o MP deve atuar? Entendemos que em todos 
os direitos individuais indisponíveis e na defesa dos direitos coletivos, algo que é imposto 
pela Teoria dos Direitos Fundamentais. 

Os direitos fundamentais são de aplicabilidade imediata, não necessitando de nor
ma reguladora para a sua aplicação (art. 115, § 1 º, CF - MULTIFUNCIONALIDADE 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS) . 

Isso leva a necessidade de especialização cada vez maior da Instituição, não apenas 
com a criação de promotorias especializadas em direitos individuais e em direitos cole ti-

* Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco 
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vos, mas também através de mecanismos, inclusive de ordem administrativa, concebidos 
pelo próprio Ministério Público. 

Sabendo-se que naturalmente a onipresença não é uma das atribuições do Minis
tério Público e que o aumento do número de cargos e de membros e servidores é um 
caminho com sérias restrições, a instituição permanentemente tenta atender da melhor 
forma a todos os desafios impostos por esse papel de defensor dos direitos fundamentais. 

É nesse contexto que nasce a idéia da Notificação Preliminar Preventiva, pretensa 
a impulsionar as ações do Ministério Público. Consiste na alternativa de qualquer mem
bro da instituição, ao tomar conhecimento de possíveis condutas irregulares, notificar 
o potencial infrator, apontando e indicando as medidas que se espera ver adotar para a 
cessação ou correção da suposta conduta irregular, ainda informando que a notificação 
constará de um banco de dados no Ministério Público (através do sistema Arquimedes 

em Pernambuco) e que isso poderá, mais tarde, ser utilizado administrativamente sob 
vários aspectos. 

Os modelos de NPPs, que teriam um conteúdo todo particular, seriam homologados 
no âmbito da Administração Superior do Ministério Público, a partir de encaminhamen
tos realizados pelos CAOPs e publicados em Diário Oficial na medida em que fossem 
concebidas ou modificadas, mecanismo que, ao lado da regulamentação sobre o seu uso, 
impediria a multiplicação de notificações de conteúdos diversos e minimizaria a possibili
dade de equívocos grosseiros no que se refere ao seu emprego. Os modelos criados dentro 
dessa metodologia seriam disponibilizados também através do Arquimedes (vide modelo 

em anexo que será utilizado, c mo piloto, em caso concreto). 

2. Objetivo geral 

Normalmente, do recebimento de determinada denúncia junto à promotoria, até a 
adoção de alguma medida efetiva junto ao suposto infrator pelo promotor decorre uma 
série de burocráticas medidas que podem retardar o alcance de alguns resultados em 
certos casos, ampliando os danos a bens jurídicos os mais diversos. 

O efeito esperado é o de que a Notificação Preliminar Preventiva surta o efeito de 
fazer cessar ou minimizar os impactos da ilegalidade apontada na notificação e, em último 
caso, servir de elemento de informação significativo na futura instauração de procedi
mento ou mesmo de propositura de medidas judiciais, já que a medida notificatória estará 
registrada em banco de dados e, portanto, disponível para futuras consultas. 

Não há que se falar em violação do devido processo legal no uso de tal instru
mento, porquanto a notificação, além de estar inserida em um contexto administrativo 
meramente preliminar, não representa nenhum prejuízo, muito pelo contrário, propor
cionando a que o individuo, em muitos casos, ganhe tempo para se adequar, evitando a 
instauração de procedimentos e outras medidas, algumas destas sim ensejando a que se 

oportunize a ampla defesa. 
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Finalmente, como objetivo geral, a medida parece ter o potencial de promover uma 
atuação, ainda que de forma preliminar, muito mais ágil e marcante por parte do Mi
nistério Público, de outro lado ainda contribuindo para melhor instruir procedimentos 
administrativos e ações judiciais. 

3. Resultados finalísticos: 

Como resultante da criação e aplicação dessas notificações, estabelece-se um am
biente propício a uma maior presença e atuação do Ministério Público na sociedade, 
invariavelmente proporcionando a que a instituição promova alguma mínima forma de 
rápida atuação sempre que provocada ou, o que é ainda melhor, de ofício . 

Sem dúvida, o maior beneficiário é a sociedade, mas não se pode negar que a notifica
ção, em face de suas particularidades, representa também um ganho para os que vierem a ser 
notificados e ainda a própria instituição, com a eventual minimização voluntária dos impactos 
por alguns dos notificados, o que representa uma diminuição de demandas futuras. 

Para se ter uma idéia do potencial de que se trata, imaginemos o caso da atuação 
de uma promotoria de consumidor na Capital em que o promotor se depara com a cons
tatação de que o comércio em geral não promove a indicação de preços dos produtos 
postos à venda nas vitrines (algo obrigatório segundo o CDC). Sem tempo para instaurar 
um procedimento complexo naquele momento ou mesmo querendo se valer do instru
mento como estratégia, poderá o promotor, p. ex., promover um levantamento parcial, 
envolvendo vários estabelecimentos (ou condomínios de shoppings) e encaminhar uma 
NPP específica sobre o assunto. Mais tarde, tendo tempo para a instauração de um amplo 
procedimento ou recebendo denúncia sobre determinado estabelecimento, a providência 
preliminar poderá vir a ajudar, seja por eventualmente haver resultado na adequação de 
alguns, seja na constatação de que esse ou aquele es tabelecimento se manteve recalci
trante mesmo depois de preliminarmente notificado pelo Ministério Público. Qualquer 
que seja a hipótese, o benefício parece ser evidente. 

Mas, cotidianamente e mesmo em casos isolados a mediada também pode ser nor
malmente aplicada, como no caso do recebimento na promotoria de uma reclamação 
sobre determinada atividade irregular desenvolvida, por exemplo, por uma indústria que, 
segundo o denunciante, estaria lançando seus efluentes diretamente em um curso d'água, 
sem o devido tratamento a que estaria obrigada por lei a promover. Neste caso, ao ser 
imediatamente notificada de forma preliminar e preventiva, o suposto responsável se 
enquadraria em uma das seguintes situações: ou ignoraria a notificação, por não estar 
procedendo da maneira ali apontada; ou se identificaria com o caso e, assim, poderia ser 
levado a tomar alguma mínima atitude positiva, minimizando ou mesmo fazendo cessar 
o impacto ambiental. 

Como indicadores da efetividade e eficiência da notificação, poderão ser feitos le
vantamentos pontuais para verificar os efeitos sobre esse ou aquele caso concreto para o 
qual se dirigiu determinada modalidade de NPp, algo muito simples de ser realizado, o que 
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permitirá avaliar os eventuais progressos obtidos, de forma objetiva e mesmo a adoção 
de outras medidas administrativas complementares, como a efetiva instauração de um 
procedimento ou o ingresso de ações judiciais. 

Eventuais deficiências constatadas podem ser rapidamente corrigidas com a ade
quação das NPPs ou a tomada de outras providências. 

Enfim, resta claro que 0 5 resultados finalísticos abrangem benefícios que interessam 
a todos. 

4. Ações 

A principal ação consistirá na elaboração de uma norma interna regulamentando 
o tema, a criação paulatina e contínua das NPPs no âmbito da Administração Superior 
e a criação e também contínua formação de um banco de dados através do sistema Ar
quimedes. 

Por outro lado, não há impedimento a que cada promotoria, isoladamente, imple
mente a prática à sua maneira, embora do ponto de vista institucional o mais desejável 
parece ser mesmo um encaminhamento coordenado pela cúpula da instituição. 

5. Recursos tecnológicos e de pessoal 

Os recursos tecnológicos e de pessoal já existem, bastando que haja uma normati
zação sobre o assunto e. a viabilização do cadastramento no sistema das NPPs que forem 
sendo produzidas (possibilidade técnica já confirmada pelo Coordenador Ministerial de 
Tecnologia da Informação do MPPE). 

Mas, naturalmente, este não é o único modelo possível no que se refere a formação 
de um banco de dados, podendo ser imaginado algo descentralizado e simplificado, por 
circunscrição ou mesmo em cada promotoria de justiça. Um simples programa de com
putador que possibilite o registro das notificações e a consulta a partir de determinados 
dados já seria suficiente para atender a finalidade a que se propõe a idéia. 

6. Conclusão 

A Notificação Preliminar Preventiva, como sugere a sua própria denominação, teria 
o propósito de: a} promover uma comunicação minimamente formal de indicação de 
possível irregularidade de determinada conduta violadora da lei por parte de determina
da pessoa física ou jurídica (aspecto notificatório); b) fazer isso de forma preliminar, ou 
seja, nos casos em que ainda não há a instauração de um procedimento ou, já incurso 
o procedimento, quando ainda não há elementos para uma conclusão definitiva e surge 
a notícia de questão incidental, isso dado ao propósito prioritário de fazer adequar ou 
cessar a conduta, podendo ainda ser utilizada quando da instauração de procedimento, 
como primeira medida (aspecto preliminar); c) antecipar ao notificado que a iniciativa 
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é interina, isto é, indicando que poderá levar a futura tomada de providências judiciais e/ 
ou extrajudiciais (aspecto preventivo). 

A medida apresenta também um caráter educativo, considerando que o conteúdo 
das NPPs deve apontar as circunstâncias legais que tornam a suposta conduta irregular, 
suas repercussões e o que deve ser feito para cessar a ilegalidade. 

Recife (PE), 20 de julho de 2011. 

Anexo Único - Modelo de Notificação Preliminar Preventiva 

NOTIFiCAÇÃO PRELIMINAR PREVENTIVA 

Ao Ilustríssimo (a) Senhor (a) 

Diretor (a) da 

Sr. Gerente 

Os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado instauraram o Inquérito Civil nQ 01/2010, visan

do apurar fatos, realizar fiscalizações e colher provas no que se refere a ocorrência de possíveis danos à 

saúde de trabalhadores em geral, provocados pela exposição à poluição sonora no ambiente de trabalho, 

o que muitas vezes decorre de even~uais omissões por parte dos empregadores, verificando-se mais 

detalhadamente o seguinte: 

I - DOS ASPECTOS GERAIS 

1) As Notificações Preliminares Preventivas - NPPs, caso da presenre medida, são atos adminis

trativos que visam orientar a conduta de pessoas jurídicas e/ou particulares, instituições públicas ou pri

vadas, quanto à adequação de determinada postura frente ao ordenamento jurídico nacional, de modo 

a prevenir a adoção de medidas administrativas e judiciais por parte do Ministério Público, conferindo 

ao notificado a oportunidade de se adequar preventivamente, frente ao indicativo de futura averiguação 

relativa ao tema objeto da notificação. 

2) Assim, acerca do objeto desta notificação, a Constituição Federal estabelece, no art. 225, que 

"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essen

cial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para 

preservá-lo para as presenres e futuras gerações", o que 'abrange, inclusive, o local e condições do traba

lho, sendo que a mesma Magna Carta sujeita os infratores, por ação ou omissão, a sanções penais e ad

ministrativas, encontrando-se entre os direitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos 

riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança (CF, art. 7Q
, inc. XXII). 
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3) O termo "saúde", com relação ao trabalho, abrange não s6 a ausência de afecções ou de doen

ças, mas também os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente relacionados 

com a segurança e higiene no trabalho, sendo que o meio ambiente do trabalho compreende o conjunto 

das condições internas e externas do local de trabalho e sua relação com a saúde dos trabalhadores 

(Convenção n. 155, Or1; art. 3º). 

4) Dessa forma, dentre os inúmeros riscos decorrentes da atividade laboral, a poluição sonora, 

além de muitas vezes contribuir para a redução da acuidade audi tiva dos trabalhadores, compromete a 

sua saúde física e emocional, tratando-se de um dos maiores desafios ambientais do mundo moderno e 

forte coadjuvante do aumento da depressão e outras severas doenças incapacitantes, estando o ruído 

elencado como fator de risco de natureza ocupacional, previsto na Portaria nº 1339!MG, de 18/11/1999, 

do Ministério da Saúde como doença do trabalho (Lei 8.080/1990, art. 6º, inc. VII, § 3º). 

5) As emissões de som excessivas e/ou perturbadoras apresentam um caráter manifesto e facil

mente constatável pelos empregadores, responsáveis pela sua prevenção e controle no ambiente do 

trabalho, constituindo infração penal causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem 

ou possam resultar em danos à saúde humana (art. 54 da Lei nº 9.605/98 e art. 42, r, da Lei de Contra

venções Penais), podendo ainda ensejar em indenizações ao trabalhador. 

6) Há técnicas de engenharia e mesmo medidas simples e eficazes à resolução ou minimização 

de absolutamente qualquer forma de emissão de sons e ruídos perturbadores no ambiente de trabalho, 

sendo certo, ainda, que muitos dos abusos não dizem respeito à natureza da atividade produtiva, como 

é o caso de aparelhos ruidosos por desgaste ou falta de manutenção ou a fa lta de isolamento acústico 

adequado en:tre os diversos cõmodos na empresa, o que deve ser corrigido imediatamente. 

7) No Estado de Pernambuco, empreendimentos dos mais variados seguimentos têm gerado po

luição sonora de modo desnecessário e evitável, levando a sérios incômodos e danos incomensuráveis à 

saúde dos seus trabalhadores e às vezes da população em geral. 

8) Faz-se necessário, pois, aprimorar as rotinas de proteção às condições gerais de trabalho, com 

a implementação de mecanismos de ampla eficácia na prevenção dos riscos ambientais decorrentes da 

poluição sonora, visando alcançar uma franca repercussão na paz, na saúde e na segurança do trabalha

dor, com benefícios já comprovados a um melhor rendimento no trabalho. 

9) Nesse contexto, a expectativa dos Ministérios Públicos do Trabalho e Estadual com esta no

tificação é a de que Vossa Senhoria observe atentamente as proposições e recomendações presentes e, 

desse modo, faça cessar, corrigindo, as eventuais irregularidades apontadas, ciente de que esta medida 

notificat6ria estará registrada em banco de dados das instiruições ministeriais e, portanto, disponível 

para a adoção de possíveis futuras medidas judiciais ou extrajudiciais. 

ll - DAS RECOMENDAÇÕES 

Dentro de uma conjuntura meramente preliminar e preventiva, os Ministérios Públicos do Traba

lho e do Estado recomendam que Vossa Senhoria promova, permanenremente, entre outras medidas: a) 

o isolamento ou tratamento acústico de ambientes onde forem realizados eventos de natureza ruidosa 

ou potencialmente ruidosas (inclusive em face da aglomeração de pessoas), através de barreiras físicas 

acusticamente apropriadas e/ou a adoção de outras medidas eficazes a garantia do máximo conforto 
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acústico aos ocupantes de áreas e edificações circunvizinhas; b) a não utilização de sistemas abertos de 

comunicação ou de difusão de músicas ou sirenes no meio ambiente externo (autofalantes ou similares) 

em respeito as normas legais pertinentes e as condições individuais dos circunvizinhos; c) a adoção de 

todas as já conhecidas técnicas de engenharia para o isolamento de máquinas, aparelhos e equipamentos 

ruidosos, eventualmente utilizados ao longo da preparação e durante o evento, especialmente no que 

se refere a geradores e o uso de equipamentos e ferramentas para montagem de quaisquer estruturas 

(esmeril, serras, e outros), adotando técnicas de confinamento, de modo a não permitir ou a reduzir ao 

máximo a emissão de sons e ruídos às ruas ou aos espaços públicos ou privados circundantes; d) a obten

ção da prévia e necessária licença ambiental para a realização da atividade, evento ou empreendimento; 

e) a adoção de efetivas medidas de proteção aos empregados quanto a exposição aos sons e ru ídos; f) 

a não realização de publicidade sonora e/ou a não contratação de empresa de publicidade volante (de 

pessoa física ou jurídica) não licenciadas ambientalmente; g) a busca de orientações gerais através do 

site www.somsimbarulhonao.com.br e os Ministérios Públicos do Trabalho e do Estado. 
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André Silvani da Silva Cameiro* 

1. Justificativa 

A poluição sonora é um grave e crescente problema de saúde pública, forte coad
juvante do aumento da depressão e desencadeadora de outras severas doenças, sendo 
considerada um dos maiores desafios ambientais do mundo moderno. 

A perturbação do sossego e a poluição sonora são formas de violência urbana que 
geram e agregam outros contornos de abuso e de criminalidade, servindo de atrativo e 
abrigo a diversos tipos de delitos graves, como o tráfico e o consumo de drogas, inclusive 
por adolescentes, e a prostituição infanto-juvenil. O seu combate geral, por outro lado, 
favorece a um trânsito e logradouros mais tranqüilos, a segurança e a saúde públicas. 

A regularização dos diversos empreendimentos e atividades humanas potencial
mente poluidoras sonoras, repercute francamente na paz, na saúde e na segurança das 
pessoas. Os estabelecimentos fechados, acústica e adequadamente tratados, dificultam o 
ingresso de armas e o consumo de drogas, bem como a presença de crianças e adolescen
tes, ainda facilitando a fiscalização em geral pelos órgãos públicos. 

* Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco 
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No aspecto comercial, constitui-se a poluição sonora em um fator de concorrên
cia desleal para com aqueles estabelecimentos que respeitam as leis, numa inversão 
inaceitável: quem não se adéqua gasta menos, dispõe de maior atrativo e espaço físico à 
clientela, tudo isso à custa da saúde e do sossego de um número indeterminado de pessoas 
atingidas com a atividade irregular, criminosa, 

O enfrentamento do problema é bom para a economia, fomentando a geração 
de empregos, na medida em que movimenta, permanentemente, nichos de mercados 
específicos, ligados a serviços acústicos e materiais, em cada um dos múltiplos e diversos 
setores beneficiáveis: autopeças, construção civil" materiais e serviços acústicos, etc. 

Embora em variados momentos e intensidade, os abusos acabam por afetar a to
dos, indistintamente. Um percentual elevadíssimo dos procedimentos das Promotorias, 
Juizado Especial de Meio Ambiente e Delegacia do Meio Ambiente, bem como as recla
mações junto ao Centro Integrado de Operações de Defesa Social - CIODS, da SDS, 
dizem respeito a perturbação do sossego e poluição sonora. Os procedimentos admi
nistrativos relativos ao tema, junto às promotorias de meio ambiente da Capital, repre
sentam hoje 90% (noventa por cento) do total de casos. 

O Poder Público já dispõe de toda a estrutura, pessoal e condições necessárias ao 
enfrentamento do problema. 

Todavia, o combate pelo Ministério Público, via de regra, é realizado caso a caso 
pelas Promotorias de Justiça, com todas as dificuldades e limitações que envolvem qual
quer procedimento formal: a) formalização da denúncia pela vítima; b) atos de secreta
ria; c) recebimento da petição para despacho pelo promotor; d) notificação dos órgãos 
envolvidos, com requisições de atuações sobre o problema; e) realização de reunião com 
os envolvidos para tentativa de formalização de acordo ou TAC; f) propositura de ação 
judicial própria, quando inviável um TAC. 

Sem dúvida, o quantitativo ainda elevadíssimo e crescente dos casos decorre de 
anos de omissão dos Poderes Públicos, cujo trabalho nesse campo é incipiente, na maior 
parte dos municípios do Estado inexistente, em parte em face da complexidade e abran
gência do problema, em parte por pura conveniência política. Há, ainda, posturas cultu
rais muito sedimentadas na população, com uma pequena parcela que abusa e uma outra 
parte, bem mais importante, que tolera tais excessos. 

Curiosamente, não há nenhum problema quanto às leis e, em que pese a multipli
cação dos abusos, o fato é que há previsão legal em todos os níveis, existindo proteção 'de 
ordem constitucional, cível, administrativa e penal. 

Para se ter uma idéia das consequêndas da falta de ações institucionalizadas nesse 
campo, há algum tempo quando alguém recorria à polícia (civil ou militar), era solene
mente orientado a procurar a Prefeitura, sob o argumento de que se tratava de questão 
meramente administrativa. 

No Estado de Pernambuco essa realidade começou a mudar e a apresentar alguns 
resultados positivos a partir da instauração de um inquérito civil específico em 2006, 
pelas promotorias de meio ambiente da Capital, com o subseqüente e contínuo trata-
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mento do problema de forma cada vez mais institucionalizada depois da assinatura de um 
Termo de Cooperação Técnica que envolve o MPPE, o TJPE, a SDS (polícias militar e 
civil, BPTRAN), a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, o DETRAN, entre outros, 
proporcionando certos avanços importantes e algumas promessas para o futuro, em ações 
continuadas e permanentes formalmente pactuadas, as quais não se pode perder de vista. 

2. Passos da institucionalização em Pernambuco 

A já mencionada instauração do Inquérito Civil no ano de 2006 abriu as portas para 
uma discussão mais ampla em torno do problema nos mais diversos fóruns, especialmente 
junto a Câmara de Articulação do Governo do Estado com o Ministério Público e o Poder 
Judiciário. 

Desde então, as práticas que envolvem a institucionalização dessa questão vêm 
passando por um aperfeiçoamento paulatino e contínuo, com a execução de um leque 
de ações, assim resumidamente retratadas: a) criação da operação sossego pela SDS; b) 
elaboração e distribuição de uma' cartilha sobre o tema; c) produção de um vídeo insti
tucional; d) realização de uma ampla campanha.na mídia; e) criação e manutenção do 
site somsimbarulhonao; f) celebração de um Termo Mútuo de Cooperação Técnica; g) 
instauração, conjuntamente com o Ministério Público do Trabalho, de um Inquérito 
Civil Público, acerca das repercussões da poluição sonora no meio ambiente de trabalho; 
h) envolvimento da Procuradoria Geral Eleitoral; i) realização de audiências públicas por 
todo o Estado; j) realização de operações policiais integradas, coordenadas pelo MPPE; 
k) criação de um fórum permanente de enfrentamento da poluição sonora. 

3. Desnecessidade do uso do decibelímetro 

Uma das mais polêmicas questões em torno do crime de poluição sonora e mesmo 
em relação à perturbação do sossego está relacionada à prova. 

Há os que defendem que a demonstração da ocorrência de tais delitos somente seria 
possível mediante a demonstração por meio de exame técnico produzido através do cha
mado decibelímetro. Argumenta-se que seria imprescindível o uso do m,ecanismo para se 
dispor de um elemento objetivo de prova e, com isso, afastar controvérsias. 

Achamos que o uso do decibelímetro ou a realização de qualquer perícia não se faz 
necessário à caracterização dos delitos em comento, uma vez que não há materialidade 
como resultado da conduta delituosa e o Código de Processo Penal somente exige perí
cia para os delitos que deixam vestígios (art. 158). 

A confusão se explica pelo tratamento dispensado à matéria no campo administra
tivo, onde leis estaduais e municipais realmente exigem o uso do decibelímetro para a 
prova da infração administrativa, isto é, para efeito de aplicação das sanções administra
tivas. Contudo, mesmo no aspecto administrativo, no que se refere à demonstração do 
incômodo e adoção de outras providências administrativas , a Administração Pública não 
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pode se limitar a mera verificação da consonância dos níveis de emissão de pressão sonora 
com os limites estabelecidos na norma, pois o objetivo da lei que permeia o tema também 
é o de não permitir a perturbação do sossego e do bem estar público, considerando 
prejudiciais "os ruídos que ocasionem ou possam ocasionar danos materiais à saúde 
e ao bem estar público". 

Desse modo, como não apenas ruídos elevados, mas também ruídos muito baixos 
podem provocar sérios danos à saúde e ao bem estar público, deve a autoridade admi
nistrativa avaliar caso a caso a situação e exigir a adoção das medidas possíveis a uma 
adequação que se coadune com o verdadeiro espírito da lei. 

Imaginemos a situação de uma oficina de veículos que, dado a natureza da ati
vidade, ao longo de todo o dia, provoca ruídos os mais diversos, dos impulsivos aos 
intermitentes, mas sempre dentro dos limites máximos de pressão sonora fixados na 
lei. Mesmo assim, são constantes as reclamações de vizinhos que, até mesmo reco
nhecendo que os ruídos são baixos, no entanto relatam a ocorrência de distúrbios 
sonoros, que efetivamente põem em perigo e prejudicam a saúde daquelas pessoas. 
Neste caso, embora não podendo multar o estabelecimento, o Poder Público dispõe 
de outras formas legais de controle, podendo exigir do responsável, através de con
dicionantes no alvará de localização, a adoção de determinadas medidas visando a 
solução do problema. 

Com mais razão, no aspecto criminal, o mesmo enfoque serve para repelir o uso 
do decibelímetro como condição para a prova das infrações penais relacionadas ao 
tema. É que os bens jurídicos tutelados na perturbação do sossego são o trabalho e o 
descanso das pessoas, ao passo que no tipo penal de poluição sonora o bem jurídico 
protegido é a saúde humana. E, naturalmente, o trabalho, o descanso e até a saúde 
das pessoas são suscetíveis a sons e ruídos mesmo bem mais baixos do que aqueles 
estabelecidos em lei. 

Finalmente, por estas e outras razões, entendemos que o estabelecimento de 
critérios ligados a verificação de níveis de pressão sonora para a adoção de provi
dências pelo Poder Público quanto ao abuso de sons e ruídos apenas enfraquece e 
torna equivocado e difícil o enfrentamento do problema. É juridicamente possível e 
mesmo desejável a adoção de avaliações personalizadas, de conformidade com o caso 
concreto, de tal modo a se exigir a maximização de soluções técnicas sempre que 
possível nos casos crônicos e, por outro lado, a tomada de providências imediatas em 
situações pontuais de abuso, quando este se mostra inequívoco, sem a dependência 
de qualquer instrumento, de modo simples. Isso significa que, em ações emergenciais 
de interesse público, por exemplo, o uso de máquinas ruidosas será tolerado mesmo 
quando adentrar a madrugada, roubando o sono dos circundantes; por outro lado, os 
ruídos provocados pelo gerador de um prédio, mesmo abaixo dos níveis legais, terão 
que ser adequados se provocarem incomodo que possa representar um distúrbio so
noro, o que nos leva a discussão do próximo ponto. 
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4. Subjetividade em torno da percepção do distúrbio sonoro e 
questões constitucionais envolvidas 

Como tentamos demonstrar, entendemos que não seria possível, do ponto de vista 
dos bens jurídicos tutelados pela legislação em torno do assunto, tratar a poluição sonora 
de forma objetiva, resumindo a problemática a mera aferição de níveis de pressão sonora 
detectados por um frio instrumento e, portanto, incapaz de adentrar nas mais diversas 
e intrincadas questões subjetivas que envolvem a convivência em sociedade, incluindo 
especialmente as relações de vizinhança e de proximidade. 

Há, dessa forma, uma intricada subjetividade em torno de quase tudo o que diz res
peito a produção de sons e ruídos, na relação entre o direito de quem os produz e o direito 
de terceiros que eventualmente se revelam afetados. 

Contudo, a vítima é sempre a pessoa mais adequada para revelar as razões do in
cômodo desencadeado por motivações as mais subjetivas. Seja em razão de sua crença, 
escolha, gosto, condição de saúde, disposição, ocupação, etc. Pouco importa a motivação. 
O importante é que seja fato a existência do incômodo e que seja ele revelado por quem 
se acha afetado. 

A realidade é que quem provoca o ruído raramente se apercebe e dificilmente se 
incomoda com ele, pois isso seria até mesmo contraditório. Mas, quem dá causa a pro
dução de sons e ruídos em qualquer que seja a intensidade, mas desde que danosos ou 
potencialmente danosos ao descanso, ao trabalho ou a saúde de outrem, deve se adequar. 
E essa adequação, ao passo que é devida apenas ao poluidor sonoro, também é mais fácil 
de ser por ele exercida, pelas alternativas tecnológicas conhecidas: 1) em casa, com o 
uso de equipamento portátil individual e fones de ouvido ou promovendo tratamento 
acústico adequado (de acordo com a necessidade e a técnica empregada, até mesmo 
num quarto de apartamento é possível o ensaio de uma banda de rock); 2) num es
tabelecimento comercial, igualmente através do tratamento acústico adequado; 3) em 
veículos particulares, com a propagação do som limitada ao espaço interno do veículo 
ou em locais adequados, mediante a devida e adequada autorização do Poder Público; 4) 
pela construção civil, também através de técnicas acústicas, inclusive o confinamento de 
espaços para a realização dos serviços de carpintaria e serralharia, entre outras medidas 
amplamente conhecidas de engenharia ... 

Quando sons ou ruídos de qualquer intensidade invadem o espaço alheio, provo
cando incômodo evitável, que obrigação teria o ofendido de suportar isso? 

Juridicamente, as dúvidas parecem ser dissipadas a partir mesmo de alguns aspectos 
constitucionais importantes. 

O Brasil está constituído em um Estado Democrático de Direito, segundo o art. 1 º 
da Constituição Federal. Numa democracia, basicamente, não se pode impor a ninguém 
os gostos ou escolhas alheias . É isso o que evidentemente ocorre quando, por exemplo, 
alguém passa a ouvir música além das fronteiras de onde o som está sendo gerado. Pouco 
importa a intensidade do som, desde que adentrando ao espaço alheio, estará em jogo o 
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direito à escolha do outro e as subjetivas questões que envolvem a conveniência e opor- . 
tunidade de cada um. 

Ainda neste sentido, é importante assinalar que quando a Constituição afirma que 
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consen
timento do morador ... ", está ·assegurando uma garantia ampla e não restrita a violação 
apenas física. Assegura, inclusive, que ali é a guarida das próprias escolhas do indivíduo, 
procurando garantir que não haja qualquer forma de interferência alheia não consentida. 
Desse modo, sons ou ruídos que adentram a casa de alguém, sc::m o consentimento deste 
podem significar uma ação violadora dessa garantia constitucional. 

Tratam-se de direitos e garantias fundamentais. 
Todavia, quanto aos casos concretos mais intrincados, as sutis subjetividades, surgi

das especialmente nas relações de vizinhança, apresentam um melhor encaminhamento 
por meio da esfera cível, onde são melhor examinadas, devido aos diversos mecanismos 
disponíveis. 

5. A atuação ministerial 

Entre os diversos atores estatais encarregados da adoção de medidas práticas em 
torno do assunto, destaca-se o Ministério Público. 

Muito se tem feito e mesmo formas inovadoras de atuação, que envolvem até mes
mo a quebra de certos paradigmas, tem-se adotado nas alternativas de enfr<:!ntamento da 
poluiçã<;> sonora pelo Ministério Público no Estado de Pernambuco. 

O Termo de Cooperação Técnica firmado com as cúpulas de várias instituições no 
Estado tem sido a base que repercute positivamente na prática de outros diversos órgãos 
e instituições. Entre os compromissos assumidos pela SDS, por exemplo, encontra-se a 
capacitação de toda a tropa, através de um Manual de Ocorrências em Poluição Sonora, 
elaborado conjuntamente com o MPPE. 

Várias audiências públicas e muitos Termos de Ajustamento de Conduta as pro
motorias têm firmado com o Poder Público, tratando o problema de forma abrangente. 

Termos de cooperação técnica que detalham a forma de atuação das polícias igualmente 
ocorrem em paralelo, aos poucos contribuindo para mudar a forma de atuação policial em 
relação ao problema, que se torna cada vez mais ativa. 

Há hoje em tramite pelas promotorias da Capital ações penais interpostas contra 
pessoas jurídicas e seus responsáveis em face do abuso praticado com sons e ruídos em 
suas atividades e são muitos os procedimentos que tramitam junto aos juizados especiais 
criminais. Em uma importante cidade do interior do Estado o ex-prefeito e também o 
Município por ele administrado igualmente respondem a ação penal em virtude de omis
são no enfrentamento da poluição sonora, tal qual dois tradicionais clubes da cidade e os 
seus dirigentes. 

O Ministério Público também tem organizado, especialmente na Capital, mas tam
bém no interior, operações conjuntas envolvendo as polícias civil e militar (CIPOMA) e 

148 I 



Poluição Sonora - Questões Controvertidas: Justificativa. Passos da Institucionalização em Pernambuco. 
Desnecessidade do Uso do Decibelímetro. Subjetividade em Tomo da Percepção do Distúrbio Sonoro. 

Garantias Constitucionais Envolvidas. A Atuação Ministerial. Uma Estratégia de Inteligência à 

Prevenção e Redução da Criminalidade 

o BPTRAN, apreendendo veículos (especialmente motocicletas com escapamento rui
doso e "carros de som") e equipamentos de som utilizados abusivamente no comércio por 

empresários de diversos setores, responsabilizando penalmente os infratores. Relativa

mente ao comércio é realizada uma documentação prévia por filmagem, visando evitar 

que determinadas pessoas do local em que é realizada a ação pretendam se furtar de uma 

responsabilização, simplesmente retirando os equipamentos dã frente da loja ao percebe
rem o início dos trabalhos de apreensão em outros estabelecimentos. 

Outras abordagens mais simples têm acontecido através das chamadas Notificações 

Preliminares Preventivas - NPPs aos poluidores sonoros, em conjunto com requisições 

dirigidas às polícias e prefeitura. 
Finalmente, algo a que os Promotores precisam estar atentos é quanto à responsa

bilidade da CPRH na concessão de licenças ambientais para atividades potencialmente 

poluidoras sonoras, pois em reuniões com o CAOPMA o órgão tem sustentado o enten

dimento de que os empreendimentos potencialmente poluidores sonoros não estariam 
sujeitos ao licenciamento pela agência ambiental do Estado. Argumentam que a Lei n. 

12.789/2005 teria atribuído aos Municípios e supletivamente à polícia militar a fiscaliza
ção e cumprimento da lei. Entendemos que, em que pese certas incoerências da citada 

lei, nem mesmo ela poderia ter o condão de afastar da CPRH o seu poder e responsabili

dade sobre as atividades e os empreendimentos efetiva ou potencialmente poluidores ou 

que possam causar, sob qualquer forma, degradação ambiental, inclusive no que se refere 

às licenças ambientais e autorizações, instrumentos de política ambiental de sua atuação 

expressamente previstos em lei estadual específica. 

6. Uma estratégia de inteligência à prevenção e redução da 
criminalidade 

Sem dúvida a poluição sonora é uma forma de violência urbana que gera e agrega 
outros contornos de criminalidade. 

Esta assertiva se presta não apenas em relação aos delitos diretamente decorrentes do 

abuso de sons e ruídos, onde o desequilíbrio causado pelo desrespeito ao próximo, associado a 

omissão do Poder Público, leva alguns a tomarem atitudes extremas de violência. 
O fato é que, de forma indireta, a poluição sonora é também o pano de fundo, o 

atrativo e abrigo para diversos tipos de delitos graves, cqmo o tráfico e o consumo de 

drogas, inclusive por adolescentes, e a prostituição infanto-juvenil. 

Um automóvel particular, por exemplo, que executa músicas com um potente siste

ma de som, serve de verdadeira armadilha para jovens incautos que, a míngua de alter
nativas de entrétenimento, tornam-se alvos fáceis para aliciadores e traficantes. Muitas 
vezes, coincidem a iniciação sexual e o consumo de drogas por adolescentes num único 
cenário. O mesmo ocorre em barzinhos e botecos improvisados e sem qualquer licença 
do Poder Público que, ocupando logradouros comuns com suas cadeiras e mesas, impro-
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visam sistemas de som com músicas em execução altíssima e permanente, para assim 
manter cativos clientes de todas as idades, tudo a um custo social inestimável. 

A propósito, existe igual relação direta entre a poluição sonora e a venda indiscri
minada de bebidas alcoólicas, exatamente porque o entretenimento proporcionado pela 
música ali executada, favorece a permanência de um maior número de pessoas e por mais 
tempo. O consumo exagerado de álcool, como o de outras drogas, sabidamente também 
patrocina o aumento da criminalidade. 

A regularização dos diversos empreendimentos e atividades humanas potencial
mente poluidoras sonoras e ainda dos locais de venda de bebidas alcoólicas, repercute 
francamente na paz, na saúde e na segurança das pessoas, inclusive dado a circunstância 
de que os estabelecimentos fechados, acústica e adequadamente tratados, dificultam o 
ingresso de armas e o consumo de drogas, bem como a presença de crianças e adolescen
tes, ainda facilitando a fiscalização em geral pelos órgãos públicos. 

É, pois, estratégico e inteligente encarar o problema por meio de medidas de cunho 
penal porque neste campo existem mecanismos muito mais simples e eficazes do que 
aqueles disponíveis no cível, conforme discorremos na presente discussão. Ademais, as 
medidas penais adotadas contra os abusos de sons e ruídos acabam necessariamente en
volvendo aspectos de ordem cível, já que a reparação do dano ambiental é uma condição 
legal para a proposta de aplicação imediata de pena, na suspensão da ação penal ou na 
sentença penal condenatória. 

Através das requisições às polícias civil e militar é possível, por exemplo, requisitar 
que impeçam a realização de determinado evento potencialmente nocivo à saúde ou ao 
descanso ou trabalho das pessoas, especialmente quando não possua licença ambiental 
para a sua realização (crime formal), dês que em tais casos os responsáveis estarão em 
situação de flagrante delito e a atividade, muitas vezes com ares de entretenimento ino
fensivo, na verdade está prevista como conduta delitiva e, como tal, deve ser tratada. 
Diversos casos no Estado de Pernambuco já receberam esse encaminhamento e com ab
soluto sucesso quanto ao resultado das requisições. 

Eis, então, porque o enfrentamento da poluição sonora, além de necessário para a 
garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, ainda é apontado como uma 
forma poderosa e estratégica de prevenção e redução da criminalidade em geral. 

7. Conclusão 

Os abusos quanto à emissão de sons e ruídos decorrem, sobretudo, de questões cul
turais bastante sedimentadas na sociedade brasileira, o que é explicado principalmente 
em razão de décadas da ausência de um enfrentamento institucionalizado da questão. 

Essa realidade, que não pode ser ignorada, faz do problema da poluição sonora uma prio
ridade a ser enfrentada pennanentemente e algo que, tal qual outros grandes desafios ambien
tais, envolve a participação de toda a sociedade e a aplicação de mecanismos de sensibilização, 
educação e também de repressão das condutas violadoras da lei, o que, em último caso, pode 
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igualmente funcionar como instrumento de catequização a que o Ministério Público está em~ 
brionariamente vinculado em razão de suas funções institucionais. 

Impõe-se uma discussão sobre a importância e, antes, acerca da necessidade técni
co-jurídica do uso do decibelímetro e sobre a compreensão da subjetividade em torno da 
percepção do distúrbio sonoro, com uma necessária reflexão sobre as garantias constitu
cionais envolvidas. 

É necessário, ao final, que uma institucionalização das ações de controle da polui
ção sonora seja capaz de instituir uma uniformização das ações de cada um dos atores 
responsáveis pelo seu enfrentamento, para a sua efetiva, ampla e satisfatória implementa
ção, somente assim sendo po~sível se pensar no enfrentamento dessa grave mazela social 
também como uma estratégia de inteligência à prevenção e redução da criminalidade. 

Belém-PA, novembro/lO 11. 
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Reestruturação das Promotorias de Justiça 

dos Juizados Especiais 

Andréa Simone Frias* 

L Justificativa 

o presente trabalho busca fazer uma reflexão sobre a situação atual, no que diz 

respeito atuação do Ministério Público junto aos Juizados Especiais, na perspectiva de 
incrementar a discussão e de levar à reflexão das administrações superiores do Ministério 

Público do Paraná e do Brasil, a real necessidade de uma reestruturação diferenciada des
tas promotorias, diante das peculiaridades que a distinguem sobremaneira da atividade 

do parquet nas áreas de atuação tradicional cível e criminal. 
Em outra frente, traremos à baila realidade vivenciada pelos Juizados Especiais do 

Estado do Paraná que, certamente, poderá também ser adotada nos demais estados da 

federação, onde a partir de Setembro/201O todos os feitos passaram para o formato do 
processo eletrônico, através do sistema implantado pelo TJIPR do PROJUDl. Também, 

através da Resolução 03/2010 do TJIPR que passou a permitir que o Conciliador apre
sente a proposta de Transação Penal, na hipótese exclusiva, desta já ter sido formulada 

previamente nos autos pelo Promotor de Justiça. E, por fim, diante a recente criação dos 
Juizados Especiais da Fazenda Pública através da Lei nº 12.153/09 e da unificação dos 
Juizados Cíveis e Criminais no Estado do Paraná. 

A pertinência da temática proposta se coaduna com os objetivos traçados para o 

Encontro Estadual do MPIPR-2011, dentre outros, o de aprofundar as discussões dos 
problemas inerentes à atuação do Ministério Público, a fim de serem alcançados modelos 
operacionais mais eficazes à realização da justiça e da paz social, bem como, colher sub
sídios para o aperfeiçoamento da atuação ministerial e da legislação, na perspectiva da 
redução dos conflitos, da prevenção da criminalidade e da sustentabilidade ambiental. 

Nesta mesma esteira, também se coaduna com a temática proposta para o encontro 
Nacional do Ministério Público de Belém/2011, haja vista que não há como se disso-

* 11 ª Promotora de Justiça de Cascavel 
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ciar que, no âmbito da atuação do Ministério Público como interveniente necessário 

nas questões judiciais que dizem respeito a uma Amazônia sustentável"grande parte dos 

conflitos decorrentes dos crimes ambientais são de competência do JECRIM, bem como, 

diante dos recém criados Juizados Especiais da Fazenda Pública é perfeitamente possível 

a extensão da competência destes, no âmbito de discussão da multas administrativas 

decorrentes da prática de ilícitos desta natureza. 

Demais disso, em regiões como a Amazônica, em que por sua peculiar condição de 

"pulmão da humanidade", as questões ambientais ganham relevância indiscutível tanto 

no âmbito nacional como no cenário internacional, exigindo celeridade e eficiência dos 

órgãos da justiça com competência sobre a matéria, não existe nenhum óbice para a 

criação de Juizados Especiais Ambiental, em especial na esfera criminal, ao contrário disso 

nossa legislação traça a competência mínima dos Juizados, permitindo a criação de outros 

com competências exclusivas, como é o caso dós atuais Juizados dos Torcedores e como, por 

exemplo, na questão ambiental o Estado do Mato Grosso já o fez! , através do JUV AM - J uiza

do Especial Volante Ambiental de Cuiabá, Rondonópolis, Barra do Garças e Cáceres. 

Assim, ao se aperfeiçoar a atividade do Ministério Público junto aos Juizados Es

peciais, trançando uma mínima padronização estrutural e de atuação do Promotor, cer

tamente os reflexos desta ação repercutirão no âmbito ambiental, pois se exige atuação 

diferenciada do parquet nesta matéria, como por exemplo, através da inclusão de Termos 

de Ajustamento de Conduta - TACS, com compromissos ambientais dos noticiados, 

como condicionante para oferecimento de Transação Penal e de Suspensão Condicional 

do Processo, podendo, assim, obter de maneira muito mais célere a redução do impacto 

ambiental decorrente do delito, do que se aguardar o penoso caminho das lides conten

ciosas tradicionais cíveis e criminais. 

Dessa forma, numa análise despretensiosa, o presente estudo buscará traçar um 

modelo uniformizado de estrutura mínima para as promotorias atuantes junto os Juizados 

Especiais Criminais, estrutura esta que se propõe que, no mínimo, se aproxime da estrutura já 

adotada pela Procuradoria Geral de Justiça do Paraná na Comarca de Cascavel, onde além de 

quatro estagiários, recentemente, com o aumento de um para três Juizados Especiais Crimi

nais, nos foi deferida a contratação de Assessoria Jurídica ao Promotor, bem como aos poucos 

os equipamentos de informática estão sendo substituídos por mais modernos. 

De fato, devido à nossa experiência de atuação a mais de oito anos junto aos Juiza

dos Especiais desta comarca entendemos que, senão a estrutura ideal, a estrutura propos

ta é ao menos a mínima necessária para o exercício desta função que eminentemente é 

realizada com vistas à informatização total dos processos judiciais, à celeridade da pres

tação jurisdicional e efetivação de uma justiça pacificadora eficiente, e para tanto, tam

bém haverá que adotar-se uma mínima padronização procediment:::tl, especialmente nos 

JECRIM's, com respeito devido à independência funcional do membro, mas permitindo 

maior segurança jurídica para os advogados e partes que, de modo renitente, e a nosso ver 
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com razão, se deparam com a condução procedimental dos feitos totalmente diferenciada 
no cotejo de comarcas distintas, não sabendo, sequer, quem está realizando a audiência, 
se o Juiz, o Promotor ou o Conciliador. 

lI. Peculiaridades das Promotorias dos Juizados Especiais 
passados mais de 15 anos da Lei nº 9.099/95 

Passada a euforia da doutrina quando da entrada em vigor da Lei nº 9.099/95, que já 
está em vigência a mais de quinze anos, temos que a conclusão mais acertada foi a de que 
depois desta lei o direito penal brasileiro nunca mais seria o mesmo, como de fato não é. 

A lei dos Juizados Especiais foi vanguardista ao romper com o tabu, até então in
transponível, da obrigatoriedade da ação penal, nos crimes de ação penal pública incon
dicionada e condicionada uma vez suprida a condição de procedibilidade. Entretanto, 
agora não é mais está questão que vem ganhado coro, mas a questão primordial que se 
coloca, é a de como se adequar esta justiça diferenciada nas estruturas já sedimentadas, 
tanto do Poder Judiciário como do Ministério Público. 

Num primeiro momento o surgimento dos Juizados Especiais foi tratado como mera 
atribuição conferida a determinado Juiz e a determinado Promotor, até então atuante pe
rante uma Vara Cível ou Criminal tradicional. Após, foram criadas de Varas e Promoto
rias de Justiça (na sua maioria em comarcas de entrância final) com atribuições exclusivas 
de atuação junto aos criados Juizados Especiais. 

Nesta linha, importante passo que se deu foi a imediata estruturação pelo poder ju
diciário de seu corpo de Conciliadores e de Juízes Leigos, tal como comando preconizado 
pela lei. 

Entretanto, passados mais de quinze anos inexistem questionamentos no sentido de 
que, se a própria lei ante viu que, diante do volume expressivo e diferenciado de serviços 
dos Juizados Especiais, e dos princípios que os orientam, da Celeridade, da Simplicidade e 
da Oralidade, haveria a necessidade de que os mesmos fossem dotados de Conciliadores 
e de Juízes leigos, para que auxiliassem os juízes realizarem este mister com vistas com 
cumprimento de tais princípios e, principalmente, pela busca da solução pacificadora 
dos conflitos, porque, então, o âmbito do Ministério Público, principalmente, em sede 
criminal na fase pré-processual (análise de cabimento dos institutos despenalizadores e 
audiências preliminares) não se necessitaria de uma estrutura diferenciada daquela exis
tente nas promotorias tradicionais? 

E tal questionamento, efetivamente, vem à tona neste momento, onde mais uma 
vez o poder judiciário ao avaliar suas necessidades de uma melhor prestação jurisdicional, 
através da recente determinação do TJIPR, que unificou os Juizados Cíveis e Criminais 
no Estado do Paraná, onde pelo menos nas comarcas de entrância final, cada promotor 
passará a responder por ao menos 02 (dOis) Juizados; sendo que na comarca de Cascavel, 
o Promotor do Juizados Especiais passará a responder por 03 (três) Juizados Cíveis, 03 
(três) criminais e 01 (um) Juizado da Fazenda Pública. 
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Neste contexto, se de um lado é cediço a inexpressiva autuação na esfera cível nos 
Juizados de outro é extremamente volumosa na esfera criminal, onde a atuação é, ainda, 
mais massiva e diferenciada na fase pré-processual e, atualmente, também considerável 
em sede processual, pois cada vez mais se torna incabível transação penal diante da veda

ção de nova concessão no prazo de cinco anos. 
Nesta esteira, não pretendemos questionar os motivos que levaram o Poder Judiciá

rio a tomar tal posicionamento, bem como também não seria razoável falar em aumento 
no número de processos, pois para a realidade da comarca frente a este tipo de criminali
dade em nada se modificará com a unificação dos Juizados Cíveis e Criminais, entretanto, 
o que certo é o aumento da rotatividade do número de feitos e de audiências mensais, 
pois o andamento da marcha processual que era dado por apenas uma secretaria passará a 
ser realizado por tantas quantas forem o número de juizados na comarca (Cível, Criminal, 
e da Fazenda Pública). 

Em outra frente, e sem adentrarmos às inúmeras críticas ao processo eletrônico 
implantado no Estado do Paraná, através do sistema PROJUDI, é certo que este é um 
caminho sem volta, e que se os processos judiciais caminham para sua existência somente 
no formato eletrônico, também é certo que este caminho deveria iniciar-se pelos Juizados 
Especiais, e como de fato foi no Estado do Paraná, haja vista os princípios já citados que 
regem o mesmo. 

Assim, as administrações superiores do Ministério Público não podem se furtar (e 
diga-se: como a PGJIPR não tem furtado) de dotarem as Promotorias de Justiça dos Jui
zados Especiais de aparelhamento de pessoal e de recursos de informática, como compu
tadores, softwares e hardwares de última geração. 

Demais disso, é imprescindível que esta estrutura não deve ser disponibilizada ape
nas para os promotores de justiça, devendo ser estendida para todo o corpo de pessoas 

que trabalham na promotoria (funcionários, estagiários e assessores), pois a promotoria 
que não puder dispor destas ferramentas que lhe são básicas, se equivalerá a uma promo
toria tradicional que, por exemplo, não venha a receber papel para suas manifestações 

escritas, ou seja, estará totalmente inviabilizada. 

III. Atuação do Promotor Natural e do Gestor das 
Promotorias dos Juizados Especiais 

Como já dito, a atuação do Promotor de Justiça junto aos Juizados Especiais, em es
pecial os criminais, é completamente distinta de sua atuação perante as Varas Criminais 
tradicionais, em especial, no que tange à atuação pré-processual, vez que se de um lado 
inexiste inquéritos policiais, de outro há um número absurdo de audiências preliminares, 
onde o Promotor sempre terá que estar próximo para que, caso não haja êxito na apli
cação dos institutos despenalizadores da composição civil ou da transação penal, venha 
oferecer de imediato a denúncia, preferencialmente, oral e no ato (se pública a ação 
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penal), para dar fiel cumprimento ao principal princípio desta justiça Especializada, qual 

seja o da celeridade. 
Com isso, se demonstra que o modelo tradicional de promotoria de justiça, compos

ta em muitas comarcas tão somente pelo promotor e por seu estagiário, não permite que 

o Ministério Público possa cumprir a contento seu papel diferenciado perante esta justiça 

eminente conciliadora, pois o Promotor só conseguirá cumprir seu papel, não de mero 
coadjuvante, mas de ator principal na busca pela solução conciliatória do conflito penal 

junto aos juizados Especiais se presente, ou ao menos acompanhando muito próximo, 
e que de pronto possa intervir para o oferecimento da denúncia oral, nas hipóteses de 
audiências simultâneas com os Conciliadores, se ele tiver uma estrutura na promotoria 

capaz de dar conta à análise prévia dos inúmeros feitos recebidos em carga. 
De fato, nos juizados Especiais as audiências preliminares e de instrução tomam 

conta quase que da totalidade expediente forense e, diga-se que, não poderia ser dife

rente para se buscar celeridade nos feitos. Assim, mantendo-se o modelo tradicional de 
promotoria de justiça jamais esta tarefa poderá ser exercida a contento, pois como aban
donar a expressiva carga processual que diariamente encaminhadas às promotorias para 
estar presente a todas as audiências. Cito como exemplo, o número de remessa de feitos 

com remessa em carga para a 11 ª Promotoria de justiça dos juizados Especiais nos meses 
de Setembro, Agosto e julho, respectivamente, na ordem de 604, 667 e 518 processos. 

Em outra frente, temos que a questão supra não se supera com a mera contratação 

de estagiários, pois ainda que valiosíssima a contribuição dos mesmos, a cada final de 

ano letivo ocorre renovações do quadro, onde muitas vezes perde-se um tempo muito 
maior no treinamento destes, do que na realização das próprias tarefas, bem como todo 
o trabalho pelos mesmos realizados demandam criteriosa correção pelo Promotor, sendo 
que no sistema do PROjUDI, muitas vezes se torna mais fácil fazer a manifestação do que 

corrigir a pré-análise. 

Assim, temos que outra saída não há senão a estruturação destas promotorias com 
número expressivo de estagiários, para darem conta da carga massiva, mas imprescindí

vel, que o promotor possa ser auxiliado por Assessor Bacharel em Direito, para que este 

sob o comando do promotor realize minutas de manifestações mais complexas, bem como 

faça a conferência prévia de todo o trabalho realizado pelos estagiários. 
Dessa forma, o promotor sem se furtar de suas atribuições de promotor natural, 

atuará de modo eficiente e muito mais produtivo como gestor da promotoria, delegando 
as atuações que possam previamente serem analisadas por seus colaboradores. Assim, e 

neste contexto torna-se perfeitamente tangível a possibilidade de se cumular mais de um 
juizado Criminal nas suas atribuições ordinárias . 

O utra questão, cu ja experiência tem sido frutífera na comarca de Cascavel e que, 
certamente poderá vir a ser adotada nos demais juizados Especiais do Paraná e do Brasil 
refere-se à atuação do Conciliador como interlocutor com noticiado para apresentação 
da proposta de transação penal previamente ofertada pelo Promotor, pois nos moldes da 
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regulamentação dada pelo Tj/PRz inexiste afronta ao comando legal, pois o titular exclu
sivo da proposta de transação penal continua sendo o Promotor de justiça, permitindo
-se, tão somente que com a interlocução Conciliador/Acusado, possam ser realizadas 
audiências simultâneas nas comarcas, onde as Atas expressam a verdade, qual seja de 
que audiência foi realizada pelo conciliador, que formalizou para o acusado a proposta de 
transação penal feita previamente pelo promotor, e uma vez aceita a proposta os feitos são 
encaminhados ao juiz para homologação e posterior ciência do MP. 

Nesta hipótese, entendemos que deve ser o próprio Promotor quem deve selecionar 
as audiências que ele próprio pretenda conduzir, quer seja pela natureza da infração, 
quer seja pela probabilidade de não aceitação da proposta de transação penal (quando, 
por exemplo, já não foi aceita da composição civil). De igual sorte, esta analise também 
deve ser feita para que ele selecione as audiências que serão realizadas pelo conciliador, e 
nesta hipótese sempre deverá ter como pressuposto que proposta formulada não admite 
alteração pelo conciliador. 

Oportuno ressaltar que, é cediço que a unificação dos Juizados Especiais no que se 
refere a atuação do Ministério Público em matéria penal, só não levará a uma inexorável 
desaceleração da marcha processual se o promotor de justiça atuar nos moldes supra, ou 
seja, como Gestor do Gabinete (contando com corpo mínimo de estagiários e assessor) e 
das Audiências Preliminares (através do auxílio dos conciliadores), pois sendo ele um só 
é certo que não poderá estar em mais de um lugar ao mesmo tempo; como também não 
poderá chancela r em ata sua presença em ato judicial em que não esteve presente, ou 
mesmo condicionar as pautas dos juízes à sua disponibilidade em cada juizado. 

IV. Conclusão 

1. Diante das peculiaridades da atividade do Ministério Público junto aos Juizados 
Especial, especialmente, no que se refere aos juizados Especiais Criminais, deve 
ser reconhecido que estas promotorias necessitam de estrutura diferenciada de 
pessoal e de equipamentos de informática. 

2. Nas promotorias de atuação exclusiva junto a processos eletrônicos, a atividade 
ministerial só pode ser realizada dando cumprimento aos comandos constitu-

2 Art.3º - O Conciliador Criminal desempenhará as suas atribuições na audiência preliminar, sob a orientação e 
supervisão do juiz togado, a quem caberá o poder de polícia, sob a fisca lização do Ministério Público. 
§ 3º- O Conciliador registrará na ata a proposta de transação penal nos exatos termos em que formulada pelo 
Ministério Público, bem como a sua aceitação ou recusa. Aceita a proposta, será levada imediatamente ao Juiz 
togado, para os procedimentos previstos nos §§ 1º e 4º do art. 76 da Lei nº. 9.099/1995. 
§ 4º - Existindo proposta de transação penal por escrito e na hipótese de ausência do Ministério Público, o 
Conciliador não poderá modificá-la, devendo: I - esclarecer o autor do fato sobre a proposta apresentada pelo 
Ministério Público para a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, bem como seus respectivos 
efeitos e conseqüências jurídicas; n -submeter a proposta de transação penal aceita pelo autor do fato e seu defensor 
à apreciação do Juiz Supervisor do Juizado; In- faze r consignar em ata as demais ocorrências relevantes da audiência 
preliminar; IV - caso não haja aceitação da proposta, dar ciência à eventual vítima presente à audiência para arrolar 
testemunhas, encaminhando, em seguida, os autos à Secretaria para vista ao Ministério Público. 
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cionais de "função essencial à justiça", desde que a unidade seja dotada dos 
equipamentos informática de última geração tanto para Promotor como para 
seus colaboradores. 

3. Os conciliadores podem auxiliar o Promotor de Justiça, através da realização de 
audiências preliminares simultâneas, e nelas apresentar ao acusado a proposta 
de Transação Penal, desde que a mesma, previamente tenha sido ofertada pelo 
Promotor de Justiça e juntada aos autos, não se admitindo nenhuma hipótese 
sua por parte do Conciliador ou do acusado. 

4. A análise de se ofertar previamente proposta de Transação Penal, para que esta 
seja apresentada ao acusado pelo Conciliador, cabe exclusivamente ao Promo
tor de Justiça. 

5. Para se viabilizar que um único Promotor de Justiça cumule atribuições junto 
a mais de um Juizado Especial a Promotoria de Justiça deve ser dotada de uma 
estrutura mínima consistente em: para cada Juizado Criminal que cumule 
deverá contar com 02 estagiários (um para o período matutino e outro para 
o vespertino) e um Assessor Bacharel em Direito, com nomeação n a forma 
já prevista em lei. 

6. Para a solução mais célere das questões ambientais para uma Amazônia susten
tável, é possível a criação de Juizados Especiais Criminais Ambientais, e estes 
no âmbito do Ministé rio Público, deverão ser dotados de estrutura diferenciada 
de pessoal (funcionários, estagiários e assessores) e de recursos de informática 
de última geração. 
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Quesitos Genérico das Teses Defensivas: Risco 

à Segurança Jurídica e a Transparência nos 

Julgamentos pelo Tribunal do Júri 

Antonio Sergio Cordeiro Piedade* 

Síntese Dogmática 

A formulação individualizada de quesitos das teses suscitadas pela defesa, assegura 

um julgamento transparente e com efetiva segurança jurídica, pois o acusado e a socie

dade saberão qual foi a tese acolhida pelos jurados. O Tribunal do Júri possui conotação 

nitidamente democrática, sendo incompatível com sua missão constitucional proferir 

uma decisão sem clareza, a qual não esteja em sintonia com os direitos fundamentais de 

índole individual e coletiva. 

Jus tificativa 

Introdução 

O presente trabalho tem por objetivo abordar o panorama histórico do Júri no Bra

sil, seu formato na Constituição Federal de 1988 e o risco à segurança jurídica e a trans

parência dos julgamentos quando são aglutinadas todas as teses defensivas em um único 

quesito de forma genérica, retirando do jurado a possibilidade de se manifestar sobre cada 

proposição isoladamente. 

1. Panorama Histórico do Júri no Brasil 

O Júri foi instituído no Brasil por meio do decreto imperial em 18 de junho de 1822, 

que limitava a competência do júri ao julgamento dos crimes de imprensa, sendo que suas 

decisões poderiam ser revistas apenas pelo Regente. 

* Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso, Doutorando e Mestre em Direito Penal pela PUC/SP 
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Com o advento da Constituição Imperial de 1824 (arts. 151 e 152) passou-se a 
considerar o Júri como órgão do Poder Judiciário, tendo sua competência ampliada para 
julgar causas cíveis e criminais. 

Importante destacar que, com a proclamação da República, conforme assevera Gui
lherme de Souza Nucci, "manteve-se o júri no Brasil, sendo criado, ainda, o júri federal, 
através do Decreto 848. Sob a influência da Constituição americana, por ocasião da 
inclusão do júri na Constituição Republicana, transferiu- se a instituição para o contexto 
dos direitos e garantias individuais (art. 72, § 31, da Seção lI, do Título IV). Esse resul
tado foi obitido em face da intrasigente defesa do Tribunal Popular feita por Rui Barbosa, 
seu admirador inconteste".' 

A Constituição Federal de 1934 manteve a soberania deste tribunal com algumas 
alterações. A Constituição de 1937 retirou o Tribunal do Júri do texto constitucional. 
Em razão disso, iniciaram-se acalourados debates sobre a existência ou não da instituição 
do júri no Brasil, até que o Decreto nº. 167, de 5 de janeiro de 1938, confirmasse a sua 
existência, embora sem a soberania dos vereditos, permitindo aos tribunais de apelação a 

reforma de seus julgamentos pelo mérito. 
A Carta Política de 1946 restabeleceu a soberania desta instituição, estabelecendo 

as seguintes características: número ímpar de seus membros, o sigilo da votação, a pleni
tude da defesa do réu, a soberania dos vereditos e a exclusividade quanto à competência 
para julgar crimes dolosos contra a vida. 

A Consituição de 1967 e a Emenda Constitucional nº 01 de 1969 mantiveram a 
instituição do júri, com a competência para os crimes dolosos contra a vida, sem se falar 
em soberania dos vereditos, sigilo das votações ou plenitude da defesa. 

Na Constituição Fede ral de 1988 o júri foi inserido no capítulo dos direitos e das 
garantias individuais, sendo, portanto, cláusula pétrea. Foram contemplados os princípios 
da plenitude da defesa, do sigilo das votações e da soberania dos vereditos. A sua compe
tência tornou-se mínima para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 

2. Quesitação: Necessidade de Individualização das Teses 
defensivas 

Os quesitos sempre foram alvo de grande controvérsia e fonte de inúmeras nulida
des nos julgamentos pelo Tribunal Popular do Júri. 

Clamava-se, portanto, para que fossem feitas modificações, pois a avaliação da tese 
da legítima defesa, por exemplo, exigia mais de dez perguntas sucessivas. 

A Lei n.º 11.698/2008 na tentativa de simplificar a formulação dos quesitos, a serem 
votados pelos jurados criou um sério problema. Reconhecidos os quesitos referentes à 

autoria e a materialidade, o jurado será indagado de forma genérica se absolve o acusado. 

NUCCI, Gu ilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. rev. amp. e atual. 3. tiro São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 732. 
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Conforme consignado por Marcus Vinícius Amorim de Oliveira, "doravante, faz-se uma 
única pergunta, e que remete ao modelo anglo-saxão do 'guilty ar nat guilty '''. 2 

Desta forma, com a nova sistemática, quando a defesa sustentar duas ou mais te
ses em plenário, como, por exemplo, legítima defesa própria, inexigibilidade de conduta 
diversa, clemência, etc., o Conselho de Sentença deverá se manifestar sobre cada uma 
isoladamente e não da forma genérica com o quesito se o acusado deve ser absolvido, pois 
no caso de uma eventual absolvição é de suma importância que fique claro qual foi a tese 
acolhida pelo Conselho de Sentença, pois isto terá impacto na hipótese de recurso a ser 
manejado pela parte sucumbente. 

Como o Ministério Público, no caso do acusado ser absolvido, na elaboração de suas 
razões recursais dirá que a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, 
se não sabe qual foi a tese acolhida pelos jurados. Por sua vez, como os julgadores de se 
gunda instância agirão? Analisarão todas as teses suscitadas em plenário, para se declarar 
se uma decisão é, ou não, manifestamente contrária à prova dos autos? 

As dificuldades trazidas por uma interpretação equivocada da lei são declinadas de 
forma detalhada por Eloisa de Sousa Arruda e César Dario Mariano da Silva, os quais 
afirmam que "sustentada mais de uma tese defensiva, não se saberá ao certo qual o fun
damento da absolvição, visto que os julgadores populares julgam pelo sistema da íntima 
convicção, não necessitando explicitar as razões do seu convencimento. E a defesa pode
rá alegar diversas teses, antagônicas ou não, ou até mesmo pedir clemência aos jurados, 
que poderão acolhê-las, dando ensejo à absolvição. Com efeito, apresentadas diversas 
teses, reconhecendo quatro ou mais jurados uma delas, o resultado será a absolvição, 
mesmo que o motivo do convencimento seja distinto. No procedimento estabelecido 
pelo Código de Processo Penal de 1941, somente seria o caso de absolvição se ao menos 
quatro dos jurados acolhessem a mesma tese. Pelas novas regras, caso sejam apresentadas 
hipoteticamente quatro teses de defesa (ex: legítima defesa real, legítima defesa putativa, 
estado de necessidade e clemência), aceitando cada jurado uma delas, o resultado será a 
absolvição, sem haver a possibilidade de se saber qual o seu fundamento. Assim, mesmo 
que as razões da persuasão sejam diversas, poder-se-á chegar a um veredicto absolutório. 
O impasse atingirá obviamente a fase recursal, já que não será possível saber qual a tese 
acolhida. Parece-nos que a acusação, desejando recorrer da decisão dos jurados, deverá 
rebater todas as teses apresentadas em plenário e demonstrar que são elas manifestamen
te contrárias às provas dos autos. O Juízo de 2º grau enfrentará a mesma dificuldade no 
julgamento do recurso, uma vez que deverá apreciar cada uma das teses apresentadas 
pela defesa constantes da ata de julgamento" .3 

Outro reflexo l:efere-se a hipótese da defesa sustentar em plenário, as teses da legíti
ma defesa e da inimputabilidade decorrente de uma doença mental. Neste caso, havendo 

2 OLIVEIRA, Marcus Vinícius Amorim de. Tribunal do Júri na ordem jurídica constúucional. 2. ed . rev. e atual. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 194. 

3 ARRUDA, Eloisa de Sousa; SILVA, César Dario Mariano da. Q uestionário no julgamento pelo júri. Revista da 
Escola Superior do Ministério Público, São Paulo, n. 1, vaI. 1, p. 63-64, julho-dezembro de 2008. 
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uma absolvição, será imposta uma medida de segurança? A indagação surge, na medida em 
que, sendo o acusado absolvido por legítima defesa não há que se falar em medida de seguran
ça nem indenização civil. Por outro lado, absolvido pela inimputabilidade por doença mental 
o juiz imporá uma medida de segurança, em decorrência de sentença absolutória imprópria e 
haverá possibilidade de se ingressar com a competente ação no juízo cível. 

Com o propósito de resolver a questão Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanchez Cunha 
e Ronaldo Batista Pinto asseveram que "deve prevalecer a individualização das teses de
fensivas, levando o Conselho de Sentença a se manifestar sobre cada uma isoladamente 
(sem desdobramentos outros), permitindo ao acusador conhecer, em caso de absolvição, 
as razões da improcedência da acusação para subsidiar eventual peça recursal".4 

Mauro Viveiros também se posiciona no mesmo sentido afirmando que "o Juiz- Pre
sidente formularia tantas indagações ('O jurado absolve o acusado?') quantas fossem as 
teses apresentadas pela defesa, de modo que se pudesse identificar qual delas foi, efetiva
mente, a reconhecida pelo júri, com o conseqüente registro em ata".5 

Andrey Borges de Mendonça afirma discordar dos autores acima citados "porque a dis
posição legal é explícita ao afinnar que o quesito deve ser genérico, inclusive demonstrando a 
forma como deve ser formulado ("O jurado absolve o acusado?)". E conclui asseverando que a 
interpretação acima contemplada é contra legem e que o desdobramento dos quesitos acabará 
por criar nulidades, em razão da violação ao princípio da plenitude de defesa".6 

Todavia, entendemos que a formulação individualizada de quesitos das teses susci
tadas pela defesa, assegura um julgamento transparente e com efetiva segurança jurídica, 
pois o acusado e a sociedade saberão qual foi a tese acolhida pelos jurados. O Tribunal 
do Júri possui conotação nitidamente democrática, sendo incompatível com sua missão 
constitucional proferir uma decisão sem clareza, a qual não esteja em sintonia com os 
direitos fundamentais de índole individual e coletiva. 

Os jurados são soberanos, porém "não se deve olvidar que a liberdade de o júri 
decidir não pode degenerar em abuso. Se o jurado não é obrigado a decidir pela con
vicção legal, o é a proferir decisão que seja produto de juízo sensato, fundamentado 
e grave".? 

A norma, portanto, deve ser interpretada de forma sistêmica e nesse sentido fica 
patente que não há nenhuma vedação, muito menos ofensa aos princípios da sobe
rania dos vereditos e da plenitude da defesa, que as teses trazidas pela defesa sejam 
individualizadas, sendo formulada uma indagação para cada proposição apresentada 
pela defesa. 

4 GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários às reformas do Código 
de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 223 . 

5 VNEIROS, Mauro. Os quesitos no novo procedimento do júri. Revista Cadernos do júl'i: Texcos sobre a reforma 
do rito do júri. Cuiabá, n. 1, 2008, p. 57. 

6 MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal. 2.ed. rev. atual. e amp. Rio de 
Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009, p. 112-113. 

7 PONTE, Antonio Carlos da. Quesitação no novo procedimento do Júri e soberania dos vereditos. Revista 
Cadernos do Júri: Texcos sobre a reforma do rico do júri. Cuiabá: Entrelinhas, ano 1, n. 1, 2008, p. 107. 
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Conclusão 

Quesitos Genérico das Teses Defensivas: Risco à Segurança Jurídica e a 
Transparência nos Julgamentos pelo Tribunal do Júri 

Com o escopo de garantir um julgamento transparente e com efetiva segurança 
jurídica, quando forem suscitadas no Tribunal do Júri mais de uma tese defensiva deverão 
ser formulados um quesito para cada proposição formulada pela defesa, pois o acusado e 
a sociedade, em nome da democracia, devem saber qual foi a tese acolhida pelos jurados. 

Referências Bibliográficas 

ARRUDA, Eloisa de Sousa; SILVA, César Dario Mariano da. Questionário no julgamen
to pelo júri. Revista da Escola Superior do Ministério Público, São Paulo, n. 1, vol. 1, p. 
63-64, julho-dezembro de 2008. 

GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches; PINTO, Ronaldo Batista. Comentários 
às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2008. 

MENDONÇA, Andrey Borges de. Nova reforma do Código de Processo Penal. 2.ed. rev. 
atual. e amp. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2009. 

NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 5. ed. rev. amp. 
e atual. 3. tiro São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 

OLIVEIRA, Marcus Vinícius Amorim de. Tribunal do Júri na ordem jurídica constitucional. 
2. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2008. 

PONTE, Antonio Carlos da. Quesitação no novo procedimento do Júri e soberania dos 
vereditos. Revista Cadernos do Júri: Textos sobre a reforma do rito do júri. Cuiabá: En
trelinhas, ano 1, n. 1, 2008. 

VIVEIROS, Mauro. Os quesitos no novo procedimento do júri. Revista Cadernos do Júri: 
Textos sobre a reforma do rito do júri. Cuiabá, n. 1, 2008. 

165 I 



Presunção de Não Culpabilidade e Isonomia 
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CARLOS ALBERTO DI FRANCO - "O ESTADO DE SÃO PAULO" 
- 5/9/2011 : "Aplicam-se os rigores da lei aos pobres e concedem-se aos 
ricos as vantagens de infinitos recursos que o direito reserva aos que 
podem pagar uma boa defesa. É duro mas é assim". 

A jurisprudência dos tribunais superiores vem se pautando, de modo geral, por ex
tremada liberalidade. Especialmente o Supremo Tribunal Federal opta quase sempre pela 
solução mais favorável ao réu. Exemplos não faltam. Na transação penal, homologada a 
composição - e já se prescinde da iniciativa do Ministério Público para a apresentação 
da proposta daquela - se o autor do fato deixa de pagar a multa, só resta executá-la pela 
advocacia pública, o que, quase sempre, significa que não será paga, inclusive porque, 
como os valores são comumente baixos, a execução judicial custaria mais que o valor 
a ser afinal obtido, se obtido; mas nessa hipótese, ainda existe uma via processual para 
compeli-lo a satisfazer seu débito - o que, insista-se quase que só vale no plano abstrato: 
caso haja aceito alguma outra forma de sanção para obter a transação, não a cumprindo, 
como se entende que não mais se renova a fase de conhecimento, pelo oferecimento 
da denúncia e instauração do processo, por que meio se pode obter a execução do ajus
tado? Em suma, fica-se na exclusiva dependência da boa vontade do autor do fato; na 
suspensão do processo, se o acusado vem a ser processado por nutro crime no período de 
prova, não se admite a revogação do benefíocio e a retomada do processo em questão a 
não ser que se casse o benefício dentro do período respectivo, de tal forma que, mesmo 
preso processualmente em outra ação penal, se a notícia não chega ao Juízo do processo 
suspenso para que declare revogado o benefício nesse interregno, só resta tê-lo por ex
tinto. O mesmo vale quase sempre para a suspensão condicional da execução da pena e 
para o livramento condicional, pouco importando o absurdo de que quem comete novo 
crime nos últimos dias de tempo de prova frui tranquilamente do benefício, não obstante 
haja violado a condição essencial para tanto. Réu que respondendo ao processo em li
berdade, mesmo após condenado a uma sanção severa, que implicará perda do emprego 
e separação do convívio familiar - poderoso incentivo à fuga, não pode ser mandado 
preventivamente ao cárcere. Se preso preventivamente por turbar a produção da prova, 

Procurador de Justiça aposentado. Ministério Público do Estado de São Paulo. Membro Fundador do Movi
mento do Ministério Público Democrático. 
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encerrada a instrução é posto em , liberdade não obstante patenteado não pretender 
cooperar para boa marcha do processo condição essencial para que o responda solto, a 
meu juízo.Altas autoridades ou dirigentes de grandes empresa apanhados em episódios 
lamentáveis de corrupção respondem ao processo em liberdade, como se houvessem sido 
surpreendidos no primeiro lance de rapina do dinheiro público; têm toda a possibilidade 
de influir na produção da prova, dificultá-la por meios aparentemente lícitos - interessa
-lhes jogar para as calendas o desate da lide, abrindo caminho a que se percam provas ou 
para a consumação da prescrição. Advogado preso processualmente, se não recolhido a 
sala especial de estado maior - o que quase sempre é impossível, fica segregado em seu 
domicílio, não servindo para tanto dependência especial de presídio, olbidando-se que 
existem temíveis delinqüentes que lograram inscrição na Ordem. 

Mas a situação vai pelo mesmo diapasão quando o STF se pronuncia à luz dos 
direitos e garantias fundamentais. Em nome do princípio de que ninguém se obriga a 
produzir prova contra si mesmo - que deveria se restringir ao interrogatório do suspeito 
ou reu, quando tem o direito de calar e sua mentira é penalmente irrelevante - ele pode 
recusar-se ao teste do bafômetro ou a fomecer material para a alcoolemia. Como se afirma 
não se configurar o crime de dirigir embriagado sem a positivação de quantidade mínima de 
álcool no sangue, o processo fica na dependência da boa vontade do suspeito da prática desse 
crime, que tantas tragédias tem provocado. Pouco importa que a exegese leve ao absurdo, 
regra hermenêutica que parece não impressionar os eminentes ministros da mais alta Corte. 

Por muitos anos a Corte Maior reputou constitucional a regra de cumprimento da 
pena corporal no crime hediondo que somente permitia ao condenado primário obter 
livramento condicional após descontar 2/3 da pena, o que invalida o argumento de não 
havia a progressão de regime - não havia a gradação entre regimes fechado, semi-aberto 
e aberto. De repente, modificada a composição do Colendo Tribunal, em nome do prin
cípio da individualização da pena passou-se a enquadrar esses crimes na regra comum, 
e sentenciados que cumpriam pena pelos graves crimes assim qualificados passaram a 
ter direito ao regime semi-aberto após descontar 1/6 da pena corporal e ao aberto após 
cumprir 1/3 da reprimenda. Varas de Execuções e tribunais estaduais tiveram de suportar 
avalanche de pleitos de progressão e como não raro o Juiz ou Tribunal não se aceitava a 
nova orientação, os sentenciados pobres, sem possibilidade de acionar as cortes superio 
res, ficaram à margem do novo sistema. 

Fiquemos, porém, apenas no campo do princípio da presunção de não culpabilida
de. Fixou-se entendimento de que somente se executa a pena após o trânsito em julgado 
da decisão condenatória, salvo hipóteses de prisão cautelar. Crime passional de grande 
repercussão, pois homicida e vítima eram jomalistas de destaque, mais de uma década 
fluiu até que o trânsito em julgado se desse e o condenado então foi recolhido ao cárcere. 
Famoso jogador de futebol, que causou uma tragédia no Rio de Janeiro, resultante na 
morte de mais de uma pessoa, quando no volante de seu possante veículo, condenado a 
4 anos e 6 meses de prisão não ficou nem um só dia no cárcere e ganhou a extinção da 
punibilidade dos crimes pela prescrição retroativa da ação penal. 
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Como o último marco interruptivo da prescrição da ação penal é a decisão conde 
natória e se a responsabilidade do reu é tão clara que já foi condenado em 1 ª Instância, 
mais fácil é obter a prescrição; já para aqueles que obtiveram a absolvição em 1 Q Grau 
mas foram condenados em grau de recurso - presumivelmente porque havia controvér
sias sobre sua culpabilidade - o termo inicial dessa causa extintiva de punibilidade é mais 
recente, obrigando ao uso de maior número de recursos para chegar à almejada prescri
ção. Os crimes de gravidade média ou cujos autores são menores de 21 ou maiores de 70 
anos, caminham inexoravelmente para a prescrição (na Justiça Federal parece haver a 
prática de exasperar grandemente a pena, com vistas a impedir se consume a extinção da 
punibilidade, o que pode não ser justo e acaba não chegando ao objetivo, porque quase 
sempre a pena é reduzida após vários anos de tramitação da apelação e se dá a famigerada 
prescrição retroativa). Os de menor gravidade só terão alguma consequência se o autor 
do fato ou reu aceitar composição e tiver a boa vontade e o espírito de cooperação de 
cumprir a sanção a que se obrigou. 

Ora, após condenado o réu na instância ordinária, pode se servir sempre do habeas 
corpus, com possibilidade de concessão liminar, mesmo após o trânsito em julgado da 
decisão, caso tenha ocorrido ilegalidade ou flagrante injustiça na condenação. Evidente
mente não se nega a possibilidade de condenação arbitrária, seja por não observar a lei 
seja por ignorar prova unívoca a indicar o caminho da absolvição. Tem o reu, porém, essa 
garantia constitucional a seu dispor e tal seja a clareza da viabilidade de sua pretensão 
pode obter até a suspensão liminar da execução da pena. 

Existe, portanto, via processual suficiente para garantir o acusado ou sentenciado 
contra a ilegalidade ou manifesta injustiça da condenação. 

Pergunta-se, agora, se é possível excogitar alguma hipótese na qual o âmbito do re
curso excepcional- especial ou extraordinário - não esteja contido no âmbito do habeas 
corpus. Este se subordina a condições de cognoscibilidade muito menos rígidas que aque
les - não se cogita de prequestionamento de tema jurídico, não se exige interposição de 

ambos os recursos quando abordado tema constitucional, admite-se até, embora em campo 
restrito, reapreciação da prova, o que é absolutamente vedado na sede dos recursos excepcio
nais. Dir-se-á que se a pena não é privativa ou restritiva de liberdade, não pondo em risco o 
direito de locomoção do acusado, não se conhece do habeas corpus. Mas se se trata apenas de 

pena de multa, não se justifica tenham de se pronunciar os tribunais superiores. 
Daí resulta que a utilização dos recursos excepcionais pelo reu tem a só finalidade de 

obstar o trânsito em julgado da decisão na instância ordinária, postergando o termo inicial da 
reincidência e principalmente ganhando tempo na busca da prescrição da ação penal. 

O acusado tem sem dúvida direito ao devido processo legal. A lei há de lhe as
segurar os meios de se defender com a amplitude que também consubstancia garantia 
fundamental, posta no extenso rol do Art. 5Q da Constituição da República. Esse direito, 
porém, não deveria ir ao extremo de lhe permitir colocar infindáveis obstáculos ao cum
primento da decisão condenatória. Como visto, o habeas corpus atende integralmente a 
esse desiderato. Tem amplitude maior que os recursos excepcionais, subordinados a rígi-
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dos critérios de admissiblidade. É, porém, via célere, de forma que interessa mais ao acu
sado, sobretudo ao que não tem como demonstrar a ilegalidade ou injustiça flagrante da 
condenação, utilizar a via excepcional. A tramitação é mais lenta, se indeferido o recurso, 
há o agravo, se recusado pelo relator, há previsão de agravo regimental. Quase sempre é 
precedido de embargos de declaração, É de grande utilidade, pois, àquele que busca se 
livrar de justa condenação com base "nos infinitos recursos que o direito reserva ao 
que podem pagar uma boa defesa". 

Põe-se, a seguir, outra indagação: ao reu pobre, sem condições de constituir advo
gado, assistido pelos atarefadíssimos defensores públicos ou advogados dativos, há possi
bilidade de ficar manejando infindavelmente os infinitos recursos que a lei porporciona 
a quem possa pagar quem lhe defenda? Evidentemente, não e não se vislumbra o dia em 
que a defensoria tenha recursos materiais e humanos bastantes para assegurar tal tipo de 
defesa aos dela necessitados (isso sem contar o fato de que, tangidos pela avalanche de 
processos, tribunais vêm dotando os ínclitos Desembargadores de assessores, muitas vezes 
de livre nomeação, que ao fim e ao cabo muitas vezes acabam por julgar os recursos - e 
onde fica o princípio do juiz natural? Claro que quem pode custear a boa defesa sempre 
tem meios e modos para exercer influência e obter ser julgado efetivamente por deva 
fazê-lo - e que não venham me imputar leviandade, porque tal situação jamais ocorreria 
ou só rarissimamente se verificaria) .. 

Dessa forma, o nobre propósito de propiciar ao acusado os infinitos recursos que a 
lei prevê constitui mais um fator de agravamento da terrível desigualdade que infelicita 
o povo brasileiro. 

Lamentavelmente a epígrafe deste desalinhavado trabalho retrata á perfeição a si
tuação reinante no País. É o sentir da sociedade, expresso por suas figuras que têm como 
utilizar os meios de comunicação, praticamente sem exeeção. Apenas os especialistas da 
área jurídica defendem ardorosamente essa situação. 

Quando o Min. Cezar Peluso, Presidente do STF, articula projeto de emenda cons
titucional substituindo os recursos excepcionais por outros meios processuais que não 

obstem o trânsito em julgado das decisões criminais, a Ordem dos Advogados do Brasil e 
os renomados criminalistas que dominam as manifestações da área jurídica nos grandes 
órgãos de comunicação se erguem como se estivesse a preparar o fim do processo legal 
devido, quando a abolição da via recursal excepcional para os reus não traria nenhum 
prejuízo ao bom exercício de seu direito de defesa. 

E como bem observado pelo Procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Reali Nunes, 
bastaria a Corte Suprema reconhecer que o recurso excepcional na esfera criminal não 
tem efeito suspensivo - e daí não resultaria prejuízo algum para os acusados, munidos 
do eficaz e poderoso instrumento processual que é o habeas corpuz - e se alcançaria o ob
jetivo desejado pelo eminente Presidente da Corte Maior. Iniciada a execução da pena, 
interromper-se-ia a prescrição, de forma que o interesse çmaior no manejo dos recursos 
excepcionais cairia por terra. 
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Concretamente, porém, não há fugir à conclusão de que a exacerbação que se con
fere à regra constitucional da presunção de não culpabilidade sacramenta e acentua ab
soluta disparidade de tratamento processual a réus ricos e pobres. Como não se percebe 

como e quando os necessitados possam se defender tal qual os abonados, pergunta-se 
onde fica o princípio maior da isonomia. 

Claro que racionando abstratamente, presumindo-se sem nenhum apoio na reali
dade que os processos tenham desfecho em prazo razoável- o que hoje também integra 
a relação dos direitos fundamentais, com a circunstância, porém, de não interessar aos 
réus culpados, que só podem se livrar da pena que deveriam suportar pelo caminho da 
prescrição, o que frustra a concretização desse objetivo porque se inundam os tribunais 

de recursos protelatórios -, que a assistência jurídica aos necessitados se universalize, de 
tal forma que não haja distinção entre o exercício da defesa técnica entre pobres e ricos, 
a extensão que se dá à presunção de não culpabilidade parece configurar uma conquista 
do povo brasileiro. 

E não vai aqui censura alguma aos notáveis criminalistas que habilmente se servem 
da infinidade de meios processuais para livras seus constituintes de condenação. Mas 
com isso se inundam os tribunais de recursos procrastinatórios, dificulta-se a solução das 

causas em prazo razoável, fomenta-se a prescrição da ações, num infernal círculo vicioso. 
Não procedendo dessa forma estariam deixando de lhes patrocinar eficazmente a causa 
e faltando com seu dever. Mas também por isso mesmo não deveriam ter o acesso que 
ostentam nos meios de comunicação, à medida que defendendo pontos de vista diversos 
estariam traindo seus constituintes. É a opinião deles, porém, que tem maior peso quando 

esses temas são tratados na mídia. 
O resultado desse deplorável estado de coisas é a consagração da impunidade. Faz

-se muito difícil, quando não impossível, superar os óbices que qualquer bom crimina
lista pode colocar à condenação de seu constituinte e à ulterior execução da pena. Só 

excepcionalmente isso se concretiza.E isso leva ao descrédito da Justiça e ao desalento da 
sociedade e de Magistrados e membros do Ministério Público que trabalham na área cri
minal. Repita-se: exceto os especialistas da área jurídica, a quase totalidade da sociedade 
se revolta com essa situação. E se os movimentos de opinião pública originados da paixão 
desenfreada não podem influenciar as decisões judiciais, isso não justifica a atitude de 
decidir invariavelmente de costas para a sociedade. 

E ao rol de absurdos se acrescenta mais um: fica nas mãos do acusado o trânsito em 
julgado da decisão criminal (se puder custear boa defesa, claro), o que constitui outro ab
surdo. No início da década de 70, a prescrição retroativa da ação penal se dava quando o 
Ministério Público deixava de recorrer da sentença condenatória, buscando exasperação 
da pena. Como os tribunais de 2º Grau frequentemente ignorassem a regra legal, a asses
soria de recursos extraordinários criada pelo Procurador-Geral Oscar Xavier de Freitas 
e preenchida pelo então Promotor Público Damásio Evangelista de Jesus recorreu com 
sucesso ao STF. Daí resultou recomendação da Corregedoria-Geral do Ministério Público 
aos Promotores Públicos para que apelassem buscando aumento de pena em decisões 
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condenatórias, dessa forma frustrando a prescrição retroativa da ação penal. Não demo
rou a surgir o coro dos criminalistas apontando o contrassenso de a prescrição retroativa 
se operar ou não, a juízo do representante do Ministério Público. E mais adiante a lei foi 
alterada, claro que na direção mais liberal (correto seria abolir a prescrição retroativa), de 
forma a que apenas o recurso exitoso do Ministério Público, resultante em pena impedi
tiva da consumação da prescrição retroativa era apto a ter esse resultado. 

Mas é essa a situação que, ao menos em tese, está posta fica na dependência do 
acusado o trânsito em julgado da decisão condenatória (claro que os exímios advogados 
criminais não se servirão sistematicamente dessa faculdade, inclusive porque até réus 
que pagam seu defensor têm limitações financeiras na remuneração de seu trabalho; se 
guramente, contudo, se se prodigalizar a prática de recorrer infindavelmente apenas para 
obstar o transido em julgado da decisão condenatória, o absurdo se mostrará clamorosa
mente e surgirá readequação da orientação jurisprudencial de modo a pôr cobro a esse 
estado de coisas; utilizado homeopaticamente, contudo, ensejará aos que podem pagar a 
boa defesa aos mais ricos e poderosos dentro dessa minoria). 

Faz-se necessário, porém, expor o quinhão que cabe ao Ministério Público na formação 
e consolidação desse lastimável estado de coisas. De nada vale tentar convencer o já conven
cido, sobretudo omitindo os reproches devidos às deficiências da atuação da Instituição. 

Sem nenhuma sombra de dúvida a estruturação do Ministério Público junto aos tri
bunais deixa o interesse social ao desabrigo da proteção daquele a quem devia fazer vales 
suas justas pretensões, dentre as quais a da punição devida aos favorecidos pela fortuna 
que violam gravemente as leis penais. 

A atividade do Ministério Público em 2ª Instância quase se esgota no lançamen
to de pareceres e no acompanhamento do julgamento no imenso volume de feitos que 
aguardam sua manifestação. A praxe é a de que o Procurador de Justiça após emitir 
seu parecer e tomar ciência da decisão, tem por concluída sua tan~ra (claro que há ex
ceções, muitos já interpõem recursos excepcionais, começam a recorrer aos memoriais, 
em suma, procuram influir eficazmente na decisão das causas em que oficiam; de modo 
geral, porém, ao menos no Estado de São Paulo, dado o parecer e tomada ciência da 
decisão, o I Procurador tem como cumprida sua missão no processo. Da mesma forma o 
Desembargador, proferido o voto e realizada a sessão de julgamento, julgados os embar
gos, desinteressa-se do andamento do processo. Daí resulta que a tramitação do processo 
fica nas mãos dos servidores do tribunal, cujo desempenho nem sempre se marca pela 
eficiência. E enquanto trabalhei na área criminal não fugi dessa praxe. Só me dei conta 
de seus inconvenientes quando atuei na assessoria de recursos especiais e extraordinários 
criminais da Procuradoria-Geral de Justiça e verifiquei que, decididos os processo, nin
guém se preocupava em providenciar a execução da pena, pois a tramitação dos recursos 
excepcionais se dava nos próprios autos principais; versando apenas sobre questões de 
direito, indicadas as peças reputadas necessárias pelas parte para seu deslinde e providen
ciadas, os autos deveriam baixar a origem para se iniciar a execução. Houvesse a sadia 
prática de o Ministério Público acompanhar os processos nos quais intervém como o faz 
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o advogado, por certo providência tão simples teria sido tomada, não se abrindo campo a 
que hábeis criminalista acabassem conseguindo fazer prevalecer essa orientação. 

A forma de atuação do Procurador de Justiça retira-lhe a combatividade e nem po
deria ser de outra forma, pena de desequilibrar a relação processual (tive notícia de que 

a Procuradores de Justiça na área de interesses difusos e coletivos que se conduzem mais 

combativamente têm sido negada vista dos autos para manifestação porque o parquet não 
estaria agindo como fiscal) . Combatividade, com efeito, não se compatibiliza com o papel 
de fiscal. Com isso, porém, o interesse de defesa social acaba prejudicado, à medida que 
somente o acusado, quando pode custear a boa defesa, exerce influência e mesmo pressão 
sobre os julgador dos tribunais, ordinários ou superiores. 

Mas empreender a análise crítica da atuação do Ministério Público nos tribunais 
não é o objetivo deste despretensioso trabalho e apenas se aponta esse aspecto para mos

trar que à Instituição também cabe responsabilidade nesse estado de coisas. Essa é uma 
reflexão que se faz necessária e urgente, porém não cabe neste momento. 

Disso tudo se depreende que a tão decantada harmonização entre princípios e re 
gras constitucionais não parece preocupação maior da Corte Suprema em suas decisões 
criminais. Dá-se desmesurada extensão à regra da presunção de não culpabilidade, em 
detrimento do princípio maior da isonomia e se frustra a concretização de outra disposi
ção atinente à decisão dos processos em prazo razoável, tanto encartada no rol dos direi
tos fundamentais dos cidadãos, ante a pletora de recursos meramente procrastinatórios a 
agravar a sobrecarga já enorme das pautas dos tribunais. 

E a Instituição não tem reagido eficazmente a essas orientações jurisprudenciais 
tendentes a eternizar a impunidade, o que constitui elementar dever de quem patrocina 

os interesses maiores da sociedade, em especial na sua condição de titular exclusivo da 
ação penal pública. Claro que não é fácil encontrar caminhos para influenciar em sentido 
diverso a jurisprudência dos tribunais. Mas absolutamente não basta ficar lamentando a 
situação nas poucas oportunidades de acesso à mídia. 

Quando atuava na área de acidentes do trabalho, o Procurador-Geral de Justiça 
do Estado de São Paulo, Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo também assinava os recursos 
especiais interpostos. Uma das primeiras decisões de que tomei conhecimento não co
nhecera do recurso do Ministério Público ao fundamento de que não estava legitimado 

a recorrer nos processos em que o acidentado era representado por Advogado. De ime-
• diato levei o ocorrido ao conhecimento do chefe da Instituição e este me informou que 
telefonaria ao Superior Tribunal de Justiça dando conhecimento de que, a persistir aquela 
orientação, retiraria o Ministérió Público dos processos de acidentes de trabalho. Não sei 
se concretizou esse propósito, mas o certo é que dali em diante não veio nenhuma nova 
decisão desprestigiando o Ministério Público interveniente - a não poder recorrer não 
passava de consultor do Juiz, o que lhe amesquinharia a função. 

A mim parece que diante da situação criada pela jurisprudência criminal dos tribu
nais superiores dois caminhos se põem ao Ministério Público. O primeiro, óbvio, lutar por 
modificar as orientações exageradamente liberais. A não consegui-lo, terá que adequar 
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sua atuação às balizas posta, pelos tribunais superiores. Como não tem sentido algum 
esfalfar-se na condução de processos que fatalmente caminharão para a prescrição, ante 
a impossibilidade de executar a sentença em tempo hábil - crimes de gravidade mé
dia e aqui se enquadram, por exemplo, tentativas de homicídio de reus primários, assim 
contribuindo para que também processos por crimes mais graves também terminem na 
prescrição, só resta deixar de lado a regra da obrigatoriedade da ação penal pública, reser
vando-se para o processo apenas para estes, multiplicando os pedidos de arquivamento.E 
propondo o arquivamento quer os indiciados sejam abonados ou pobres. Que ao menos 
se democratize a impunidade. 

Há algum tempo, tomando conhecimento da posição do Procurador-Geral da Re
pública afirmando a inconstitucionalidade de certa lei, o eminente Ministro Gilmar Men
des proclamou que inconstitucional era aquilo que o STF assim declarava e nada mais. 
Realmente assim é e não há como fugir disso dentro das regras do regime democrático. 
Mas a também a iniciativa da ação penal pública cabe ao Ministério Público, ainda quan
do o Poder Judiciário repute cabível a instauração do processo. Caso o chefe da Institui
ção entenda diversamente, ninguém pode compeli-lo a oferecer denúncia. Dessa forma, 
se a Corte Suprema decide de modo a inviabilizar a repressão dos crimes de gravidade 
média, concretamente não se aperfeiçoa o interesse de agir do Ministério Público e tal 
justifica deixe de propor a ação respectiva. 

Surgirá, sem dúvida, situação de crise. Mas se a Excelsa Corte se permite interpretar 
a Constituição e as leis de modo a desamparar o interesse social, analisando abstratamente 
princípios constitucionais, ao Ministério Público cabe eleger prioridades de fonna a acautelar 
ao menos o interesse social da repressão dos crimes de maior gravidade. Dessa fonna. 

Também se pode cogitar de cobrar da assistência judiciária (não se menciona De
fensoria Pública porque está muito longe está de dar conta da defesa dos reus pobres) a 
interposição sistemática de recursos contra decisões condenatórias de reus pobres e o uso 
dos mesmos expedientes processuais para lhes impedir o trãnsito em julgado. Está ex
presso na Constituição da República, dentre as funções, portanto deveres, do Ministério 
Público, zelar pelo respeitos do Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 
direitos nela assegurados; vem no inciso II, do Art. 129 da Magna Carta, logo após o que 
proclama a titularidade exclusiva da ação penal pública. Presunção da não culpabilidade 
é um direito individual, para fazê-lo valer também aos necessitados na extensão decor
rente da orientação da Suprema Corte, instrumento é a assistência judiciária, de cujos 
responsáveis há de se cobrar usem todos os recursos legais que possibilitem não transite 
em julgado a decisão condenatória. É outro caminho, posto que de difícil ou quase im
possível viabilização, de democratizar a impunidade. 

Claro que estes caminhos, por levarem a uma situação de crise, exigirão muita pon
deração antes de palmilhado. E aqui se indicam muito mais como hipótese de trabalho 
que até mesmo como sugestão. 

Certo, porém, é que não há como o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal 
pública, encarregado, portanto, de fazer valer superiores interesses de defesa social, seguir as-
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sistindo impassível a uma situação que consolida a impunidade dos que podem pagar por boa 
defesa, acentuando ainda mais a desigualdade entre as classes sociais no País. 

Diante do exposto clonclui-se: 

l' - orientação jurisprudencial dos tribunais brasileiros, sobretudo superiores, tem se 
caracterizado por excessiva liberalidade; 

2 - no quadro dessa orientação, o STF tem dado excessiva extensão à presunção de 
não culpabilidade, pondo o trânsito em julgado de decisões condenatórias de reus soltos 
como indeclinável requisito à execução da decisão penal; 

3 - não são cogitáveis hipóteses de cabimento dos recursos extraordinário e especial 
não cobertas pelo habeas corpus, salvo quando a pena não põe em risco a liberdade de 
locomoção do reu; suas condições de admissibilidade não têm a mesma rigidez daquelas 
previstas para os apelos excepcionais: e o writ, tal seja a evidência da ilegalidade ou injus
tiça atacada comporta concessão liminar, total ou parcial, acautelando perfeitamente o 
interesse de liberdade do paciente;. 

4 - basta o habeas corpus, dessarte, para que os princípios constitucionais do devido 
processo legal e da amplitude de defesa se concretizem, tornando dispensáveis para tanto 
os recursos excepcionais. 

4 - assim sendo, finalidade precípua da utilização dos recursos excepcionais pelos 
reus é retardar o trânsito em julgado da decisão condenatória e a data a partir da qual 
surge a possibilidade da reincidência; 

5 - por todas essas razões não há por que conferir aos recursos excepcionais efeito 
suspensivo que a lei não lhes confere, retardando, pois, indevidamente o início de exe
cução da pena corporal e facilitando a obtenção da prescrição da ação penal via manejo 
indefinido de recursos previstos na lei. 

6 - ante a impossibilidade absoluta de se propiciar aos reus necessitados defesa téc
nica do mesmo nível daquela permitida aos que podem pagar por boa defesa, a extensão 
da~a â presunção de não culpabilidade implica lesão ao basilar princípio da isonomia; 

7 - igualmente o di~eito fundamental de solução de litígios judiciais em prazo ra
zoável tem sua concretização obstaculizada pela pletora de recursos procrastinatórios 
objetivando retardar indefinidamente o trânsito em julgado das decisões condenatórias 
criminais. 

8 - ao Ministério Público, responsável maior pela repressão criminal e portanto 
pelo interesse de defesa social, cabe buscm;,Por todos os meios reverter a orientação dos 
tribunais superiores; 

9 - enquanto prevalecer a interpretação da Corte Suprema sobre a extensão desse prin
cípio, o Ministério Público precisa adequar sua atuação criminal às balizas postas por aquela; 

9.a - uma das formas de se adequar ao critério jurisprudencial questionado é a drás
tica redução no número de ações penais, deixando de propô-las nos crimes de gravidade 
média cujos autores estejam soltos, nas quais se possibilite a obtenção da prescrição pelo 
uso de sucessivos recursos nos tribunais, possível aos que podem cus.tear o patrocínio 
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de advogados, reservando tempo maior para o cuidado dos processos tendo por objeto 
crimes de maior gravidade; 

9.b - outra forma de adequação ao critério jurisprudencial em exame é cobrar da 
assistência judiciária o emprego sistemático de recursos destinados a retardar o trânsito 
em julgado das decisões condenatórorias criminais, a fim de assegurar tratamento seme
lhante aos reus que não podem pagar Advogados. 

São Paulo, 14 de outubro de 2011. 
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Calixto Oliveira Souza* 

Introdução 

Trata-se aqui de um estudo a respeito da impossibilidade legal da propositura de 
transação penal e de suspensão condicional do processo em ação penal privada, anali
sando-se o que preveem a Lei 9.099/95 e a Constituição Federal, além da inviabilidade 
e da desaconselhabilidade das medidas, sem olvidar as abalizadas opiniões de doutrina
dores e magistrados, através do estudo da doutrina e da jurisprudência. O trabalho está 
de acordo com o tema do XIX Congresso Nacional do Ministério Público, "Amazônia, 
Direitos Humanos e Sustentabilidade", ao enfrentar intrigante questão envolvendo o 
delicado momento, pré-processual ou pré-instrução, em que pode ou não ser proposta a 
transação penal e a suspensão condicional do processo para os autores de crimes de ação 
penal privada. A matéria é polêmica e encontra opiniões às vezes apaixonadas de juristas 
contrários e a favor, o que motivou o presente trabalho, em busca de uma conclusão que 
possa contribuir para que a Justiça seja corretamente aplicada. 

1. Parte legítima para a propositura da transação penal e da 
suspensão condicional 

A transação penal e a suspensão condicional do processo, instituídas no Brasil em 
1.995, somente podem ser propostas pelo Ministério Público, através de seu órgão de 
execução, de acordo com a Lei 9.099/95, em seus artigos 76 e 89. Segundo o caput do art. 
76, não ocorrendo os impedimentos previstos no § 2º do mesmo dispositivo legal, a tran
sação penal deve ser oferecida pelo Ministério Público, havendo representação ou sendo 
pública a ação penal, não sendo caso de arquivamento; a suspensão condicional, por seu 
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turno, de acordo com o art. 89, deverá também ser proposta pelo "Ministério Público, ao 
oferecer a denúncia", dentro das condições ali exigidas. 

A Lei é clara e objetiva ao não contemplar a possibilidade de proposta de transação 
penal ou de suspensão condicional oferecida pela vítima, nos casos de ação penal privada. 
Há autores, porém, que gostariam que a lei dissesse também o que não permite, sob pena 
de concluir-se que há uma omissão não deliberada do legislador - ou uma verdadeira 
falha - e que pode também a vítima, na ação penal privada, apresentar a proposta, ou ser 
esta feita pelo Ministério Público ou até mesmo pelo juiz. 

O desejo desses autores, todavia, esbarra na necessidade de interpretar-se a Lei de 
acordo com o vernáculo e com os princípios penais e processuais penais brasileiros. 

No caso em foco, não se pode retirar do legislador o poder de restringir, sob o argu
mento de que foi esquecida a ação penal privada. Não é defensável que a Lei contenha 
tamanha falha. 

A seguir-se o raciocínio, encontrar-se'-ão inúmeros casos de "omissão". É só pro
curar. O inciso III do § 2º do art. 76 da Lei 9.099/95, por exemplo, enumera cinco das 
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal para tornar inadmissível a 
transação penal. Não é crível que algum doutrinador se arriscaria a acrescentar a cul
pabilidade, as consequências do crime ou o comportamento da vítima, que não foram 
incluídas , a esse rol. 

As possibilidades são infinitas, tanto no direito penal quanto no cível. 

1.2. Sobre a redação dos artigos 76 e 89 da Lei 9.099/95 

Uma simples leitura dos caputs dos artigos 76 e 89 da Lei dos Juizados Especiais não 
deixa dúvida quanto à intenção do legislador de restringir as propostas de transação penal 
e de suspensão condicional ao Ministério Público, além de limitá-las aos casos 'de ação 
penal pública, condicionada ou não. 

Alguns autores, porém, como adiaqtado acima, consideram a possibilidade de 
ter havido equívoco do legislador, que poderia ter çleixado de incluir a queixa-crime 
de forma não intencional. O raciocínio tem um verniz de sustentabilidade, princi
palmente se observarmos que o legislador se esqueceu, no art. 76, de incluir a con
travenção penal entre os fatos merecedores da proposta. A Lei só menciona crimes, 
embora ninguém em sã consciência negue a possibilidade de transação aos autores 
de contravenções. 

Ocorre que são situações diferentes . Ademais, um pouco antes, no parágrafo único 
do artigo 74, que trata da composição dos danos civis, a Lei se ocupa dos casos de ação 
penal privada, ao mencioná-los juntamente com os de ação pública condiCionada, para 
determinar que "o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de 
representação" . 

Como se vê, o legislador estava atento à existência da ação penal privada, que não 
ignorou. 
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2. A solução encontrada pela Lei para possibilitar o acordo em 
ação privada 

Os artigos 72 a 74 tratam da composição dos danos civis, CÇlbível nos casos de ação 
privada e pública condicionada ou incondicionada, sendo esta última mencionada im
plicitamente. 

Sabe-se que existe a possibilidade da composição sempre que há uma vítima de
finida, diante da redação do parágrafo único do art. 74, que considera a aceitação da 
reparação do dano pela vítima verdadeira renúncia ao direito de queixa ou representa
ção, estando também claro que tratando-se de ação penal pública incondicionada pode 
ocorrer o acordo, que "terá eficácia de título a ser executado no juízo cível competente", 
nos dizeres do art. 74 da Lei em comento, embora a composição, neste caso, não impeça 
o início da ação penal. O autor do fato, nesse caso, poderá evitar um processo civil de 
conhecimento e ainda candidatar-se às benesses do art. 16 do Código Penal (arrependi
mento posterior). 

Volvendo-se os olhos para a ação privada, verifica-se que a composição dos danos . 
civis, ao contrário do que ocorre na ação pública incondicionada, "acarreta a renúncia ao 
direito de queixa" (art. 74, parágrafo único). Trata-se de um imenso incentivo ao autor 
do fato para facilitar o acordo, o que beneficia também a vítima. 

O acordo, não há dúvida, é interessante para ambas as partes. Para o autor do fato 
porque o livra de defender-se em duas ações: uma penal e uma civil; para a vítima, por
que a desobriga de sustentar duas ações: uma ação penal, através de queixa-crime, que 
demanda despesas, tempo, desgaste emocional e a possibilidade de sucumbência; e uma 
ação civil, com os mesmos ônus de uma ação penal. 

Ressalte-se ainda que não havendo a transação penal ou a suspensão condicional, a 
possibilidade de acordo entre querelante e querelado permanece até o final do processo, 
o que é benéfico para a vítima e em alguns casos até mesmo para o autor do fato, que tem 
a oportunidade de encerrar uma demanda cível ou de até mesmo impedir seu início, além 
de ver extinta a ação penal sem ostentar em seu prontuário uma transação penal ou uma 
suspensão condicional. 

2.1. A inviabilidade da transação penal quando não há composição 
civil dos danos 

Alguns autores defendem a propositura de transação penal após a apresentação da 
queixa-crime (ou até mesmo antes), nos casos em que não se obtém a composição civil 
dos danos. 

A proposta de transação penal, porém, que é independente da composição dos da
nos, poderá ficar muito abaixo desta, caso apresentada em valores pecuniários, criando
-se uma situação degradante para a vítima e ensejadora de deboche para o autor do fato. 
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A hipótese alternativa, de propor-se ao autor o mesmo que a vítima propôs na fase 
anterior, pode criar uma situação injusta; caso o valor não seja destinado ao ofendido, 
far-se-á com que o autor se desfaça de parte de seu patrimônio, mas mantendo-se a ví
tima sem sua almejada indenização, a ser perseguida no juízo cível, com todos os ônus 
já mencionados acima. Ademais, daria ao autor do fato a oportunidade de agir por mero 
capricho, ao aceitq.r o pagamento de determinada quantia, mas privando a vítima de sua 
indenização. Essa opção a ser feita pelo autor, registre-se, não lhe seria vantajosa, pois a 
possibilidade de ter que fazer outro pagamento, desta vez à vítima, após ação civil, per
maneceria, além de representar a perda do direito ao benefício da transação penal pelo 
prazo de 5 (cinco) anos (art. 76, § 4º, da Lei 9.099/95). 

2.2. Ainda sobre a questão da legitimidade 

Outro empecilho que surge quando se pretende estender a transação penal e a 
suspensão condicional aos crimes de ação penal privada diz respeito ao responsável pela 
elaboração e apresentação da proposta. A maioria dos autores sustenta que a transação 
penal e a suspensão condicional somente podem ser oferecidas pelo Ministério Público. 
A solução encontrada por alguns tribunais e doutrinadores foi a manutenção dessa legiti
midade, mas podendo a proposta ser apresentada somente com autorização da vítima. O 
S1] já decidiu nesse sentido (6.ª T., no RHC n. 8. 123/AP, reI. Min. Fernando Gonçalves, 
j. em 16.4.1999, DJ de 21.6.1999, p. 202). A única explicação para a existência dessa 
figura jurídica reside na possibilidade de a vítima considerar suficiente que o autor do fato 
passe a ostentar em sua ficha criminal uma transação penal, benefício do qual não poderá 
se valer nos próximos cinco anos, ou o mero histórico de um processo suspenso e extinto, 
no qual não houve julgamento. Ocorre que para chegar a esse ponto o procedimento terá 
ultrapassado a fase da composição dos danos civis, em que não se logrou sucesso. Sobre 
a transação, a hipótese de a vítima deixar de aceitar determinado valor e em seguida 
concordar que o Ministério Público faça a proposta de transação penal, muita vezes bem 
mais baixa (se de prestação pecuniária), pois trata-se agora de pena criminal, é remota. 

Poder-se -ia argumentar que o valor almejado pela vítima pode ser alto e não ser 
aceito pelo réu, podendo aquela preferir permitir a transação penal e, em seguida, buscar 
seu direito no cível. A experiência mostra, ao contrário, que a vítima (em casos de ação 
privada, sempre patrocinada por advogado) prefere buscar a condenação criminal, o que 
lhe permite deixar de discutir o mérito em posterior ação civil (art. 63 do CPP), podendo 
esta, se já proposta, ser até mesmo suspensa até o resultado da ação penal (art. 64, pará
grafo único, do CPP). 

Note-se ainda que impor à vítima a obrigação de propor a transação penal ou a 
suspensão condicional, após ter ela trazido o autor do fato às barras do Juizado Especial, 
chega a ser cruel. A situação é diferente daquela em que a vítima oferece representação 
ou não; oferecida a representação, o Promotor de Justiça, que dispõe da ação penal e dela 
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se encarrega, é quem decide se oferece a transação penal ou a suspensão condicional, 
exercendo seu poder-dever. 

A solução encontrada por Fernando da Costa Tourinho Neto é radical: após ex
por que a questão é controvertida e mencionar autores contrários à transação penal em 
ação penal privada (Demercian, Assaf Maluf e Agapito Machado), aos quais podem ser 
acrescentados Damásio E. de Jesus, Lucas Pimentel de Oliveira, Marino Pazzaglini Filho, 
Fátima Andrighi, Sidnei Beneti, Humberto Dalla Bernardina de Pinho e outros, além de 
súmulas editadas em vários encontros de membros do Ministério Público, conclui: "en
tendo que, nessa hipótese, preenchidos os requisitos que possibilitem a transação, o juiz 
fará a proposta se o querelante e o querelado não a fizerem" (Juizados Especiais Estaduais 
Cíveis e Criminais, RT, 6 ed., São Paulo: 2009, pág. 604). O autor propõe simplesmente 
que seja subtraída da vítima a ação penal, dela desistindo o juiz em seu lugar, o que inega
velmente configura nova agressão àquela que dirigiu-se ao Poder Judiciário em busca de 
uma reparação legal pela primeira agressão sofrida. 

Há quem argumente que poder-se-ia dar á vítima o poder de decidir se propõe ou 
não a transação ou a suspensão, pois poderia haver casos raros em que a vítima assim 
desejasse. Ocorre que ao ser dado à vítima tal poder estaria sendo negado a todas as 
outras o direito de prosseguir com o processo, pois nesse momento surgiria para o réu o 
direito subjetivo à proposta, como ocorreu na ação pública, ao ser transformado o poder 
do Ministério Público em "poder-dever". 

2.3. Não há fase procedimental adequada à transação penal em ação 
privada 

À vítima é dado por lei o poder de expressar sua vontade nos crimes de ação penal 
pública condicionada. Ela o faz a qualquer momento, se quiser, dentro do prazo legal, 
sempre, claro, antes da apresentação de proposta de transação penal, pois nos casos em 
que a vítima não representa o Promotor de justiça não está autorizado a propor a tran
sação. Havendo representação, há dois momentos em que o Promotor de justiça pode 
apresentar a proposta: antes do início da ação penal, na fase prevista no art. 76 da Lei 
dos Juizados Especiais, ou no início da audiência de instrução e julgamento, antes do 
oferecimento de defesa prévia e do recebimento da denúncia, na hipótese prevista pelo 
artigo 79. 

Quanto à ação penal privada, é sabido que esta é iniciada pela queixa. Não havendo 
a composição dos danos civis, a vítima deve decidir se inicia o processo ou não. A Lei 
lembrou-se desse fato e até permite que a queixa-crime seja apresentada oralmente (art. 
77 , § 3º), obviamente através de advogado. Até então o Ministério Público não tem co
nhecimento da intenção da vítima. A ação não foi ainda iniciada. Não é juridicamente 
permitido que o Promotor de j ustiça apresente proposta de transação penal, em razão 
de não ser parte, de não existir autorização da vítima, que não pode fazê-lo, ainda que 
quisesse, por falta de permissivo legal, e por não haver ação penal iniciada. 
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Na hipótese de ter sido apresentada a queixa-crime, estaremos diante de uma ação 
penal iniciada pela vítima, que já decidiu assumir despesas com advogado e que patroci
nará uma ação na qual o Ministério Público intervém apenas como custos legis, não tendo 
este o poder de dispor da ação em troca de um acordo com o autor do fato. A seguir- se 
a solução encontrada por alguns autores, que sugerem que o ofendido seja convidado a 
autorizar a propositura de transação penal pelo Ministério Público, a vítima terá tomado 
a difícil iniciativa de processar o autor, efetuado gastos, e se verá de repente sendo instada 
a ceder sua legitimidade processual a outrem, em uma criação jurídica esdrúxula e total
mente divorciada do ordenamento legal brasileiro. 

Ademais, ao Promotor de Justiça, na ação penal pública, é dada a possibilidade de 
encerrar o processo, com obtenção de julgamento, antes que este se inicie (exatamente 
porque, se não for o caso de arquivamento, não há uma terceira opção: ou é oferecida 
a transação penal ou a denúncia), o que é impossível para a vítima, pois somente nasce 
para o mundo jurídico e para o Poder Judiciário o procedimento pelo crime de ação pri
vada com o oferecimento da queixa-crime. Admitir o contrário seria permitir que uma 
vítima que nem pretende processar o autor se visse de repente sendo convidada a p'ropor 
transação penal em vez de um processo que não existiria. O réu, nesse caso, seria prejudi
cado. Por outro lado, se proposta a queixa-crime, não há mais que se falar em transação 
penal, pelas razões expostas em outros pontos do presente estudo. 

2.4. Argumentos favoráveis e contrários à suspensão 

Damásio E. de Jesus é enfático: na ação penal privada "não há suspensão condicio
nal do processo, uma vez que já prevê meios de encerramento da persecução criminal 
pela renúncia, decadência, reconciliação, perempção, perdão, retratação etc.". E segue 
citando decisões nesse sentido do TACrimSP e do TJMG, este último em decisão que 
teve como relator o Des. Alves de Andrade, embora mencione também decisões contrá
rias a seu entendimento (Lei dos Juizados Criminais Anotada, 12 ed., São Paulo: Saraiva, 
2010, pág. 133). 

Um dos argumentos contrários vem de Ada Pellegrini, Gomes Filho, Scarance Fer
nandes e Luiz Flávio Gomes, na obra}uizados Especiais Criminais: comentários à Lei 9.099, 
de 26.09.95, p. 267-268, citados por Fernando da Costa Tourinho Neto e Joel Dias fi
gueira Júnior, segundo os quais aqueles "entendiam diferente, mas mudaram de posicio
namento, argumentando que 'se o querelante pode o mais, que é perdoar, é evidente que 
também pode o menos (optar pela solução alternativa do litígio)'" (Juizados Estaduais 
Cíveis e Criminais, 6 ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, págs. 751 e 752. 

O sedutor argumento traz, porém, uma armadilha. Note-se que no caso do Minis
tério Público o que era poder, nos dizeres da Lei, converteu-se em dever, ou poder-dever, 
por força dos intérpretes mais influentes. O mesmo ocorreria inevitavelmente com a sus
pensão condicional se o querelante dispusesse do poder de oferecê-la. Como a Lei, sabia
mente, não previu esse poder, pelas razões expostas ao longo de todo o presente trabalho, 
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fica a vítima poupada do constrangimento de ver-se instada pelo Juiz ou pelo Promotor 
de Justiça (custos legis) a oferecer a suspensão, medida que não atende aos seus anseios, 
além de não se ver obrigada a fazê-lo, como o Promotor de Justiça, quando o querelado 
reúne as condições previstas no art. 89 da Lei dos Juizados Especiais. 

Ada Grinover, citada por Sandro Lobato, traz argumentos em que demonstra preo
cupação somente com O réu e com o interesse público, em detrimento da vítima; 

Consideram-se ainda (e esse argumento é de fundamental relevância) os 
interesses públicos gerais presentes no instituto da suspensão, que trans
cendem em muito os interesses pessoais dos envolvidos no litígio. Dentre 
aqueles destacam-se: ressocialização do infrator pela via alternativa da sus
pensão, reparação de danos sem necessidade de processo civil de execução, 
desburocratização da justiça, aplicação do Direito Penal e da pena de prisão 
como ultima ratio etc. Inviabilizada a suspensão na ação penal privada, 
nada disso será alcançado. Nem tampouco a meta político-criminal que o 
legislador quis imprimir para a chamada crirninalidade de menor ou médio 
potencial ofensivo. Se até mesmo em relação aos crimes de ação penal pú
blica, que envolve interesses públicos indiscutíveis, estes cedem para a inci
dência da suspensão do processo, com muito maior razão deve ser admitida 
em relação aos crimes de ação penal privada, onde predominam interesses 
privados. Pela própria natureza, estes a fortiori não contam com a primazia 
diante dos interesses públicos" (Questões criminais controvertidas na Lei 
9.099/95). 

Quanto ao interesse público, não há dúvida de que prevalece em muitos casos, 
mas tratando-se de ação penal, a de iniciativa privada é de muito maior interesse para a 
vítima, que por ela é responsável por lei, assume os ônus desta, e tem interesse direto em 
seu resultado, ao contrário da ação pública, que visa a defender o interesse da sociedade 
em geral. 

Por outro lado, a reparação dos danos, se não for obtida na fase de composição dos 
danos civis, para evitar o ilúcio do processo, certamente não o será como apenas mais 
uma condição da suspensão, o que seria um contrassenso. 

3. A constitucionalidade da vedação da transação e da suspensão 

Abordou-se acima a legalidade da vedação da transação penal e da suspensão con
dicional do processo na ação penal privada. Falta verificar a constitucionalidade. 

A transação penal, relembre-se, foi instituída no Brasil através da Lei 9.099/95, 
em harmonia com a Constituição Federal, que permite, em seu artigo 98, inciso I, 
a transação penal "nas hipóteses previstas em lei". Vej amos a íntegra do dispositivo 
constitucional: 
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Art. 98 - A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: 
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, com
petentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis 
de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, 
mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes 
de primeiro grau; 

Como se vê, a Constituição da República não exige que a transação penal e a suspensão 
condicional se apliquem a todos os tipos penais nem a todos os autores. Ela deixa a tarefa 
de distinguir para a Lei. E a distinção feita pela Lei não ofende os princípios constitucionais. 
Apenas trata de forma diferente fatos diferentes e que têm ação penal especial. 

Esse é o entendimento de Paulo Rangel, que a respeito do tema assim se manifesta, 
de forma esplêndida: 

A Constituição Federal, ao permitir que os Juizados Especiais Criminais 
realizassem a transação penal e adotassem os procedimentos oral e suma
ríssimo, deixou o legislador ordinário à vontade para estabelecer o devido 
processo legal e este é o descrito no art. 76. Foi a própria Constituição Fe
deral que estabeleceu o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV) e 
foi a própria Constituição Federal (art. 98, I) que permitiu que o legislador 
ordinário estabelecesse como seria a transação. É a Constituição Federal 
excepcionando ela mesma (Direito Processual Penal, Lumen Juris Editora, 
17 ed., Rio de Janeiro: 2010, pág. 289). 

Doutrina e jurisprudência não são unânimes, mas há orientações no sentido da in
constitucionalidade, ao argumento de que todos os autores do fato merecem as medidas 
despenalizadoras, tenham eles cometido infrações de ação penal pública ou privada, em 
razão de uma misteriosa analogia entre os tratamentos a serem dados aos autores. 

A analogia, no caso em foco, deve ser afastada de plano, pois esta, em Direito, so
mente se aplica aos casos em que a lei é omissa. Não é o caso. 

Resta uma possível necessidade de igualdade de tratamento. O argumento cai por 
terra, contudo, quando se compara tudo que envolve os crimes de ação penal privada e os 
de ação pública. Ora, a própria ação penal é diferente. Os crimes de ação privada são tão 
especiais que o Promotor de Justiça não é parte legítima para a ação penal. E ninguém, 
na atualidade, tem a ousadia de afirmar que é inconstitucional a diferença de tratamento 
aos diferentes autores. 

Não se pode pretender igualar o que é diferente. O autor de exercício arbitrário das 
próprias razões, por exemplo, comete um crime especial. Fosse comum o crime, a ação 
penal poderia ser pública, condicionada ou não. 
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Fernando da Costa Tourinho Neto arrola os crimes de ação penal privada que po
dem ser julgados pelos Juizados Especiais Criminais: 

Os crimes contra a honra (calúnia, Cp, art. 138; difamação, Cp, art. 139; 
injúria, Cp, artigo 140); os de alteração de limites, usurpação de águas e 
esbulho possessório (CP, art. 161, § 1º, I e II), quando não houver emprego 
de violência e se tratar de propriedade particular - v. § 3º. Os de dano (CP, 
art. 163, caput, c/c o art. 167); o de introdução ou abandono de animais 
em propriedade alheia (CP, art. 164 c/c o art. 167); o de fraude à execução 
(CP, art. 179); os de violação de direito autoral (CP, art. 184 c/c o art. 186, 
I); os de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento (CP, 
art. 236 c/c o seu parágrafo único); o de exercício arbitrário das próprias 
razões, desde que não haja violência (CP, art. 345 c/c seu parágrafo único); 
os crimes previstos nos artigos 183 a 190 e 192 a 195 c/c o art. 199 da Lei 
9.279, de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos a propriedade 
industrial Ouizados Especiais Estaduais Cíveis e Criminais, RT, 6 ed., São 
Paulo: 2009, pág. 441). 

Nota-se que são crimes especiais, de maior interesse da vítima que do Estado. 
Alguns autores alegam que a vítima, nesses casos, age como auxiliar da Justiça e, na 
condição de titular da ação penal, tem o dever de colaborar com a Justiça, chegando 
ao ponto de ter que sacrificar a ação penal e concordar com a transação penal ou com 
a suspensão condicional. Ocorre que a Justiça é que tem o dever de dar uma resposta 
às vítimas e à sociedade; a esta, englobando as vítimas, quando se tratar de crimes 
que envolvem o interesse social, como nos casos de furto, tráfico de entorpecentes 
ou homicídio, por exemplo; àquelas, quando se tratar de crimes em que a própria 
vítima se encarrega da ação penal, por interesse próprio, seja em defesa da honra, da 
propriedade ou de outro bem que lhe seja caro e tenha sido lesado ou esteja em vias 
de sê-lo. 

A respeito da ação penal privada, vejamos as sábias palavras de Paulo Rangel: 

O ofendido (ou seu representante legal) promove a ação penal de iniciativa 
privada se quiser, se for de seu interesse, se o momento de propor for opor
tuno ou, se oportuno, houver conveniência nesta propositura. 
Assim, diferente 'da ação penal pública, que é regida pelo princípio da obri
gatoriedade, a de iniciativa privada dá a faculdade ao ofendido para verifi
car se vale a pena o escândalo do processo para a punição do criminoso, ou 
se é melhor a impunidade em vez da publicidade de um fato que diz n;tais 
respeito à vida íntima do ofendido (Direito Processual Penal, Lumen J uris 
Editora, 17 ed., Rio de Janeiro: 2010, pág. 266). 
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Ainda sobre a excepcionalidade da ação penal privada, assim se manifesta Fernando 
Galvão: 

A lei determina os casos de ação privada, estabelecendo expressamente 
quais são as ações penais que deverão ter início por meio de queixa-crime. 
Nos crimes de iniciativa privada, o legislador reconheceu que a publiciza
ção do fato, pela persecução penal, poderia ofender ainda mais os interesses 
do lesado e, assim, conferiu a este um juízo de oportunidade e conveniência 
sobre a propositura da ação penal (Direito Penal- Parte Geral-, Del Rey, 2 
ed., Belo Horizonte: 2007, pág. 556) . 

Favoráveis à tese da inconstitucionalidade da vedação, Luis Gustavo Grandinetti 
Castanho de Carvalho e Flávio Martins Alves Nunes Júnior, em artigo no site www.tjrj. 
jur.br (A Transação Penal nos Crimes de Ação Penal de Iniciativa Privada), afirmam que 

a admissão da transação penal para as infrações de menor potencial ofensi
vo apuradas mediante ação penal de iniciativa privada é, no nosso enten
dimento, a única tese que se coaduna com os princípios constitucionais da 
proporcionalidade, da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 

Nota-se que os autores, além daqueles que compartilham de sua opinião, atropelam 
todas as razões que conduzem à existência da ação penal privada, olvidando ainda que 
a vítima, assim como o réu, é pessoa humana e deve ter sua dignidade preservada. Os 
operadores do direito devem ter em mente também que para a vítima seria extremamente 
frustrante ver sua ação penal resultando em mais uma transação penal ou em uma sus
pensão condicional, o que não propicia a execução no juízo cível e, mais grave, contribui para 
aumentar a dor causada pelo crime, diante da frustração da extinção do processo sem julga
mento do mérito, em vez do consolo e dos efeitos sociais causados pela sentença condenatória 
ou pela cor;1posição dos danos civis, que é muito mais considerada pelo autor do fato quando 
não há a possibilidade da transação penal ou da suspensão condicional. 

3.1. Ninguém é escolhido aleatoriamente para ser "autor do fato" 

Quando os doutrinadores defendem que se estendam a todos os autores alguns 
direitos destinados aos casos previstos em lei, fica-se com a impressão de que os autores 
talvez sejam vítimas de um "sistema", "da "sociedade" ou de outra entidade não definida 
que dirige os destinos dos seres humanos e por isso merecem tratamento especial, supe
rior ao que é dado à vítima. Ora, o autor do fato somente é processado ou recebe uma 
proposta de composição civil, transação penal ou suspensão condicional após ter sido 
apontado como autor de um crime ou contravenção. Ele não é sorteado para ocupar 
aquele desagradável lugar. Sobre ele pesa uma acusação, já formalizada ou não. Sendo o 
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indigitado autor do fato merecedor, em razão de suas condições pessoais e do crime ou 
contravenção do qual é suspeito, receberá ele a proposta despenalizadoraj não sendo o 
caso de transação penal ou suspensão condicional, por suas condições pessoais ou por 
tratar-se de crime de ação penal privada, restam ao autor do fato a composição dos danos 
civis ou, em último caso, a defesa processual, na qual ele poderá, com todas as garantias 
constitucionais, exercer seu sagrado direito de defesa, através do amplo contradit6rio 
permitido pelo Direito Brasileiro, Sendo culpado, sofrerá as consequênciasj se inocente, 
será absolvido (salvo nos casos em que pode ocorrer erro, como em qualquer processo, 
inclusive da Justiça Comum, ou outra atividade humana) , pois a condenação não se 
dá, em nosso direito, sem a certeza do fato e da autoria. É o que determinam as leis, em 
harmonia com a Constituição. 

3.2. A vítima necessita do julgamento 

Registre-se ainda que além do conforto pessoal dado pela sentença, muito mais im
portante é o reconhecimento público dado pelo Poder Judiciário de que o querelante foi 
vítima e não autor, quando se tratar, por exemplo, de ação penal por crime contra a hon
ra. A vítima, em tais casos, necessita da sentença, O que foi dito, escrito ou manifestado 
por gestos e até agressões físicas pelo réu já é público, Antes da sentença é a única versão 
que existe. Após a sentença condenatória, no entanto, tem a vítima a oportunidade de 
demonstrar à sociedade que sua honra foi injustamente agredida. 

Pergunte a um indivíduo honesto sobre qual crime o atingiria mais: uma lesão cor
poral leve ou uma calúnia. É fácil concluir que no caso da lesão ele seria o tempo todo 
perfeitamente identificado como a vítima, com a simpatia de todos, teria sua história 
de vida preservada e aguardaria sua consequente recuperação sem sequelas. No caso da 
calúnia, sua imagem pública. poderia nunca mais ser recuperada. A sentença, in casu, se 
não corrige totalmente o mal, pelo menos serve para diminuir-lhe os efeitos. A mídia se 
encarrega dos exemplos, por todos conhecidos. 

Não se está pretendendo aqui fomentar um confronto entre os direitos do réu e da 
vítima. A análise, no caso em foco, se restringe ao fato de que não cabe ao aplicador do 
direito estender os efeitos benéficos de um dispositivo legal a casos não contemplados, 
desde que a diferenciação não seja inconstitucional, sob pena de vermos-nos em um 
futuro próximo igualando todos os réus e condenados, independentemente do crime, da 
pena e de suas condições pessoais. 

Acrescentam ainda os autores acima citados: "Ora, se a vítima pode fazer o mais 
(que é renunciar ou oferecer a queixa), certamente pode fazer o menos (que é propor a 
transação penal)" (Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho e Flávio Martins 
Alves Nunes Júnior, em artigo no site www.tjrj. jur.br - A Transação Penal nos Crimes de 
Ação Penal de Iniciativa Privada), 

Não há, porém, previsão legal nem constitucional para esse poder, o que foi realça
do acima e será melhor demonstrado a seguir. 
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3.3. Algumas comparações 

É necessário que se façam comparações para viabilizar um raciocínio mais arejado. 

Como amplamente sabido, o furto, por exemplo, de ação penal pública incondi
cionada, não permite à vítima a opção entre processar ou não. Tendo o poder público 

tomado conhecimento do fato, não cabe mais à vítima a opção. Se o indivíduo opta por 

um furto em um hotel para poder se hospedar em outro, ele será processado pelo Minis

tério Público pelo furto , independentemente da vontade da vítima; se por outro lado ele 

decide se hospedar no hotel que furtaria e não pagar a conta no dia seguinte, a vítima 

poderá preferir não oferecer representação (o crime do art. 176 do CP é de ação penal 
pública condicionada). Como se vê, são casos diferentes, previstos em lei, e com soluções 

processuais diferentes. Para que não se diga que o prejuízo do furto é maior, frise-se que é 

possível que o hotel estivesse com sua lotação completa e tenha deixado de hospedar ou

tra pessoa naquele quarto, além das despesas que teve com o hóspede, como café da ma

nhã e demais serviços com roupa de cama etc. E o valor da diária, ali, pode ser maior que 

o valor da coisa que seria furtada para pagarn'ento a ser feito em outro estabelecimento. 

Ninguém, em sã consciência, afirmaria que de acordo com os princípios da analogia, 

da dignidade da pessoa humana ou aqueles norteadores do processo penal em geral etc. 

a vítima de furto poderia se manifestar contrariamente ao processo. Salvo equívoco, não 

há defensores da aplicação da analogia, nesse caso, diante da legislação penal atual, que 

diferencia os bens jurídicos tutelados. 

3.3.1. Mais comparações 

Sandro Carvalho Lobato, Promotor de Justiça no Maranhão, no artigo "Questões 

criminais controvertidas na Lei 9.099/95", também faz comparações, as quais serão a 

seguir transcritas e analisadas. 

Por outro lado, não admitir transação penal em ação penal privada afronta 

o princípio da igualdade, isto porque autores de crimes de menor potencial 
ofensivo seriam tratados de forma desigual somente pelo fato do crime ser 

de ação pública ou privada. 
Para compreender melhor a ofensa ao princípio da igualdade, eis um singelo 

exemplo: crime de injúria, nos casos de ação penal pública, caberia transa
ção (quando o crime é mais grave, cometido contra autoridade); e quando 

cometido contra particular, onde a ação penal é privada e o crime menos 

grave, não poderia. 
Outro exemplo: crime de desacato, cuja pena é de até dois anos, admite 
transação. Já o dano, cuja pena é de um ano, não poderia haver transação. 

Ou seja, o autor de um crime mais grave (no caso o desacato) pode receber 
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uma medida despenalizadora, já o autor de um crime menos grave (dano), 
não. Além da desigualdade, foge à lógica! 

o artigo de Sandro Carvalho, sobre vátias questões controvertidas, é de excelente qua

lidade, mas no caso em foco algumas observações em sentido contrátio podem ser feitas. 

Quanto ao crime de injúria, há uma enorme diferença entre o cometido contra 
o particular e o funcionário público, "em razão de suas funções" (art. 141, lI, do CP) . 

No primeiro caso, a ofensa é pessoal e pode envolver qualquer situação em que a honra 

subjetiva da vítima é ofendida; no segundo, é necessária uma relação profissional entre a 

ofensa e a vítima. Não se configura a hipótese do inciso II do art. 141 do CP se a ofensa 

não for perpetrada em razão das funções da vítima. Neste caso, a ofensa é muito mais ao 

Estado que à vítima, tanto que aquele assume o ônus de processar o autor, em defesa da 

ordem, das instituições etc. 

O mesmo ocorre com o desacato, em comparação com o dano. O crime de desacato 

ofende a instituição, muito mais que o indivíduo. O Policial Militar, por exemplo, sabe 

que os xingamentos (tão comuns) não são dirigidos a ele, mas à Instituição que ele repre

senta. O Policial não se sente pessoalmente atingido. Quanto ao dano cometido contra 

o patrimônio privado, a ofensa é pessoal. O dano, obviamente doloso, único punível 

criminalmente, configura uma grave ofensa e até mesmo o prenúncio de agressão pessoal. 

4. A troca da agressão moral pela física: um infeliz argumento 

As pesquisas sobre o espinhoso tema conduzem aos mais diversos entendimentos, 

muitos deles respeitáveis, sempre em busca da aplicação da Justiça, mas há outros que, 

data venia, demonstram uma certa falta de compromisso. 

O saudoso Juiz Ronaldo Leite Pedrosa faz uma comparação entre crimes que seria 

até mesmo divertida em uma palestra para leigos, por exemplo, mas que não se sustenta 

no meio jurídico. Vejamos o raciocínio: 

"Imagine-se o pensamento de alguém intencionado em praticar um delito: 

'se eu xingar o meu desafeto, não recebo transação penal; mas, se eu o agre 

dir fisicamente, recebo: então, vamos aos tapas ... '" (Ofendido Pode Propor 
Transação Penal, in www.justicavirtual.com.br) . 

A situação imaginada pelo autor, que continua a merecer nosso respeito pelo seu 

brilhantismo, não encontra eco no mundo real. A diferença entre xingar e dar tapas é 
abismal. O xingamento, a difamação ou a calúnia podem ser perpetrados à distância. A 
agressão física, ao contrário, costuma exigir a presença (há a exceção dos crimes cometi
dos por mandantes) e pode resultar em reação imediata, com consequências imprevisíveis 
para o agressor. Os tais tapas podem render ao autor bem mais que uma transação penal... 
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Acrescente-se que ainda que o autor faça a improvável escolha e seja bem sucedido ao 
proferir os tapas, estes podem ser considerados crime contra a honra, conforme prevê o art. 
140, § 2º, do Cp, que impõe ao autor do fato pena maior que a do caput do referido artigo. 

Frise-se, finalmente, que nos casos reais em que se pode comparar a gravidade dos 
crimes contra a honra e a daqueles leves contra a pessoa, não há dúvida de que as agres
sões contra a honra frequentemente doem muito mais e machucam muito mais profun
damente, além de trazerem consequências sociais imprevisíveis. Por isso o tratamento 
legal diferente. 

A prática, enfim, demonstra que quem ofende a honra tem objetivo e motivação 
diferentes dos de quem ofende a integridade física. ° mesmo se pode afirmar em relação aos demais crimes de ação penal privada, aci
ma relacionados, em relação à motivação e às consequências, o que inviabiliza a transação 
penal e a suspensão condicional do processo, como sabiamente previsto pelo legislador. 

Conclusão 

A Lei 9.099/95, em harmonia com os princípios que regem a ação penal privada, 
limita a transação penal e a suspensão condicional do processo às infrações de ação penal 
pública e pública condicionada, o que não encontra impedimento constitucional, não 
podendo o benefício ser estendido aos autores de crimes de ação penal privada. 
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Síntese 

o Ministério Público como Agente de 
Enforcement e a Garantia do Direito 

Fundamental ao Trânsito Seguro 

Cássio M. Honorato* 

Área: Política Institucional e Administrativa 
(art. 43, inc. III, do Regimento Interno). 

o Trânsito Seguro constitui uma garantia constitucional (de segunda dimensão - art. 
6º e 144 da Constituição da República de 1988) que precisa ser incluído e destacado 
como área de atuação do Ministério Público, visando proporcionar Segurança Viária e 
proteger os inúmeros direitos fundamentais que são afetados diretamente durante a uti
lização das vias terrestres. O Ministério Público deve reconhecer seu papel de agente de 
Enforcement e a necessidade de adotar políticas institucionais para a realização do princí
pio do trânsito em condições seguras, de modo a atender à proclamação das Nações Unidas 
e contribuir para a redução dos índices de vítimas fatais no trânsito em todo o território 
nacional, durante a Década Mundial de Ações para Segurança Viária. 

Exposição 

O Ministério Público vem desempenhado, a partir da Constituição da República de 
1988, papel social essencial à realização dos objetivos fundamentais de nosso Estado (art. 
3º, da Constituição da República - CR/88), ampliando suas atividades em diferentes áreas 
e promovendo a defesa de interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127, caput). 

Grandes foram os avanços de nossa instituição (e, como consequência, desenvol
vimento social da República Federativa do Brasil) em relação à proteção da infância e 

* (Promotor de Justiça no Estado do Paraná Comarca de Curitiba - Foro Regional de Colombo) 
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juventude, saúde, patrimônio público, meio ambiente, defesa dos idosos, das pessoas por
tadoras de necessidades especiais, proteção dos direitos dos consumidores e outras tantas 
esferas (jurídicas e sociais). A relevância dessas áreas é inegável, tanto que passaram 
a contar com Promotorias de Justiça especializadas e Centros de Apoio, integrados 
por membros e servidores do Ministério Público com notório conhecimento e inques
tionável vocação para promover a defesa das pessoas e das instituições relacionadas 
a cada uma dessas áreas. 

Revela-se, no entanto, uma grande lacuna nesse sistema (ou rede) de defesa social 
proporcionado pelo Ministério Público: o TRÂNSITO; ou seja, um fenômeno histórico 
e social, de realização inevitável para todos aqueles que convivem em sociedade, e que 
causa mais de 35.000 mortes por ano no território nacional. 

Exemplo simples, porém muito significativo dessa lacuna, pode ser visualizado no 
Sistema de Registro e Gerenciamento de Procedimentos e Atividades Extrajudiciais do Ministé
rio Público do Paraná (denominado PRO_MP)!, que contempla 24 (vinte e quatro) áreas 
de atuação do Ministério Público. A tutela dos Direitos Humanos é uma dessas esferas 
de atribuições ministeriais, que, por sua vez, subdivide-se em outras 32 (trinta e duas) 
palavras-chave, iniciando com abuso de autoridade e finalizando com violência doméstica. 
Não obstante as mais de três dezenas de palavras-chave relacionadas à esfera de proteção 
dos Direitos Humanos, a Segurança Viária e o Trânsito Seguro ainda não foram reconheci
dos e incluídos no rol de atividades (judiciais e extrajudiciais) a serem desenvolvidas pelo 
Ministério Público. 

Por se tratar de um direito fundamental de segunda dimensão,2 o Trânsito Seguro pre 
cisa ser incluído como prioridade institucional e reconhecido como interesse difuso e 
coletivo (art. 129, inc, II e III, CR!88) a ser protegido (jurídica e administrativamente) 
pelo Ministério Público. 

Reconhecer a falha em nosso sistema estrutural e a necessidade de adotarem-se 
políticas institucionais visando a realização do princíPio do trânsito em condições seguras 
(art. 1 º, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) constitui desafio a ser concretizado 
pelos Ministérios Públicos (de todo o Brasil) durante a Década Mundial de Ações para 
Segurança Viária (proclamada pela ONU, no período de 2011 a 2020),J cujo objetivo é 
"estabilizar e, posteriormente, reduzir os índ ices de vítimas fa tais no trânsito em todo o 
mundo, aumentando as ati idades nos planos nacional, regional e mundial". 

o Programa de Registro, Acompanhamento e Organização das Atividades Finalísticas Extrajudiciais do Ministério Público 
do Estada do Paraná foi instituído pelo Ato Conjunto n. 02, da PGJ e da CGMp, de 06 de outubro de 2010. 

2 Em relação ao direito fundamental ao Trânsito Seguro, confira HONORATO, Cássio M. Trânsito Seguro: direito 
[lmdamemal de segunda dimenst1o. RT 911. Set. 201 1. 

3 Em 02 .03 .2010, a Assembléia Geral da ONU (Organização das Noções Unidas) , durante o 64ª Período de 
Sessões (Tema 46 do Programa) , por meio da Resolução n. A/64/255 (sobre "Melhoria da Segurança Viária no 
Mundo" - "Improving global road safety") , proclamou "o período de 201 1-2020 'Década de Ações para Segu
rança Viária' , com o obje tivo de estabilizar e, posteriormente, reduzir os índices de vítimas fatais no trânsito em 
todo o mundo, aumentando as atividades nos planos nacional, regional e mundial" (par. 2). 
Di>ponível em: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/4 77 / 13/PDF/N094 77 13 .pdf (Acesso 
em: 25 .Abr.ZOll). 
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1. O Direito Fundamental ao Trânsito Seguro 

A caótica situação de violência no trânsito não decorre exclusivamente do aumento 
da frota de veículos em circulação; e sim de conceitos equivocados que são disseminados 
diariamente, e incutidos nas mentes de todos (inclusive dos Operadores do Direito), em 
relação ao uso das vias terrestres. A falsa percepção do trânsito como o exercício de uma 
liberdade fundamental (descrita no art. 5Q

, inc. Xv, da Constituição), por pessoas maiores 
e capazes que possuem o "direito de dirigir" (art. 256, inc. 1lI, do crB) e que poderiam 
"utilizar" (sem a necessária responsabilidade social e coletiva) o espaço público das vias 
terrestres, gerou um individualismo exagerado e falta de respeito às normas de circulação 
e de segurança no trânsito. 

Sob o argumento da necessidade de garantir-se o exercício de alguns direitos funda
mentais, chegou-se a afirmar a atipicidade do crime de Embriaguez ao Volante (art. 306, 
do CTB - com redação alterada pela Lei n. 11.705/08) e a inconstitucionalidade do crime 
de Fuga (descrito no art. 305), pois ninguém pode ser obrigado a produzir prova contra 
si mesmo (art. 8Q

, item 2, alínea "g", da Convenção Americana de Direitos Humanos, 
conhecida como "Pacto de San José da Costa Rica"). 

Os resultados dessa visão individualista são explicados pelo Sociológico ROBERTO 
DA MATTA, em sugestiva obra intitulada Fé em Deus e Pé na Tábua (ou como e por que 
o trânsito enlouqueceu no Brasil): "[ ... ) todos, no fundo de suas consciências, se sentem 
especiais, superiores e com direitos a regalias e prioridades. A imprudência, o descaso e 
a mais chocante e irreconhecíve1 incivilidade brasileira no trânsito decorre da ausência 
de uma visão igualitária do mundo, justamente num espaço inevitavelmente marcado e 
desenhado pela igualdade mais absoluta entre seus usuários, como ocorre com as ruas e 
avenidas, as estradas e viadutos."4 

A liberdade de circulação, no entanto, não constitui um direito absoluto; encon
trando-se regrado e condicionado à realização dessa atividade em condições seguras, pois 
a segurança constitui direito social expressamente consagrado no art. 6Q

, da Constituição 
da República; impondo ao Estado o dever de promover a Segurança Viária, para a "pre
servação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144, 
CR/88) de todos os usuários das vias terrestres. 

O individualismo, por vezes, nos impede de ver que o artigo 306 do CTB (com re
dação alterada pela Lei n. 11. 705/08) apresenta a conjunção alternativa "ou" ,5 revelando 
a descrição típica de dois Crimes de Embriaguez ao Volante6 (a serem comprovados por 

4 MATTA, Roberto da; VASCONCELOS, João Gualberto M.; PANDOLFI, Ricardo. Fé em Deus e lJé na tábua 
(Ou como e por que o trânsito enlouqueceu no Brasil) . Rio de janeiro: Rocco, 2010. p. 64. 

5 "Conjunção é uma palavra invariável que liga orações ou palavras da mesma oração". Por sua vez, as conjunções 
alternativas "exprimem alternativa, alternância: ou, ou .. . ou; ora ... ora, já ... já, que)"... quer, etc." (CEGALLA, Do
mingos Paschoal. Novíssima Gramática da Ungua Partuguesa. 46. ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 
2007 . p. 289-290.) 

6 Em relação ao tema, confira HONORATO, Cássio M. Dois crimes de embriaguez ao volante e as alterações intro
duzidas pela Lei 11 .705/2008. RT 880, ano 98, p. 34 1-374, fev. 2009. 

193 I 



Cássio M. Honorato 

distintos meios de prova) 7 e que a mesma Convenção Americana que afirma um conjun

to de garantias judiciais (em seu artigo 8º) também impõe (no artigo 32) uma "Correlação 

entre deveres e direitos", de modo que: "1. Toda pessoa tem deveres para com a família, 

a comunidade e a humanidade. 2. Os direitos de cada pessoa são limitados pelos direitos 

dos demais, pela segurança de todos e pelas justas exigências do bem comum, em uma 

sociedade democrática".s 

Eis a essência do princípio do trânsito em condições seguras: afirmar que a Segurança 
Viária não constitui um direito individual, e sim um conjunto de deveres coletivos a 

todos imposto, em especial aos órgãos e entidades que integram o Sistema Nacional de 

Trânsito. O Estado, então, passa a ter o dever de intervir para que o trânsito no território 

nacional seja realizado em condições seguras. 

A realização do Trânsito Seguro constitui dever do Estado, que deve intervir para 

"proteger todos os direitos humanos e liberdades'? promovendo ações que assegurem a 

todos a realização do trânsito em condições seguras. 

A sistemática omissão do Estado (em relação ao dever de proporcionar o trân

sito em condições seguras) e o volume de mortes e de eventos trágicos registrados 

diariamente revelam a urgên cia da intervenção do Ministério Público, para promover 

a defesa da ordem jurídica (exigindo o cumprimento das normas gerais de circulação 

e de segurança no trânsito, bem como a realização dos deveres impostos ao Estado 

e aos órgãos da Administração Pública de Trânsito) e a proteção da vida e da inco

lumidade física dos muitos usuários das vias abertas à circulação, em todo o vasto 

território nacional. 

O Trânsito Seguro, portanto, constitui um Direito Fundamental de Segunda Di

mensão, ou seja, uma garantia essencial à proteção da vida e da incolumidade física de 

todos os usuários das vias terrestres, prevista em nível constitucional (art. 5º, inc. Xv, 

art. 6º e art. 144, caput, todos da CR/88); a ser promovida pelo Estado, declarando não 

apenas a Liberdade de Circulação (como espécie de direito individual), e sim o Trânsito 

Seguro como um conjunto de deveres coletivos (a todos imposto, sob o manto da igual

dade de todos perante a lei e com arrimo nas "j ustas exigências do bem comum, em uma 

sociedade democrática") 10, para assegurar a segurança viária e proteger os usuários das 

vias terrestres. 

7 Vale conferir STJ. REsp 1208 11 2/ MG, 5a Turma. ReI. Min. GILSON GIp, julgamento em 24.05 .2011. 
8 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constirucionallntemacional. 6. ed., rev., ampl. e atual. São 

Paulo: Max Limonad, 2004. p. 442. 
9 "5. [ ... ] é dever dos Estados, s jam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e 

proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais." (Declaração e Programa de Ações de Viena, Seco 
I, par. 5. Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, de 14 a 24 de junho de 1993 (A/CONEI57/23, de 
12.07.1993). Disponível em: http://www.unhchr.ch/huridocda/huricloca.nsf/ (symbol) /a.conf.157 .23.en (Aces
so em: 15.Maio.2011, às 08h29min)). 

10 Texto extraído da parte final do art. 32, da Convenção Americana de DireitOs Humanos (Pacto de San José da 
Costa Rica) . 
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2. O Ministério Público como Agente de Enforcement 

Graficamente, o fenômeno trânsito é representado como um triângulo (denomina
do "três 'E'" - Engenharia, Educação para o Trânsito e Enforcement - ou "trinômio do 
trânsito"),11 assim composto por diversos (e distintos) ramos do conhecimento humano. 

O elemento Enforcementl 2, no entanto, não se resume às atividades de fiscalização 
de trânsito e de policiamento ostensivo; indo muito além do limitado rol de órgãos que 
integram o Sistema Nacional de Trânsito (previsto no art. 7º, do Código de Trânsito Bra
sileiro), de modo a exigir de todos os órgãos e instituições de Estado a realização de ações 
para a Segurança Viária. Daí afirmar-se que a todas as instituições democráticas (aqui 
incluídos o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Polícia Judiciária) incumbe o dever 
de promover a Segurança Viária, por se tratar de Direito Fundamental inserto nos artigos 
6º e 144 da Constituição da República. 

A questão que se propõe, no entanto, é compreender por que uma atividade hu
mana (i.e., circulação em vias terrestres) que incide diária e diretamente sobre inúme
ros direitos fundamentais ainda não foi incorporado como prioridade institucional pelo 
Ministério Público, assumindo seu papel junto ao Enforcement e promovendo a efetiva 
tutela de todos os direitos expostos a risco durante o uso das vias terrestres. Em relação 
à multiplicidade de direitos fundamentais relacionados ao fenômeno trânsito, bem des
taca TOMÁS CANO CAMPOS que, ao lado do direito à vida e à integridade corporal, 
"existen otros muchos, que también es preciso salvaguardar y tutelar. En este sentido me
recen una mención especial la protección dei medio ambiente, la defensa del patrimonio 
histórico, los intereses económicos, etc. Se trata de bienes y derechos, también de rango 
constitucional, que sufren una incidencia negativa como consecuencia del progresivo 
incremento de la motorización y que la normativa reguladora dei tráfico no puede (o 
debe) dejar de lado."13 

Para compreender a complexidade desse fenômeno histórico e social, está sendo de
senvolvida Pesquisa Científica, sob Coordenação da Prof. Ora. ALESSANDRA S. BIAN
CHI (da Universidade Federal do Paraná - UFPR) , denominada "O Fenômeno Trânsito 
através da pupila dos Operadores do Direito". A Pesquisa teve origem no ano de 2010 
e deve estender-se até o ano de 2014, prevendo três fases distintas: 1ª Fase - desenvol
vimento da tese (em texto base denominado "Trânsito Seguro: direito fundamental de 
segunda dimensão") 14, elaboração e remessa de Questionários de Pesquisa; 2ª Fase - di-

11 Segundo o Prof. REINIER J.A. ROZESTRATEN, os "três E" constituem "O tripé do trânsito organizado" 
(ROZESTRATEN, Reinier J. A. Psicologia do trânsito: conceitos e processos básicos. São Paulo: EPU - Editora da 
Universidade de São Paulo, 1988. p. 08). 

12 Enforcement - "making sure mat something is obeyed" (COLLIN, Peter H. Dictionary of Law. Third edition. 
Teddington (UK): Peter Collin Publishing, 2000. p. 130); ou seja, tornar obrigatório o cumprimento da lei. 

13 CAMPOS, Tomás Cano. EI régimen jurídico-administrativo dei tráfico (Bases históricas y constitucionales, técnicas 
de intervención y sanciones). Madrid: Civitas, 1999. p. 238. 

14 Confira texto original em HONORATO, Cássio M. Trânsito Seguro: direito flmdamental de segunda dimensão. RT 
911, ano 100, Set. 201l. 

195 I 



Cássio M. Honorato 

vulgação da tese e dos resultados da Pesquisa (durante o 7º CBTV e Congressos Estadual 
e Nacional do Ministério Público, no ano de 2011), e 3ª Fase - organização de Cursos de 
Aperfeiçoamento Profissional para Promotores de Justiça, sobre o Fenômeno Trânsito 
(2012-2013), e proposta de Projeto de Lei para divulgação de "Cartilha" (em distintos 
idiomas), contendo resumo das normas gerais de circulação e de segurança no trânsito, 
visando sua distribuição durante a Copa de 2014 (à semelhança do "opúsculo" previsto 
no art. 127, do Código Nacional de Trânsito de 1966: ''Art. 127. Dentro do prazo de um 
ano a contar da publicação deste Código, o Conselho Nacional de Trânsito fará publicar 
um opúsculo, contendo as principais regras de trânsito, devidamente ilustradas). 

2.1. A pesquisa realizada com os Membros do MPPR 

Durante a primeira etapa do Projeto foi realizada pesquisa de campo (por meio de 
questionário remetido aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná), cujos 
resultados são, no mínimo, curiosos; e merecem destaque. Vejamos: 

Foram enviadas 592 mensagens l5 diretamente aos endereços eletrônicos (e_mail) 
funcionais dos Procuradores e Promotores de Justiça do Paraná. 16 O questionário era 
precedido de uma Carta de Apresentação e continha 18 perguntas (tipo múltipla esco
lha). De todas as mensagens remetidas, 46 foram respondidas (no período de 06 a 31 de 
agosto), ou seja, apenas 7,77% dos Operadores do Direito responderam. Os motivos ... 
desconheço. Rogo, apenas, que seja em razão do excesso de serviço e não por falta de 
interesse pelo tema, pois desconheço uma doença que mate tão rapidamente quanto os 
eventos de trânsito l 7 e que atinja de forma tão grave a faixa etária dos 18 aos 25 anos de 
idade (sem qualquer discriminação de origem, crença ou atividade profissional). Basta 
um momento de distração (ou uma conduta imprudente) e uma pessoa, até então sadia e 
apta ao exercício de suas atividades diárias, passará a integrar a longa lista de 1.260.000 
(um milhão, duzentas e sessenta mil) mortes por ano no trânsito. 18 

A verdade é que todos nós precisamos olhar para o Fenômeno Trânsito com maior 
seriedade: Crime de Trânsito não é "bagatela"; os infratores e criminosos do trânsito não 
podem ser considerados "vítimas de acidentes", para serem sistematicamente "condena-

15 Na realidade foram remetidas 614 mensagens, porém 22 retornaram por problemas diversos. Assim, 614-22 = 
592 mensagens efetivamente remetidas. 

16 Informação disponível em http://www2.mp.pr.gov.br/sis/ext/cgi-bin/dfrun2.cgi 
17 Não obstante o termo "acidente de trânsito" constar expressamente de Norma da ABNT, tem-se defend ido a 

substitu ição da expressão "acidente de trânsito" por outra mais adequada (v.g., "evento culposo de trânsito"). 
Justifica-se a substituição do termo e a formação de nova mentalidade porque um crasil consiste em um evento 
que geralmente pode ser evitado. Afasta-se, desse modo, a falsa noção de mera fatalidade sobre os "acidentes 
de trânsito"; atribuindo-se à conduta humana que gerou o evento juridicamente relevante o devido grau de 
responsabilidade. Em relação ao tema, confira HONORATO, Cássio M. O Trânsito em Condições Seguras. 
Campinas (SP): Millennium, 2009. p. 07-09. 

18 "4. Se calcula que en 2000 aproximadamente 1. 260.000 personas murieron en el mundo como consecuencia de 
lesiones sufridas por accidentes de tráfico." (Relatório sobre Crise Mundial de Segurança Viária, A/RES/58/228, 
par. 4.) Disponível em: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/NOJ/462/63/PDF/N0346263 .pdf 
(Acesso em: 15.Maio.2011, às 09h20min) . 
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dos" ao pagamento de "cestas básicas". Curitiba (Capital do Paraná) já foi identificada, 
no ano de 1991, como a "Capital da Barbeiragem" (pela Revista Veja Paraná) 19. O que 

mudou nesses mais de vinte anos? 
Respondo: para melhor, muito pouco! Embora o Estado do Paraná contenha uma 

limitada malha rodoviária, alcançou o segundo lugar nacional no triste "Ranking de aci
dentes em 2010".20 A situação revela-se igualmente preocupante em outros estudos di
vulgados pela Polícia Rodoviária Federal: 2º lugar no Ranking de eventos de trânsito, em 
2010; 3º lugar no Ranking de mortes, em 2010; e 5º colocado no crescimento do número 

de mortes entre 2009 e 2010. 
Trânsito é coisa muito séria e, em especial para aqueles que ainda imagem tratar-se 

de "bagatela" (ou seja, área de menor importância), faz-se importante destacar que no 
Estado de São Paulo o número de mortes no trânsito foi maior que os casos de homicídios 
dolosos,21 no primeiro semestre desse ano de 2011. 

Retornando à Pesquisa Científica ... 

2.2. Educação para o Trânsito, Transversalidade e a Formação dos 
Operadores do Direito 

As primeiras perguntas constantes do questionário (da Pesquisa) voltavam-se à for

mação pessoal e cívica dos Operadores do Direito, e (a partir das respostas oferecidas) 
pudemos observar que mais de 78,2% não tiveram lições de Educação para o Trânsito, 
durante o Ensino Fundamental; índice que foi elevado a 95,6% de respostas negativas, 

em relação ao Ensino Médio. 
Há, no entanto, que ser mencionada uma informação importante: algumas insti

tuições (integrantes do Sistema Nacional de Trânsito) foram lembradas positivamente, 
revelando que o trabalho, ou melhor, que as ações realizadas pelas Polícias Militares (e 

seus Batalhões de Trânsito) e pelos DETRAN junto às escolas são positivas e contribuí
ram para a formação dos futuros Operadores do Direito. Logo, pode-se afirmar que as 
ações desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito junto às 

instituições de ensino (de nível fundamental) são positivas e merecem ser intensificadas e 
incentivadas, bem como estendidas ao Ensino Médio. Por isso acreditamos que a Educa-

19 VEJA PARANÁ. A CaPital da Barbeiragem. A rotina de violência e da impunidade no trânsito de Curitiba. Curiti
ba: Abril, ano 24, n. 41, p. 06-10, out. 1991. 

20 Fonte: http://noticias.r7.com Acesso em 06.Set.20 11 , às llh37min. 
noticias.r7 .com/ .. ./estradas-federais-do-ce-tem-aumento-de-90-nos-acidentes-com-mortos-nos-dois-ultimos
-anos-20110516.html 
Publicado em 22.05.2011 , às 05h58min. Título da matéria: "Pelo segundo ano, MG lidera rankingde acidentes nas 
estradas". 

21 Segundo porral R7.com, divulgado em 25.Ago.2011 : ''Acidente com mortes no trânsito supera número de 
homicídios no Estado de São Paulo. De janeiro a julho deste ano, foram 2.760 batidas com vítimas 2.370 crimes 
contra a pessoa." 
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ção para o Trânsito constitui a resposta para a formação da futura geração de condutores 
e de Operadores do Direito. 

Focando a "Transversalidade", foi perguntado se os Operadores do Direito recor
davam-se de haver participado de atividades ou debates sobre temas relacionados ao 
Trânsito ou à Educação para o Trânsito: 82,6% dos entrevistados responderam que não 
se recordavam e, como conseqüência, 50% afirmaram que a ausência dessas atividades 
"faz falta como elemento de sua formação pessoal e cívica". 

Diversamente, e focando o grupo (composto por 17% dos respondentes) para quem 
essas atividades (SIM) foram realizadas, também foi consignado que os temas e debates 
desenvolvidos contribuíram para a formação pessoal, sendo mencionados temas rela
cionados ao uso do cinto de segurança, beber e dirigir, "lições básicas de sinalização", 
"comportamento para pedestres e motoristas", bem como o relato de "aula prática" (com 
semáforos, faixas de pedestres etc.) realizada pela Polícia Militar. 

Na opinião de quase 87% dos Operadores do Direito (que responderam ao questio
nário), a Educação para o Trânsito precisa ser incluída no currículo das instituições de 
ensino (de nível fundamental e médio). 

2.3. Formação dos profissionais que atuam com o Direito de Trânsito 

A segunda parte do Questionário volta-se à formação profissional dos Operadores 
do Direito. Não obstante o contido no art. 76 do CTB22 (que trata da inclusão da Educa
ção para o Trânsito em todos os níveis escolares), quase 85% dos profissionais responden
tes afirmaram que não tiveram contato com a Legislação de Trânsito, durante o curso de 
graduação em Direito, sequer como conteúdo de outra disciplina. 

Somos (nós, os Operadores do Direito) parcialmente bacharéis em Direito, pois 
desconhecemos as normas e os princípios que regem a atividade humana mais desempe
nhada, diariamente, nos grandes centros urbanos: a Legislação de Trânsito. Nossa forma
ção profissional apresenta grave falha, que precisa ser corrigida com urgência. 

Interessante destacar que a "primeira vez" (ou seja, o primeiro contato com a Legis
lação de Trânsito) para qua ' e metade dos Operadores do Direito foi nos CFC (Centros 
de Formação de Condutore ). 

Perturbador é saber que mais de 30% dos Operadores do Direito só tiveram contato com 
a Legislação de Trânsito após o período de formação pessoal e de toda a fase de graduação 
universitária; entrando em contato profissional com as consequências do Fenômeno Trânsito 
durante o exercício das funções ministeriais, já como Operadores do Direito. 

Daí perguntarmos, com que "olhos" julgam, promovem Justiça e apuram os Crimes 
de Trânsito aqueles que não tiveram Educação para o Trânsito em sua formação pessoal, 
tampouco Legislação de Trânsito, durante a formação profissional (desconhecendo, as-

22 CTB. Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de 1 º, 2º e 3º graus, por 
meio de planejamento e ações coordenadas entre os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de 
Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas respectivas áreas de atuação." 
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sim, a filosofia do transito seguro e a estrutura principiológica das normas de circulação e de 
segurança no trânsito): olhar de infrator ou através dos olhos de agente de Enforcernent ??? 

A partir dessa dificuldade exsurge a necessidade de promoverem-se ações, visando 
a melhoria da formação pessoal e profissional das futuras gerações de Operadores do 
Direito, bem como o aperfeiçoamento profissional daqueles que hoje exercem funções 
essenciais para a realização do Trânsito Seguro; sob pena de continuarmos tratando as 
mais de 35.000 mortes anuais no trânsito, em território nacional, como "bagatela" (ou 
meros "acidentes de trânsito") e presenciarmos decisões judiciais como esta: 

"Segundo consta, o acusado foi denunciado por dirigir sob efeito do álcool, e 
por provocar acidente, causando a morte da vítima. Em relação à embriaguez, 
[ ... ] só há embriaguez punível ao volante caso o condutor do veículo apre
sente concentração de álcool por litro de sangue superior a 6 decigramas, e, no 
caso, o exame [ ... ] aponta quantidade inferior a essa, qual seja, 0,94 mg por 
litro, o que representa a quantiade 0,0094 dg por litro. Logo, [ ... ] estando o 
acusado dentro da permitida, [ ... ] merecendo Absolvição sumária, [ ... ]." (Au
tos n. 2004.0695-5. Colombo - PRo j. 26.11.2009). 

A falta de conceitos básicos (relacionados ao Fenômeno Trânsito), que foram omiti
dos durante os ensinos fundamental e médio, causou erro de interpretação pelo Operador 
do Direito e gerou grave prejuízo à Segurança Viária. A violação ao princípio do trânsito 
em condições seguras gerou grave injustiça, permitindo a absolvição sumária em relação 
ao Crime de Embriaguez ao Volante 

Por isso, ressalto que a formação dos Operadores do Direito não começa na Facul
dade, e sim em casa (por vezes no banco traseiro do veículo de seus genitores) e no ensino 
fundamental, quando os professores de física e de biologia lecionam temas essenciais à 
compreensão do Fenômeno Trânsito, como velocidade relativa, quociente de atrito e 
Lei de HenryZ3 (sobre trocas gasosas no alvéolo pulmonar e a relação constante entre a 
quantidade de álcool ar alveolar e no sangue). 

Do grupo de profissionais que respondeu ao questionário (integrante da Pesquisa 
Científica), felizmente 78,2% afirmam conhecer uma parte da legislação de trânsito e 
58,7% orientam-se pelo Princípio do Transito Seguro (previsto no art. 1 º, §2º, do CTB). 

Satisfeito e orgulhoso fiq uei (como Membro do Ministério Público do Paraná e de
fensor do Trânsito Seguro), ao saber que 45,65% dos Operadores do Direito reconhe
ceram que seus conhecimentos sobre as normas gerais de circulação e de segurança no 
trânsito são "menores que o necessário"; e mais de 65% encontram-se conscientes da 

23 Leciona OSWALDO PATARO que "As avaliações do estado de impregnação alcoólica resultam da lei de 
Henry sobre as trocas entre um gás, um vapor (álcool) e um líquido (sangue), quando feitas pelos chamados 
métodos respiratórios . Com efeito, existe uma relação constante entre a quantidade de álcool concentrada 
no mesmo volume de ar alveolar e de sangue, sendo que esta razão é de 1/2.000. Deste modo, 1 ml de sangue 
encerra a mesma quantidade de álcool que 2.000 ml de ar alveolar." (PATARO, Oswaldo. Medicina Legal e 
prática forense. São Paulo: Saraiva, 1976. p. 309.) 
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necessidade de realizar Cursos de Atualização em Direito de Trânsito. Sábia é a humilda
de daquele que reconhece suas deficiências (pessoais e profissionais) e encontra-se dis
posto a apreender para evoluir e oferecer maior qualidade às atividades desempenhadas. 

Em minha opinião, aqui encontramos o grande desafio para o Ministério Pública 
durante a Década Mundial de Ações para Segurança Viária: reconhecer internamente 
seu papel de agente de Enforcement (integrando o conjunto de órgãos e instituições que 
promovem esforços para a realização do Trânsito em Condições Seguras), realizando e 
fomentando ações que possam contribuir para a redução de mortes no trânsito. 

Em relação à formação dos Operadores do Direito que atuam em órgãos que de
veriam integrar o Enforcement, acredito que a Educação para o Trânsito precisa ser in
troduzida com urgência no currículo das instituições de ensino fundamental e médio; 
bem como a Disciplina Direito de Trânsito, de forma obrigatória, em todos os cursos de 
graduação em Direito. 

Somente assim teremos, no futuro, uma geração de Operadores do Direito que en
xergue (e conheça) os processos decorrentes do'Fenômeno Trânsito com olhos de agente 
de Enforcement, e não sob o olhar do infrator. 

O devido processo legal, decorrente de fatos relacionados à utilização das vias ter
restres, somente se legitima se visto através da lente de validade do Trânsito Seguro! 

Conclusão 

O Ministério Público, embora não integre o Sistema N acionai de Trânsito, faz parte 
do Enforcement e (juntamente com outras instituições, a exemplo do Poder Judiciário e da 
Polícia Judiciária) muito pode (e deve!) contribuir para a realização do Trânsito Seguro. 
Reconhecer essa atribuição e mudar a forma como muitos Operadores do Direito ainda 
encararam o uso das vias terrestres também constitui desafio a ser enfrentado e superado 
durante a Década Mundial de Ações para Segurança Viária (2011-2020). 

A proclamação pelas Nações Unidas não foi realizada ao acaso, e sim fundada em 
informações técnicas, fornecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que iden
tificou uma grave Crise Mundial de Segurança Viária, destacando os seguintes fatores 
de risco: velocidade inadequada e excessiva, embriaguez ao volante, não uso do cinto de 
segurança e de sistema de retenção para crianças, falta do capacete de segurança. H 

Por se tratar de instituição vocacionada à defesa dos direitos sociais e coletivos, cabe 
ao Ministério Público reconhecer e assumir seu papel junto ao Enforcement, realizando e 
fomentando ações que possam contribuir para a redução de mortes e lesões no trânsito. 
Como? 

24 Relatório sobre Crise Mundial de Segurança Viária. Resolução das Nações Unidas (Informe do Secretário Ge
ral) n. A/RES/58/228, item 16. Disponível em: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N03/462/63/ 
PDF/N0346263.pdf Acesso em: 15.Maio.2011, às 09h20min. 
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(A) Reconhecendo no exercício da função (em cada manifestação, petição, de
núncia ou recurso) a necessidade de avaliar o tema trânsito através da lente de 
validade denominada "princípio do trânsito em condições seguras" (previsto 
no art. 1º, §2º, do CTB) , sob pena de abalar a estrutura da legislação de trân
sito e desviar a interpretação de seu verdadeiro fim: a proteção da vida e da 
incolumidade física das pessoas (art. 269, §1º, do CTB). 

(B) Promovendo ações (no âmbito jurisdicional e administrativo), tendo em con
sideração os quatro fatores de risco identificados pela OMS, de modo a "re
duzir os índices de vítimas fatais no trânsito", em todo o território nacional, 
e contribuindo para a realização dos objetivos propostos pelas Nações Unidas 
durante a Década de Ações para a Segurança Viária. 25 

(C) Incentivando a criação e a instalação de Varas de Delitos de Trânsito e de 
Promotorias de Justiça especializadas para atuarem junto a esses órgãos juris
dicionais . 

(D) Especificando, sempre que possível, a matéria Trânsito (ou Segurança Viária) 
nas divisões de serviço entre as Promotorias de Justiça e estruturar um Centro 
de Apoio (com atribuições Cível e Criminal relacionadas ao Fenômeno Trân
sito) para que o Ministério Público possa assumir a vanguarda da interpreta
ção das normas jurídicas, expedir orientações, promover esclarecimentos e, 
sendo necessário, corrigir distorções jurisprudenciais. 

(E) Inserindo no Sistema de Registro e Gerenciamento de Procedimentos e Atividades 
Extrajudiciais do Ministério Público, junto à área de atuação "Direito Huma
nos", palavras-chaves relacionadas à "Segurança Viária" e ao "Trânsito Segu
ro", de modo a identificar o tema a ser tratado e incluir os trabalhos realizados 
em favor do Trânsito Seguro como uma das atividades essenciais a serem pro 
movidas pelo Ministério Público. 

(F) Incentivando a criação de Cursos de Aperfeiçoamento Profissional na área de 
Trânsito, de modo a sanar as falhas de formação (pessoal e profissional) decor
rentes da ausência de Educação para o Trânsito na formação pessoal geral e da 
Legislação de Trânsito nos Cursos de Graduação. 

Aproveita-se, então, a 19ª edição do Congresso Nacional do Ministério Públi
co (2011) para apontar a responsabilidade social do Ministério Público, como insti
tuição incumbida de promover a defesa da ordem jurídica e assegurar as diferentes 
dimensões de direitos fundamentais que são colocados em risco, diariamente, no 
espaço público do trânsito. 

Agindo hoje, ao início da Década Mundial de Ações para Segurança Viária, talvez 
possamos recuperar o tempo perdido e promover mudanças que proporcionem a utiliza
ção social e segura das vias terrestres em todo o território nacional. 

25 Assembléia Geral das Nações Unidas. Resolução n. A/64/255 (sobre "Melhoria da Segurança Viária no Mun
do" - "Improving global road safety"), parágrafo 2. 
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Decisões dos juizados especiais e controle 

pelos Tribunais Superiores 

Celso ] erônimo de Souza * 
João Marques Pires * * 

Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto*** 

1. Introdução 

Tema que gera, ainda, discussão, é a possibilidade de controle das decisões profe
ridas pelas turmas ou colegiados recursais dos Juizados Especiais por parte das Cortes 
Superiores, máxime pelo Superior Tribunal de Justiça. 

No âmbito das instâncias ordinárias, a questão parece consolidada e as eventuais 
divergências não oferecem maiores dificuldades ou complexidade de ordem prática, jurí
dica ou teórica, não sendo o foco deste trabalho, porquanto a literatura existente, refor
çada pela jurisprudência que se firmou ao longo do tempo, apontam soluções satisfatórias 
nas hipóteses apreciadas. 

Importante deixar consignado que as nossas reflexões estarão centralizadas ou jun
gidas ao controle dos decisórios colegiados em matérias criminais, produzidos no âmbito 
das turmas recursais, mais precisamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto às im
pugnações submetidas ao crivo da Suprema Corte, a abordagem se limitará à reclamação 
e ao recurso extraordinário e, ainda, de forma perfunctória. 

Nunca é demais ressaltar que não é a nossa pretensão esgotar o assunto, até porque 
seria desmedida ousadia uma proposta nesse sentido, diante dos diversos matizes através 
dos quais se orientam os intérpretes ou profissionais do direito, mas oferecer uma singela 
contribuição objetivando aperfeiçoar a prestação jurisdicional, enquanto vetor que tra
duz a pacificação de conflitos, sem nunca perder de vista que nesta perspectiva, o que de 
fato importa é a autoridade da ordem jurídica. 

* 

** 

*** 

Promotor de Justiça, Pós-Graduado em Direito Processual Civil e Direito Público, com ofício perante as Tur
mas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, Branco-Acre. 
Promotor de Justiça, Pós-Graduado em Direito Tributário, com ofício perante as Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais, Rio Branco-Acre. 
Procurador de Justiça, Pós-Graduado em Direito Processual Civil e em Administração Pública, com ofício pe
rante a Procuradoria de Justiça Criminal e titular da Coordenadoria da Procuradoria e Promotorias Criminais, 
Rio Branco-Acre. 
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2. O Recurso Especial. 

Dispõe textualmente a Constituição Federal, no seu art. 105, III, o seguinte: 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça : 

[ ... ] 
III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos 

Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Terri

tórios, quando a decisão recorrida: 

a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 

b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal; 

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. 

A partir de uma interpretação literal ou gramatical, a corrente majoritária que se 
formou na doutrina entende incabível desafiar decisão proferida pelas turmas recursais 
via Recurso Especial exatamente porque o constituinte ao discipliná-lo teria admitido 
apenas na hipótese do decisório produzido em única ou última instância emanar dos 
Tribunais Federais, Estaduais ou do Distrito Federal. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça restou consolidada sua posição com a 
edição da Súmula 203, que está redigida nos seguintes termos: "Não cabe recurso especial 
contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais". 

Se por um lado, a Corte que detém a última palavra sobre o assunto, pôs uma pá de 
cal sobre o assunto, objetivando pacificar a controvérsia elidindo qu"alquer possibilidade 
de se controlar os julgados dos Colegiados Recursais por meio do Recurso Especial, ainda 
que contrários aos tratados e lei federal ou negando-lhes vigência, julgando válido ato de 
governo contestado por força de lei federal ou dando interpretação a esta diversa daquela 
que lhe deu outro tribunal, por outro, pode-se afirmar que em sede doutrinária a questão 
ainda é tormentosa. 

No tocante às decisãe do Colégio Recursal dos Juizados Especiais anota Damásio 
de Jesus l que "o recurso especial não é admissível, uma vez que o art. 105, III, da CF só 
permite nas hipóteses de decisões de 'Tribunais' . A Turma Julgadora não é tribunal" . 

Contudo, vozes abalizadas como a de Fernando da Costa Tourinho Filho, opõem-se 
com vigor à tese prevalente , defendendo o cabimento do apelo extremo perante a Corte 
Infraconstitucional com o seguinte raciocínio: 

[ ... ] as Turmas Recursais são órgãos de segundo grau dos Juizados Especiais Criminais, ' 

e se entre nós os órgãos de segundo grau sempre foram denominados Tribunais, parece

-nos que a circunstância de o constituinte ter feito uso da expressão "Turma Recursal", 

JESUS. Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada. 10. ed. São Paulo: Saraiva, p. 93. 

I 104 I 



Decisões dos juizados especiais e controle pelos Tribunais Superiores 

no art. 98, 1, da CF, não lhe retira a qualidade de Tribunal. Especial, mas Tribunal. 

Constituído de Juízes de primeiro grau, mas TribunaP. 

Inconforma-se Tourinho Filho com o fato de se subtrair do Superior Tribunal de 

Justiça o controle sobre decisão de Turma Recursal contrária, por exemplo, a um verbete 

da Corte, "ou mesmo que negar vigência a lei federal ou a tratado e nada poder ser feito. 

Trata-se, a nosso juízo de um preciosismo jurídico", pondera. 

Conclui sua linha de pensamento dizendo: 

[ ... ) como bem disse o Professor Ronaldo Botelho, das Escolas da Magistratura e Mi

nistério Público do Paraná, 'se o Juizado Especial não existisse, caberia recurso especial 

em relação a todas as matérias que hoje são de sua competência, porque seriam do Juízo 

Comum. Criam-se, então, o Juizado Especial e a Turma Recursal e, somente por isso, o 

recurso especial deixa de caber em razão de uma interpretação exclusivamente grama

tical'. Preciso é que se supere essa interpretação na sua literalidade, consider'álldo essas 

Turmas como Tribunais, ao menos para a interposição de recurso especiaP. 

o tema não passou despercebido para Geraldo Prado e Luis Gustavo Grandinetti 

Castanho de Carvalho que, interpretando a norma da Carta Política, manifestam, igual

mente, discordância à tese que nega a interposição do especial, pelas seguintes razões: 

[ ... ) a ide ia que orienta o dispositivo constitucional está dirigida a assegurar a coerente 

aplicação das leis federais naqueles casos nos quais o controle dessa aplicação resultou 

inadequado ou ineficaz no âmbito tradicional do duplo grau de jurisdição ... As Turmas 

Recursais, enquanto órgãos jurisdicionais, não são dis.tintas dos órgãos fracionados dos 

Tribunais que exercem competência em matéria de recursos criminais. E onde há a mesma 

razão deve haver o mesmo direito. Encerram afinnando que a Constituição da República 

não confere sustentação à mencionada súmula do Superior Tribunal de Justiça. Também das 

decisões das Tunnas Recursais, ao menos em tese, deve caber recurso especial4• 

Por sua vez, Maria Ferreira dos San'tos e Ricardo Cunha Chimenti, comentando á 

modificação ocorrida em 23/05/2002 na redação da Súmula 203, do Superior Tribunal de 
Justiça, lecionam que a "alteração é significativa, pois, com a nova redação, não há mais 

hipótese de cabimento do recurso especial contra decisão proferida no Juizado Especial. 

2 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Comentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. 6. ed., 
Saraiva. 2009. p. 170. 

3 Op. cit. p. 173. 
4 PRADO, Geraldo; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de. Lei dos juizados especiais crimi

nais. comentários e anotações. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. p 209-211. 
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É errôneo, porém, entender que não remanesce ao STJ competência para julgar causas 
oriundas dos Juizados Especiais"5. 

Cumpre não perder de vista que o texto original da sobredita Súmula era o seguinte: 

"Não cabe recurso especial contra decisão proferida, nos limites de sua competência, por 
órgão de segundo grau dos juizados especiais" . 

Na nossa visão, o certo é que apesar da posição pretoriana tida por pacificada, não 

parece data maxima venia, que o constituinte ao dar redação distinta entre os artigos 102, 
III e 105, III da Magna Carta tivesse a intenção de conferir à Suprema Corte competência 

para processar e julgar em sede de recurso extraordinário, decisões dos Colégios Recursais 

e negar ao Superior Tribunal de Justiça exercer o seu controle através do recurso especial. 

Na medida em que , por interpretação literal, é firmado o entendimento que 

inibe o manejo de recurso especial, caracterizando verdadeira negação à ideia de sistema 

que informa a ordem jurídica, abre -se o caminho para a criatividade do legislador, que no 

nosso país tem sido pródiga, o qual, para contornar a proibição, institui outros instrumen

tos de controle, ampliando a competência da Corte Superior fixada na Lei Maior, o que é 
pior, através de lei ordinária. 

Quiçá o constituinte teria sido mais feliz se tivesse repetido no artigo 105, IlI, a re

dação do artigo 102, IlI, da Constituição e tudo teria ficado mais simples prevenindo-se, 

com isso, posicionamentos, que apesar de respeitáveis são difíceis de aceitar sob o ponto 

de vista jurídico ou então até para se evitar um mal maior, ampliação da competência 

através de leis, sem entrar na discussão de sua constitucionalidade. 

Sem embargo, salienta Tourinho Filho que "poderá a Suprema Corte, como a ci

meira do Poder Judiciário, com a sua jurisprudential constrution, ante a imperfeição da 
lei, admitir recurso especial contra as decisões das Turmas Recursais, formando assim o 

direito a ser aplicado"6. 

De fato, a controvérsia estabelecida se apega rogata venia ao mero exame de se

mântica, isto é, ao significado das palavras. Nem mesmo o eventual discurso de que o 

constituinte pretendeu prestigiar a celeridade que informa o microssistema dos Juizados 

Especiais, afastando a possibilidade do recurso especial, tem consistência jurídica para 

prevalecer, posto não apenas colocar em xeque o princípio da segurança jurídica, mas 
também por gerar perplexidade sugerindo a possibilidade de haver decisão proferida em 
instância inferior imune ao controle das instâncias superiores. 

5 SANTOS, Maria Ferreira dos e CHIMENTI, Ricardo Cunha. Juizados especiais cíveis e criminais federais e 
estaduais. 4. ed. Tomo 11. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 184. 

6 Op. cito p. 173. Essa linha intelectiva adotada por Tourinho FiU10 parece respaldada pelo Informativo 427 -ST], 
que noticia o seguinte: SÚM. N. 34B-STJ. CANCELAMENTO. A Corte ES/Jecial cancelou o enunciado n. 348 
de sua Súmula em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 590.409-RS, D]e 29/10/2009, no 
qual o STF entendeu que compete ao Tribunal Regional Federal processar e julgar o conflito de competência instaurado 
entre juizado especial federal e ju(zo federal da mesma seção judiciária. Considerou-se o fato de competir ao STF a 
palavra final sobre competência, matéria tipicamente constitucional (art. 114 da CF/19BB). Logo em seguida, 
a Corte Especial aprovou a Súm. 11. 428-ST], condizente com esse novo entendimento. CC 107.635-PR, ReI. Min. 
Luiz Fux, julgado em 17/3/20 J o. (grifo nosso) 
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Outro ponto a conspirar em favor da tese da admissibilidade do apelo extremo re
side no fato de que ao STJ foi conferida a missão constitucional de ser guardião da lei 
federal, competindo-lhe dar a última palavra sobre a sua interpretação, enquanto o STF 
foi alçado ao posto de guardião da Constituição Federal sendo, portanto, sua a última 
palavra sobre a melhor exegese da Carta Magna. 

Parece surreal, para não dizer incompreensível ou ilógico, imaginar que uma decisão 
da Turma Recursal, mesmo contrariando a lei federal, não pode ser corrigida pela Corte 
a quem foi confiada sua guarda, porquanto na opinião de José Afonso da Silva, "o que 
dá característica própria ao STJ são suas atribuições de controle da inteireza positiva, da 
autoridade e da uniformidade de interpretação da lei federal"7. 

Seria o mesmo que, guardada as devidas proporções, negar ao STF competência 
para controlar as decisões da mesma origem ofensiva à Carta da República. 

Não é só isso. Negar o aviamento de recurso especial, segundo a construção 
teórica predominante, está a conferir um poder quase absoluto às Turmas Recursais, que 
a rigor significa admitir que suas decisões, ainda que caracterizem manifesta negativa ou 
contrariedade à lei federal, no âmbito da sua jurisdição terão mais força que os arestos 
do STJ, só podendo ser modificadas ou cassadas pela Corte Suprema, caso refratárias à 
Constituição Federal. Não precisa esforço intelectivo para prever onde pode chegar o 
exercício do poder absoluto. Segura e certamente não foi essa a vontade do constituinte. 

3. O Recurso Extraordinário. 

Nó que respeita ao controle das decisões do Colégio de Recursos em sede de Juizado 
Especial, que estiverem em descompasso com o texto da Constituição Federal ou, que 
validar lei local contestada em face de lei federal, não parece haver divergência, seja na 
doutrina ou em sede jurisprudencial quanto a admissibilidade do recurso extraordinário, 
sendo lugar comum a interpretação retirada do comando contido no artigo 102, III, da 
Lex Major, que apresenta a seguinte dicção: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Consti

tuição, cabendo-lhe: 

[ ... ] 
UI - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última 

instância, quando a decisão recorrida: 

a) con trariar dispositivo desta Constituição; 

b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; 

c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constitclição. 

d) julgar válida lei local contestada em face de lei federaL 

7 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 1992, p. 490. 
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Com efeito, na hipótese de decisão tirada de recurso aviado em matéria criminal da 
competência dos Juizados Especiais, é passível de controle do Supremo Tribunal Federal, 
por meio de recurso extraordinário, caso venha contrariar dispositivo da Constituição Fe
deral; declare a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; valide lei, ato do governo 
ou de lei local, contestado em face da Constituição ou de lei federal. 

O assunto não demanda maiores questionamentos ou reflexões, que pudesse acres
centar ao que se encontra esmiuçado quase a exaustão pelos doutos. 

4. Reclamação. Natureza Jurídica e Legitimidade Ativa. 

Muito se falou sobre o descabimento do controle das decisões colegiadas proferidas 
no âmbito dos Juizados Especiais pelo Superior Tribunal de Justiça, como se o recurso 
especial fosse o único instrumento processual existente para levá-las ao conhecimento 
e apreciação da referida Corte, olvidando que a Constituição da República, antes de 
preconizar no artigo 105 a competência para o julgamento do apelo extremo, no inciso 
r, alínea f, conferiu-lhe autoridade para processar e julgar reclamação com objetivo de 
garantir não apenas sua competência como a força das suas decisões. 

Para melhor entender o que sínalizado acima, vale conferir a expressão da norma 
constitucional em destaque que se acha assim redigida: 

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 

I - processar e julgar, originariamente: 

[ ... ] 

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 

decisões; 

Então se a competência do STJ, enquanto limite da atuação jurisdicional, advém da 
Constituição Federal, é exatamente nesta que cabe ao intérprete investigar as alternati
vas que o constituinte ofereceu à solução de conflitos que vão além da relação intersub

jetiva, interferindo na própria autoridade da ordem jurídica. 
A partir dessas premissas iniciais, é possível afirmar que a visão doutrinária que pa

rece limitar ou restringir ao recurso especial a impugnação dos julgamentos pronunciados 
pelas Turmas ou Colegiados Recursais mostra-se equivocada, considerando a possibilida
de do aviamento da reclamação. 

É bem verdade que esta não tem a mesma amplitude do recurso especial, uma vez 
que os contornos do seu cabimento estão bem delineados, não sendo admitida em outras 
situações que não aquelas consagradas na Carta de Princípios. Logo, recusada ou afastada 
a interpretação que sustenta a oponibilidade do recurso especial, as decisões das Turmas 
dos Juizados Especiais manifestamente contrárias ao texto de lei federal ou de tratados 
não serão modificadas, mas apenas aquelas que confrontarem a competência do STJ ou à 

autoridade das suas decisões, via reclamação. 
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Sobre a aceitação deste instituto em face de decisão dos Colégios de Recursos en
volvendo matéria da competência dos Juizados Especiais, tendo em vista a expressa pre
visão constitucional, o STJ no julgamento ocorrido em 19/11/2009 da Rcl3.752-GO, sob 
a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, resolveu submeter à Corte Especial Questão de 
Ordem, com o fito de disciplinar, através de Resolução, o processamento das reclamações 
naquela Corte, sendo editada, em 14 de dezembro de 2009, a Resolução nº 12, que teve 
como referência a Resolução nº 10/2007, que trata do incidente de uniformização de 
jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. 

Por sua vez, a Resolução nº 12/2009 nos seus artigos 1 º e 6º disciplina o seguinte: 

Art. 1 Q As reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por 

turma recursal estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, suas súmulas 

ou orientações decorrentes do julgamento de recursos especiais processados na forma 

do art. 543-C do Código de Processo Civil serão oferecidas no prazo de quinze dias, 

contados da ciência, pela parte, da decisão impugnada, independentemente de preparo. 

§ 1 Q A petição inicial será dirigida ao Presidente des te Tribunal e distribuída a relator 

integrante da seção competente, que ptocederá ao juízo prévio de admissibilidade. 

§ 2Q O relator decidirá de plano reclamação manifestamente inadmissível, improceden

te ou prejudicada, em conformidade ou dissonância com decisão proferida em reclama

ção anterior de conteúdo equivalente. 

[ ... ] 

Art. 6Q As decisões proferidas pelo relator são irrecorríveis. 

Muito embora a Resolução nº 10, de 21 de Novembro de 2007, que serviu de pa
radigma, segundo revela o Informativo nº 416 do STJ, para se elaborar a Resolução nº 
12/2009, ao reverso desta, admite agravo no prazo de 10 (dez) dias (Res. 10/2007, art. 
4º) contra as decisões unipessoais do relator, não se sabendo o porquê dessa distinção 
de tratamento para situações similares de constitucionalidade duvidosa, mercê do que 
estabelece o artigo 5º, LIV e LV; da Constituição Federal. 

Há quem sustenta que essa reclamação se assemelha ao pedido de uniformização na 
interpretação de lei federal que se reporta a Resolução 10/2007. 

Apesar disso, o Informativo nº 455 revela que decisão do Ministro Raul Araújo, 
exarada em 05/08/2010, negando trânsito à Reclamação nº 4414-SP, foi impugnada com 
pedido de reconsideração recepcionado como agravo regimental. No mesmo sentido, 
admitindo recurso, vale conferir o AgRg na Rcl4.312-RJ, DJe 25/10/2010 e AgRg na Rcl 
5.243-MT, DJe 21/3/2011. 

Em verdade, com o advento da Resolução nº 12/2009, o Superior Tribunal de Jus
tiça instituiu um tipo de reclamação distinta daquela prevista na Carta da República, 
apenas para controlar os julgados das Turmas ou Colegiados Recusais, a partir dos EDcl 
no RE nº 571.572-BA, Relª. Minª. ELLEN GRACIE, DJe 27 .11.2009, conforme deixou 
claro, em decisão monocrática, o Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convo-

I 109 I 



Celso Jerônimo de Souza / João Marques Pires / Oswaldo D'Albuquerque Lima Neto 

cado do TJ/RJ) no julgamento da Rcl5441/MG, Dl 30/03/2011, sendo oportuno conferir 
no que interessa, o seguinte ponto: 

De início, cumpre salientar que, nos tem10S dos arts. 105, L [, da CF/88, 13, caput, da Lei 

nQ 8.038/90 e 187, caput, do RISTJ, é cabível a interposição de Reclamação perante 

este Superior Tribuna de Justiça com vistas à "preservação de sua competência e 

garantia da autoridade de suas decisões", não podendo tal instrumento processual 

ser utilizado como sucedâneo de recurso (cf. Rcl 2.974!RN, ReI. Min. ELIANA CAL

MON, DJe 05.03.2009 e Rcl1.562/RI. ReI. Min. GILSON DIPp, DJ de 21.06.2004). 

Todavia, com relação especificamente aos Juizados Especiais estaduais, o Supremo 

Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no RE 571.572/BA, am

pliou, para o Superior Tribunal de Justiça, as hipóteses de cabimento da reclamação, 

a fim de possibilitar a uniformização da jurisprudência nacional e a segurança jurídica 

na interpretáção da legislação federal, enquanto não for criado um órgão uniformiza

dor para esses juizados. (grifo nosso) 

A posição foi reforçada na decisão tirada do AgRg na Rcl nº 5.243-MT, Relator 
Ministro Aldir Passarinho Junior, julgado em 14/03/2011, Informativo STJ nº 466, que 
noticia: 

RCL. CABIMENTO. DANO MORAL. O STF, como consabido, admitiu o manuseio 

da reclamação para dirimir divergência de entendimento entre as turmas recursais 

dos juizados especiais estaduais e a jurisprudência consolidada do STJ. Na hipótese, 

não há como ter por cabível a reclamação que se insurge contra a fixação de danos 

morais pela turma recursal, tal como se daria na via do especial do qual essa recla

mação é espécie de recurso sucedâneo, pois o valor arbitrado não se mostra excessi

vo ou ínfimo a ponto de comprometer o princípio do justo ressarcimento. Precedentes 

citados do STF: RE 571.572-BA, DJe 13/2/2009; do STJ: AgRg na Rcl4.312-RJ, DJe 

25/10/2010, e AgRg no Ag 344.673-RJ, DJ 5/11/2001. AgRg na Rcl5.243-MT, ReI. Min. 

Aldir Passarinho Junior, julgado em l4/3/2011. 

Em que pese a resistência até então manifestada contra o ajuizamento de reclama
ção no STJ contra acórdãos das Turmas Recursais em matéria da competência dos Juiza
dos Especiais, tal foi superada, agora, pelo Plenário do STF na definição do RE 571.572 
do Estado da Bahia, mais de quatorze anos após a entrada em vigor da Lei 9.099, de 26 
de setembro de 1995. 

Certo é que a oposição removida depois de tanto tempo pela intercessão da Supre
ma Corte não parece suficiente, porquanto a renitência persiste quanto às demais hipó
teses não consagradas pela Resolução nº 12/2009, que não deixa de traduzir vulneração 
ao comando do art. 105, I, "f", da Constituição da República, a desafiar nova intervenção 
do STF para formar, segundo Tourinho Filho, o "direito a ser aplicado". 
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Na verdade, se o critério da interpretação literal foi utilizado na aferição do alcance 
do artigo lOS, III, da Constituição Federal, para se concluir pela inadmissão do recurso 
especial, deveria, por reserva de coerência lógica, ser o mesmo para se acatar, sem restri
ções, a admissibilidade da reclamação positivada no artigo lOS, I, alínea "f", aplicando-se 
aqui o que defendem Geraldo Prado e Luis Gustavo G. C. Carvalho para os quais: "onde 
há a mesma razão deve haver o mesmo direito". 

Com efeito, em nossa opinião, reside exatamente na interpretação sistemática dos 
artigos 98, I, 102, I, "1", IlI, lOS, I, "f" e III, da Lex Legum, o convencimento de que restou 
autorizada a interposição de recurso especial contra as decisões proferidas pelas Turmas 
Recursais em matérias da competência dos Juizados Especiais, observado o procedimento 
da Lei nQ 8.038, de 28/05/1990, artigos 13 a 18. 

Apesar das asserções acima estarem, basicamente, centradas no cabimento da re
clamação perante o STJ, cumpre não perder vista que a providência pode ser exercitada, 
igualmente, no STF contra decisão da Turma ou Colegiado Recursal envolvendo matéria 
da competência dos Juizados Especiais, tendo em vista a autorização contida no artigo 
102, I, "1", da Constituição Federal assim redigido: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Consti

tuição, cabendo-lhe: 

I - processual e julgar, originariamente: 

[ ... ) 

I) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas 

decisões. 

4.1. Natureza Jurídica 

Outro ponto que merece atenção diz respeito ao prazo para manejar a reclamação, 
que a Resolução 12/2009 fixou em 15 (quinze) dias contados da ciência da parte. Escla
rece o Informativo 416 que o exercício da reclamação prevista no Regimento Interno do 
STJ não tem prazo definido em lei e para se evitar dúvidas ou controvérsias este é o prazo 
(quinze dias) que prevalece em quase todos os recursos. 

Com isto sinaliza-se que a reclamação especial instituída pela sobredita Resolução 
tem natureza jurídica de recurso. Sobre este assunto vale conferir a Obra do Professor 
Palhares Moreira Reis, da Editora Consulex, intitulada Reclamação Constitucional e Sú
mula Vinculante na qual defende que: 

[ .. . ).a reclamação constitucional não é recurso, porque ela somente ocorre depois de 

terminada a relação processual pela decisão pretoriana e, ademais, não busca alterar a 

decisão tomada no processo. Para a interposição da reclamação não se requer a sucum

bência, porém, ao contrário, não se pretende alterar o julgado, senão torna-lo eficaz. 

Não se presta para reformar ou invalidar o acórdão, nem mesmo para integrá-lo ou 
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esclarecê-lo. Nem está sujeito a prazo para a sua interposição, que são requisitos formais 

estipulados no Cpc.s 

Se o Regimento Interno da Corte não fixou prazo para o aviamento da recla
mação, o que pode ter levado Palhares a concluir que ela "não se inclui no conjunto de 
recursos, nem do ST] nem do STF, mas na competência originária desses Tribunais Su
periores", no momento em que se resolveu limitar no tempo a formulação desse remédio 
processual, parece inegável reconhecer-lhe a natureza recursal, não deixando de ser uma 
forma de reduzir a possibilidade de sua interposição. 

Lembra o mesmo autor que, "no entendimento de recentes acórdãos do Supremo 
Tribunal Federal", quanto a natureza jurídica da reclamação constitucional, "não é de um 
recurso, de uma ação e nem um incidente processual. Situa-se no âmbito amplíssimo do 
Direito Constitucional de Petição previsto no art. 5º, inciso XXXv, da Constituição Fede
ral" e reportando-se ao saudoso Ministro Nelson Hungria pondera que "uma reclamação 
não é recurso, mas de simples representação, em que se pede ao STF que faça cumprir o 
julgado tal como nele se contem", mas conclui: 

A ação autônoma de Reclamação constitucional deve ser proposta em outra relação 

jurídica processual e, normalmente, contra procedimento de execução desobediente à 

determinação transitada em julgado do STF e, atualmente, do mesmo modo em relação 

às decisões do STJ e de outros tribunais9
. 

Pensamos, a exemplo do que defende o Professor Palhares, que a natureza jurí
dica da reclamação prevista na Constituição Federal é de ação autônoma de impug
nação, daí a razão de os Regimentos do STF e ST] não estabelecerem prazo para o 
seu ajuizamento. 

Deixa claro, ainda, a Resolução nº 12/2009, outra restrição, quando admite a re
clamação apenas na hipótese da divergência surgir em acórdão da Turma Recursal, não 
sendo possível sua formulação contra decisão monocrática levada a efeito por um dos 
integrantes do colegiado. Neste sentido confira o AgRg na Rcl 5.598-TO, ReI. Min. 
Nancy Andrighi, julgado em 25/5/2011 (Informativo 474). 

Da narrativa contida no artigo 1 º da Resolução 12/2009 é possível inferir, também, 
que o Ministério Público, quando estiver agindo na condição de fiscal da lei, não estaria 
legitimado a agitar a reclamação, olvidando o que dispõem os artigos 13 e 16, da Lei 
8.038, de 28 de maio de 1990. 

É evidente que a legitimação ministerial decorre diretamente da Constituição Fede
ral, quando lhe confiou, através do art. 127, caput, a missão de tutelar a ordem jurídica, o 
regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis. 

8 Reclamação Constitucional e Súmula Vinculante. Consulex. 2010. p. 68. 
9 Op. cito p.p. 74/75. 
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4.2. Legitimidade Ativa 

A diretriz oferecida pelo artigo 3º do Código de Processo Civil, segundo o qual, 
"para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade" deve igualmente 
nortear a identificação das partes na reclamação. 

Cumpre não perder de vista que o STF em decisão tomada no Agravo Regimental 
da Questão de Ordem nº 1.880-Sp, sob a relatoria do Ministro Mauricio Correa, julgado 
em 06/11/2002 noticiado pelo Informativo-STF nº 289, definiu que: "todos aqueles que 
forem atingidos por decisões contrárias ao entendimento firmado pelo STF no julgamen
to de mérito proferido em ação direta de inconstitucionalidade sejam considerados parte 
legítima para a propositura da reclamação". Com isso, é de se admitir como legitimado a 
manejar reclamação os integrantes do processo instaurado na origem, cujo acórdão está 
sendo alvo da impugnação, exceto se o decisório questionado tiver efeito erga omnes, 
como no leading case citado, hipótese em que poderá aviar a reclamação, todo aquele 
que for alcançado pela decisão contrária ao entendimento firmado pelos Tribunais de 
Superposição. 

Em matéria criminal da competência do Juizado Especial, por evidente, a reclama
ção poderá ser proposta tanto pelo Ministério Público quanto pelo autor do fato, réu ou 
condenado, que são as partes ou diretamente interessados na preservação da competên
cia e respeito às decisões proferidas pelas Cortes Superiores. 

Questão interessante que se apresenta é saber se o Ministério Público Estadual po
deria ou não agitar reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça objetivando pre
servar a sua competência e garantir a autoridade das suas decisões. 

Citando precedente do STF tirado da Reclamação nº 6.940/MG, sob a relatoria da 
Ministra Ellen Gracie, julgado em 11/11/2008 e publicado no DJ de 17/11/2008, Palha
res Moreira Reis nega ao Ministério Público Estadual legitimidade ativa ad causam para 
a propositura da reclamatória 10, entendendo, como decidiu a Suprema Corte, que tal 
legitimação é reservada, com exclusividade, ao Ministério Público Federal, na pessoa do 
Procurador-Geral da República, a quem foi incumbido oficiar naquela Corte. 

Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, na sua composição Plena, todavia, modi
ficou o entendimento até então prevalente, por ocasião do julgamento da Reclamação 
7.358-Sp, em 24/02/2011, tendo por Relatora a Ministra Ellen Gracie, no qual, em vota
ção majoritária, reconheceu a legitimidade ativa autônoma do Ministério Público esta
dual para propor reclamação. 

Com efeito, a digna Relatora somente admitira a reclamação aviada pelo Ministério 
Público do Estado de São Paulo porque ratificada pelo Procurador-Geral da República, 
afirmando que o vício estaria sanado quando este assumiu a reclamatória, surgindo a 
partir daí o debate acerca da legitimação, iniciado pelo Ministro Marco Aurélio, o qual 
asseverou que havendo o Ministério Público Estadual atuado na primeira instância, na segun-

10 Op. cie. p.p. 226/229. 
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da instância, e vislumbrando desrespeito a Súmula da Corte, é parte legítima para chegar ao 
Supremo via reclamação, tese que recebeu apoio do Ministro Cesar Peluso. 

Por seu turno, o Ministro Celso de Mello, no seu Voto, foi contundente ao deixar 
cqnsignado que: 

Entendo, na linha de anteriores decisões por mim proferidas (Rcl 7.246/SP' ReI. Min. 

CELSO DE MELLO, v.g.) , que o Ministério Público estadual dispõe, ele próprio, de 

legitimidade para ajuizar reclamação, em sede originária, perante o Supremo Tribunal 

Federal, quando atua no desempenho de suas prerrogativas institucionais, e no âmbito 

de processo cuja natureza justifique a sua formal participação, quer como órgão agente, 

quer como órgão interveniente. 

Não tem sentido, por implicar ofensa manifesta à autonomia institucional do Ministério 

Público dos Estados-membros, exigir-se que a sua atuação processual se faça por intermédio 

do Senhor Procurador-Geral da República, que não dispõe de poder de ingerência na esfe

ra orgânica do "Parquet" estadual, pois lhe incumbe, unicàmente, por expressa definição 

constitucional (CF, art. 128, § lQ), a Chefia do Ministério Público da União . 

. É importante ass inalar, porque juridicamente relevante, que o postulado da unida

de institucional (que também se estende ao Ministério Público dos Estados-membros) 

reveste-se de natureza constitucional (CF, art . 127, § l Q
) , a significar que o Ministério 

Público estadual não é representado - muito menos chefiado - pelo Senhor Procurador

-Geral da República, eis que é plena a au tonomia do "Parquet" local em face do emi

nente Chefe do Min istério Público da União. 

Mostra-se fundamental insistir na asserção de que o Ministério Público dos Estados

-membros não está vinculado nem subordinado, no plano processual, administrativo 

e/ou institucional, à Chefia do Ministério Público da União, o que lhe confere ampla 

possibilidade de postular, autonomamente, em sede de reclamação perante o Supremo 

Tribunal Federal. (grifo do autor) 

Não satisfeito, o eminente Ministro acrescentou: "Também reconheço a legitima
ção do Ministério Público estadual para recorrer, no Supremo Tribunal Federal, contra 
decisões de seus Relatores que, por exemplo, neguem trânsito a uma dada reclamação 
aqui ajuizada pelo próprio Parquet local" (grifo do au tor) . 

Muito elucidativo e profundo, sob o ponto de vista da densidade jurídica, foi o voto
-vista do Ministro Ayres Britto, valendo destacar o seguinte fragmento: 

A nossa Constituição Federal habilita, sim, o Ministério Público dos Estados para ajui

zar reclamação perante o STE E o faz por virtude ou força própria dele, MP estadual, e 

não pela participação ratifica dor a do PGR. É porque na matéria, é do meu pensar que 

a Magna Carta Federal primou pela montagem do seguinte esquema de proposições 

normativas. 
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1- estruturou o Ministério Público sob a forma de instituição-gênero, compartimentada 

em duas espécies: o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados (incisos 

I e II do art. 128); este último unitariamente concebido e, aquele, subdividido em ramos. A 

cada tipo de MP correspondendo uma lei complementar de matriz parlamentar diversifica

da, devido à natureza federal daquela que dispõe sobre a estruturação do MP da União, em 

paralelo com a natureza estadual da lei que dispõe sobre a segunda espécie de MP 

[ ... ] 
III- erigiu toda a ordem jurídica, na clara acepção de sistema de direito positivo ou orde

namento jurídico, como a primeira das finalidades do Ministério Público, quer o perten

cente à União, quer o situado na esfera institucional de cada Estado-membro ... Saltando 

à inteligência que a reclamação constitucional se inscreve no rol desses mecanismos de 

protagonização judicial de qualquer das duas modalidades de Ministério Público. Nada 

importando que ela, reclamação, tenha no STF o seu único loeus de aforamento, pois o 

que realmente conta, agora, sim, é a serventia jurídico-positiva do instituto. Serventia 

que, em última análise, se volta para o alcance daquele objetivo da defesa da ordem jurí

dica. Mais precisamente, na medida em que se destina à preservação da competência do 

Supremo, ou à garantia da autoridade das decisões dessa pinacular instância judicante ... 

[ ... ] 
[ .. . ] há um vínculo necessário entre o instituto da reclamação e a defesa da ordem ju

rídica, o que viabiliza o manejo da ação pelo Ministério Público enquanto instituição

-gênero .. . não se desconhece que o art. 46 da LC 75/93 prescreve que o locus de atuação 

judicial do Procurador-Geral da República é o Supremo Tribunal Federal. Mas também 

é certo que tal disposição não é excludente da atuação dos MPs estaduais na mesma 

instância judicante do Supremo, pois se trata de um diploma nom1ativo exclusivamente 

direcionado à estruturação e ao fu ncionamento do MP da União. Nada tendo a ver, 

portanto, com o MP que é próprio de cada Estado-membro. 

Na mesma linha da divergência assentada, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu 
que em se tratando de reclamação, não há monopólio por parte do Procurador-Geral da 
República, estando legitimado o Ministério Público dos Estados a submetê-la ao crivo 
do STF, admitindo inclusive, que nos recursos extraordinários aviados, poderá o Parquet 
estadual ocupar a tribuna e produzir sustentação oral. 

Sendo assim, inegável que a Corte Suprema, enquanto guardiã da Constituição 
Federal, ao interpretá-la, reconheceu que o constituinte inseriu a reclamação entre os 
instrumentos conferidos ao Ministério Público dos Estados-membros para a defesa da 
ordem jurídica, Com isso, o que era evidente, agora está assentado pelo STF, isto é, que 
o Parquet das unidades federativas tem legitimidade para ajuizar ou oferecer reclamação 
diretamente nas Cortes de Superposição. 

Caso o ST], por exemplo, recuse legitimidade ao Ministério Público estadual de pro 
por ou agitar reclamação perante a Corte poderá este propor nova reclamação, desta feita 
perante o Supremo Tribunal Federal, exatamente para preservar ou garantir a autoridade 
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da sua decisão e, também, recurso extraordinário (CF, art. 102, I, 1, III). Em qualquer 
dessas hipóteses, por reserva de raciocínio lógico, é de se admitir que o Procurador-Geral 
de Justiça ou seu delegatário ocupe a tribuna da Corte para produzir sustentação oral. 

Já sustentamos, em outra ocasião, que apesar do veto presidencial ao inciso IV do 
artigo 29, da Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 ("Ocupar a tribuna das sessões do 
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça para formular requerimentos, 
produzir sustentação oral e responder às perguntas que lhe forem feitas pelos Ministros, 
nos casos de recursos ou de interesse específico do Ministério Público local") , nada im
pede, antes recomenda, que o Ministério Público Estadual, nos recursos que interpu
ser ou responder, tenha legitimidade para produzir sustentação oral inclusive nas Cortes 
Superiores (vide, a propósito, artigo de nossa autoria sob o título de "Sustentação Oral 
do Ministério Público nos Tribunais", publicado pela Revista Prática Jurídica da Editora 
Consulex, Ano II - nº 21, de 31 de dezembro de 2003, páginas 58/65). 

O núcleo da tese defendida se assenta na premissa de que nas Cortes de Superposi
ção, em recurso especial ou extraordinário interposto ou respondido pelo Parquet da Uni
dade Federativa, ao ocupar a tribuna para esclarecer fatos que permeiam o processo o faz 
na condição de parte, ou como órgão agente, enquanto o Ministério Público Federal, por 
meio do Procurador-Geral ou Subprocurador-Geral da República oficia na qualidade de 
custos legis ou de órgão interveniente. Portanto, com funções distintas. Não há dúvidas, 
sendo inegável que perante o STF e o STJ, nessa circunstância, atua como fiscal da lei 
apenas e tão somente o Ministério Público Federal. 

Na hipótese de o relator, em decisão monocrática, negar trânsito à reclamação, so
bretudo negand~-lhe legitimidade ativa, poderia o Ministério Público Estadual oferecer 
impugnação, ou deveria provocar o Ministério Público da União? 

A posição defendida pelo eminente Ministro Celso de Mello, no julgamento da Re
clamação nº 7.358-Sp, é no sentido de se admitir a interposição do recurso, diretamente, 
pelo MP do Estado-membro, que parece lógica, do ponto de vista jurídico. Como poderia 
reconhecer sua legitimidade para ajuizar a reclamação e vedar-lhe a possibilidade de con
traditar decisão monocrática que lhe negou trânsito? 

A prevalecer entendimento contrário, poder-se-ia burlar ou enfraquecer a decisão 
do STF que afirmou a legitimação ativa e, para isso, basta que o relator indefira de pla
no o processamento da reclamação ajuizada. Se não puder manifestar o recurso cabível 
(agravo regimental), o acórdão da Corte Suprema, neste particular, não passará de uma 
mera carta de intenções, sem qualquer efeito vinculante. 

5. Incidente de Interpretação Uniforme da Lei Federal. 
Natureza Jurídica e Legitimidade Ativa 

Estabelece a Lei nº 10.259, de 12 de julho de 2001, que instituiu os Juizados Es
peciais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, em seus artigos 14, § 4º e 15, o 
seguinte: 
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Art. 14. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal quando houver 

divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Re

cursais na interpretação da lei. 

[00'] 

§ 49 Quando a orientação acolhida pela Turma de Uniformização, em questões de di

reito material, contrariar súmula ou jurisprudência dominante no Superior Tribunal de 

Justiça - STJ, a parte interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a 

divergência. 

Art. 15. O recurso extraordinário, para os efeitos desta Lei, será processado e julgado 

segundo o estabelecido nos § 4Q a 9Q do artigo 14, além da observância das normas do 

Regimento. 

Pela cátedra de Marisa Ferreira do.s Santo.s e Ricardo. Cunha Chimenti, o. artigo. 

14, § 4Q
, do. diplo.ma acima citado., "co.nfere ao. STJ co.mpetência para julgar um tipo. de 

incidente de unifo.rmização.: o. deco.rrente de decisão. proferida pela Turma de Unifo.rmi

zação. nacio.nal que co.ntrariar sua súmula o.u jurisprudência do.minante, enquanto. órgão. 

máximo. na pirâmide interpretativa da legislação. federal" ll. 

Co.mpartilham desse entendimento. Geraldo. Prado. e Luis Gustavo. Grandinetti Cas

tanho. de Carvalho., sustentando. que o. incidente será cabível "quando. a o.rientação. aco.

lhida pela Turma de Unifo.rmização. co.lidir co.m sumula o.U jurisprudência do.minante do. 

Superio.r Tribunal de Justiça". 

Co.mo. resta claro, também, que o. incidente tem po.r o.bjetivo. unifo.rmizar a interpre

tação. de lei federal envo.lvendo. exclusivamente questões de direito. material, não. alcan

çando. a divergência que ho.uver em relação. à matéria de natureza processual. 

Não. é o. bastante para se instaurar o. incidente que estamo.s a cuidar, que o.co.rra di

vergência entre turmas da mesma o.u de regiõés distintas, po.rquanto., nessa hipótese, não. 

será reso.lvida pelo. Superio.r Tribunal de Justiça, co.nfo.rme inteligência do.s §§ 1 Q e 2Q
, do. 

art. 14, da Lei nQ 10.259/2001, verbis: 

Art. 14 [00') 

§ 1 Q O pedido fundado em divergência entre Tu rmas da mesma Região será julgado 

em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência do Juiz Coordenadorl2
; 

§2Q O pedido fundado em divergência entre decisões de turmas de diferentes regiões 

ou da proferida em contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante do STJ será 

11 Op. de. p.p. 184 e 196. 
12 Lei nº 10.259/2001, art. 22 dispõe que: "Os Juizados Especiais serão coordenados por Juiz do respectivo 

Tribunal Regional, escolhido por seus pares, com mandato de dois anos" . (grifo nosso) 
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julgado por Turma de Uniformização, integrada por juízes de Turma Recursais, sob a 

presidência do Coordenador da Justiça Federal\3. 

Somente no caso de se verificar divergência entre o acórdão da Turma de Unifor
mização e súmula ou jurisprudência dominante do ST] é que se admitirá, por provocação 
da parte interessada, a intervenção da citada Corte a fim de dirimir o incidente, com a 
possibilidade de suspensão dos processos que guardarem a mesma controvérsia, na forma 
do que preconiza o § 5º do mesmo dispositivo e diploma citados, seguindo a linha de 
orientação contida no artigo 543-C, do Código de Processo Civil. 

5.1 Natureza Jurídica 

o pedido de uniformização de interpretação de lei federal não se confunde com 
incidente de uniformização de jurisprudência cogitada pelo art. 476, do CPC e tampouco 
devem ser confundido com recurso, advogam Geraldo Prado e Luis Gustavo Grandinetti 
Castanho de Carvalho, posto que uma vez instaurado, o eventual recurso ou ações im
pugnativas autônomas (habeas corpus, mandado de segurança e revisão criminal), onde 
surgiu a dissidência, podem ser suspensos até que se "afirme a interpretação correta". 

Na opinião de ambos, a Lei 10.259/2001, todavia confere ao incidente o status de 
verdadeiro recurso, quando limita sua instauração às partes interessadas, retirando do 
juiz a possibilidade de provocar o incidente ex officio. 

Ponderam que "os recursos estão voltados à impugnação de decisão proferida, e por 
isso têm natureza repressiva ainda quando estejam focados no esclarecimento da mencio
nada decisão, enquanto o incidente de uniformização objetiva firmar, previamente, a me
lhor interpretação de norma jurídica que esteja sendo alvo de diferentes entendimentos" 
e citando Alexandre Freitas Câmara, "sua função é preventiva, destinando-se a evitar 
que a divergência surja"14. 

Ressaltam que "a palavra pedido tem significado preciso, em termos de processo, 
e deve ser compreendida como elemento da ação que exprime a pretensão do autor, ou 
seja, pedido indica a providência de direito material perseguida pelo titular da ação", 
mas apesar disso, a citada lei, por via obliqua, introduziu "recursos não previstos em lei 
anterior e na Constituição"15 e, por conseguinte, caracteriza tentativa de instituir "o ca
bimento de recurso especial com as roupagens de uniformização de interpretação de lei 
federal". 16 

13 RIST], art. Art. 32 - "O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pelo Plenário, dentre os seus membros . O 
Coordenador-Geral da ] ustiça Federal é o Ministro mais antigo dentre os membros efetivos do Conselho da 
] ustiça Federal". (grifo nosso) 
"Art. 72 - O Conselho da Justiça Federal é integrado pelo Presidente, Vice-Presidente e três Ministros do 
Tribunal , eleitos por dois anos, e pelos Presidentes dos cinco Tribunais Regionais Federais". (grifo nosso) 

14 Op. cito 212. 
15 Op. cit. p. 2/3. 
16 Op. cit. p. 2 /7. 
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Com efeito, o legislador ordinário, na edição do diploma legal, pouco se importou 
com a técnica legislativa e deixou ao intérprete a difícil missão de desvendar ou tentar 
esclarecer o que de fato pretendeu, sem perceber que conferindo ao incidente tratamento 
similar aos recursos, estava ampliando a competência da Corte Superior fixada pelo cons
tituinte originário e o artigo 15 da Lei 10.259/2001, acima transcrito, sinaliza claramente 
nesse sentido, o que Geraldo Prado e Luis Gustavo, com acerto, diga-se de passagem, 
definiram como recurso especial com roupagem diferente. 

O certo é que da forma como está na lei, a natureza jurídica do incidente é mesmo 
de recurso. Inadequado, é verdade, mas recurso. 

5.2. Legitimidade Ativa. 

Pela redação do § 4º, do art. 14, da Lei 10.259/2001, legitimado a provocar o inci
dente de uniformização é a "parte interessada". Então aqueles que figurarem no processo 
originário, onde se verificou a divergência objeto do incidente, poderão ingressar com o 
pedido perante o Presidente da Turma Nacional de Uniformização, que exercerá o crivo 
prévio de sua admissibilidade (Res. 10/2007 -STJ, art. 1 º). 

Além das partes diretamente envolvidas na relação processual, poderão se habilitar 
os demais interessados, tendo em vista que a decisão a ser proferida no incidente alcan
çará todos os que integrarem outros processos, em que estabelecidas a controvérsias, 
eventualmente suspensos (Lei nº 10.259, art. 14, § 5º), manifestando-se no prazo de 30 
(trinta) dias, a partir da publicação do Edital no Diário da Justiça dando-lhes ciência da 
instauração do incidente (Res. 10/2007, art. 2º, UI). 

Assim, nos processos criminais da competência do Juizado Especial, tanto o Minis
terio Publico, agindo na condição de parte ou de custos legis, como o autor do fato, réu ou 
condenado, estão legitimados a inaugurar o incidente de uniformização. 

6. Conclusões 

6.1. Cabe recurso especial contra acórdão proferido pelas Turmas ou Colegiados 
Recursais, em matéria criminal da competência dos Juizados Especiais, devendo ser afas
tada a interpretação literal do artigo 105, III, da Constituição Federal, a fim de se evitar a 
edição de lei ordinária que amplie a competência do STJ instituindo outros instrumentos 
de controle como sucedâneo do apelo extremo; 

6.2. Cabe recurso extraordinário contra acórdão das Turmas ou Colegiados Recur
sais, em matéria criminal da competência dos Juizados Especiais na forma do que estabe
lece o artigo 102, III, da Constituição Federal; 

6.3. Os acórdãos das Turmas ou Colegiados Recursais em matéria criminal da com
petência dos Juizados Especiais são passíveis de reclamação perante o STF e STJ proces-
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sada na forma dos artigos 13 a 18 da Lei nº 8.038/90, quando usurparem a competência 
ou colocar em xeque a autoridade das decisões proferidas pelas citadas Cortes Superiores, 
missão confiada pelo constituinte, que não pode ser restringida por qualquer outro ato 
normativo infralegal ou infraconstitucional; 

6.4. A reclamação, enquanto instrumento processual de cariz constitucional, tem 
natureza jurídica de ação autônoma impugnativa; 

6.5. O Ministério Público Estadual tem legitimidade para manejar reclamação di
retamente no STF e STJ, em matéria criminal da competência do juízo comum ou dos 
Juizados Especiais para a preservação da competência destas Cortes e garantia da autori
dade das suas decisões; 

6.6. A legitimação do Ministério Público dos Estados-membros não se limita ao 
exercício da reclamação, mas o aviamento do recurso cabível contra a decisão monocráti
ca que lhe negar trânsito ou de nova reclamação e recurso extraordinário, perante o STF 
na hipótese de o STJ julgar improcedente a reclamação ajuizada, podendo, inclusive, em 
ambas as Cortes, ocupar a tribuna para produzir sustentação oral; 

6.7. Quando houver divergência envolvendo questões de direito material entre 
acórdão de Turma de Uniformização e súmula ou jurisprudência dominante do STJ é 
cabível pedido de uniformização na interpretação de lei federal, devendo ser formulado 
perante a presidência da refe rida Turma, mas dirigido ao Tribunal, que segundo o trata
mento conferido pela Lei 10.259/2001 não apenas tem natureza recursal, como apresenta 
inegável sucedâneo do recurso especial. 

6.8. Na reclamação tem legitimidade ativa para ajuizá-la aquele que figurar no pro
cesso originário, cujo acórdão está sendo alvo de impugnação ou, na hipótese deste ter 
efeito erga omnes, todo aquele que for alcançado pela decisão contrária ao entendimento 
firmado pelos Tribunais Superiores, enquanto no incidente de uniformização, além dos 
envolvidos na relação processual originária, todos aqueles que integrarem outros proces
sos em que estabelecida a controvérsia, caso estejam suspensos em função do incidente 
processual inaugurado. 
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Em Busca de um Conteúdo Objetivo para o 

Desenvolvimento Sustentável 

C láudia T ümer Pereira 

Síntese Dogmática 

o conteúdo objetivo do termo desenvolvimento sustentável corresponde a uma 
combinação de direitos que se tensionam espontaneamente (meio ambiente natural, ar
tificial e desenvolvimento sócio-econômico), cuja imbricação é materialmente solucio
nada caso a caso, por meio da aplicação do postulado da ponderação, e que tem como 
fundamento e limite os princípios da dignidade da pessoa humana, da equidade interge
racional e da participação direta. 

Fundamentação 

o ponto de partida deste ensaio é o início da década de 70, quando pela primeira 
vez foram realizadas conferências com o objetivo de chamar a atenção para a necessidade 
de construção de novos modelos de meio ambiente e de cidades (Conferência de Esto 
colmo em 1972 e Conferência de Vancouver, em 1976). Após este marco, veio à tona o 
Relatório Brundtland, em 1987, cuja contribuição marcante foi justamente a criação do 
conceito de desenvolvimento sustentável. 

'.:. A partir daí, a temática do meio ambiente (natural e artificial), passou a dialogar 
com outro elemento, o desenvolvimento sócio-econômico. Afinal, a grande questão em 
pauta era: como conjugar a proteção ambiental e o crescimento econômico, a fim de 
garantir uma melhor qualidade de vida para a população mundial, sobretudo, para a 
população mais pobre ? 

De lá pra cá, outras grandes conferências foram realizadas com o intuito de solucio
nar esse impasse. Dentre elas, destaquem-se a Eco-92, no Rio de Janeiro, e a H abitat lI, 
em Istambul (1996) que abriram as portas para os encontros seguintes. Desde então, foi 
possível verificar a confecção, em nível internacional, de um sólido elenco de princípios 
e proposições destinados a promover o desenvolvimento sustentável. Indubitavelmente, 
esta se tornou a expressão da moda na nesta virada de século. 

Diante da sua repercussão, o termo desenvolvimento sustentável passou a ser cor
riqueiramente utilizado para tudo o que envolve o meio ambiente. Assim, por vezes, é 
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sinônimo de proteção ambiental. Em outros casos, é confundido com um modelo econô
mico de crescimento capaz de reduzir desigualdades sociais. Por fim, muitos o restringem 

a mecanismo de equilíbrio entre a produção de riquezas e a proteção do meio ambiente. 
De certa forma, todas essas ideais transmitem elementos da noção de sustentabilidade. A 
questão é que elas são apenas partes de um todo muito mais complexo. 

Logo, o que motivou este trabalho foi a busca por um conceito que pudesse traduzir 
de maneira precisa este termo tão difundido e ao mesmo tempo tão etéreo. Para tanto, 
foram utilizadas como base de estudo, as conclusões e documentos produzidos pelas con
ferências internacionais pioneira, quais sejam: (i) o Relatório Brundtland (Our Common 
Future); (ii) a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento; e (iii) a De
claração de Istambul sobre os Assentamentos Humanos. 

(I) RELATÓRIO BRUNDTLAND: "Segundo tal Relatório, é possível construir um 
futuro com maior segurança econômica e social para todos e ao mesmo 
tempo proteger a natureza. Para isso, contudo, seria necessário promover 
uma nova qualidade de desenvolvimento. Todavia, o grande obstáculo a 
persistir seria a estreita ligação entre o desenvolvimento econômico e a 
degradação do meio ambiente. Logo, como seria possível superar a pobreza 
sem poluir? Sua resposta: através do desenvolvimento sustentável". I 

(lI) DECLARAÇÃO DO Rio SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO: "Den
tre os 27 princípios acordados, destaca-se os seguintes dispositivos: 1 - Os 
seres humanos estão no centro das preocupações com o desenvolvimento 
sustentável. Têm direito a uma vida saudável e produtiva, em harmonia com a 
natureza; (. .. ) 3 - O direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a per
mitir que sejam atendidas equitativamente as necessidades de desenvolvi
mento e meio ambiente das gerações presentes e futuras ; 4 - Para alcançar o 
desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental constituirá parte integrante do 
processo de desenvolvimento e não pode ser considerada isoladamente deste; 
5 - Para todos os Estados e todos os indivíduos, como requisito indispensável para 
o desenvolvimento sustentável, irão cooperar na tarefa essencial de erradicar a 
pobreza (. . .); (. . .) 8 - (. . .) os Estados devem reduzir e eliminar os padrões insus
tentáveis de produção e consumo, e promover políticas demográficas adequa
das; (. .. ) 10- A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. (. . .), bem 
como a oportunidade de participar dos processos decisórios (. . .)"2 

In BORN. Manfred. Von Srockhdm 1972 bi.s Rio 1992: ein Riickblick ali! das Leitbild der nachJ1Qlrigen Emwicklung. Sire: 
< lmp://www.worldsummir2002.de/downloadslrio 10 Apdf> . Em 23 de março de 2006. p. 03. Tradução livre. 

2 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21. Pesquisado em 23 de março de 2006. No sire: hrrp:ijwww. 
mma.gov.brlindex.php?ido -conteudo.monra&idEstrutura - 18&idConreudo = 5 76. 
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(m) DECLARAÇÃO DE ISTAMBUL SOBRE OS ASSENTAMENTOS HUMANOS: "A De

claração de Istambul, por sua vez, determinou: 1 - ( ... ) Our deliberations 
on the two major themes of the Conference - adequate shelter for all and sus
tainable human settlements development in an urbanizing world - have 
been insPired by the Charter of the United Nations and are aimed at reaffirming 
existing and forging new partnerships for action at the international, national 
and local leveis ta improve our living environment (. .. ); 2 - We have considered, 
with a sense of urgency, the continuing deterioration of conditions of shelter and 
human settlements. At the same time, we recognize cities and tawns as centres 
of civilization, generating economic development and social, cultural, spiritual 
and scientific advancement (. . .) . (. .. ) 7 - As human beings are at the centre 
of our concern for sustainable developrnent, they are the basis for our actions 
as in implementing the Habitat Agenda. ( .. . ); 8 - (. .. ) we shall seek the active 
participation of our public, private and non-govemmental partners at all 
leveIs to ensure legal security of tenure, protection from discrimination and equal 
access to affordable, adequate housing for all persons and their families . (. .. ) 10 
- In order to sustain our global environment and improve the quality of li
ving in our human settlements, we commit ourselves ta sustainable patterns of 
production, consumption, transportation and settlements development; pollution 
prevention; respect for the carrying capacity of ecosystems; and the preservation 
of opportunities for future generations. In this connection, we shall cooperate 
in a sPirit of global partnership ta conserve, protect and restare the health and 
integrity of the Earth's ecosystem. (. .. ) 12 - We adopt the enabling strategy and 
the principies of partnership and participation as the most democratic and 
effective approach for the realization of our commitments" . 3 

Esta foi, por assim dizer, a matéria-prima, a partir da qual este estudo buscou cons

truir um conteúdo mais objetivo do conceito de sustentabilidade. Vale ressaltar que essa 

tarefa não foi das mais fáceis, pois analisando detalhadamente tais documentos, fica claro 
que inexiste um conceito pronto. Ao contrário, estes são marcados por uma excessiva 
subjetividade e por uma cansativa retórica, que mais do que enfatizar, repete idéias. Ape

sar de se entender pelo conjunto o que seria essa tal sustentabilidade, permanece uma 

sensação de volatilidade, como se tal noção estivesse perdida, pairando no ar. 
Logo, em virtude disso, o que se quis, na verdade, foi filtrar das referidas declara

ções, por meio de um esforço intelectual, a sua essência. Procurou-se identificar os ele

mentos que compõem a sua estrutura, promovendo, assim a necessária concretização do 
conceito, imprescindível à persecução dos seus fins. 

Pela análise dos textos supracitados, foi possível depreender os seguintes elementos, 

como partes integrantes da concepção de desenvolvimento sustentável: (i) direito ao 

3 Pesquisado em 30 de março de 2006. Site: < http:Uwww.unhabitat.org/declarations/lstanbul. asp> . 
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meio ambiente natural; (ü) direito à espaços habitáveis; (iii) direito ao desenvolvimento 
sócio-econômico; (iv) postulado da ponderação; (v) princípio da dignidade da pessoa hu
mana; (vi) princípio da eqüidade intergeracional; e (vii) princípio da participação direta. 

Não se trata, porém, de uma simples sobreposição de normas. Ao contrário, sua 
essência está na forma com que esses elementos se intercomunicam e como esse con
junto de relações forma na sua totalidade a proposta de sustentabilidade. Isto é o que se 
pretende demonstrar. 

Em primeiro lugar, há que se compreender individualmente o significado das três 
principais direções de atuação: a proteção do meio ambiente natural, o direito a espaços 
habitáveis e o desenvolvimento sócio-econômico. Senão, vejamos. 

O direito ao meio ambiente natural está fundado na idéia de natureza, ecologia. 
Assim, é dever da Humanidade conservar a fauna e a flora remanescentes, bem como a 
qualidade dos elementos ar, água e solo. Isso porque a degradação do meio ambiente im
porta em uma deterioração geral da qualidade de vida de todos os habitantes do planeta, 
em especial o homem. 

O direito aos espaços habitáveis, ,ou ao meio ambiente artificial, possui duas ver
tentes. Uma corresponde ao espaço individual: a moradia. A segunda: o seu entorno. 
Todos os indivíduos têm direito a viver em uma habitação digna, e a usufruir de maneira 
igualitária a infra-estrutura real ou potencialmente necessária presente no espaço que o 
cerca. Dessa forma, a cidade, centro das variadas atividades do ser humano, deve estar 
devidamente equipada para todos. 

O direito ao desenvolvimento sócio-econômico, por sua vez, pode ser caracterizado 
como o direito ao incremento da produtividade no país, cuja finalidade última seja a me
lhoria das condições sociais. Assim, dentre as várias possibilidades de crescimento, deve
-se incentivar aquele que a médio e longo prazo traga maiores benefícios à população no 
seu todo, com vistas à diminuição das desigualdades sociais. 

Esses três vetores, portanto, sinalizam objetivos do Estado, marcados por uma cons
tante tensão: são elementos que promovem um objetivo último comum, mas que na 
prática representam pólos opostos, valores que se chocam, numa eterna disputa de forças. 
Não raro, eles aparecem todos juntos, quando da elaboração das leis, na atuação adminis
trativa, no bojo de um procedimento investigatório ou de uma decisão judicial. 

Ocorre que o princípio do desenvolvimento sustentável somente estará sendo apli
cado quando houver o cotejo destes elementos, buscando-se identificar qual naquele 
caso específico atenderá melhor ao interesse público, ou seja, às demandas do grupo 
social interessado. 

Muitas vezes, não haverá necessariamente uma valoração igualitária, promovendo
-se um direito em detrimento do outro. Contudo, isso não significará uma anulação total 
dos outros dois. A lógica pretendida é que todos sejam levados em consideração, e que a 
cada um seja auferido uma "pontuação", um peso, que somado ao final, venha indicar a 
melhor direção a ser seguida. 
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Desse raciocínio, naturalmente, deve-se inferir a existência de um postulado de 
ponderação no núcleo do conceito de sustentabilidade. O fato de tais elementos não 
estarem apenas empilhados, sobrepostos, mas sim dialeticamente alinhados evidencia a 
presença de um elo, um mecanismo que maneja a sua aplicação. Esse instrumento pelo 
qual se sopesam interesses, direitos, bens jurídicos, nada mais nada menos é do que a pon
deração.4 Assim, quando no bojo da discussão acerca do desenvolvimento sustentável, os 
documentos internacionais apontam a necessidade de se conjugar o meio ambiente com 
o desenvolvimento das cidades, ou com a promoção do crescimento econômico, o que há 
na verdade é o encaminhamento a uma ponderação de interesses. 

O que se pretende, em suma, em se tratando de sustentabilidade, é que os três in
teresses alcancem o máximo de projeção possíveP Pela análise das declarações apresen
tadas, fica claro que todos esses três são objetivos dos Estados de Direito, e que o grande 
desafio a superar não é a produção de um ou outro, mas a sua conjugação. 

Veja-se que a grande pergunta que inquietava os elaboradores do Relatório Brund
tland era: como promover o desenvolvimento econômico e a diminuição da pobreza sem 
atingir o meio ambiente natural de modo irreversível para as gerações futuras? O desafio 
estaria, em suma, na concomitância desses interesses. 

No entanto, esta é apenas uma parte do núcleo essencial do conceito de sustentabi
lidade. Como se sabe, a ponderação é um instrumento formal, desprovido de um conteú
do material valorativo. Apenas pela indicação da necessidade de ponderação é impossível 
alcançar uma solução concreta. 

Urge que ao longo de tal processo sejam apontados critérios capazes de valorar os 
interesses, e, conseqüentemente, sinalizar a preferência por uma ou outra solução. Os 
princípios da dignidade da pessoa humana, da participação direta e da eqüidade interge
neracional serão justamente os parâmetros e instrumentos de auxílio à referida pondera
ção de interesses. 

Observe-se, primeiramente, o princípio da dignidade da pessoa humana. No caso 
das duas declarações reproduzidas linhas acima - Rio e Istambul-, o ser humano foi des
tacado como O fim último do desenvolvimento sustentável, logo no início de sua redação. 
Isto nada mais é do que a reprodução do referido princípio, em especial da sua essência 
filosófica, pela qual se entende que o homem é o verdadeiro fim em si mesmo. Sendo 
assim, todas as medidas adotadas no bojo da noção de sustentabilidade devem sempre 
observar a dignidade do ser humano, pois é por ele e para ele que fora criado tal conceito. 
Logo, nenhuma ação que venha a prejudicar de modo irreparável o ser humano poderá 

4 Segundo HUMBERTO Á VILA, "a ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir pesos a elementos 
que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que orientem esse sopesamento". ÁVILA, Hum
berto. Teoria dos Princípios. São Paulo: Malheiros Editores, 2003 . p. 86. 

5 Isto é o que nos ensina ANA PAULA DE BARCELLOS: "O objetivo final do processo de ponderação será sempre 
alcançar a concordância prática dos enunciados em tensão, isto é, sua harmonização recíproca de modo que 
nenhum deles tenha sua incidência totalmente excluída na hipótese". BARCELLOS, Ana Paula de. A técnica 
da ponderação: metodologia e parâmetros jurídicos . Tese (Doutorado) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
Faculdade de Direito, 2004. p. 110. 
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ser designada como sustentável, uma vez que estará ignorando a sua essência mais funda
mental, o seu destinatário origina1.6 

Isso não quer dizer, todavia, que havendo choque de interesses entre o meio am

biente artificial, o natural e o desenvolvimento sócio-econômico não possam existir preo

cupações humanas em cada um deles a serem ponderadas. O que se deseja evitar é que 

as questões trazidas à análise ponderativa adquiram formas abstratas, distantes da fina

lidade primeira da sustentabilidade, qual seja, a promoção de uma melhor qualidade de 

vida para a Humanidade. Logo, a melhor solução será aquela que conseguir ao máximo 
atender a esse valor. 7 

Na seqüência, pode-se compreender o princípio da eqüidade intergeracional8, ele

mento também integrante do núcleo da sustentabilidade, como ora mencionado. Afinal, 

sabendo-se que o ordenamento jurídico visa à proteção do ser humano e, logicamente, 

a um constante aprimoramento da sua qualidade de vida, como seria possível construir 

uma sociedade fadada ao fracasso para uma próxima geração? Este é um dos focos dos 

documentos internacionais: a necessidade de prever e controlar os efeitos das ações hu

manas, não somente em termos de médio e longo prazo, mas em termos geracionais. 

Logo, o princípio da eqüidade intergeracional volta-se para a proteção dos futuros 

habitantes do planeta, como uma espécie de projeção do princípio da dignidade huma

na9. Ou seja, em analogia ao princípio da dignidade da pessoa humana, que se inclina ao 

6 "O próprio Dworkin, por sua vez, acaba reportando-se direta e expressamente à doutrina de Kant, ao relembrar 
que o ser humano não poderá jamais ser tratado como objeto, isto é, como mero instrumento para a rea lização 
dos fins alheios, destacando, todavia, que tal postulado não exige que nunca se coloque alguém em situação de 
desvantagem em prol de outrem, mas sim, que as pessoas nunca poderão ser tratadas de tal forma que se venha 
a negar a importância distintiva de suas próprias vidas" . SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana 
e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. pp. 51/52. 

7 Há quem questione a essência ntropocêntrica da sustentabilidade, apontando a fauna e a flora também como 
destinatária do direito ambienral. Certamente, há de observá-las como bens jurídicos a serem protegidos pelo 
ordenamento, o que não significa confundi- las com sujeitos de direito. As leis criadas no intuito de defender a 
sua preservação evidenciam uma necessária preocupação e devem ser obedecidas, por serem normas cogentes. 
No entanto, não há como olvidar o fundamento central do Estado de Direito, que é a proteção do ser humano, 
por meio do princípio da dignidade da pessoa humana. 

S Segundo o jurista Daniel Albe rto Sabsay, "El caracter intergeneracional o la intergeneracionalidad es una de las 
características que presenta la protección delmedio ambiente y en particular su vinculación con el desarrollo. 
Su formulaci6n planrea uno de los dilemas más acuciantes de la época actual, cual e! la de asegurar posibili
dades de supervivencia a nuestros descendientes". SABSAY, Daniel Alberto. La problematica ambiental y el 
desarrollo sostenible en el marco de la democracia participativa. In Revista de Direito Ambiental. São Paulo, v. 
6, n. 22, abr./jun. 2001. pp. 44/45. 
Nesse mesmo sentido, discorre o autor FAVIO FARINELLA. FARlNELLA, Favio. Hacia una teoría de! desarrollo 
humano sostenible para la regi6n deI Mercosur. In Revista de Derecho del Mercosur, n° 05. Buenos Aires, octubre 
de 2001. p. 54. 

9 Note-se a tênue diferença entre o princípio da dignidade da pessoa humana e da dignidade humana, voltada, 
esta, por sua vez, para um olhar amplo sobre a condição de ser humano, qualidade intrínseca ao seu conjunto, 
a Humanidade. Veja-se: ''Ainda no que diz com a tentativa de clarificação do sentido da dignidade da pessoa 
humana, importa considerar que apenas a dignidade de determinada (ou de determinadas) pessoa é passíve! de 
ser desrespeitada, inexistindo atentados contra a dignidade da pessoa humana em abstrato. Vinculada a essa 
idéia, que - como visto - já transparecia no pensamento kantiano, encontra-se a concepção de que a dignidade 
constitui atributo da pessoa humana individualizadamente considerada, e não de um ser ideal ou abstrato, 
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amparo daqueles indivíduos hipossuficientes, ou mesmo, indefesos e impotentes diante 
de condições desumanas às quais estão subjugados; aquele visa a proteger indivíduos "in
visíveis", que nem sequer nasceram, e por conta disso, desprovidos de qualquer meio de 
se defender contra possíveis agressões à sua própria existência. Há aqui uma preocupação 
com a preservação da Humarüdade. 

Daí brota a essência do termo sustentável. As políticas adotadas devem ser capazes 
não só de produzir benefícios para o presente como também para as gerações seguintes. A 
sustentabilidade está na capacidade de tal medida se manter não só no plano espacial, como 
também no plano temporal, projetando-se assim sem prejuízos para o momento futuro. 

E é justamente aí que o princípio da participação direta assume a relevância para 
a construção desta noção. Veja-se que tal princípio fora devidamente enumerado nas 
Declarações do Rio (enunciado 10) e de Istambul (enunciados 8 e 12), representando, 
nada mais nada menos, que a necessidade de uma atuação conjunta e direta entre Estado 
e sociedade, por meio de uma relação desprovida do veículo da representação, capaz de 
permitir a inclusão dos indivíduos no planejamento e gestão da res publica. 

A participação direta representa um mecanismo basilar de estru turação tanto da 
fase inicial de ponderação dos vetores em conflito, bem como da fase final de imple
mentação da medida selecionada. Como mencionado linhas acima, a primeira parte do 
conceito de sustentabilidade compreende a tensão natural entre os direitos ao meio am
biente natural, ao meio ambiente artificial e ao desenvolvimento sócio-econômico, e 
conseqüentemente, o postulado da ponderação, necessário ao alcance de uma solução 
final eficiente. 

Para tanto, faz-se mister, como parte do método da ponderação, compilar dados 
referentes a cada um desses interesses, por meio de uma seleção de fatos, razões, argu
mentos, etc., os quais servirão de matéria-prima para os legisladores, administradores, 
promotores/procuradores e juízes na sua tarefa de valoração. 

Isso é de suma importância, vez que a decisão alcançada será fruto de uma ponde
ração fundada nesse arcabouço informativo. Assim, quanto mais dados forem obtidos, 
maiores serão as chances de a decisão se aproximar de um ponto ótimo, e, portanto, obter 
sustentabilidade. Esta é justamente uma das facetas do princípio da participação direta: 
um meio de ampliação do acesso à informação. 

A participação direta projeta-se na prática por meio da realização de audiências, 
consultas públicas e espaços virtuais de debate (redes sociais) o que, por sua vez, permite 
ao Poder Público entrar em contato com uma série de dados que, em princípio, desconhe
cia. Muitas vezes tais insumos trazidos pela população são mais consoantes à realidade, 
eis que refletem o contato diário com os temas em comento da cidade, do meio ambiente 
e do crescimento econômico. Na imensa maioria da vezes, o agente público não está cien
te das causas e efeitos de suas medidas. O aporte informacional trazido pela população 

razão pela qual não se deverá confundir as noções de dignidade da pessoa e de dignidade humana, quando esta 
for referida à humanidade como um todo". SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. p. 53 . 
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pode ser o componente chave capaz de transformar um projeto fadado ao fracasso em um 
projeto modelo. 

Dessa forma, o debate público lo torna-se muito mais completo, permitindo que os 
beneficiados pelas medidas públicas adotadas possam expor a sua opinião, as suas preocu
pações, bem como a sua insatisfação, críticas e sugestões. É aberto um espaço para o diá

logo coletivo, pelo qual serão compatibilizadas diferentes razões, argumentos e propostas, 
que por fim serão convergidos na solução final escolhida. li 

Além disso, por meio da criação de espaços públicos de debate é dada à população a 
oportunidade de entender na prática os meandros do processo político, evidenciando-se 
as suas dificuldades, bem como os desafios a serem superados. 

O resultado disso é o surgimento de um sentimento de pertencimento, de inclusão. 
Aquilo que antes era algo vindo de um Estado visto como sujeito desconhecido, um 
terceiro senhor de suas vontades, é agora fruto de um consenso, uma produção conjunta 

da comunidade e do Poder Público, uma ação, uma medida, uma lei, com a marca regis
trada de todo um grupo social. Destarte, a participação direta se projeta também como 
elemento responsável pela efe tividade das soluções encontradas pela ponderação, já que 

10 A noção de participação direta trazida pelo presente estudo deve ser compreendida sob a ótica da teoria da 
democracia deliberativa, a qual preconiza a democracia fundada no debate público'. Isto significa que a parti
cipação não deve ser apenas formal, como uma chance do administrado se manifesta r individualmente sobre 
o que pensa. Ao contrário, devem ser promovidos espaços de diálogo e debate, voltados não somente para 
o resultado, mas principalmente para o processo conjunto de tomada de decisões. Nesse sentido, convém 
ilustrar o exemplo mencionado pelo professor americano ROBERT POST durante valiosíssima palestra proferida 
no I Congresso Internacional de Direito Constitucional da Cidade do Rio de Janeiro: Constitucionalismo e 
Democracia - Desafios e Perspectivas, realizado de 28 a 30 de novembro de 2005, no auditório da EMERJ. 
Destarte, o acadêmico elabora o seguinte problema: imaginemo-nos numa sociedade com acesso irrestrito à 
informação. Todos os dias, temos meios de buscar na internet dados sobre as mais variadas questões, inclusive 
sobre temas de interesse público. Além disso, nos é dada a oportunidade de votar pela rede, e com isso, par
ticipar diretamente da tomada de decisões do governo. No entanto, não é possível o debate. Temos que nos 
basear exclusivamente nas informações obtidas, sem a chance de trocar idéias com outros cidadãos. Isso seria 
democrático? Como esclarece o professor, estaria faltando um dos elementos essenciais da democracia que é 
o debate público, a contra-argumentação e a deliberação. Logo, por mais que houvesse a participação direta, 
careceria a sociedade de um processo amplo e aberto de comunicação coletiva. (informação verbal extraída 
da palestra Democracia, constitucionalismo e igualdade, proferida pelo professor Robert Pos t, Ph.D em His
tória da Civilização Americana pela Universidade de Harvard, David Bóies Professor of Law e J. D., Yale Law 
School). 

11 Esta é a noção de democracia deliberativa que hodiernamente tem sido estudada pelos acadêmicos de direito. 
Destacam-se as lições de CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO, que trata de forma primorosa sobre o assunto, na 
sua tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da UERJ: ''A tendência contemporânea da teoria de
mocrática é a de valorizar o momento comunicativo e dialógico que se instaura quando governantes e cidadãos 
procuram justificar seus pontos de vista sobre as questões de interesse público. O- fundamental para a pers
pectiva democrático-deliberativa é compreender a democracia além da prerrogativa majoritária de tomada de 
decisões políticas. A democracia deliberativa implica igualmente a possibilidade de se debater acerca de qual 
é a melhor decisão a ser tomada. A legitimidade das decisões estatais decorre não só de terem sido aprovadas 
pela maioria , mas também de terem resultado de um amplo debate público em que foram fornecidas razões 
para decidir. ( ... ) O debate público possui, por isso, um potenciallegitu~r e racionalizador" . NETO, Cláudio 
Pereira de Souza. Teoria constitllcional e democracia deliberativa: um estud~ sfbre o /Ja pel do direito na garantia das 
condições para a cooperação na de liberação democrática . Tese (Doutorad~ Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Faculdade de Direito, 2004. p. 59. 
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os atores sociais passam a se comprometer com a sua implementação. Eles não só trouxe
ram insumos para a discussão, como opinaram sobre a sua valoração, o que faz com que 
deixem o processo com uma tarefa real de fazer valer o consenso obtido. 

Ademais, objetiva-se a apropriação do processo de decisão pela comunidade, 
o que per se funcionaria como uma forma de educar e construir uma base sólida de 
conhecimento para os seus integrantes. A sustentabilidade reside também na idéia de 
que a sociedade alcançará certa maturidade para desenvolver seus processos decisó
rios, desvinculando-se da ideologia de um Estado paternalista, detentor do monopó
lio cognitivo do "melhor interesse público". Como resultado da experiência partici
pativa, espera-se que a população possa por conta própria reproduzir e retroalimentar 
esse processo, reconhecendo o Poder Público como um parceiro de igual para igualY 
Este é, conseguintemente, o vínculo direto entre o princípio da participação direta e 
o princípio da eqüidade intergeracional. 

Em suma, este é o conteúdo objetivo do termo desenvolvimento sustentável: uma 
combinação de direitos que se tensionam espontaneamente (meio ambiente natural, ar
tificial e desenvolvimento sócio-econômico), cuja imbricação é materialmente solucio
nada caso a caso, por meio da aplicação do postulado da ponderação, e que tem como 
fundamento e limite os princípios da dignidade da pessoa humana, da eqüidade interge
racional e da participação direta. 

Assim, percebe-se que os interesses de uma sociedade são múltiplos e complexos, 
e que junto à proteção do meio ambiente natural, é preciso repensar uma conformação 
de espaços habitáveis dignos para a humanidade, bem como a criação de um ambiente 
propício aos investimentos e, conseqüentemente, ao crescimento sócio-econômico. Urge 
que se encarem esses direitos por uma ótica complementar, pem1itindo assim um olhar 
realístico e prático aos seus desafios. 

A menos de um ano da Conferência Rio + 20, a inquietação em torno do futuro 
do planeta continua evidente. O ser humano almeja um mundo mais verde. Ao mesmo 
tempo, é preciso diminuir os índices de pobreza, e estruturar os espaços habitáveis, a 
fim de fornecer condições de moradia digna à população mundial. As cidades precisam 
estar minimamente equipadas para lidar com as mudanças climáticas. A infraestrutura 
de transporte tem que suportar a dinâmica de deslocamento urbano. Ainda, é preciso 
ampliar as redes esgoto e saneamento e reavaliar nosso conceito sobre lixo e consumo. 

O que nós construímos nesses 50 (cinqüenta) anos? Quais são as metas que quere
mos alcançar? O que queremos dizer ao mundo quando renovamos nosso compromisso 
com o desenvolvimento sustentável? Está na hora de transformarmos ideias em concei
tos, conceitos em planejamento, e planejamento em ação. 

12 Esta é uma tendência resu ltante da falência do Estado do Bem Estar Social na América Latina, ao final do 
século XX, o que gerou, conseqüentemente, a necessidade de construção de um novo modelo de atuação 
indireta por parte do Estado. Há assim, uma crise de identidade rondando a Administração Pública, que precisa 
se adequar a uma nova maneira de ge rir a res publica que seja menos verticalizada e mais cooperativa. 
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Considerações Iniciais 

As Lutas libertárias de alguns movimentos políticos, sociais e econômicos, contra o 

abuso do poder, a opressão e os privilégios das autoridades reais motivam as classes preju

dicadas a criarem condições ideológicas apropriadas para a doutrina filosófica iluminista, 

idealizadas por Locke, Hobbes, Montesquieu e Rousseau, formar uma nova sociedade 

política, fundada na soberania popular censitária, separação dos poderes e defesa dos 

direitos naturais de liberdade, igualdade formal perante a lei e direito de propriedade, 

embora outros segmentos sociais acabassem sendo marginalizados. 

Estabelece a classe descontente com regime despótico e arbitrário um pacto social 
para formatar um Estado de Direito baseado na lei geral e abstrata, completa, clara e coe

rente, sem finalidades políticas e sociais, aplicada por um juiz inanimado, neutro, isento 

de preconceito, paixão e preferências por interesses bens e valores, mas estruturado em 

um sistema normativo eficiente para as classes dos proprietários e comerciantes desenvol

verem o Estado liberal, caracterizado pela liberdade contratual, autonomia da vontade, 

livre iniciativa e direito de propriedade, contra qualquer intervenção do Estado. 

As declarações de direitos e a cartas constitucionais desse Estado moderno rompem 
com o antigo regime para formatar um estado de direito legal, centralizado em um único 
código, pautado na lei e na ordem para dar segurança e oferecer condições econômicas, 

políticas e sociais a uma classe privilegiada, com pretensões egoístas, individuais e patri

monialistas, enquanto isso, a era da industrialização, a tecnologia, a sociedade de classes, 

sindicatos, associações e a proliferação dos partidos políticos motivavam o surgimento do 
pluralismo político e social de uma sociedade complexa, aberta e marcada por profundas 

* Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco 
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desigualdades sociais, com pretensões na distribuição de renda e promoção da igualdade 

material. 

Durante dois séculos predomina a doutrina do positivismo jurídico, o Direito sendo 

interpretado como uma ciência natural, pura, afastado do mundo real, representado pelo 

dever-se desconectado do ser, servindo o intérprete, como assinala Montesquieu em "O 

espírito das leis", apenas para declarar o direito, sem emitir juízo de valor, como se o ato 

de aplicar e interpretar a lei não fosse criativo, discricionário e oferecesse possibilidade 

para adequação do direito aos fatos sociais. 

A construção de um Estado de Direito Constitucional, configurado por constitui

ções recheadas de princípios e valores constitucionais materiais abertos, fluidos e in

determinados, reconhecidas como normas jurídicas prescritas vinculativas e de efeito 

concreto serve de suporte normativo para os juízes concretizarem os direitos humanos 

fundamentais inseridos no co texto do mínimo existencial, ou converterem a concretiza

ção do direito em preferência pessoais, incompatíveis com os pressupostos democráticos 

e a vontade de legislador constituinte originário. 

A estrutura normativa do direito constitucional, o ativismo, o poder discricionário 

e a importância da interpretação do juiz na criação do Direito chamam a atenção à teoria 

crítica do direito para elaborar uma doutrina da argumentação jurídica e aplicação da 

norma, com técnicas hermenêuticas interpretativas capazes de garantir segurança jurí

dica e alcançar a justiça social, associando o princípio da legalidade baseado na regra 

jurídica aos princípios constitucionais materiais, de modo que a flexibilização do sistema 

subjuntivo de concretização elo direito obedeça a critérios lógico-racionais, impondo li

mites ao subjetivismo judicial. 

Cabe aos fiscais e defensores da ordem jurídica, do Estado Democrático de Direito 

e dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis, com base na teoria da argu

mentação jurídica, adotarem nas manifestações jurídicas as técnicas de hermenêutica inter

pretativa, da ponderação dos valores colidentes, da supremacia da constituição! presunção de 

constitucionalidade, interpretação conforme a constituição e unidade constitucional, razoa

bilidade ou proporcionalidade e da efetividade das normas constitucionais, todas aplicáveis 

de forma integrada, para o fim de adequar a concretização do direito a critérios razoáveis de 

controle, oferecendo segurança jurídica e promovendo a justiça social. 

Estado de Direito legal e a sistematização do Direito 

Na Idade Média os magistrados representam a coroa e, nas suas manifestações jurí

dicas, possuem poderes discricionários ilimitados para aplicar o Direito em benefício dos 

déspotas detentores do poder absoluto, representados pela nobreza e o clero, classes eco

nômicas privilegiadas e corruptas, preocupadas com a ostentação do luxo e a usurpação 

das riquezas da coroa, gerando no cenário social desconfiança e revolta com o sistema de 
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justiça e o regime político autoritário, fortalecido com a decadência do feudalismo, em 

que o Poder concentrava-se nas mãos dos senhores feudaisl. 

As revoluções burguesas se encarregam de construir as bases filosóficas e políticas 

para a ruptura do sistema de governo e justiça absolutistas, criando mecanismos estrutu

rais para a limitação do poder da divindade e submissão do juiz ao comando da soberania po

pular, imaginada por Locke, Montesquieu e Rousseau como um Estado de Direito baseado na 

lei e na ordem, dominado por um Poder Legislativo encarregado de criar leis gerais e abstratas 

em beneficio de uma classe, um Poder Judiciário para declarar a lei sem emitir juízo de valor e 

um Poder Executivo para executá-la, sem pretensões econômico-sociais. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma manifestação da ideo

logia jusnaturalista, dá prova das preferências econômicas da classe burguesa e da res

ponsabilidade política do Poder Legislativo, encarregado de aprovar leis para garantir 

a autonomia privada e retirar o Estado da obrigação de executar política pública para o 

terceiro Estado, denominado de plebe, completamente a margem do sistema político. Os 

artigos 1 º, 2º e 16º da Declaração de Direitos de 1789, representam em parte, como os 

líderes da revolução distribuem o poder e estabelecem à relação social, política e econô

mica de uma parte da sociedade preocupada com segurança, liberdade política, religiosa 

e proteção patrimonial. 

Art. 1 º. Os homens nascem e vivem livres e iguais em direitos . As diferen

ças sociais só podem ser fundamentadas no interesse comum. 

Art. 2º. O fim de toda associação política é a conservação dos direitos na

turais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a proprie

dade, a segurança e a resistência à opressão. 

Art. 16º. Toda a sociedade onde a garantia dos direitos não está assegurada, 

nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. 

Responsáveis pela criação do Estado moderno, os teóricos iluministas sustentam 

as bases ideológicas da Revolução Francesa, a partir da hegemonia dos direitos naturais, 

encarregados de afastar o Estado dos negócios privados e defender os direitos civis de 

liberdade, propriedade e igualdade perante a lei, tidos como invioláveis, sagrados e abso

lutos, pois uma vez nascidos com o homem e sendo o homem o criador do pacto social 

tem direito a conservá-los, sem interferências do Poder Político. 

"No período mais intenso da era medieval, embora sob outros pressupostos, houve uma certa absorção do pú
blico pelo privado, derivado, de certo modo, da primazia da ptopriedade territorial sobre os demais institutos 
econômico-político-jurfdicos. Isso porque os senhores feudais exerciam verdadeira função pública sobre todos 
os habitantes de seus feudos (vassalos e servos da gleba), uma vez que estabeleciam regras obrigatórias, impu
nhas e arrecadavam tributos, julgavam seus servos e executavam as decisões. O u seja, de uma certa forma, do 
direito de propriedade derivava o poder político e o prestígio social." FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões 
histórico-evolutivas sobre a cons titucionalização do direito privado, In: SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). Cons
tituição, Direitos fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. p.iS. 
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Surge então o Estado de Direito legalista, criado através do pacto social, com a 
finalidade exclusiva de manter a ordem e criar leis para limitar o poder do regime abso
lutista, com a proposta de oferecer as condições necessárias para o desenvolvimento do 
liberalismo econômico, respaldado na ideologia política da liberdade contratual, direito 
de propriedade e a livre iniciativa, como condição de desenvolvimento pessoal da classe 
patrimonialista, configurando um estado abstencionista, completamente submetido ao 
interesse privado. 

É nesse contexto histórico que se revela mais intensa a divisão dicotômica 
entre público e privado e suas derivações - a separação entre Estado e So
ciedade, Política e Econômica, Direito e Moral. Essa visão dicotômica de 
mundo repercute no mundo jurídico, com a acentuação da diferença entre 
Direito Público e Direito Privado. O Direito Público passa a ser visto como 
o ramo do direito que disciplina o Estado, sua estruturação e funcionamen
to, ao passo que o Direito Privado é compreendido como o ramo do direito 
que disciplina a Sociedade civil, as relações intersubjetivas, e o mundo eco
nômico (sob o signo da liberdade). As relações privadas são estruturadas a 
partir de uma concepção de propriedade absoluta e de uma plena liberdade 
contratual (reinos esses que o Direito Público não podia atingir) em todos 
os Códigos civis que surgem nesse primeiro ciclo das codificações2• 

As constituições desse período, por uma questão de estratégia política ignoram as 
reivindicações da classe popular, propostas nos projetos de alguns participantes da revo
lução de aspiração mais progressista. Tais propostas acabam sendo abandonadas, preva
lecendo a aprovação de uma constituição organicistas, de natureza individualista, sem 
compromisso social, com a função de regulamentar as estruturas e o funcionamento dos 
poderes, com pouca atuação administrativo-tributária. 

Fato é que a Convenção Nacional passa a ser controlada pelos políticos 
conhecidos por pertencerem ao 'Pântano', por meio do golpe do 'Termi
dor, que resultou na devolução do poder à burguesia. O segundo projeto 
de Cambacéres não atendia em nada aos interesses dessa classe, pois era de 
natureza popular. Daí não ter nem 10 de seus artigos discutidos pelo plená
rio. Na verdade, uma nova fase assumiu a Revolução, de sorte que estava 
sepultada a participação do povo na continuidade desse processo. A Revo
lução, daí em diante, caminhou nos trilhos do liberalismo. Esse momento 
também foi marcado pelo fim da Lei do Preço Máximo e pelo encerramento 
da supremacia do Comitê de Salvação Pública, terminando por tirar poder 
dos sans-culottes. Nas ruas de Paris, instalava-se o Terror Branco, movi-

2 FACCHINI NETO, Eugênio. Op. Cit. , p./9 
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mento de jovens de direita ou muscadins, que perseguiam, intimidavam e 
executavam os líderes sans-culottes.3 

Passa assim, o Poder Legislativo, delegado da soberania popular, a supostamente 

representar o povo, autor do pacto social, responsável pela formação de um Estado de 

Direito racionalista e sistematizador, guiado por uma codificação totalizante, objetiva, 
completa e coerente, centrada na liberdade individual, proteção da propriedade priva

da, concessão de privilégios políticos e benefícios econômicos a determinados grupos e 

classes sociais. O princípio da legalidade fornece a base de toda organização política, eco

nômica e social, com a função de criar uma sociedade respaldada nas ciências naturais, 

dominada por uma teoria jurídica abstracionista, desconectada com a realidade social. 

As estruturas sociais passaram a ser entendidas como organismos - siste

mas - que se moviam segundo determinado mecanismo. Sabendo-se ope

rar nesse mecanismo, ter- se -ia objetividade, agilidade e certeza. Essa ide ia 
já está presente em Descartes, mas terá nefastos efeitos a partir do momento 
que passa a ser instrumento para a manipulação e controle social, como nas 

sociedades disciplinares imaginadas por Bentham ou nos Estados totalitários 

modernos do século XX, oU no direito como técnica de pacificação social4• 

O intenso pluralismo jurídico vigente construído com base na historia da humani

dade no período antecedente à codificação cede lugar aos Códigos Civis, es tatutos jurí
dicos elaborados para funcionarem como a fonte do direito privado, econômico e social. 

Até a segunda guerra mundial, prevalecia no velho continente uma cultura 

jurídica essencialmente legicêntrica, que trata a lei editada pelo parlamento 

como a fonte principal- quase como a fonte exclusiva - do Direito, e não 

atribui força normativa às constituições.5 

Além de responder pelo controle social, o Estado de Direito dos séculos XVIII e 

XIX, este último marcado pelas mudanças econômicas e sociais da revolução industrial e 
do avanço tecnológico, fornece as bases doutrinárias para a codificação sistematizada e a 
construção da hermenêutica jurídica pautada na generalização, subjetivismo e neutrali-

3 GONTI]O, Lucas de Alvarenga. Disc~ssão 6 ítica Sobre as Relações entre o Princípio da Legalidade, o Fenô
meno da Codificação e a Teoria da Sistematização do Direito. BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francis
co; ADEODATO, João Maurício (orgs.) . Princípio da legalidade, da Dogmática Juridica à Teórico do Direito. Rio 
de]aneiro: Forense, 2009, p . . 113. 

4 GONTl]O, Lucas de Alvarenga. Op. Cir., p. 110 
5 SARMENTO, Daniel. ° neo-constitucionalismo no Brasil: riscos e possibi lidades. Revisto Brasileiro de Estudos 

Constitucionais - RBEC, ano 3, jan./mar, 2009, p. 96-133 . 
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dade política, econômica e sociológica, retirando do Poder Judiciário toda capacidade de 

interpretação e criatividade do Direit06• 

O Direito dessa época obedece às premissas da filosofia iluminista7, desempenha 

uma função idêntica às ciências naturais e as regras jurídicas funcionam com uma pura 

lógica normativa, centrada na validade e na forma, separada, no entanto, da ética. A 

supremacia da escola positivista incute no cenário jurídico uma mentalidade técnico

-científica despida de axiologia, tratando o Direito como se fosse uma ciência natural de 

conteúdo puramente formal e completamente desvinculado da ordem social e da vida 

política. Aos juízes cabia exercer uma atividade cognitiva formal, lógico-subjuntiva, de

clarativa do direito, desconectada com o mundo real. 

Na aplicação desse direito puro e idealizado, pontifica o Estado como árbi

tro imparcial. A interpretação jurídica é um processo silogístico de subsun

ção dos fatos à norma. O juiz -la bouche qui prononce les paroles de la loi - é 

um revelado r de verdades abrigadas no comando geral e abstrato da lei. Re

fém da separação dos de Poderes, não lhe cabe qualquer papel criativo. Em 

síntese simplificadora, estas são algumas das principais características do 

Direito na perspectiva clássica: a) caráter científico; b) emprego da lógica 

formal; c) pretensão de completude; d) pureza científica; e) racionalidade e 

neutralidade do intérprete.8 

Durante quase dois séculos as escolas defensoras do positivismo jurídico dominam 

as teses da teoria do Direito, até que a jurisprudência se encarrega de reintroduzir para 

o mundo jurídico os conteúdos da política e da moral, recompondo através das Escolas 

6 "Um dos frutos dessa mudança foi a mentalidade técnico-científica que invadiu a seara das ciências humanas. 
No campo específico do direito, a velha concepção dos romanos, de que a jurisprudência nada mais era do que 
um ramo da ética, ou, na elegante fórmula de Celso, ars boni et eaqui, foi desde logo classificada como visão 
infantil e perigosa da vida social; ou, numa outra interpretação, como instrumento ideológico de dominação. 
Para que o conteúdo racional do direito pudesse ser preservado, era necessário transformar a reflexão jurídica 
em pura lógica normativa, ou ntão em técnica axiologicamente neutra de regulação social. " KOMPARATO, 
Fábio Konder. Sobre a Legitimidade das Constituições. in BONAVIDES, Paulo; Lima, Francisco Gérson Mar
ques de; ET BEDÊ, Fayga Silveira [Coord.]. Constituição e Democracia: estudos em homenagem de J. J. Gomes 
Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006. p.51. 

7 "Os grandes princípios morais da ideologia liberal-capitalista, como se sabe, sempre foram a ordem e a seguran
ça das relações privadas, sobretudo as de conteúdo econômico. Para tanto, os sacerdotes do credo capitalista 
não cessam de enfatizar a necessidade de vigência de um sistema jurídico estável, no qual haja previsibilidade 
de aplicação efetiva de suas normas, tanto pela administração pública, quanto pelos tribunais." KOMPARA
TO, Fábio Konder. op.eit., p.58 . 

8 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro 
(Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto. (org.). A Nova Interpreta
ção Constitucional: Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas, Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 
2003, p.12/13. 
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Histórica e Pragmática a vida do direito, trazendo para o discurso hermenêutico o realis

mo jurídic09. 

A concepção clássica de Estado de Direito positivista 10 não resiste a uma nova con

cepção de sociedade aberta e complexa, configurada por suas contradições econômicas, 

mobilizada por suas pluralidades sociais e políticas, pronta ideologicamente para disputar 

os espaços públicos indispensáveis à construção de projetos de vida em busca da realiza

ção pessoal, contando com a participação do Estado prestacional, eleito como o principal 

ator da promoção dos direitos humanos. 

Estremece a tese econômico-jurídica iluminista, montada na livre iniciativa e liber

dade econômica, segurança e estabilidade jurídica, que por si só se encarrega de realizar a 

felicidade individual e promover a distribuição da riqueza, atingindo a paz social. Diante 

dessa realidade social conflituosa, não há alternativa para o sistema jurídico senão intro

duzir nas Constituições do período pós-guerra os direitos econômicos, sociais e culturais, 

formatando um sistema de Direito solidário e direcionado para corrigir as desigualdades 

entre as pessoas e regiões. Contrapondo-se à teoria pura do direito, surge à escola prag-, 

mática, encabeçada, sobretudo pela jurisprudência, uma nova concepção de interpretar 

e aplicar o Direito, levando em conta a realidade social, colocando o intérprete como seu 

principal protagonista para alcançar a realização da Justiça. 

A teoria pragmática do Direito aproxima a teoria da prática, conecta a ação à re

flexão, o mundo fático à realidade social, o sujeito ao objeto, eliminando o dualismo 

artificial que torna o aplicador da norma um mero observador, declarador da lei como um 

dever ser, sem preferências, pré-compreensão, alheio aos fatores sociais, religiosos, éticos e 

econômicos, representando sua decisão mero ato racional, lógico dedutivo do direito posto. 

A fundamental premissa da filosofia pragmática é a de que o seu método 

rejeita, sistematicamente, toda e qualquer forma de dualismo que, ao longo 

da história, têm permeado o pensamento filosófico. A crítica pragmática 

está assentada no pressuposto de que o conhecimento tem um caráter or

gânico e inclusivo, e portanto, seu desenvolvimento processa-se dentro e 

numa perspectiva contextual e funcionalizada, ou seja: as distinções que 
venham a ocorrer e os propósitos que se pretende atingir no curso das ações 

9 BOBBIO, Norberto. Teoria da nOlma juridica. Tradução de Fernando Pavan e Ariani Bueno Sudtti. 3. ed .. 
Bauru: Edipro, , 2005, p. 62. 

10 "As teses fundamentais do positivismo filosófico, em síntese simplificadora, podem ser assim expressas: (i) a 
ciência é o único conhecimento verdadeiro, depurado de indagações teológicas ou metafísicas, que especulam 
acerca de causas e princípios abstratos, insuscetíveis de demonstração; (ii) o conhecimento científico é obje ti
vo. Funda-se na distinção entre sujeito e objeto e no método descritivo, .. para que seja preservado de opiniões, 
preferências ou preconceitos; (iii) o método científico empregado nas ciêhcias naturais, baseado na observação 
e na experimentação deve ser estendido a todos os campos de conhecimento, inclusive às ciências sociais." 
BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 23. 

/139 / 



Edson José Guerra 

praticadas são subsumidos no interior de cada situação, envolvendo os in
divíduos e o meio ambientei I. 

o método pragmático rompe com a dogmática convencional defendida pela teoria 
pura do direito de conteúdo meramente normativista, defendida por Kelsen, assumindo 
o juiz, antes visto como um ser inanimado, distante do mundo real, um papel criativo ao 
interpretar o Direito e aplicar a lei ao caso concreto, conectando o dever-ser à mesma 
contemporaneidade normativa do ser. 

Segundo Kelsen, o Direito é uma ciência ao mesmo tempo positiva e realis
ta. A realidade, contudo, para Kelsen - coerente com a própria tradição do 
Positivismo Lógico - encontra-se dissecada de qualquer conotação relativa 
ao homem nos seus aspectos sociais, históricos ou mesmo pragmáticos. Para 
ele, o real é estritamente criado por e decorrente do próprio pensamento; 
assim sendo, se o mundo é criado pelo pensamento, a própria realidade 
resume-se àquilo que é pensado; consequentemente, isso implica, outrossim, 
que o real, para se tomar acessível ao conhecimento, pressupõe a sua redução a 
uma dimensão puramente idealista-subjetivista do saber. Especular, por conse
guinte, sobre a origem das nonnas éticas implicaria descer ao território socioló
gico e psicológico e extrapolar as fronteiras da ciência do Direito l2

• 

A composição normativa da constitucionalização dos direito humanos sociais, eco
nômicos e culturais e as atribuições delegadas pela Constituição pós-guerra aos Poderes 
da República, retira o Estado da neutralidade política e econômica e o toma um instru
mento de realização da justiça social. O modelo de Constituição compromissária e trans
formadora intensifica o discurso sobre as teses do positivismo jurídico formalista, lógico e 
subjuntivo, colocando em fragilidade seu ideal de justiça baseado apenas na lei, tida como 
única fonte de validade e fundamentação do direito, principalmente, após a publicação, 
aceitação e divulgação das teses de Robert Alexy e Ronald Dworkin, com novas técnicas 
hermenêuticas de argumentação jurídica e aplicação do Direito. 

Estado Democrático e constitucional de Direito e a teoria 
neoconstitucionalista de defesa e promoção dos direitos 
humanos econômicos, sociais e culturais 

A construção continuada do processo democrático, principalmente depois da uni
versalização do sufrágio, amplia a participação do cidadão nos espaços políticos e sociais, 

11 RÊGO. George Browne. O pragmatismo como aLternativa à LegaLidade positivista: O método jurídico-pragmático de 
Benjamim Nathan Cardozo. In: BRANDÃO, Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; ADEODATO, João Maurício 
(orgs.) . Op. Cit., p. 67. 

12 KELSEN, Hans. Apud RÊGO. George Browne. Op. Cit. , p. 62/63. 
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oferecendo condições para a introdução e ampliação dos direitos humanos no ordena
mento jurídico constitucional. 

O modelo de Estado de Direito projetado pela doutrina positivista-liberal con
corre para legitimar, com o respaldo na representação política, as mais cruéis e inadmissí
veis barbáries contra a humanidade, tudo em nome da ordem e da segurança socia[l3. A 
desconfiança com o legislador comprometido com seus interesses econômicos particula
res, de grupos e classes, motiva a criação de um mecanismo constitucional de preserva
ção dos direitos humanos, elevando suas disposições normativas à categoria de cláusulas 
pétreas, imunizando-as das pretensões modificadoras do constituinte reformador. 

No Estado de Direito anterior, "os direitos fundamentais valiam apenas na me
dida em que fossem protegidos por leis e não envolviam, em geral, garantias e o arbí
trio contra os descasos das maiorias políticas instaladas nos parlamentos. Aliás, durante 
a maior parte do tempo, as maiorias parlamentares nem mesmo representavam todo o 
povo, já que o sufrágio universal só foi conquistado no curso do século passado"14. 

Após a Segunda Guerra Mundial os valores materiais de uma sociedade pluralista, 
formatada por inúmeras doutrinas e ideologias conflituosas de natureza ética, filosófica, 
religiosa e política, acabam sendo incorporadas aos textos constitucionais, passando as 
Cartas Políticas a representarem a diversidade de aspirações sócio-econômico-culturais 
dos povos. 

As constituições européias do 2Q pós-guerra não são cartas procedimentais, 
que quase tudo deixam para as decisões das maiorias legislativas, mas sim 
documentos repletos de normas impregnadas de elevado teor axiológico, 
que contêm importantes decisões substantivas e se debruçam sobre uma 
ampla variedade de temas que outrora não eram tratados pelas constitui
ções, como a economia, as relações de trabalho e a família . Muitas delas 
ao lado dos tradicionais direitos individuais e políticos, incluem também 
direitos sociais de natureza prestacional. 15 

Não constitui função única do Estado de Direito garantir a segurança jurídica dos 
negócios privados e manter a liberdade econômica, marcas de um Estado míope, sem 
perceber as influências das desigualdades, as diferenças sem preconceito e discriminação 
entre cor, idade, sexo, profissão, escolaridade, classe social e posição econômica. O novo 

13 "Sem embargo da resistência filosófica de outros movimentos influentes nas primeiras décadas do século XX, a 
decadência do positivismo é emblematicamente associada à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Ale
manha. Esses movimentos políticos e militares ascenderam ao poder dentro do quadro de legalidade vigente e 
promoveram a barbárie em nome da lei. Os principais acusados de Nuremberg invocaram o cumprimento da 
lei e a obediência a ordens emanadas da autoridade competente. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, a idéia 
de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos e da lei como um estrutura meramente formal, uma 
embalagem para qualquer produto, já não tinha mais aceitação no pensamento esclarecido." BARROSO, Luís 
Roberto. Op. Cit. , p. 335/336. 

14 SARMENTO, Daniel. Op. Cit., p. 98-99 .. 
15 Idem., p. 99/100. 
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Estado de Direito Constitucional rompe com esse Estado legal abstencionista e passa a 
incorporar nas suas finalidade os princípios de justiça, solidariedade, dignidade da pessoa 
humana, apostando na função social do Direito, para reduzir a desigualdade material 
entre os homens, um busca da realização da justiça social, valores fundamentais da de
mocracia participativa. 

Poderia dizer-se, pois, que o Estado Constitucional de Direito incorpora, 
junto ao princípio de legalidade, o princípio de constitucionalidade. Além 
disso, a supremacia jurídica da Constituição, que é a característica mais 
significativa do Estado constitucional de direito, não é algo que deva pres
supor-se por seu simples reconhecimento no texto constitucional, mas que 
só existe naqueles sistemas onde seja efetivamente realizada, o que costuma 
acontecer quando se reconhece a rigidez da Constituição, ou' seja, quando 
se estabelece um sistema de revisão constitucional especialmente reforçado 
ou, em todo cas , mais complexo que a tramitação legislativa ordinária, e 
(principalmente) quando se estabelece um sistema de controle de constitu
cionalidade da lei e outros atos do poder. Pode-se dizer por isso que, na ca
racterização tradicional do constitucionalismo, supremacia da Constituição 
e justiça constitucional são conceitos inextricavelmente unidos16

• 

Uma nova ordem constitucional passa a influenciar na construção filosófica, po
lítica, econômica e jurídica da nação brasileira, criando condições para redimensionar 
a teoria do Direito Constitucional, agora, analisada sob a influência de uma sociedade 

carente de serviços públicos essenciais de saúde, educação, segurança, trabalho, moradia 
e assistência social, inclusas como componentes de uma política compromissária do Esta
do, em busca da democracia substancial. 

A Constituição absorve determinados valores, apresentados na forma de 

princípios, de modo a garantir os direitos fundamentais e a dignidade da 
pessoa humana. Não é mais um simples corpo orgânico destinado a estru
turar o Estado, os seus órgãos e a desenhar os limites do exercício do poder. 
Mais do que isso, é, na verdade, a mina, a reserva, a fonte de materialidade 
do Direito, dos valores que singularizam este ou aquela ordem jurídica, dos 
compromissos integracionais condensados normativamente. Por isso, ele é 
conquista, é condensação compromissória, é expressão de luta e, ao mesmo 
tempo, consenso, resultado do acordo sobre o que é essencial e determinan
te e, particularmente, sobre o papel que o homem, senhor de sua história, 

16 ASCÓN ABELLÁN, Marina. Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito político. Revista Brasi
leira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano. 3, n 9, jan./mar. 2009.9, p. 72. 
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através de seus canais de mediação, em especial as instituições, haverá de 
desempenhar na comunidade de destino. 17 

A composição normativa formada por princípios abertos, indeterminados e ambí
guos, com extensa previsão de direitos humanos fundamentais, forte presença do Estado 
na regularização pormenorizada da ordem política, econômica e social, atribui aos po
deres da República Federativa do Brasil, a função de implementarem no país uma nova · 
sociedade, com programas e políticas públicas previamente definidos, prontos para serem 
executados, sem a mediação do legislador ordinário para se tornarem efetivas. 

Preocupada com a iniquidade das normas constitucionais anteriores, quase sempre 
interpretadas pela dogmática jurídica como de natureza programáticas, sem fins vincu
lativos para os poderes públicos, pendentes, por falta de eficácia plena, da vontade do 
legislador ordinário, crescem no país a. produção acadêmica e a prática jurisprudencial 
voltadas para desenvolverem as teses jurídicas da efetividade e da concretização das nor
mas constitucionais l8. 

Na doutrina, reconhecida por boa parte da jurisprudência, predominam as teses da se
paração dos poderes, reserva legislativa e da previsão orçamentária ou reserva do possível de 
origem alemã, como condições jurídicas para a implementação de políticas públicas prestacio
nais, destinadas a implementar os direitos econômicos e sociais fundamentais. 

A partir da contextualização na ordem constitucional dos princípios da dignida
de da pessoa humana, reserva de justiça, liberdade, igualdade material, entre outros, 
a moderna dogmática constitucional de defesa dos direito humanos passa a construir 
argumentos filosóficos e jurídicos de fundamentalidade para alcançar a efetivação das 
normas constitucionais, em oposição às teses designadas formalista e procedimental! por 
não expressarem conteúdos materiais às normas constitucionais. Na visão desta corrente 
doutrinária, as preferências políticas estão submetidas ao princípio majoritário, repre
sentando o ativismo judicial concretizador dos direitos fundamen tais, uma intervenção 
indevida da justiça na política. 

No Brasil, a dogmática do constitucionalismo da efetividade reconhece a positiva
ção dos princípios, como componentes normativos suficientes para fornecer fundamenta-

17 CLE.VE, Clemerson Merlin. Direito Constitucional, Novos Paradigmas, Constituição Global e Processo de In
tegração. In : BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de; ET BEDÊ, Fayga Silveira [coords.]. 
Op .. Cit., p. 38/39. 

18 "Como antes anotamos, a própria constituição reconhece a preponderância da norma jusfundamental e busca, 
com o dispositivo do § 12 do Art. 52, torná-la passível de aplicação imediata, sem depender da mediação legisla
tiva. A maior polêmica ensejada por esse dispositivo gira em torno justamente da conveniência e possibilidade 
de se incluírem, em seu âmbito de incidência, os direitos sociais. Na doutrina, goza de grande prestígio a criteriologia 
fonnalista segundo a qual, quando se trata de direito social de defesa, a nonna é de eficácia plena, ao passo que, se 
tratar de direito social prestacional, é de eficácia limitada. No entanto, inobstante tais contribuições doutrinárias, o 
STF não tem se pautado pelos mesmos critérios, que separam em campos distintos os direitos de defesa e os presta
cionais. Note-se o exemplo da atuação recente do STF na concretização do direiw à saúde - em que concedeu uma 
máxima efetividade à Constituição, mesmo se tratando, no caso, de um direito prestacional social. " SOUZA NETO, 
Cláudio Pereira de. Fundamentação e Nom1atividade dos Direitos Fundamentais: Uma Reconstrução Teórica à Luz do 
Princípio Democrático. In: BARROSO, Luís Roberto (orgJ Op. Cir., . p. 295f296. 
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lidade jurídica argumentativa às decisões judiciais concretizadoras dos direitos humanos 

econômicos, sociais e culturais. A hermenêutica constitucional contemporânea sustenta 

a legitimidade da Constituição como norma prescrita, reconhece sua supremacia sobre 

as demais normas do sistema jurídico e destaca o princípio da reserva da justiça, como 

fundamento de concretização jurisdicional, independente de mediação legislativa e sem 

violar os princípios da soberania popular e autonomia dos poderes. 

A fonte do Direito desloca-se dos códigos e da lei formal para dentro da Consti

tuição, dotada de força normativa capaz de fornecer suporte jurídico para o juiz exercer 

a jurisdição criativa, com base na hermenêutica neoconstitucionalista ou pós-positivista, 

que adota os princípios cOmO ordem de valores supra-legais, com fins sociais de promover 

a concretização dos direitos humanos fundamentais, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, a igualdade material e a solidariedade socia[I9. 

Autores da teoria neoconstitucionalista ao longo desses vinte anos, escrevem no 

Brasil várias obras e artigos sobre a hermenêutica constitucional e a aplicabilidade direita 

e imediata da Constituição, sobretudo, em matérias de direitos humanoszo• 

Entre tantos brilhantes representantes do pós-positivismo jurídico e da teoria neo

constitucionalista, no direito comparado, destacam-se: Luigi Ferrajoli, Luiz Prietro San

chís, Ricardo Guastini e Susana Pazzolo21, como positivistas que não aceitam a existência 

de uma conexão necessária entre Direito e Moral, mas reconhecem que pode haver uma 

ligação contingente entre estas esferas, sempre que as autoridades competentes, dentre 

as quais se inclui o poder constituinte originário, positivar valores morais, conferindo-

19 SARMENTO, Daniel. Op. OI., p. 100. 
20 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 5 ed. São Paulo: Malheiros, 1994; GRAU, Eros Rober

to. A ordem econômica na constituição de 88: interpretação e crítica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996; 
STRECK, Unio Luiz. He17nenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do advogado, 1999; BARCELOS 
Ana Paula de. A Eficácia Jurídica Dos Princípios Conscitl!cionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002; ___ , Pon-
deração, racionalidade e atividade jurisdicional. Rio de Janeiro: Renovar, 2005; PEREIRA jane Gonçalves Reis. 
Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma contribuição ao estudo das restrições aos direitos funda
mentais na perspectiva da teoria dos princípios. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, 2006; SARMEN
TO, Daniel. lKAWA, Daniela . PIOVESAN, Flávia (Coord.). Igualdade, Diferença e Direitos Humanos . Rio de 
Janeiro: Lúmen Júris, 2008; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa: 
um es tudo sobre o papel do direitO na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2006; BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamen-
tOs de uma dogmática constitucional transformadora. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009; (org). ___ , A nova 
interpretação constitucional: ponderação, direitOs fundamentais e relações privadas . 2. ed . . Rio de Janeiro/ 
São Paulo/Recife: Renovar, 2006; BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson Marques de et BEDÊ, Fayga 
Silveira [Coord.]. Constituição e Democracia: estudos em homenagem ao professor J. J. Gomes CanoüUlO. São 
Pau lo: Malheiros, 2006. 

21 FERRAJO U , Luigi. El Garantismo y la Filosofia Del Derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colõmbia, 
2000; SANCHÍS, Luiz Pietro. Sobre EI Neoconstitucionalismo y Sus Implicaciones. In: }usticia Constitucional 
y DerecllOs Fundamentales. Madrid: Trotta, 2003; GUAST INI Ricardo. Sur la Validité de Ia Constitution du 
Poim de Vue du Positivisme Juridique. In: Michel Tropel'; Lucien Jaume (Dir.). 1789 et IJnvention de la Constitlltion. 
Paris: L.GD .). , 1994; POZZOLO Suzzana. Neoconstitl!.'l.imla/ismo e Positivismo Giurídico. Torino: Giappicheli, 2001. 
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-lhe força jurídica; e na linhagem neoconstitucionalista figuram Ronald Dworkin, Robert 
Alexy, Carlos Santiago Nino, entre outros22 • 

Grande parte das editoras nacionais começa a publicar obras sobre a Teoria do Di
reito constitucional de autores estrangeiros e nacionais, dando uma contribuição impor
tante para promover a interação do Direito brasileiro ao Direito comparado, de modo a 
ampliar os espaços de criatividade da literatura jurídica dentro das academias universi
tárias e faculdades de Direito. No Brasil, a doutrina neoconstitucionalista vem repercu
tindo na prática jurídica e ampliando cada vez mais os defensores da aplicação direta e 

imediata da constituição como norma prescrita, influenciando também na flexibilização 
da tese da separação dos poderes e do reconhecimento do ativismo e discricionariedade 
judicial, para a defesa e promoção dos direitos sociais, econômicos e culturais. 

Nessa linha, passa-se a compreender que o plano da efetividade e o plano 
da fundamentação são, e devem ser, não só complementares, como inter-re
lacionados. Tende-se, como isso, ao estabelecimento de critérios materiais 
- e não só formais, - para a afirmativa da efetividade dos direitos fundamen
tais. Assim, mesmo que, do ponto de vista formal, a norma não possua as 
qualidades que permitam caracterizá-la como de eficácia plena, se possuir 
determinado conteúdo, deve ser considerada pelo Judiciário como tal, in
dependentemente de pronunciamento legislativo. Com essas constatações, 
atribui-se uma nova e grande tarefa para a teoria do direito: esta não mais 
deve se restringir à apreciação da forma jurídica, mas deve se ampliar para o 
âmbito do conteúdo normativo, no sentido de se estabelecer a abrangência 
do campo da fundamentalidade 23 • 

Com a Constituição assumindo o comando da ordem jurídica e os princípios cons
titucionais se revestindo de conteúdo normativo, a Teoria do Direito passa a ter outro 
paradigma, revitalizando a discussão sobre a conexão entre o Direito e a Moral e validade 
e Justiça. Elevada a Constituição à condição de norma prescrita, as demais normas ju
rídicas passam a ser complementadas, nutridas, coordenadas e orientadas pelos valores, 
princípios e regras nela albergados. 

Os princípios constitucionais, portan to, explícitos ou não, passam a ser a 
síntese dos valores abrigados no ordenamento jurídico. Eles espelham a 
ideologia da sociedade, seus postulados básicos, seus fins. Os princípios dão 
unidade e harmonia ao sistema , integrando suas diferentes partes e ate-

22 DWORKIN, Ronald. Law and Morais. In:]ustice in Robes . Cambridge: Harvard University Press, 2006; ALEXY, 
Robert. Derecho y Moral. In: La Institl lcionalizacián de la ]usticia . Tradução de José Antonio Seone et. a!. Granada: 
Comares, 2005; NINO, Carlos Santiago. Érica y DerecllOs Humanos . 2. Ed. Buenos Aires: Ástrea, 1989. 

23 SOUZA NETO, Cláudio Pereira de . Fundamentação e Nonnatividade dos Direitos Fundamentais: Uma Re
construção Teórica à Luz do Princípio Democrático. In: BARROSO, Luís Roberto (Olg.). A nlIva interpretação 
constitucional: Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003 . p. 307. 
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nuando tensões normativas. De parte isto, servem de guia para o intérprete, 
cuja atuação deve pautar-se pela identificação do princípio maior que rege 
o tema apreciado, descendo do mais genérico ao mais específico, até che
gar à formulação da regra concreta que vai reger a espécie. Estes os papéis 
desempenhados pelos princípios: a) condensar valores; b) dar unidade ao 
sistema; c) condicionar a atividade do intérprete24 . 

Passa o Estado Constitucional e Democrático de Direito a estimular o desenvol
vimento de novos métodos hermenêuticos e técnicas de aplicação do Direito, levando 
em consideração a pré-compreensão, a união entre o sujeito e o objeto, a conexão entre 
Direito, Moral e Justiça como parâmetro de validade do discurso jurídico, sem, no entan
to, desprezar a subsunção e as formas de interpretação convencionais do direito. 

A argumentação jurídica da ponderação dos valores colidentes 
e a limitação do discricionarismo judicial 

A dogmática jurídica sobre a teoria do Direito Constitucional parece ter superado a 
discussão sobre a neutralidade do intérprete, a incompletude das regras jurídicas, os múl
tiplos significados do texto, a conexão entre o Direito e a Moral, o reconhecimento da 
influência da pré-compreessã02; sobre as escolhas do intérprete e a importância do poder 
discricionário do juiz sobre as preferências políticas e sociais na concretização da Justiça. 

A nova ordem constitucional implementada na Carta de 1988, encontra-se rechea
da de princípios materiais indeterminados e ambíguos, carregados e de complexos valores 
político-sociais plurais, designa dores das crenças, opiniões e convicções conflituosas do 
corpo social, previstas no texto constitucional de 1988, com a finalidade de cumprir o de
sejo de uma ordem constitucional transformadora, com metas e finalidades democráticas. 

o constitucionalismo moderno promove, assim, uma volta aos valores, uma 
reaproximação entre ética e Direito. Para poderem beneficiar-se do amplo 
instrumental do Direito, migrando da filosofia para o mundo jurídico, esses 
valores compartilhados por toda a comunidade, em dado momento e lugar, 
materializam-se em princípios, que passam a estar abrigados na Constitui.
ção, explícita ou implicitamente. Alguns nela já se inscreviam de longa 

24 BARROSO, Luís Roberto. Funda 1entos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Constitucional Brasileiro 
(Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARROSO, Luís Roberto (org.) ; A Nova Interpretação 
Constitucional - Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas . Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 
2003, p. 29. 

25 "A interpretação dos fenômenos políticos e jurídicos não é um exercício abstrato de busca de verdades univer
sais e atemporais. Toda interpretação é produto de uma época, de um momento histórico, e envolve os fa tos a 
serem enquadrados, o sistema jurídico, as circunstâncias do intérprete e o imaginário de cada um. A identifi
cação do cenário, dos atores , das forças materiais atenuantes e da posição do sujeito da interpretação constitui 
o que se denomina de pré-compreensão". Idem., p. 3 
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data, como a liberdade e a igualdade, sem embargo de evolução de seus 

significados. Outros, conquanto clássicos, sofreram releituras e revelaram 

novas sutilezas, como a separação dos Poderes e o Estado democrático de 

direito. Houve, ainda, princípios que se incorporaram mais recentemente 

ou, a menos, passaram a ter uma nova dimensão, como o da dignidade da 

pessoa humana, da razoabilidade, da solidariedade e da reserva de justiçaZ6
• 

Assume a jurisdição constitucional difusa e abstrataZ7 a responsabilidade de aplicar 

as normas constitucionais e infraconstitucionais ao caso concreto, com o papel relevante 

de reconhecer a importância da legalidade e o conteúdo material dos princípios, eleitos 

como agentes normativos ordenadores, complementares e integradores do ordenamento 

jurídico, sem descuidar de atender aos comandos das regras e de exercitar a técnica da 

argumentação jurídica e aplicação do Direito, adequando a subsunção do fato à norma, 

atento, portanto, ao conteúdo do Direito e à realização da Justiça igualitária. 

Ao lado da segurança jurídica e determinação semântica, analisadas na ótica do 

positivismo puro, a dogmática jurídica moderna se encarrega de fornecer à teoria crítica 

do Direito novas técnicas hermenêuticas para subsidiar o intérprete com argumentação 

jurídica racional e objetiva, na pretensão de evitar que o poder discricionário do juiz 

transite do razoável e coerente para escolhas políticas, desconectadas com as finalidades 

normativas albergadas no Texto Maior. 

Embora existindo dentro do sistema jurídico caso simples de adequação da regra ao 

fato, diante da moldura do texto constitucional,. o operador do Direito a todo instante 

se depara com casos complexos, caracterizados por princípios constitucionais colidentes, 

designativos de significados semânticos diversos, exigindo do intérprete uma aprofun

dada pesquisa, visando selecionar a norma adequada para a definição do caso concreto. 

O Direito, conforme as teses modernas da teoria crítica constitucionalista, perde 

as configurações de cientificidade, completude, estabilidade e neutralidade e passa a de

pender da capacidade criativa do legislador e do juiz, e no caso do exercício da função 

jurisdicional, corre o risco de ser manipulado por opiniões, preferências e preconceitos, 

frustrando sua pretensão de alcançar a racionalidade objetivazs. 

Impende, a luz da realidade extraída de nosso sistema de justiça, registrar a preocu

pação dos teóricos da jurisdição constitucional com o ativismo judicial não se transformar 

26 Ibidem p. 28. 
27 "Difuso porque os direitos podem ser invocados ante qualquer juiz, e por llltimo ante o Supremo Tribunal, cuja 

doutrina (vinculante) é a que delimita realmente o conteúdo dos direitos que a Constituição enuncia. E con
creto porque se vincula à resolução juríd ica de um caso particular: a parte agravada deve acreditar que a lei que 
crê constitucional resulta lesiva para seus interesses imediatos e legítimos." GASCÓN ABELLÁN, Marina. 
Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito político. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais -
RBEC. Belo Horizonte, ano. 3, n 9, jan./mar. 2009 .. p. 73. 

28 BARROSO, Luís Roberto. ° começo da história a nova interpretação constitucional e o papel dos princípios 
no direito bras ileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (org.); Op. Cit., p. 14. 
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no exercício de um poder discricionário sem limites, prejudicial à realização dos valores 

democráticos estatuídos na Carta Republicana. 

Edilson Pereira Nobre elabora, em síntese criteriosa, as justificativas do ativismo 

judicial na perspectiva de compatibilizar a lei à realidade social; na competência da juris

dição constitucional em concretizar os princípios e normas constitucionais, na concepção 

de Estado de Direito, colocando a jurisdição como guardiã e controladora de uma ordem 

de valores materiais, criada pelo constituinte e na interpretação vinculativa da Constitui

ção, sem aniquilar as funções do Poder Legislativo e Executiv029 • 

Diante do ativismo judicial e do poder discricionário do juiz, as sentenças podem ser 

classificadas como interpretativas, aditivas, redutivas, conformativas e manipulativas do 

Direito, revestindo-se a prestação jurisdicional de legitimidade compatível com o texto 

constitucional, incluindo o princípio da equidade, ou mesmo representando um ato com 

validade formal, negue o princípio de justiça, por estar desvinculado das estruturas nor
mativas albergadas no ordenamento jurídic03o• 

A validade do Direito, interpretado sob os fundamentos da teoria neoconstitucio

nalista, com a positivação dos princípios no ordenamento jurídico constitucional, carrega 

consigo os postulados da justiça, emprestando ao Direito os conteúdos morais. 

A positivação dos princípios, efetivamente, é aquilo que permite ao neo

-constitucionalismo negar a distinção entre justiça e validade, reconhe

cendo ao direi.to uma tendência intrínseca à satisfação do ideal moral. Os 

princípios, de fato, uma vez entendidos como instâncias morais positivadas, 

reúnem os fios do discursQ jurídico e do discurso moral, transformando em 

um tipo de função interna aquela que no modelo positivista vem recons

truída como uma crítica externa ao direito3! . 

A interpretação conforme a Constituição leva em conta a supremacia das normas 

constitucionais sobre todo o sistema e em caso de constituições densas e recheadas de 

valores materiais, serve de complementação das normas jurídicas inferiores, empresta 

sentido e formando sua significação. Antes do Estado Constitucional de Direito, a fonte 

do direito gravitava do Código civil para lei ordinária, fornecendo os elementos norma
tivos necessários para preencher as lacunas, omissões e obscuridades do sistema. No sis

tema de direito regulamentado pela Constituição, os princípios e normas constitucionais 

29 NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Ativismo judicial: possibilidade e limites. AeC - Revista de Direito Adminis
trativo e ConstitILcional, Belo Horizonte, ano 11, nQ 43, jan/mar. 2011 , p. 114/115. 

30 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito político. Revista 
Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano. 3, n 9, jan./mar. 2009, p. 73. 

31 POZZOLO, Susanna. O neoconstitucionalismo como último desafio ao positivismo jurídico - a reconstrução 
neoconstitucionalista da teoria do direito: suas incompatibilidades com o positivismo jurídico e a descrição de 
um novo modelo. In: POZZOLO, Susanna; DUARTE, Écio Oto Ramos. Neoconstitucionalismo e positivismo 
jllrídico: as faces da teoria do Direito em tempos de interpretação moral da Constituição. São Paulo: Landy, 
2006., p. 83 . 
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fornecem os sentidos e completam as demais normas do sistema, assumindo o juiz o papel 
interpretativo de ordenador e otimizador do sistema jurídico, com a legitimidade de criar 
o direito, proferindo sentenças interpretativas 

Pois bem, as sentenças interpretativas são o resultado de agir segundo o 
princípio de conservação das leis (rectius: dos textos ou disposições legais), 
acolhido plenamente por nosso Tribunal Constitucional e diretamente 
relacionado com o princípio da interpretação das leis conforme a Cons
tituição. Em virtude do dito princípio, cuja obrigatoriedade se vincula à 
primazia constitucional, um preceito legal só deve ser declarado inconsti
tucional quando não admita uma interpretação conforme a Constituição, 
de maneira que há de conservar-se na medida em que seja susceptível de 
uma interpretação constitucionalmente adequada. De acordo com isto podem 
definir-se as sentenças interpretativas como aquelas que não anulam o texto da 
lei na medida em que admita alguma interpretação conforme a Constituição. 
Conjugam-se assim a primazia da Constituição e a conservação das leis32

• 

Quand0 o juiz ordena o Poder Executivo a fornecer medicamento, internar um 
paciente na UTI, entregar equipamentos médicos, implantar creches para atender as 
necessidades de crianças carentes; interfere no poder econômico para aplicar o Código 
de Defesa do Consumidor, defender o meio ambiente e exige o cumprimento da função 
social da propriedade rural, está praticando ato político, escudado no princípio demo
crático, para assegurar o mínimo existencial indispensável para a pessoa preservar sua 
personalidade, manter sua autonomia e poder participar livremente, sem ameaças e riscos 
no processo democrático33

. 

Trata-se de uma questão controvertida e complexa a classificação das sentenças ju
diciais, mas de uma maneira simplista, podemos afirmar que o intérprete constitucional, 
no exercício da jurisdição pode elaborar sentença interpretativa constitutiva compatí
vel com a constituição ou sentença interpretativa manipulativa aditiva ou reducionista, 
compatível ou incompatível com o sistema normativo constitucional. 

32 GASCÓ N ABELLÁN, Marina. Op. Cit. , p. 80. 
33 Por agora, buscaremos apenas fixar alguns pressupostos, também compartilhados pe la teoria do mínimo exis

tencial, que comporão o pano de fundo das reflexões que se seguem: 1) o estado tem legitimidade para concreti
zar direitos sociais, sobre tudo para aq ueles que, por uma infinidade de motivos, não conseguiram concretizá-los 
por conta própria; 2) da totalidade dos direitos sociais, alguns podem ser considerados direitos fundamentais; 
3) qualquer sociedade onde ta is direitos não estejam respeitados - ou onde não haja iniciativas consistentes 
para implementá-los - é uma sociedade injusta; 4) o campo da fundamentalidade dos direitos sociais pode ser 
definido arravés de critérios mate riais; 5) o judiciário tem a prerrogativa de concretizar, independentemente 
das políticas governamentais e da ação legislativa, os direitos sociais na medida da fundamentalidade material, 
ao passo que o que está além disso deve ser concretizados pelo executivo e pelo legislativo nas suas esferas de 
competência; 5) os ramos eletivos do estado possuem legitimidade democrá tica - quando eleitos democra
ticamente - para implementar políticas públicas, não se concordando com a tese de que o judiciário é uma 
ve rdadeira panaceia para a solução de todos os problemas da vida social." SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. 
O p. Cit., p .. 314. 
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As sentenças manipulativas em geral e as aditivas em particular somen
te parecem admissíveis quando criam ou produzem normas constitucio
nalmente exigidas; ou seja, quando a nova norma que deriva da sentença 

obedeça à necessidade de proteger algum bem ou valor constitucional e, 
além do mais, não exista outra forma de fazê-lo do que a estabelecida pre
cisamente na sentença: nestes casos resulta indiferente que essa integração 
legislativa seja levada a cabo pelo Juiz Constitucional ou pelo legislador. E 
ao contrário, quando falta algum desses requisitos, e em particular quando 
existem várias possibilidades legislativas para eliminar a inconstituciona
lidade, a interpretação na qual consiste a sentença manipulativa é uma 
forma de arrebatar ao legislador sua liberdade de configuração normativa34• 

Não raramente, sobretudo quando se depara com um caso difícil, envolvendo prin

cípios constitucionais colidentes, pode o juiz agir fora dos limites do poder discricionário, 
selecionando dentro do sistema uma norma sem confrontá-la com as demais normas 
jurídicas possíveis, dando preferência a um bem individual disponível, sem ponderá-lo 
com outro de conteúdo social, coletivo o individual indisponível. Nesse caso, o juízo de 
discricionariedade do juiz es tá em desconformidade com a Constituição, redundando a 
concretização do Direito em ato arbitrário por configurar preferências ideológicas, polí
ticas, sociais e econômicas de natureza pessoal, podendo ate ser para atender a interesse 
de um indivíduo, grupo ou classe, suscitando a interposição do recurso adequado para 

corrigir O desvio jurisdicional. 
A margem de liberdade do intérprete constitucional parece difícil de controlar 

diante de tantos princípios constitucionais colidentes, integrados por componentes nor
mativos fluídos e indetermi ados, significativos de valores fundamentais, extraídos das 
aspirações sociais acomodadas no Estado Democrático e Social de Direito. 

Além da complexidade do sistema normativo, a concepção de justiça do caso con
creto depende muito da forma como o intérprete enxerga o mundo, de sua visão ética 

sobre os conceitos sociais, prática religiosa, ideologia política e condição econômica. 

o intérprete, no sistema constitucional de direito, tem a liberdade de esco
lher entre tantas possibilidades normativas a disposição no sistema, aquela 
que melhor se satisfaça ao interesse social, ou enveredar para o discriciona
ris mo, usando o ativismo judicial para satisfazer suas preferências ideológi
cas pessoais, de grupos ou classes. A moderna interpretação constitucional 
envolve escolhas pelo intérprete, bem como a integração subjetiva de prin
cípios, normas abertas e conceitos indeterminados. Boa parte da produção 
científica da atualidade tem sido dedicada, precisamente, à contenção da 
discricionariedade judicial, pela demarcação de parâmetros para a ponde-

34 GASCÓN ABELLÁN, Marina. Op. Cit., p. 84/85. 
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ração de valores e interesses e pelo dever de demonstração fundamentada 
da racionalidade e do acerto de suas opções 35. 

Nisso resulta o esforço de estabelecer um sistema hermenêutico seguro, capaz de, 
sem limitar a capacidade criativa do juiz, garantir a estabilidade jurídica e ao mesmo 
tempo, através das técnicas de flexibilização das normas jurídicas, realizar a Justiça. A 
nova hermenêutica constitucional trás para o centro do discurso jurídico a tese da Cons
tituição adotada como norma prescrita, a supremacia da norma constitucional e a inter
pretação conforme a constituição; a técnica da subsunção e ponderação dos princípios e 
valores e validade do Direito submetida à Justiça36

• 

Sob os princípios, a doutrina contemporânea os distingue das regras, com as seguin
tes anotações: 

Regras são, normalmente, relatos objetivos, descritivos de determinadas 
condutas e aplicáveis a um conjunto delimitado de situações. Ocorrendo a 
hipótese prevista no seu relato, a regra deve incidir, pelo mecanismo tradi
cional da subsunção: enquadram-se os fatos na previsão abstrata e produz-se 
uma conclusão. A aplicação de uma regra se opera na modalidade tudo ou 
nada: ou ela regula a matéria em sua inteireza ou é descumprida. Na hipóte
se do conflito entre duas regras, só uma será válida e irá prevalecer. 
Princípios, por sua vez, contêm relatos com maior grau de abstração, não 
especificam a conduta a ser seguida e se aplicam a um conjunto amplo, por 
vezes indeterminado, de situações. Em uma ordem democrática, os princí
pios frequentemente entram em tensão dialética, apontando direções diver
sas. Por essa razão, sua aplicação deverá se dá mediante ponderação: à vista 
do caso concreto, o intérprete irá aferir o peso que cada princípio deverá 
desempenhar na hipótese, mediante concessões recíprocas, e preservando 
o máximo de cada um na medida do possível. Sua aplicação, portanto, não 
será no esquema tudo ou nada, mas graduada à vista das circunstâncias re
presentadas por outras normas ou por situações de fato37• 

35 BARCELOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. ° começo da história a nova interpretação constitu 
cional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARROSO, Luís Roberto (org) . 0/). Cit., p. 334. 

36 "'Princípios contêm, normalmente, uma maior carga valorativa, um fundamento ético, uma decisão política 
relevante, e indicam uma determinada direção a seguir. Ocorre que, em uma ordem pluralista, existem outros 
princípios que abrigam decisões, valores ou fundamentos diversos, por vezes contrapostos. A colisão de princí
pios, portanto, não só é possível, como faz parte da lógica do sistema, que é dialético. Por isso a sua incidência 
não pode ser posta em rermos de nulo ou nada, de validade ou invalidade. Deve-se reconhecer aos princípios 
uma dimensão de peso ou imporrância. À vista dos elementos do caso concreto, o intérprere deverá fazer esco
lhas fundamentadas, quando se defronte com antagonismos ineviráveis, como os que exisrem entre a liberdade 
de expressão e o direito de privacidade, a livre iniciariva c a intervenção estatal, o direito de propriedade e a 
sua função social. A aplicação dos princípios se dá, predominantemente, mediante ponderação." Idem, p. 342. 

37 Ibidem, p. 338/339. 
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Na tentativa de garantir maior grau de racionalidade às decisões judiciais, a her
menêutica constitucional adota o método hermenêutico da ponderação de interesses, 
bens, valores e normas, para, ao lado da subsunção das regras fornecerem razoáveis fun
damentos jurídicos à concretização do Direito. Em todo processo interpretativo cabe ao 
intérprete detectar no sistema as normas relevantes para a solução do caso, identificando 
eventuais conflitos entre elas, examinar os fatos, as circunstâncias concretas e analisar 
suas interação com os elementos normativos. Nos casos envolvendo princípios consti
tucionais colidentes, além de adotar o procedimento comum, o intérprete tem a difícil 
tarefa de fazer o balanceamento entre os princípios e normas, e sem desprezar a técnica 
da subsunção, identificar, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a 
norma prevalente sobre as demais, aplicável para a solução do cas038• 

Resguardadas as pretensões de outras teorias jurídicas, invoca-se como técnica de 
argumentação jurídica adequada para condicionar a decisão judicial a parâmetros razoá
veis e coerentes de racionalidade as seguintes observações: 

Em primeiro lugar, a argumentação jurídica deve ser capaz de apresentar 
fundamentos normativos (implícitos que sejam) que a apoiem e lhe deem 
sustentação. Ou seja: não basta o bom senso e o sentido de justiça pessoal 
- é necessário que o intérprete apresente elementos de ordem jurídica que 
referendem tal ou qual decisão. Embora óbvia, essa exigência tem sido dei
xada de lado c m mais frequência do que se poderia supor, substituída por 
concepções pessoais embaladas em uma retórica de qualidade. Não custa 
lembrar que, em um Estado Democrático de Direito, o Judiciário apenas 
pode impor coativamente determinada conduta a alguém com fundamento 
em lei. A argumentação jurídica deve preservar exatamente seu caráter 
jurídico - não se trata apenas de uma argumentação lógica ou moral. Nessa 
mesma linha, ao menos como orientação prima facie, um conflito norma
tivo deve ser resolvido em favor da solução que apresente em seu suporte 
o maior número de normas jurídicas55 • Nesse ponto, é oportuno fazer uma 
observação de caráter geraP9. 

Mesmo com a elevada quantidade de literatura sobre a teoria da argumentação 
jurídica e a adoção de novas técnicas hermenêuticas de aplicação do Direito, na prática 
forense, a questão muito pouco tem repercutido, seja por falta de interesse, acúmulo de 
serviço, estrutura deficiente, redução de pessoal, as decisões pouco têm se utilizado das 
técnicas de argumentação jurídica da ponderação dos valores, com critérios da propor
cionalidade, mesmo quando invocam princípios e normas constitucionais de proteção 
e defesa dos direitos humanos. Seguem Luís Roberto Barroso e Ana Paula de Barcellos, 
formando critérios de arguI entação para a limitação do subjetivismo da decisão judicial: 

38 Cf., BARCELOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit. , p. 344-350. 
39 Ibidem, p. 352. 
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Feita a digressão, e retornando ao ponto, um segundo parâmetro útil para 
o controle da argumentação jurídica, em especial quando ela envolva a 
ponderação, diz respeito à possibilidade de universalização dos critérios 
adotados pela decisão. Por força do imperativo de isonomia, espera-se que 
os critérios empregados para a solução de um determinado caso concreto 
possam ser transformados em regra geral para situações semelhantes. (00') 
Por fim, um último parâmetro capaz de balizar de alguma forma a argu
mentação jurídica, especialmente a constitucional, é formado por dois con
juntos de princípios: o primeiro, composto de princípios instrumentais ou 
específicos de interpretação constitucional; o segundo, por princípios ma
teriais propriamente ditos, que trazem em si a carga ideológica, axiológica e 
finalística da ordem constitucional. Ambas as categorias de princípios orientam 
a atividade do intérprete, de tal maneira que, diante de várias soluções igual
mente plausíveis, deverá ele percorrer o caminho ditado pelos princípios instru
mentais e realizar, tão intensamente quanto possível, à luz dos outros elementos 
em questão, o estado ideal pretendido pelos princípios materiais4o• 

Resguardadas as pretensões de outras teorias jurídicas, a doutrina da nova interpre
tação constitucional estabelece critérios de argumentação jurídica e justificação das de
cisões judiciais, com a finalidade de condicionar a aplicação do Direito ao caso concreto 
a parâmetros razoáveis e coerentes de racionalidade, valendo destacar os princípios ins
trumentais e materiais de interpretação constitucional, alguns já mencionados no texto. 

Assume importância, portanto, para a fundamentação jurídica das decisões judi
ciais a aplicação dos princípios constitucionais da supremacia da Constituição, presunção 
de constitucionalidade, interpretação conforme a Constituição e unidade constitucional, 
razoabilidade ou proporcionalidade e da efetividade; todos necessariamente devem ser 
integrados aos princípios materiais, para possibilitar o juiz a concretizar a norma com 
argumentação sólida e justificação jurídica consistente41 • 

O poder judiciário, sem dúvida, progressivamente vem contribuindo para a amplia
ção do acesso a população aos direitos sociais, econômicos e culturais, sobretudo, quando 
se trata da prestação de serviço público relevante, como saúde, educação, direito previ
denciário e trabalhista, mas pode alargar esses direitos para outras necessidades sociais 
vitais, inseridas no núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Parece que o ativismo judicial ainda se encontra preso à teoria da independência 
dos Poderes, da reserva orçamentária e regulamentação legislativa, agindo o juiz como 

40 Ibidem, p. 354. 
41 Há vasta doutrina sobre a teoria da argumentação jurídica, princípios consti tucionais instrumentais e mate

riais, tratados como técnica hermenêutica de aplicação e fundamentação das normas jurídicas. No livro "A 
Nova Interpretação Constiwcional- Ponderação, direitos fundamentais e relações privadas . Rio de Janeiro/São 
Paulo: Renovar, 2003", .organizado por Luiz Roberto Barroso, o pesquisador pode ter acesso ao tema nas ps. 
49-118, artigo escrito por Ana Paula de Barcellos e p. 358-374, artigo da autoria de Luís Roberto Barroso e Ana 
Paula de Barcellos . 
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um mero declarador do direito, sem associar ao poder discricionário as teoria jurídica 
da argumentação constitucional e a técnica hermenêutica de interpretação, baseada na 
ponderação de valores, adoção da Constituição como norma prescrita, efetividade das 
normas e princípios constitucionais, eficácia interpretativa, princípios da proporcionali
dade, dignidade humana, igualdade material e realização da justiça, como núcleos de in
terpretação e fundamentação jurídica, para a garantia do mínimo existencial, efetivando 
o princípio da dignidade humana. 

A dignidade relaciona-se tanto com a liberdade e valores do espírito como com as 
condições materiais de subsistência42 . A garantia do mínimo existencial tem como funda
mento teórico a democracia substancial, que, segundo suas premissas , compete ao Estado 
Democrático de Direito criar as condições mínimas para o cidadão se organizar social
mente, oferecendo-lhe condições materiais mínimas para, em igualdade de condição, 
ou seja, sem constrangimentos, privações morais e materiais, possa exercer os direitos 
de participação política livre das influências e amarras dos poderes políticos e econômi
cos, cabendo ao Poder Judiciário, como guardião da jurisdição e do regime democrático, 
interferir na liberdade de conformação política dos demais poderes, quando a condição 
humana se encontra ameaçada. 

Portanto, com reserva e elevado respeito à relevância social do Poder Judiciário 
para a construção da democracia e a garantia dos direitos fundamentais, em matéria de 
implementação de direitos econômicos e sociais, especialmente, quando se trata de rein
tegração de posse e desapropriação por interesse social, o poder discricionário do juiz sele
ciona no ordenamento jurídico os princípios da livre iniciativa, segurança jurídica, direito 
de propriedade sem ponderá-los com os princípios da dignidade da pessoa humana, da 
cidadania, da igualdade material e função social da propriedade e da ordem econômica, 
todos catalogados como fundamentos da República, vinculativos, de aplicação imediata, 
essenciais para cumprir a vontade constitucional. 

Do mesmo modo violam o devido processo legal. Salvo a interpretação de uma mi
noria, os juízes usam o poder discricionário para reduzir o princípio da jurisdição; extin
guem os processos de reintegração de posse após a concessão da liminar, ou os deixam pa
rados, sem despacho ordena tório de instrução, cerceando o direito à produção de prova 
e consequentemente, livrando o proprietário da obrigação de demonstrar o cumprimento 
da função social da propriedade rural, como dever processual de comprovar a posse . 

. Pelo visto, o poder discricionário do juiz, quando exercido dentro dos princípios 
hermenêuticos constitucionais desenvolvidos na teoria da argumentação jurídica basea
da nas técnicas da ponderação dos valores colidentes, na compreensão ampla dos fatos, 
levando em consideração os aspectos econômicos, sociais, políticos e culturais, tomando 

42 "Não tem sido singelo, todavia, o esforço para permitir que o princípio transite de uma dimensão ética e abs
trata para as motivações racionais e fundamentadas das decisões judiciais. Partindo da premissa anteriormente 
estabelecida de que os princípi s, a despeito de sua indeterminação a partir de um certo ponto, possuem um 
núcleo no qual operam como regras, te m-se sustentado que no tocante ao princípio da dignidade da pessoa 
humana esse núcleo é represe m acio pelo mínimo existencial. " BARCELOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís 
Roberto. Op. Cot., p. 372. 
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por base todo o ordenamento jurídico para a identificação da norma jurídica prevaleme, 
bem como analisando os aspectos formais e reserva de justiça, guarda legitimidade com 
o Estado Constitucional e Democrático de Direito, revestindo a concretização do direito 
delimitado na sentença em um ato jurídico legítimo e válido. 

De outra banda, quando o juiz deixa de reconhecer um direito econômico, social e 
cultural, inserido no contexto do mínimo existencial, alegando a falta de regulamenta
ção, reserva orçamentária e liberdade política dos demais poderes, deixa de reconhecer 
a fundamentalidade dos princípios, bens, valores e normas constitucionais inseridos no 
núcleo do princípio da dignidade da pessoa humana, igualdade material e reserva da 
justiça, figurando a concretização do direito uma escolha formal, destituída do conteúdo 
jurídico material, sujeito, portanto a correção. 

Conclusão 

As Constituições modernas do período pós-guerra catalogam extensiva gama de 
princípios e normas jurídicas abertos e indeterminados, recheados de valores, interesses 
e bens colidentes, sujeitos a inúmeras possibilidades interpretativas, cabendo aos Poderes 
da República concretizá-los, para a garantia do Estado Democrático de Direito, defesa 
e promoção dos direitos humanos e assegurar a efetividade das normas constitucionais. 

A teoria moderna do direito constitucional adota a Constituição como norma pres
crita vinculante, aceita a conexão entre o direito e a moral, reconhece a interpretação 
criativa do direito, defende o ativismo dos membros do Poder Judiciário e estabelece 
novas técnicas hermenêuticas da argumentação jurídica para limitar o discricionarismo 
judicial, permitindo segurança jurídica na aplicação das regras e flexibilização interpre
tativa para a realização da justiça, dotando a aplicação do direito ao caso concreto de 
racionalidade objetiva capaz de ser controlada pelos métodos da ponderação dos valores 
colidentes, princípio da proporcionalidade e seleção das normas jurídicas com maior car
ga ideológica e axiológica cumpridora dos propósitos constitucionais. 

Qualquer interpretação jurídica, quando envolver a aplicação de direitos sociais, 
econômicos e culturais, ordenados e otimizados por princípios constitucionais colidentes, 
para se revestir de validade e legitimidade constitucional, deve seguir atentamente as 
regras da ponderação dos valores e dos princípios da proporcionalidade, dignidade da 
pessoa humana, reserva de justiça, segurança jurídica, devido processo legal, supremacia 
da Constituição, presunção de constitucionalidade, unidade e da eficácia das normas 
constitucionais, de modo a selecionar e balancear os valores contrapostos e eleger aquele 
que melhor represente o interesse social. 

Independentemente do que defendem as teorias da autonomia e separação dos Po
deres, da conformação legislativa, liberdade de escolha para eleger as políticas públicas, 
de reserva orçamentária para custear as despesas públicas, estando em jogo direitos eco
nômicos, sociais e culturais inseridos no contexto do mínimo existencial, deve o juiz, com 
base nos princípios da dignidade humana, da democracia deliberativa, efetividade das 
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normas constitucionais, reserva de justiça, igualdade material e proteção das minorias, 
concretizá-los para defesa da liberdade e garantia do Estado Constitucional e Democrá
tico de Direito. 

legitimado para defender a Constituição, guardar o regime democrático e promover 

os direitos humanos fundamentais, o Ministério Público, representado por Promotores de 

Justiça de elevada qualificação jurídica e obrigatoriedade ética funcional, tem o dever 
institucional de utilizar a teoria da argumentação jurídica e as técnicas de interpretação 

dos princípios e normas constitucionais, para fiscalizar as sentenças judiciais arbitrárias, 
incoerentes com os princípios da proporcionalidade e com o método da ponderação dos 

valores colidentes, consequentemente corrigir as incompatibilidades normativas e ade
quá-las ao espírito, à ideologia e à vontade constitucional. 

Referências 

AlEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático: para relação 
entre direitos do homem, direitos fundamentais, democracia e jurisdição constitucional. Rio 
de Janeiro: Renovar, RDA vol. 217, 1999. 

___ o Colisão de Direitos Fundamentais e Realização de Direitos Fundamentais no Estado 
de Direito Democrático. Rio de Janeiro: Renovar, ROA vol. 217, 1999. 

BARCELOS, Ana Paula de. Constitucionalização das políticas públicas em matéria de 

direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço de
mocrático. SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. (orgs.). Direitos funda
mentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

BARCELOS, Ana Paula de; BARROSO, Luís Roberto. ° começo da história a nova in
terpretação constitucional e o papel dos princípios no direito brasileiro. In: BARRO
SO, Luís Roberto (org. ); A Nova Interpretação Constitucional- Ponderação, direitos 
fundamentais e relaçõe privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. 

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos Teóricos e Filosóficos do Novo Direito Consti

tucional Brasileiro (Pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). In: BARRO
SO, Luís Roberto (org.) ; A Nova Interpretação Constitucional- Ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro/São Paulo: Renovar, 2003. 

BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. trad. Fernando Pavan e Ariani Bueno Sudt
ti, Bauru, SP: Edipro, 3- Edição revisada, 2005 

. Neoconstitucionalismo, Direitos Fundamentais e Controle das Políticas Públi----
caso Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, V. 240, 2005. 

ClEVE, Clemerson Merlin. Direito Constitucional, Novos Paradigmas, Constituição 
Global e Processo de Integração. In: BONAVIDES, Paulo; LIMA, Francisco Gérson 
Marques de et BEDÊ, Fayga Silveira [coords.]. Constituição e Democracia: estudos 
em homenagem de J. J. Gomes Canotilho. São Paulo: Malheiros, 2006. 

I 156 I 



Esboço SobTe os Limites do Poder Discricionário do Juiz, a Interpretação no Estado Constitucional e 
Democrático de Direito e a Defesa dos Direitos Humanos Sócio-Econômicos e Culturais 

FACCHINI NETO, Eugênio. Reflexões histórico-evolutivas sobre a constitucionalização do 

direito privado, In: SARLET, Ingo Wolfgang. (org.). Constituição, Direitos fundamen

tais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003. 
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Os Conflitos como Processo de Mudança Social. 

Rio de Janeiro: RDA, Renovar, 2000. 
GASCÓN ABELLÁN, Marina. Os limites da justiça constitucional: a invasão do âmbito 

político. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano. 3, 
n 9, p. 71-92, jan./mar. 2009. 

GONTI]O, Lucas de Alvarenga. Discussão Crítica Sobre as Relações entre o PrincíPio da 
Legalidade, o Fenômeno da Codificação e a Teoria da Sistematização do Direito - Prin

cípio da legalidade, da Dogmática Jurídica à Teórico do Direito. Rio de Janeiro: Fo

rense, 2009. 
GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 88: interpretação e crítica. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. 
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Ativismo judicial: possibilidade e limites. A&C -

Revista de Direito Administrativo & constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 43, p. 

91-117, jan./mar. 201l. 
PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais: uma 

contribuição ao estudo das restrições aos direitos fundamentais na perspectiva da 

teoria dos princípios. Rio de Janeiro/São Paulo/Recife: Renovar, 2006 
POZZOLO, Susanna. O Neoconstitucionalismo Como Último Desafio Ao Positivismo 

Jurídico - A reconstrução neoconstitucionalista da teoria do direito: suas incompati

bilidades com o positivismo jurídico e a descrição de um novo modelo. In: POZZO

LO, Susannaj DUARTE, Écio Oto Ramos. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico: 
as faces da teoria do Direito em tempos de interpretação moral da Constituição. São 

Paulo: Landy, 2006. 
RÊGO, George Browne. O lJragrnatismo como alternativa à legalidade positivista: O método 

jurídico-pragmático de Benjamim Nathan Cardozo. In: BRANDÃO, Cláudioj CA

VALCANTI, Franciscoj ADEODATO, João Maurício (orgs.). Princípio da legalidade 
- da dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Forense, 2009. 

SANCHÍS, Luis Prieto, Jusnaturalismo, positivismo e controle da lei: Os pressupostos 

históricos, ideológicos e doutrinais da jurisdição nacional, Revista Brasileira de Estu
dos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte: ano 3, n . 9, jan./mar. 2009. 

SARLET, Ingo Wolfgang. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, míni

mo existencial e direito à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgangj 
TIMM, Luciano Benetti. (orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possí

vel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 
SARMENTO, Daniel. O neo-constitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista 

Brasileira de Estudos Constitucionais - RBEC, Belo Horizonte, ano, 3, n. 9, P. 96-
133,2009. 

I 157 I 



Edson José Guerra 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Fundamentação e Normatividade dos Direitos Funda
mentais: Uma Reconstrução Teórica à Luz do Princípio Democrático. In: BARROSO, 
Luís Roberto (org.) . A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Direitos Funda
mentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

___ o Teoria constitucional e democracia deliberativa: um estudo sobre o papel do direito 
na garantia das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2006 

STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Livraria do Advogado. Porto 
Alegre: 1999. 

TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial, os direitos sociais e os desafios de na
tureza orçamentária. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti. (orgs.) . 
Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Ad
vogado, 2008. 

I 158 I 



Antecipação de honorários periciais pelo 

Ministério Público na Ação Civil Pública -

Exegese do artigo 18 da Lei 7.347/85 

Eduardo Augusto Salomão Cambi* 

Exposição ou Justificativa 

o artigo 18 da Lei 7.347/85 afirma que, nas ações civis públicas, não haverá adian

tamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem 

condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, 

custas e despesas processuais. 

Trata-se de mecanismo de ampliação do acesso à justiça e de estímulo à tutela co

letiva. Apesar do texto legal, a jurisprudência apresenta orientações divergentes, quanto 

à necessidade do Ministério Público, que é quem tem ajuizado o maior número de ações 

civis públicas, adiantar os honorários do perito. 

Encontram-se, nos Tribunais, três posicionamentos passíveis de análise, quando à 

aplicação do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública: a) Posição legalista; b) Posição res

tritiva; c) Posição conciliadora 1. 

Pela posição legalista, faz-se exegese literal do artigo 18 da Lei 7.347/85, isentando o 

Ministério Público de adiantar os honorários do perito2• Todavia, tal corrente não vislum

bra a questão prática de saber quem vai arcar com as despesas. Por isto, acaba gerando 

a iníqua situação de ter o perito de custear as despesas para somente receber ao final no 

processo, o que pode demorar anos. 

Pela posição restritiva, cabe ao Ministério Público adiantar o valor dos honorários 

periciais, incidindo na hipótese a Súmula 232/ST], pela qual é dever da Fazenda Pública an-

* Promotor de Justiça de Castro-PR - 1 a Promotoria de Justiça. Áreas Cível e Especializadas 
Cfr. GONÇALVES, Samuel Alvarenga. Honorários periciais e Ministério Pllblico: o que dizem os tribunais? 
De Jure: Revista Jurídica do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, n. 15, jul. 2010. 
Disponível em: < http://bdjur.stj .j uso br/dspace/handle/20 11/35826 >. Acesso em: 17 fev. 2011. 

2 Cfr. STJ - REsp 508478/PR, ReI. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/ 10/2003, 
DJ 15/03/2004, p. 161. 
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tecipar tais pagamentos3
• OcoITe que, na prática, dificilmente o Ministério Público terá como 

adiantar essas despesas processuais, salvo se exista previsão orçamentária para tal fim. 
Já a posição conciliadora busca encontrar solução intermediária para o custeamento 

da perícia. Daí resulta seis desdobramentos a serem analisados. 
Primeiro, evita-se a antecipação do pagamento dos honorários periciais pelo Mi

nistério Público, invertendo o ônus da prova. O artigo 6º, inc. VIII, do CDC é regra de 
superdireito, que não pode ser aplicada exclusivamente no âmbito de proteção dos direitos 
do consumidor. Aliás, o direito fundamental à máxima efetividade da tutela jurisdicional 
coletiva (art. 5º, inc. XXXv, CF) exige a existência de técnicas processuais adequadas à 
promoção do direito material violad0. 

Com efeito, a técnica da inversão do ônus da prova decorre da interpretação constitu
cional do direito processual civil e independe de regra específica, posto que a efetividade da 
tutela jurisdicional coktiva erradia do artigo 5º, inc. xxxv, da Constituição Federal. 

Assim sendo, é possível a inversão do ônus da prova em todas as ações civis pú
blicas, independentemente de seu objeto (meio ambiente, improbidade administrativa, 
educação, saúde, direitos da criança e do adolescente, idosos, deficientes físicos etc.). 

Ademais, a hipossuficiência é técnica e não econômica. O Ministério Público age 
em nome da sociedade na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 
12 7/CF). Quem pratica atos ilícitos, mas também cria ou assume o risco de produzir 
danos que afetam toda a comunidade tem de arcar com o ônus de provar que a conduta 
não foi ilícita ou lesiva. 

Neste sentido, em maté ria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido 
a inversão do ônus da prova, transferindo ao demandado todo o encargo de provar que 
sua conduta não foi lesiva4. 

Ainda, a inversão do ônus da prova, na ação civil pública, pode se basear na teoria 
da distribuição dinâmica do ônus da provas. 

Portanto, conquanto possa se afirmar que inversão do ônus da prova não gera a 
obrigação de custear as despesas com a perícia6

, se a parte adversa não produzir a prova 
pericial, sofrerá as conseqüências processuais da sua cômoda resistência. Devem ser, des
tarte, considerados verossíme is os fatos alegados pelo Ministério Público, quando benefi
ciário da inversão do ônus probandi. 

Por fim, tal inversão do ônus da prova pode incidir sobre todas as hipóteses em que for 
necessária a prova pericial, seja para apurar o an debeatur, seja para fixar o quantum debeatur. 

3 Cfr. STJ - REsp 864.314/SP, ReI. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 10/08/2010, DJe 10/09/2010. 

4 Cfr. STJ - AgRg no REsp 1192569/RJ, ReI. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 19/10/2010, DJe 27/10/2010. 

5 Cfr. CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo. Direitos fundamentais, políticas públicas e ativis
mo judiciário. 2ll Ed. São Paulo: RT, 2011. Pág. 352-366. 

6 Cfr. STJ - REsp 1073688/MT, ReI. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 12/05/2009, DJe 20/05/2009. A propósito, o Projeto de Lei 166/2010 (de novo Código de Processo Civil) , 
aprovado pelo Senado Federal, prevê, no artigo 358, par. 2Q

, que a "inversão do ônus da tJrova, determinada 
expressamente por decisão judicial, não implica alteração das regras referentes aos encargos da respectiva produção". 
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Segundo desdobramento, inerente a posição conciliadora, é a possibilidade do cus
teio da prova pericial ser realizado com valores dos Fundos previstos no artigo 13 da Lei 
7.347/85. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que o Ministério Pú
blico não está isento de adiantar as despesas com os honorários do perito, mas tais custos 
poderiam ser arcados pelo Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados, 
de São Paulo, criado pela Lei Estadual n. 6.536/19897• 

Tal posicionamento é um meio de viabilizar a produção da prova pericial e promo
ver a máxima efetividade da tutela coletiva. Está, inclusive, sugerido no Código Modelo 
de Processo Coletivo que, ao se referir ao custo da prova, afirma que, quando o ônus da 
prova não puder ser cumprido por razões de ordem econômica ou técnica, o juiz poderá 
requisitar perícias à entidade pública, cujo objetivo estiver ligado à matéria em debate, 
condenando-se o demandado sucumbente ao reembolso. Todavia, se assim mesmo a pro
va não puder ser obtida, o juiz poderá ordenar a sua realização, a cargo do Fundo de 
Direitos Difusos e Individuais Homogêneos. 

Entretanto, a utilização dos recursos dos Fundos depende de regulamentação nor
mativa, a fim de que evitar que deixem de cumprir o seu escopo precípuo de reconsti
tuição dos bens lesados, passando a servir de forma oblíqua de custeio da prova pericial. 

Em tese, não haverá prejuízo aos Fundos, quando os recursos são antecipados e, 
depois da sentença, retornam à origem. Contudo, na prática, pode haver dificuldade no 
reembolso dos valores antecipados. Por outro lado, em sendo a ação civil pública julgada 
- parcial ou integralmente - improcedente, os Fundos não terão como ser recompostos. 

É, justamente para evitar desvios de finalidade, que é necessária a regulamentação 
normativa do uso do dinheiro dos Fundos, inclusive, para admitir o custeio o adianta
mento de perícias judiciais em ações coletivas voltadas a promoção da maior efetividade 
dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Assim, o Judiciário não usur
paria dos Conselhos Gestores a função de gerir os Fundos, bem como de analisar se a 
ação civil pública, para a qual se pleiteia o recurso público, pode vir a trazer benefícios à 
promoção dos direitos a que o Fundo se destina a proteger. 

Como terceiro desdobramento da posição conciliadora, ressalta-se a possibilidade 
de celebração de convênios entre o Ministério Púbicos e instituições públicas ou privadas. 
Tais convênios podem facilitar a produção da prova pericial, mesmo em procedimentos 
preparatórios e inquéritos civis. Tal solução, todavia, passa pela credibilidade das insti
tuições conveniadas e, embora útil até para aproximar o Ministério Público da sociedade 
civil organizada, não é a ideal, pois podem envolver outros interesses, nem sempre muito 
claros, que não além da verdadeira apuração das lesões aos interesses transinviduais ou 
individuais homogêneos. 

De qualquer modo, pode o Ministério Público requisitar, de qualquer organismo 
público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, 
o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis (art. 8º, par. 1 º, da Lei 7.347/85) . Nes-

7 Cft: ST] - RMS 30812/SP, ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/03/2010, 
DJe 18/03/2010. 
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tas hipóteses, não se tem a garantia de que a perícia será realizada, pois a sua efetivação 
pode esbarrar na falta de recursos públicos ou privados, o que pode vir a caracterizar justa 
causa para o não atendimento da requisição ministerial. 

Como quarto desdobramento, pode-se extrair a compreensão de que a perícia deve 
ser custeada pela Fazenda Pública, seja como seus próprios órgãos, seja com o seu custo, 
uma vez que o Ministério Público é órgão do Estado e, nas ações coletivas, são defendidos 
interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Assim, o entendiment consagrado na Súmula 232/ST} incidiria não somente 
quando a Fazenda Pública fosse parte no processo, mas também quando o Ministério 
Público fosse autor da ação civil pública. Tal solução, como já mencionado, tem o incon
veniente de esbarrar no argumento da ausência de recursos públicos disponíveis, da ne
cessidade de alteração legislativa ou da inclusão de verbas no próximo orçamento. Com 
isto, dificulta-se a realização da perícia e, ao fim, não se contribui para a maior celeridade 
da prestação jurisdicional. 

Outro desdobramento da posição conciliadora é o não adiantamento de honorários 
quando o perito aceita receber somente ao final. Esta solução é possível, mas depende 
do consentimento do perito e, geralmente, envolve as perícias de menor complexidade, 
as quais não dependem de gastos financeiros. Logo, tal solução é incerta e terá alcance 
reduzido nos processos coletivos que envolvam questões técnicas complicadas ou que 
demandem antecipação de recursos. 

Por fim, para evitar que o Ministério Público tenha que arcar com a antecipação 
dos honorários periciais, podem ser elaborados pareceres técnicos por profissionais (v.g., 
médicos, engenheiros, contadores etc.) que sejam servidores do Ministério Público. Tal 
solução é ideal para elucidar questões técnicas pertinentes aos procedimentos prepa
ratórios e aos inquéritos civis. Podem também gerar a dispensa da prova pericial, com 
fundamento no artigo 427 do Código de Processo Civil. No entanto, não exime a reali
zação da perícia, quando os pareceres técnicos forem impugnados, exigindo o trabalho 
de terceiro imparcial, escolhido pelo juiz (art. 145/CPC) . Além disso, demandam a maior 
profissionalização dos Ministérios Públicos, com a previsão de recursos orçamentários 
compatíveis com a contratação de outros profissionais. 

Conclusão objetiva 

A máxima efetivação da tutela coletiva passa pela uniformização jurisprudencial 
da interpretação do artigo 18 da Lei 7.347/85, bem como pela existência de legislação 
adequada a mais atuante participação do Ministério Público, como legítimo defensor 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. A exigência de antecipação das des
pesas periciais pelo Ministério Público não pode ser um obstáculo ao acesso à justiça 
nem comprometer a plena atuação institucional na garantia e na promoção dos direitos 
fundamentais. 
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STJ - RMS 30812/Sp, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado 
em 04/03/2010, DJe 18/03/2010. 
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Inversão do ônus da prova na ação civil pública 

por improbidade administrativa - Hipótese de 
aplicação do artigo 9º, inc. VII, da Lei 8.249/92 

Eduardo Augusto Salomão Cambi* 

Exposição ou justificativa: 
Deve-se partir da premissa que a ação de improbidade é espécie do gênero ação 

civil pública. Assim, está sujeita às regras e aos princípios que compõe o sistema único do 
processo coletivo, composto, dentre outras, pelas Leis 7.347/85 e 8.078/90 (CDq. 

Os atos de improbidade administrativa, pela Lei 8.492/92, podem ser de três es
pécies: a) aqueles que importam em enriquecimento ilícito (art. 9º); b) os que causam 
prejuízo ao Erário (art. 10); c) os que atentam contra os princípios da Administração 
Pública (art. 11). 

Via de regra, o ônus da prova quanto a prática dos atos de improbidade administra
tiva recaem sobre o demandante (Ministério Público ou pessoa jurídica interessada; art. 
17, caput). 

Entretanto, não deve ser excluída a possibilidade de se inverter o ônus da prova, 
diante das circunstâncias do caso concreto, quando for mais fácil para o demandado evi
denciar a prática do ato de improbidade administrativa, aplicando-se a teoria da inversão 
dinâmica do ônus da prova. Afinal, a ação civil pública de improbidade administrativa 
visa a proteção do patrimônio público e a correta aplicação dos princípios da Administra
ção Pública. Não pode ser equiparada a uma ação individual, de caráter privado, sujeita 
a regra estática da distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 333 do Código de 
Processo Civil. 

O artigo 5º, inc. XXXv, da Constituição Federal assegura o direito fundamental à 
tutela jurisdicional adequada, o que implica a necessidade de técnicas processuais capa
zes de possibilitar a realização dos direitos materiais l . 

* Promotor de Justiça de Castro-PR - P Promotoria de Justiça. Áreas Cível e Especializadas 
Cfr. Eduardo Cambio Neoconsritucionalismo e neoprocessualismo. Direiros fundamentais, políticas públicas e protago
nismo judiciário. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 218-225. 
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A inversão do ônus da prova, nas ações de improbidade administrativa, devem 
ocorrer por decisão judicial fundamentada (ope judieis), após analisar as circunstâncias 
da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, se concluir que a parte contrária está 
em melhores condições de produzir a prova. Tal inversão não poderá ocorrer somente na 
sentença, para não supreender as partes, prejudicando o exercício da garantia constitu
cional do contraditório e dando margem ao cerceamento de defesa, capaz de prejudicar 
a justa solução do processo. 

Tome-se como exemplo de possibilidade de inversão do ônus da prova, o ato de 
improbidade administrativa que importa em enriquecimento ilícito, descrito no artigo 
9º, inc. VII, da Lei 8.492/92. Por este dispositivo legal, constitui ato de improbidade ad
ministrativa, importando em enriquecimento ilícito, "adquirir, para si ou para outrem, no 
exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer natureza cujo valor 
seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público". 

Havendo nexo de incompatibilidade entre o patrimônio e a renda auferida no exercí
cio do mandato, cargo, emprego ou função pública, constatada pela variação patrimonial 
injustificada, o desvio de finalidade no dever de probidade administrativa e o enrique
cimento ilícito são presumidos (art. 9º, inc. VII, da Lei 8.249/92), o que impõe o dever 
de o agente público comprovar a origem de seu patrimôni02• Assim sendo, é possível a 
inversão do ônus da prova, mesmo porque é dever do agente público informar a declara
ção de bens e valores que compõem o seu patrimônio, conforme exigência do artigo 13 
da Lei 8.249/92. 

Pelo artigo 13 da Lei 8.429/92, a posse e o exercício do agente público ficam condi
cionados à apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 
privado, bem como do cônjuge ou companheiro, dos filhos e das demais pessoas que 
vivam sob a dependência econômica do declarante. A obrigatoriedade da apresentação 
da declaração de bens não viola o direito fundamental à privacidade, pois o exercício de 
função pública decorre de escolha pessoal da qual surge o dever de submissão ao controle 
dos agentes de fiscalização e dos cidadãos. Quem escolhe ter vida pública renuncia à 
parcela da sua intimidade, para possibilitar o acesso das informações de seu patrimônio e 
de familiares próximos, indispensável para analisar se o crescimento patrimonial é com

patóvel com os vencimentos do cargo que ocupa3• A extensão da obrigatoriedade da 
apresentação da declaração de bens aos cônjuges, conviventes ou quaisquer pessoas que 
vivam, sob a dependência econômica do agente público é prevenir a possibilidade fraude 
na declaração, com a transferência de patrimônio ou a aquisição de bens em nome de 
parentes, com o objetivo de ocultar o patrimônio pessoa do agente público e até esconder 
os adquiridos com recursos de origem ilícita. O direito à informação está previsto no ar
tigo 5º, inc. XIV ("é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

2 Cfr. Luiz Fabião Guasque. A responsabilidade da lei de enriquecimento ilícito. Revista dos Tribunais, vol. 712, 
fev./1995, pág. 359. 

3 Cfr. Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz. Comentários à lei de improbidade administrativa. Lei 8.429, de 02 de jun/lO 
de 1992. São Paulo: RT, 2010. Pág. 205 . 
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quando necessário ao exercício funcional") e XXXIII ("todos têm direito a receber dos órgãos 
públicos informações de interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que .serão prestadas 
na forma da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja seja impres
cindível à segurança da sociedade e do Estado")4, ambos da Constituição Federal. Todavia, 

tal declaração não implica acesso público, amplo e irrestrito de seu conteúdo. Para que o 

cidadão possa ter acesso ao conteúdo das informações do agente público, é indispensável 

que motive a sua solicitação. Afinal, a Constituição Federal não instituiu o sistema de 

open file administrativo (direito ao arquivo aberto) e o artigo 2º da Lei 9.051/955 impõe 

aos peticionários a indicação dos fins e das razões do pedid06• O artigo 13, par. 4º, da Lei 

8.249/92 afirma que o declarante, a seu critério, pode entregar cópia da declaração anual 

de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do 

Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza. Bastava a exigência de forneci

mento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, uma vez que é bem detàlhada, 

já está padronizada, e a manipulação dessas informações é menor, o que gera segurança 

e maior possibilidade de controle. Conforme já salientado, o objetivo do artigo 13 da Lei 

8.249/92 é fiscalizar a evolução patrimonial do agente público e de seus familiares. Por 

isto, a obrigatoriedade da apresentação da declaração de bens deve ser anual e é mantida, 

quando o agente público deixa o cargo, pois somente desta forma é possível fiscalizar o 

eventual acréscimo patrimonial e a compatibilidade com os vencimentos percebidos em 

razão do cargo exercido. O artigo 19, par. 3º, da Lei 8.249/92 pune com demissão o agente 

público que se recusa a prestar declaração de bens ou que presta declaração falsa. Ora, 

tal punição é proporcional a que seria aplicada, caso o agente público não entregasse a 

declaração de bens antes de assumir o cargo, uma vez que não poderia assumi-lo, se não 

apresentasse a referida declaração. Portanto, a não entrega da declaração gera a presun

ção de variação patrimonial incompatível com os vencimentos declarados. Tratando-se 

de servidores do Executivo Federal, a não apresentação anual da declaração de bens 

enseja a instauração de processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 5º do 

Decreto 5.483/2005. 
A técnica da inversão do ônus da prova, nas ações de improbidade administrativa, 

visa tutelar o modelo republicano, a ética na gestão pública e o direito fundamental ao 

governo honest07• 

4 Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei 11.111/2005 e pelo Decreto 5.301/2004. 
5 "Nos requerimentos que objetivam a obtenção das certidões a que se refere esm lei (isto é, para a defesa de direitos e escla

recimentos de situações), deverão os interessados fazer consmr esclarecimentos relativos aos fins e razões do pedido". 
6 Cfr. Luana Pedrosa de Figueiredo Cruz. Comentários à lei de improbidade administrativa. Lei 8.429, de 02 de junho 

de 1992. São Paulo: RT, 2010. Pág. 206. 
7 "Sabemos todos que o cidadão tem o direito de exigir que o Estado seja dirigido por administradores integros, por 

legisladores probos e por juízes incomtpríveis, que desempenhem as suas funções com toml respeito aos postulados ético
-jurfdicos que condicionam o exercício legítimo da arividade pública. O direito ao governo honesto - nunca demasiado 
reconhecê-lo - traduz uma prerrogativa insuprimível da cidadania. O sisrema democrárico e o modelo republicano 
não admitem, nem podem tolerar a existência de regimes de governo sem a correspondente noção de fiscalização e de 
responsabilidade"(STF - MC em MS 24.458-DF - reI. Celso de Mello). 
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A história brasileira recente é marcada por diversos escândalos, envolvendo 
práticas altamente suspeitas de caracterização de atos de improbidade administrati
va. Conforme notícias publicadas no Jornal Folha de São Paulo, o ex-ministro-chefe 
da Casa Civil, Antonio Palocci, teve um aumento de patrimônio de 20 vezes entre 
2006 e 2010, quando ele era deputado federal, eleito pelo PT de São Paulos. Pela re
portagem publicada no dia 15 de maio de 2011, Antonio Palocci, neste período, teria 
comprado um parta menta de luxo, em um prédio nos Jardins, bairro nobre de São 
Paulo, por R$ 6,6 milhões, que foi registrado em nome de uma empresa de Palocci 
em novembro de 2010. Ainda, no mesmo período, Palocci comprou um escritório 
na cidade por R$ 882 mil, que também foi registrado em nome de uma empresa na 
qual Palocci possui 99,9% do capital. Todavia, em 2006, quando se elegeu deputado 
federal, Antônio Palocci decla'róu à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 375 mil, 
em valores corrigidos pela inflação. Nos quatro anos como deputado, ele recebeu um 
pouco menos de um R$ 1 milhão em salários, montante inferior ao preço pago pelo 
escritório e pelo apartamento de quatro suítes. Por outro lado, Antonio Palocci afirmou 
que a evolução patrimonial decorreu de atividades de consultoria econômico-financeira 
realizadas, para clientes da iniciativa privada, por sua empresa. Entretanto, alegando sigi
lo comercial ("cláusula de confidencialidade"), não divulgou quais serviços foram prestados 
nem que clientes foram beneficiados pelas atividades de assessoria. 

Situações como esta, infelizmente, ainda são corriqueiras no Brasil, a exigir a 
construção de técnicas processuais adequadas à promoção do interesse público. O 
direito processual civil não pode ignorar a realidade brasileira, servindo a inversão do 
ônus da prova, para ensejar a melhor aplicação do artigo 9º, inc. VII, da Lei 8.492/92, 
bem como para que o demandado em ação de improbidade administrativa - cuja 
petição inicial deve ser acompanhada de documentos e de indícios suficientes da 
existência do ato de improbidade administrativa (art. 17, par. 6º, da Lei 8.492/92) 
- tenha o ônus de demon trar que seus atos não causaram prejuízo ao Erário ou aos 
princípios da administração pública. 

Pelo princípio constitucional da impessoalidade (art. 37, caput, CF), o agente públi
co não pode ignorar o seu dever de lealdade para com as instituições públicas. A Admi
nistração exerce função pública, devendo os seus órgãos e seus agentes atuar com respei
to ao princípio da impessoalidade. Logo, o servidor público deve buscar, exclusivamente, 
perseguir o interesse público, não desviando a função pública para a satisfação de interes
ses pessoais ou de terceiros, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal. 

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 763.941-MG9, apesar de 
ter resolvido o caso pela prescrição, em ação de improbidade administrativa, baseada em 
prejuízos ao Erário, indiretamente, censurou o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas 
Geral que julgou procedente a ação, limitando-se a considerar suficiente à comprovação 

8 h ttp:Ug 1. globo.com/poli tica/noticia/lO 11 /05 /palocci -tem-pa trimonio-mul tiplicado- 20-vezes-e -oposicao
-quer-explicacao.html. Acesso em 20.07.2011. 

9 Cfr. ReI. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2007, DJ 30/08/2007, p. 216. 
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da ilicitude (isto é, desembolso autorizado pelo réu sem prévio empenho ou licitação, 
em total desrespeito à regular gestão da coisa pública), sem ter ficado demonstrada a 
existência do dano. Concluiu que o artigo 333, inc. l, resta violado nas hipóteses em que 
a ação de improbidade por dano ao erário impõe ao réu o ônus de comprovar que não 
houve prejuízo, com ilegal inversão do onus probandi. No entanto, também concluiu que 
a solução judicial levou em consideração a análise da prova técnica, a qual não poderia 
ser reexaminada pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da Súmula 07/ST] (impossi
bilidade de cabimento de recurso especial para simples reexame de prova). 

Tal decisão, além de ser contraditória, não serve como parâmetro para inviabilizar 
a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações civis públicas de improbidade 
administrativa. Afinal, no REsp. 763.941-MG, o Superior Tribunal de Justiça resolveu o 
processo, com julgamento de mérito, em razão da prescrição, não fazendo maiores con
siderações sobre a distribuição do ônus da prova na ação civil pública por improbidade 
administrativa. 

Ao contrário, é responsabilidade da doutrina desenvolver teses capazes ao aperfeiçoa
mento da jurisprudência e da legislação brasileiras, a fim de que a improbidade administrativa 
seja levada a sério, para que a república seja respeitada e todas as espécies de corrupção sejam 
exemplarmente punidas. O respeito as leis e as decisões judiciais passa por uma profunda mu
dança cultural, cujo exemplo deve ser dado a partir dos agentes públicos. 

Conclusão objetiva 

O direito fundamental à tutela jurisdicional adequada (art. 5º, inc. XXXv, CF), in
terpretado juntamente com a regra contida no artigo 13 da Lei 8.429/92, permite, mesmo 
de lege lata, a inversão do ônus da prova, na ação civil pública por improbidade adminis
trativa, na hipótese do artigo 9º, inc. VII, da Lei 8.492/92, desde que o Ministério Público 
demonstre nexo de incompatibilidade entre o patrimônio e a renda auferida no exercício 
do mandato, cargo, emprego ou função pública, constatada pela variação patrimonial 
injustificada. 
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1. Síntese dogmática 

Reparação Civil Ex Delicto e 

Ministério Público Social 

Eduardo Diniz Neto* 

Este despretensioso trabalho visa - não mais que numa conjectura propedêutica, 
através de uma abordagem panorâmica acerca dos dispositivos legais atinentes à actio 
civilis ex delicto em seus contornos atuais, porém sob uma perspectiva reformista iminen
te, ainda que não radical, de lege ferenda , até alcançar o aspecto pontual da legitimação 
extraordinária do Ministério Público quando no pólo ativo figurar vítima hipossuficiente 
(ou seu representante) -, lançar à reflexão, como prognóstico de atuação dialógica e 
interativa de diversos órgãos de execução do Parquet - nomeadamente Promotorias de 
Inquéritos Policiais e Promotorias das Comunidades, a par das Promotorias de Defesa dos 
Direitos e Garantias Constitucionais -, esta forma de, na busca de um verdadeiro Minis
tério Público Social também no âmbito de sua função mais tradicional, que é a criminal, 
atender a uma evidente demanda reprimida e atribuir concretude a esse seu pontual 
mister constitucional de defesa dos direitos individuais dos menos favorecidos, vítimas da 
criminalidade, como protagonista que é, e sempre será, na efetivação de uma sociedade 
mais justa e solidária. 

2. Fundamentação 

2.1. Conceito 

A ação civil ex delicto é a ação proposta pelo ofendido, seu representante legal ou 
seus herdeiros, no juízo civil, visando à satisfação do dano decorrente de um delito. Inse
re-se no contexto do dever de indenizar o ato ilícito no domínio do Direito Civil (Arts. 
186, 187 e 927 do Código Civil), porém com a peculiaridade de ter como causa petendi 
o injusto penal. O dever de indenizar, contudo, pressupõe a produção de efetivo dano, 
material ou moral, ambos ressarcíveis isolada ou cumulativamente (Súmula 37 do STJ). 
Há, assim, delitos que originam unicamente consequências jurídico-penais - aplicação de 

* Promotor de Justiça no Estado do Paraná, titular da 19.ª Promotoria de Justiça da Comarca de Entrância Final 
de Londrina-PR. 
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pena ou de medida de segurança -, porquanto não causam qualquer prejuízo a outrem, 
como, v.g., o porte ilegal de arma de fogo e outros crimes de perigo. O Código de Processo 
Penal regula a execução civil da sentença penal condenatória transitada em julgado (Art. 
63) e a ação civil por ato ilícito penal (Art. 64 e ss.), instrumentos que são complemen
tados por medidas assecuratórias como o seqüestro (Art. 125), a hipoteca legal (Art. 
134), o arresto (Art. 137) e a busca domiciliar (Art. 240), tendentes a materializar o 
efeito secundário extrapenal genérico e automático da condenação, que é "tornar certa a 
obrigação de indenizar o dano causado pelo crime" (Art. 91, I, CP). 

O Projeto de Lei n.º 7. 222/2006 altera as regras da actio civilis ex delicto, contem
plando a possibilidade de serem promovidas a apuração e a reparação do dano decorrente 
de infração penal no próprio juízo penal, porém mantém seus principais fundamentos, 
tais como contemplados no atual Código de Processo Penal, nomeadamente quanto ao 
objeto e à legitimidade ativa, e, nos desdobramentos deste último aspecto, a questão pon
tual da substituição processual pelo Ministério Público quando o pólo ativo da deman
da civil for hipossuficiente (vítima ou seu representante legal), ainda que, criticamente, 
possa transparecer, do novel texto legaF, que propenda ela a ser residual face à atuação 
funcional da Defensoria Pública, o que é, desde logo, injustificável. 

2.2. Objeto 

A ampla satisfação do dano produzido pelo injusto penal no âmbito civil compor
ta, além da devolução da própria coisa ou restituição (Art. 952 e parágrafo único do 
Código Civil); o pagamento do seu equivalente em dinheiro (ressarcimento), que pode 

ainda abranger os lucros cessantes, frutos, etc.; e a reparação de prejuízos que não são 
passíveis de quantificação e de reflexos patrimoniais, operando-se a satisfação autônoma 
e independente do dano moral, que passou a ser contemplado como direito individual 
pela Constituição Federal de 1988 (Art. 5. º, V e X) e, com o advento do novo Código 
Civil, a merecer referência expressa em seus artigos 186 e 927. Na primeira modalida
de (restituição), em que a lesão ao bem jurídico dá-se tão-somente com a privação de 
determinado objeto (alguns delitos patrimoniais, v.g.), tem-se a mais simples e completa 
satisfação do dano, muitas vezes até mesmo sem a necessidade de propositura da actio 
civilis, implementando-se no próprio juízo criminal, como no caso da devolução de coisa 
alheia móvel apropriada indevidamente, quando não há dúvida quanto à titularidade do 
domínio, não é ela destruída parcialmente e sua privação temporária não gerou outros 
prej uízos (lucros cessantes), nos termos dos Arts. 119 e 120 do Código de Processo Penal. 
A propósito, nessa mesma seara, a Justiça Criminal dispõe de vários outros mecanismos 

2 Na concepção do Projeto, o Art. 68 do CPP passa a ter a seguinte redação: "Se o titular do direito 'a reparação 
for pobre (art. 32, §§ 1º e 2º), a execução da sentença condenatória (art. 63, §§ 1º a 8º), ou a ação civil (art. 64, 
§§ lº e 2º ) deverão ser promovidas a seu requerimento, pelo Ministério Público, onde não houver defensoria 
pública. Parágrafo único. A reparação do dano poderá ser intentada por entidades, associações e órgãos da 
Administração Pública, direta ou indireta, especificamente destinados à defesa dos interesses dos ofendidos". 
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legais que buscam incentivar, sempre que possível, a reparação do dano à vítima, a quem 

lhe representar ou suceder, trazendo benesses ao agente que assim o fizer, a exemplo da 

diminuição de pena no caso de arrependimento posterior (Art. 16, CP) e da circunstân

cia legal do Art. 65, IlI, b, CP; de requisito para a concessão de benefícios como a sus

pensão condicional da pena (Art. 78, parágrafo 2.º, CP), do livramento condicional (Art. 

83, IV; CP), da reabilitação (Art. 94, IlI) e da suspensão condicional do processo (Art. 

89, parágrafo 1., l, Lei n.º 9.099/1995); da extinção de punibilidade no peculato culposo 

(Art. 312, parágrafo 3.º, CP), etc .. 

2.3. Jurisdição civil e jurisdição criminal 

o Art. 935 do Código Civil estabelece que lia responsabilidade civil é independente 

da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem 

seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal". Assim, 

sem embargo de nosso legislador evidentemente privilegiar a separação entre a jurisdição 

civil e a criminal no que toca aos respectivos pedidos de reparação civil e de condenação 

penal (Sistema da separação ou da independência), a partir da possibilidade, ou não, de o 

ofendido cumular à pretensão punitiva (de natureza penal) a pretensão reparatória (de 

natureza civil), adota uma forma mitigada de independência entre ambas, na medida em 

que, quando o ato ilícito configurar um injusto penal (crime ou contravenção), admite, 

naquele dispositivo, alguns efeitos da coisa julgada penal no âmbito civil (efeitos transcenden

tes). Além disso, o Código de Processo Penal (Art. 63) prevê que a sentença penal condenató

ria com trânsito em julgado é exeqüível na jurisdição civil, onde apenas se discutirá o quantum 
debeatur (quanto é devido) ; e a possibilidade de suspensão da ação civil até o julgamento 

definitivo da ação penal (Art. 64, parágrafo único). Contrapõe-se, nesse palmilhar, o Sistema 

pátrio, aos Sistemas da livre escolha (o interessado tanto pode propor a ação civil na jurisdição 

civil, como pleitear o ressarcimento na jurisdição penal, no próprio processo penal), da confu
são (as duas pretensões deduzidas num só pedido, em uma única ação) e da solidariedade (as 

duas pretensões deduzidas num mesmo processo, mas em pedidos distintos), muito embora 

já se esboce, em diplomas legais esparsos, a tendência de que, em um mesmo processo na 

esfera penal, em que há a condenação, também se estabeleça a indenização civil à vítima ou 

outras medidas de igual natureza, como, V.g., na Lei n.º 9.099/1995 (Arts. 74 e 75), na Lei n.º 

9.503/1997 (Art. 297) e na Lei n.º 11.340/06 (Art. 14, caput, e Art. 22). 

2.4. Sentença condenatória como título executivo 

o Código Penal prevê, como um dos efeitos da condenação, tornar certa a obriga

ção de indenizar o dano causado pelo crime (Art. 91, I, CPV Da sentença condenatória 

3 Há, no Código Civil, dispositivos específicos que norteiam a quantificação da reparação do dano relativo a 
alguns delitos, nomeadamente para o homicídio (Art. 948) ; lesões corporais (Arts . 949 e 950); crimes culposos 
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proferida em relação a uma contravenção penal advêm os mesmos efeitos civis, por força 

do que dispõe o Art. l.Q da Lei de Contravenções Penais, segundo o qual se aplicam, 

no caso, as regras do Código Penal sempre que aquele diploma não dispuser de modo 

diverso. Os Códigos de Processo Civil e de Processo Penal, conforme o sistema da in

dependência mitigada já analisado, a instrumentalizar o dispositivo de direito material, 

conferem à sentença condenatória definitiva na esfera criminal a natureza de título exe

cutivo perante o juízo cível (Art. 475-N, lI, do CPC; e Art. 63 do CPP) . Na execução 

civil, portanto, não mais se discutirá o an debeatur (se é devido) , que é certo; mas sim o 

quantum debeatur (o que é devido), que é ilíqüido, para o que se deve proceder, previa

mente, à liquidação (por artigos ou por arbitramento) da sentença penal condenatória, 

nos termos da legislação processual civil4• O instrumento formal do título executório é 

a carta de sentença extraída dos autos originais do juízo criminal, que deverá conter: a) 

autuação; b) denúncia ou queixa; c) certidão de que transitou em julgado a sentença 

condenatória; e) assinaturas do Juiz e do escrivão (TOURINHO FILHO, 2003, p. 215). 

Quanto à legitimidade passiva, num primeiro momento, não há dúvida de que a 

execução da sentença recai sobre o condenado, pois foi ele parte no processo penal e 

causou diretamente o dano, havendo solidariedade passiva no caso de condenação em 

concurso de pessoas (Art. 29, CP), em obediência ao princípio res inter alias judicata aliis 

neque prodesse neque nocet patest (quem não foi parte na relação processual não é prejudi

cado ou beneficiado pela coisa julgada). No que respeita a terceiros responsáveis civis que 

não figuraram no "devido processo" penal (Arts. 932, 933 e 934), a despeito de divergên

cias doutrinárias, prepondera o entendimento de que é indispensável que o interessado 

contra eles proponha a ação ordinária civil (NUCCI, 2008, p. 187), quais sejam: I - os 

pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o 

tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III 

- o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do 

trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas 

ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos 

seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado 

nos produtos do crime, até a concorrente quantia (Art. 932, CC). 

A sentença condenatória com trânsito em julgado, a que sobrevenha sentença ter

minativa de mérito declaratória da extinção da punibilidade, não é desconstituída como 

cometidos no exercício de atividades profissionais, como a dos médicos, cirurgiões, farmacêuticos e dentistas 
(Art. 951); crimes contra o patrimônio (Art. 952, parágrafo único); crimes contra o a honra (Art. 953), salvo 
quando cometidos pela imprensa; e crime de cárcere privado (Art. 954, parágrafo único). 

4 O Código Civil privilegia, tendencialmente, a facu ldade de a vítima aguardar o trânsito em julgado da sentença 
condenatória penal para só a posteriori promover sua execução civil, uma vez que, no Art. 200, elide a prescri
ção da pretensão cível que decorrer de fato que deva ser apurado no juízo criminal enquanto não for proferida 
a respectiva sentença definitiva pelo juízo penal. 
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título executivo e, portanto, continua a autorizar o ressarcimento do dano no juízo cível, 

como, v.g., no caso de prescrição da pretensão executória5. 

A sentença condenatória penal estrangeira pode ser executada no Brasil quando a 

aplicação da lei brasileira produz, na espécie, as mesmas conseqüências, devendo, para 

tanto, ser homologada pelo STF (Art. 7.º, l, do CP; e Art. 783 e ss., do CPP). 

Conquanto se tenha consagrado, pela Súmula 18 do STJ, a natureza meramente de

claratória da sentença concessiva do perdão judicial (sem qualquer efeito condenatório), há 

aqueles que ainda equiparam esta decisão à condenação, de modo que, transitada em julga

do, configura título executivo no cível a fundamentar a pretensão reparatória do ofendido. 

2.5. Competência 

A competência civil para a liquidação e a execução da sentença penal condenatória 

rege-se pelas normas processuais civis, desvinculada, portanto, do foro onde se processou 

o feito criminal original, nos termos do Art. 475-P, 1Il, do CPC, podendo, assim, coincidir, 

ou não, com o do local do fato, à eleição da vítima do delito, seu representante legal ou 

herdeiros (Art. 94, c/c. o Art. 100, parágrafo único, do CPC). 

2.6. Ação civil para ressarcimento do dano 

Em decorrência da independência entre a responsabilidade civil e a responsabilida

de criminal (Art. 935 do CC; e Art. 64, caput, do CPP), não há impedimento - caso haja 

pendência de sentença penal condenatória transitada em julgado -, de propositura de 

ação civil autônoma no juízo competente para a reparação do dano causado pelo autor 

do delito ou da contravenção, pois estes estão inseridos no amplo conceito do ato ilícito 

civil indenizável (Arts . 186, 187 e 927 do Código Civil). Trata-se, agora, de ação civil de 

conhecimento, onde se discutirá tanto o an debeatur (incerto), como o quantum debeatur 

(ilíquido), podendo assumir o procedimento ordinário ou o sumaríssimo (Art. 275, lI, g, 

do CPC). A competência é fixada conforme a legislação processual civil, desvinculada, 

portanto, do foro onde se processa ou deveria se processar o feito criminal original, po

dendo, assim, coincidir, ou não, com o do local do fato, à eleição de qualquer dos legi

timados ativos, vale dizer, da vítima, seu representante legal ou herdeiros (Art. 94, c/c. 

o Art. 100, parágrafo único, do CPC). Quanto à legitimação passiva, idênticas, aqui, as 

considerações acerca da execução civil da sentença condenatória penal, notadamente a 

possibilidade de figurarem como requeridos terceiros civilmente responsáveis pelos atos 

5 O título executório da sentença condenatória fica desconstituído com a absolvição em sede de revisão crimi
nal, a prejudicar a instauração ou prosseguimento da execução civil. 
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do autor do delito (Art. 932 do CC)6. De igual sorte, as regras genéricas' e específicas para 
a quantificação dos danos materiais e morais7, objeto da ação, já abordadas. 

2.7. Suspensão da ação civil 

o parágrafo único do Art. 64 do cpp estabelece que "intentada a ação penal, o juiz 
da ação civil poderá suspender o curso desta, até o julgamento definitivo daquela". A tra
mitarem, paralelamente, a ação penal e a ação ordinária civil para reparação do dano, e a 
fim de se evitar decisões divergentes, contraditórias, é facultado ao juiz suspender o curso 
desta última, obviamente quando o ressarcimento depender da existência do delito, até 
a decisão definitiva na esfera penaL Muito embora o texto legal trate -a como faculdade, 
há aqueles que defendem a obrigatoriedade da suspensão, embasados na determinação do 
Art. 265, IV, a, do CPC, segundo a qual é medida cogente, pois o juízo do mérito no cível 
depende de "julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou inexistência 
da relação jurídica, que constitua objeto principal de outro processo pendente". Esse 
fundamento, no entanto, cede ante a regra do parágrafo 5.Q do mesmo dispositivo (Art. 
265, do CPC), que impõe a retomada do curso da ação depois de, no máximo, um ano de 
suspensão, e não até o julgamento definitivo do outro processo pendente. 

2.8. Sentença absolutória por excludente da ilicitude 

A sinalizar, uma vez mais, a independência mitigada entre a responsabilidade civil 
e a responsabilidade criminal, o Art. 65 do CPP, em consonância com o Art. 188 do CC, 
dispõe que não mais se poderá discutir na esfera cível a existência, no fato, de uma causa 
excludente da ilicitude, dentre aquelas enumeradas, ainda que não taxativamente, no 
Art. 23 do CP - estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever 
legal e exercício regular de direito -, dado o caráter unívoco da antijuridicidade, desde 
que reconhecida em sentença absolutória penal transitada em julgado. 

Em se tratando de estado de necessidade, entretanto, nem sempre se exclui a obri
gação de reparar o dano, devendo-se distinguir entre a ilicitude (objetiva) do fato e a 
responsabilidade (subjetiva) do autor do fato ou de terceiro. No caso de estado de ne
cessidade agressivo, ou seja, em que para a remoção do perigo seja atingido inocente que 
não provocou a situação vulnerante, mas cuja lesão torna-se indispensável para salvar o 
agente, remanesce a obrigação de este indenizar o dano, com direito de ação regressiva 
contra o verdadeiro causador do perigo. É o que estabelece, em suma, o inciso II do Art. 
188, conjugado com os artigos 929 e 930, todos do Código Civil: "Art. 929. Se a pessoa 
lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II do art. 188, não forem culpados do perigo, 

6 Pertinentemente à responsabil idade civil de terceiros, a Súmula 341 do STF disciplina que Ué presumida a 
culpa do patrão ou comi[eme pelo aw culposo do empregado ou preposw". 

7 A respeiw do homicídio culposo, pomualmente, dispõe a Súmula 491 do STF: uÉ indenizável o acidente que 
causa a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho remunerado". 
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assistir-lhes-á direito à indenização do prejuízo que sofreram. Art. 930. No caso do inciso 
II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano 
ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. Parágrafo único. 
A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem se causou o dano (art. 188, 
inciso I)". Igual solução dá-se na hipótese de aberratio ictus (erro na execução) no con
texto de alguma outra causa de justificaçã08. 

2.9. Sentença absolutória e outras decisões que não impedem a ação 
civil 

Quando reconhecida categoricamente a inexistência material do fato pela sentença 
absolutória penal, com fundamento, portanto, no Art. 386, I, do CPp, esta faz coisa julga
da no cível, nos termos do Art. 66 do CPP e do Art. 935 do cc. Diz o Art. 935 do CC: 
''Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questio
nar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões 
se acharem decididas no juízo criminal" . Ao contrário, se não reconhecida categorica
mente a inexistência material do fato, subsiste a possibilidade de propositura de ação civil 
de conhecimento pelo mesmo fato imputado ao réu absolvido na esfera criminal, vale 
dizer, nas demais hipóteses de absolvição relacionadas no Art. 386 do Cpp, quais sejam: 
quando não houver prova da existência do fato (inc. lI); quando o fato não constituir 
infração penal (inc. UI), causa permissiva da actio civilis expressamente prevista, ademais, 
no inc. UI do Art. 67 do CPP; quando não existir prova suficiente de ter o réu concorrido 
para a infração penal (inc. IV), contexto no qual se insere, ainda, o reconhecimento ca
bal de que o réu não foi o autor da infração penal ou, efetivamente, não concorreu para 
sua prática; ocorrendo alguma causa excludente da culpabilidade, bem como alguma 
descriminante, com as ressalvas já analisadas nos comentários ao artigo anterior (inc. V); 
e não existir prova suficiente para a condenação (inc. VI). Nessas situações, não resta 
prejudicada a ação civil, uma vez que o juízo criminal não afastou a possibilidade de o fato 
constituir ilícito civil ou, com novas provas, se elucidar sua autoria . 

. Além da sentença absolutória com aqueles fundamentos, o Art. 67, I e lI, do Cpp, 
dispõe que tampouco impedirão a propositura da ação civil o despacho de arquivamento 
do inquérito ou das peças de informação e a decisão que julgar extinta a punibilidade. No 
primeiro caso, obviamente, o arquivamento somente impedirá a propositura da ação civil 
se o fundamento for a inexistência do fato ou uma excludente da ilicitude, amplamente 
considerada. Na segunda hipótese, a decisão que julga extinta a punibilidade refere-se 
apenas aos efeitos penais, e não à reparação do dano. 

8 Nas descriminantes ou justificantes putativas, por se tratar de erro escusável sobre a situação de fato e, portan
to, de erro de tipo permissivo, para muitos subsiste a responsabilidade civil pelo dano causado, a não ser que 
quem age com culpa é o real ofendido ao provocar a reação equivocada, que , assim, indiretamente se converte 
no próprio causador do dano. 

I 177 I 



Eduardo Oiniz Neto 

2.10. Ministério Público como substituto processual 

Como acentuado, a legitimidade ativa para o ressarcimento do dano causado pelo 
delito - seja através da execução da sentença penal condenatória no cível, seja por meio 
da ação civil correspondente -, recai sobre o ofendido, seu representante legal, ou seus 
herdeiros. Nos termos do Art. 68 do CPp, quando qualquer dos legitimados for pobre na 
acepção jurídica do termo (Art. 32, parágrafos 1.º e 2.º, do CPP) e não puder, por conse
guinte, custear as despesas do processo e o patrocínio de um advogado - a suplantar, por
tanto, a reparação do dano, mero interesse individual, transmudando-se em verdadeiro 
interesse social dado o auspício de restauração integral do ordenamento jurídico atingido 
pelo fato delituoso -, ao Órgão do Ministério Público é conferida legitimação ativa ex
traordinária para a execução da sentença condenatória (Art. 63 do CPP) ou para a pro
positura da ação civil (Art. 64 do CPP), agindo como substituto processual na defesa de 
direito alheio, conforme Art. 81 do CPC, conjugado com seu Art. 6.º, harmonizados ain
da, todos esses dispositivos, com a Lei Maior, em seu Art. 129, XI, que outorga ao Parquet 
a atribuição de "exercer outra funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis 
com sua finalidade", dentre elas certamente a defesa dos direitos dos hipossuficientes, 
independentemente da co-legitimação que pode vir a ser atribuída, como se esboça no 
aludido Projeto de Lei n.º 7.222/2006 (dando nova redação ao Art. 68, caput, do CPP), 
às Defensorias Públicas (Art. 134 da Constituição Federal). Esta, a propósito, é a orien
tação, há muito, sedimentada e reiterada pelo STF (REsp 58.658-MG, DJU, 11-11-1996, 
p. 43715; RE 147.776-Sp, 1.ª Turma, reI. Min. Sepúlveda Pertence, j. 19.05.1998; RE 
341.717-SP, ReI. Min. Celso de Mello, j. 10.06.2002; e RHC 88143-RJ, 2.ª Turma, reI. 
Min. Joaquim Barbosa, j. 24.04.2007). Afastada, assim, neste particular, qualquer alega
ção de inconstitucionalidade da atual redação do Art. 68 do CPp, bem como, por iguais 
fundamentos, aquela no sentido de que o Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/1994), 
através de seu Art. 1.º, I e II - ao conferir somente a advogado a postulação a qualquer 
Órgão do Poder Judiciário e as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas -, 
teria revogado o dispositivo do diploma adjetivo penal, a despeito de abalizadas opiniões 
em contrário (GRINOVER, 1994, p.5) . 

3. Conclusão 

Em conclusão, na busca da completude de um auspicioso e verdadeiro Ministério 
Público Social, também no âmbito de sua atuação funcional mais tradicional, que é o 
criminal, para a defesa dos direitos individuais dos menos favorecidos, vítimas da crimi
nalidade, a par da atuação dialógica entre seus segmentos internos quanto à reparação de 
danos a bens jurídico-penais supraindividuais, deve o Parquet organizar-se, aliando, para 
tanto, onde houver, preferencialmente, as estruturas das Promotorias de Inquéritos Poli
ciais e das Promotorias das Comunidades, a par das Promotorias de Defesa dos Direitos 
e Garantias Constitucionais, para atender a uma evidente demanda reprimida e atribuir 
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concretude a esse seu pontual mister constitucional, como protagonista que é, e sempre 
será, na efetivação de uma sociedade mais justa e solidária. 
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o racismo institucional e o papel do Ministério 
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ou por que não devemos esperar mais 45 anos 
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Introdução 

Mais de quarenta e cinco anos após a aprovação, pela Assembleia Geral da -ONU, 
em 21 de dezembro de 1965, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas 
as formas de Discriminação Racial (NAÇÕES UNIDAS, 1965); quase dez anos após a 
Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em Durban, África do Sul, em 2001, 
onde restou aprovada importante Declaração e Plano de Ação (NAÇÕES UNIDAS, 
2001); a despeito da historicamente interminável sucessão de brutais conflitos mundo 
afora e da persistência de situações de grave indignidade humana, de raiz étnico-racial, 
em que pese a pungente gênese da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948 
(NAÇÕES UNIDAS, 1948) ; continuam os sistemas regionais e internacional de direitos 

humanos conclamando aos diferentes Estados a efetiva implementação interna das dire-
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trizes, resoluções, recomendações e decisões dos fóruns e organismos internacionais, em 
prol da igualdade racial. 

A propósito, na Resolução n. 65, aprovada em 5 de abril de 2011 (NAÇÕES UNI
DAS, 2011), a Assembleia Geral da ONU ainda lamenta o lento progresso dos Estados 
na implementação das medidas previstas na Declaração e Programa de Ação aprovados 
em Durban (NAÇÕES UNIDAS, 2011, para. 16) e expressa sua preocupação com os 
significativos atrasos, pelos Estados, na apresentação dos relatórios anuais ao Comitê 
da ONU para Eliminação da Discriminação Racial (NAÇÕES UNIDAS, 2011, para. 
18). Chega a lembrar, com ênfase, que a responsabilidade básica pelo efetivo combate ao 
racismo, à discriminação racial, à xenofobia e análoga intolerância pertence aos próprios 
Estados, a quem cabe a integral e efetiva elaboração dos planos de ação (NAÇÕES UNI
DAS, 2011, para. 42) buscando a efetiva implementação dos compromissos e recomen
dações assumidos (NAÇÕE UNIDAS, 2011, para. 40). No mesmo documento, revela 
a ONU que nem mesmo foi atingida a meta, firmada em Durban, em 2001, de universal 
ratificação da Convenção aprovada pela ONU em 21 de dezembro de 1965 (NAÇÕES 
UNIDAS, 2011, para. 16). 

O artigo procurará demonstrar que, bem compreendida a dinâmica política, discur
siva e sociológica do racismo institucional brasileiro, a natureza programática do recém
-editado Estatuto brasileiro da Igualdade Racial, e sua compatibilidade não apenas com 
a Constituição brasileira de 1988, mas também com os tratados e convenções interna
cionais, as recomendações e decisões dos sistemas regional e internacional de direitos 
humanos, apresenta-se o Ministério Público brasileiro como um ator governamental pri
vilegiado na luta para a implementação, no Brasil, das decisões e recomendações interna
cionais em tema de igualdade racial. Isto porque o conjunto de atributos e prerrogativas 
que a Constituição brasileira de 1988 outorgou ao Ministério Público brasileiro (artigos 
127 a 129), permite seguramente qualificá-lo com o status de instituição nacional para a 
promoção e proteção dos direitos humanos (doravante "INDH" - "NHRI" em inglês) por 
atender a todos os requisitos e princípios estabelecidos pela ONU na Resolução 48/134 
(NAÇÕES UNIDAS, 1993) para o reconhecimento de tal qualificação. 

Registre-se, por oportuno, que a Resolução 48/134 da ONU (NAÇÕES UNIDAS, 
1993) expressamente estabelece, entre as competências e responsabilidades das "IN
OHs", "promover e assegurar a harmonização das leis, regulamentos e práticas nacionais 
aos instrumentos internacionais de direitos humanos dos quais o Estado seja parte, e sua 
efetiva implementação" (NAÇÕES UNIDAS, 1993, para. l.3.b) e "publicizar os direitos 
humanos e os esforços para combater todas as formas de discriminação, em particular a 
discriminação racial, elevando a consciência pública, especialmente por meio da infor
mação e da educação, e pela utilização de todos os órgãos de imprensa" (NAÇÕES UNI
DAS, 1993, para. 1.3.g). Para tanto, o artigo defende a adoção, pelo Ministério Público 
brasileiro, de uma postura mais "emancipatória" que punitiva em tema de promoção da 
igualdade racial (estratégia que se revela mais eficaz diante do crônico contexto brasileiro 
de racismo institucional, detalhado no artigo) , enumerando dez eixos de um possível pla-
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no de ação institucional, de promoção da igualdade racial e, por conseguinte, de defesa 
dos direitos fundamentais . Tais eixos de atuação institucional, embora especificamente 
voltados à concreta implementação do Estatuto, harmonizam-se com a já reconheci
da experiência do Ministério Público brasileiro em levar a sério a missão constitucional 
que a sociedade brasileira generosamente lhe confiou (ARANTES, 2002), ao definir no 
artigo 127 da Constituição de 1988: "O Ministério Público é instituição permanente, 
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Esta pretende 
ser a contribuição do artigo. 

1. A questão racial brasileira perante os sistemas regional e 
internacional de direitos humanos 

A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de Discrimina
ção Racial (NAÇÕES UNIDAS, 1965) foi subscrita pelo Brasil em 7 de março de 1966 
e aprovada pelo Congresso Nacional brasileiro em 21 de julho de 1967, com a edição 
do Decreto Legislativo n. 23/67, curiosamente nos primeiros anos do longo período de 
ditadura militar (1964-1985). No entanto, a declaração facultativa prevista no artigo 
14 da referida Convenção (submetendo-se o Brasil à competência do Comitê da ONU 
para receber e examinar as comunicações enviadas por indivíduos ou grupos por alega
das violações aos direitos enunciados na Convenção), somente veio a ser aprovada pelo 
Brasil em 26 de abril de 2002, com o Decreto Legislativo n. 57/2002, quiçá atendendo à 
exortação contida na Declaração de Durban (NAÇÕES UNIDAS, 2001, para. 75). Com 
a aprovação do Congresso e o depósito da declaração facultativa junto à Secretaria Geral 
da ONU em 17 de junho de 2002, a Presidência da República promulgou referida decla
ração facultativa em 12 de junho de 2003, por meio do Decreto n. 4783/2003. 

No sistema interamericano, o Brasil aderiu, em 1992, à Convenção Interamericana 
de Direitos Humanos (conhecida como "Pacto de São José, Costa Rica"), aprovada pela 
Organização dos Estados Americanos em 22 de novembro de 1969 (OEA, 1969). No 
entanto, somente em 10 de dezembro de 1998 o Brasil depositou junto à OEA declaração 
de aceitação da competência obrigatória da Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
em todos os casos relativos à interpretação ou aplicação da Convenção. O Decreto Legis
lativo n. 89/98 autorizou o depósito, mas tão-somente em 8 de novembro de 2002, com o 
decreto n. 4463/2002 a Presidência da República promulgou referida declaração. 

Nesse longo interregno, de décadas de indiferença do Brasil aos sistemas regional 
e internacional de direitos humanos (mesmo após a superação do período ditatorial), 
recusou-se o Brasil (pela demora em firmar as declarações de aceitação de competên
cia) em submeter seu sistema nacional de garantia e proteção de direitos humanos aos 
mecanismos formais de accountability dos fóruns internacionais. Em tema de promoção 
da igualdade racial, o Brasil contabilizava, até a edição da lei 12288, em 20 de julho de 
2010 (Estatuto da Igualdade Racial), apenas respostas legislativas simbólicas (ainda que 
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o simbolismo tenha lá sua importância), mais voltadas à censura e à punição, em tese, 
da discriminação racial explícita, do que a um eficaz engajamento jurídico e político da 
superação da desigualdade racial. Aqui podem ser citadas a Lei n. 1390, de 1951, a cha
mada "Lei Afonso Arinos", a própria previsão constitucional do racismo como crime ina
fiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão e a subsequente edição da Lei 7716, 
de 1989 ("Lei CAÓ", sigla ele seu autor, Deputado Federal Carlos Alberto de Oliveira), 

posteriormente modificada pela lei 9459/97. Essas deficiências formais e operacionais do 
sistema jurídico brasileiro, no que tange ao reconhecimento e combate à discriminação 
racial, já foram minudentemente apontadas pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (doravante CIDH) da OEA, ao aprovar, em 21 de outubro de 2006, o relatório 
n. 66/06, no caso Simone André Oiniz (CIDH, 2006). 

A Comissão, embora concluindo que o Estado brasileiro violara dispositivos da 
Convenção Americana de Direitos Humanos, absteve -se de encaminhar o caso à Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (dor avante CORTE IDH), por versar a denúncia 

sobre fatos ocorridos em 1997, portanto em período anterior à aceitação da competência 
contenciosa da Corte pelo Brasil (10 de dezembro de 1998). Não obstante, ao aprovar o 
relatório, a CIDH reiterou recomendações ao governo brasileiro, já lançadas quando da 
aprovação, em 28 de outubro de 2004, do relatório n. 83/04 (CIDH, 2006, para. 135) , das 
quais merecem destaque, para os propósitos do presente artigo, as recomendações de n. 
5,7,8, 10 e 11, relacionadas ao aperfeiçoamentos no sistema jurídico-penal: 

5. Realizar as modificações legislativas e administrativas necessárias para 
que a legislação anti-racismo seja efetiva, com o fim de sanar os obstáculos 
demonstrados nos parágrafos 78 e 94 do presente relatório; 
7. Adotar e instrumentalizar medidas de educação dos funcionários de 
justiça e da polícia a fim de evitar ações que impliquem discriminação nas 
investigações, no processo ou na condenação civil ou penal das denúncias 
de discriminação racial e racismo; 
8. Organizar Seminários estaduais com representantes do Poder Judiciário, 

Ministério Público e Secretarias de Segurança Pública locais com o objetivo 
de fortalecer a proteção contra a discriminação racial e o racismo; 
10. Solicitar aos governos estaduais a criação de delegacias especializadas 
na investigação de crimes de racismo e discriminação racial; 
11. Solicitar aos Ministérios Públicos Estaduais a criação de Promotorias 
Públicas Estaduais Especializadas no combate ao racismo e a discriminação 
racial; (CIDH, 2006, para. 146, incisos 5-11) 

É certo que, por força da Emenda n. 45, de 2004, a Constituição Brasileira passou a 
atribuir aos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos aprovados por 
maioria absoluta, pelas duas casas legislativa (Câmara e Senado), o status de autênticas 
emendas constitucionais (artigo 5º, § 3º da Constituição Brasileira), como já sucedeu 
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com a aprovação (pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2010) do texto e do 
protocolo facultativo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 
2007. E embora as convenções e tratados que não tenham se submetido às formalidades 
de aprovação previstas no artigo 5º, § 3º da Constituição Brasileira não adquirirem o 
status de autênticas emendas constitucionais, parece evidente que referido dispositivo 
prestigia enormemente a aplicabilidade, no âmbito interno, dos tratados e convenções 
internacionais em geral. Também é certo que, a partir da derradeira aceitação, pelo 
Brasil, da competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do 
Comitê Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, o crescente número 
de casos submetidos à análise dos referidos fóruns internacionais (e a maior sensibilidade 
política do governo brasileiro à mera possibilidade de ser acionado) terá efeito salutar 
sobre a implementação efetiva, em âmbito nacional, dos compromissos internacionais 
assumidos pelo Brasil e das consequentes decisões e recomendações dos sistemas regional 
e internacional de direitos humanos. Nesse sentido, parece acertada a tese de SANTOS 
(2007), quanto aos impactantes efeitos, no âmbito nacional, do crescente "ativismo jurí
dico transnacional". 

De fato, assim como o caso Maria da Penha (CIDH, 2001) em muito contribuiu para 
a aprovação, em 2006, da Lei 11340, novo arcabouço jurídico para tratar de questões de 
violência de gênero, certamente o caso Simone André Diniz (sobretudo pela assertiva da 
CIDH de que "o racismo institucional é um obstáculo à aplicabilidade da lei anti-racismo 
no Brasil" (CIDH, 2006, para. 84) 10 também contribuiu para a aprovação, em 2010, do 
Estatuto da Igualdade Racial (lei 12288). 

Ocorre que a causa dos direitos humanos (ai incluída a questão da igualdade racial, 
repositório de efeitos de um sem-número de outras desigualdades), é por demais crucial 
para que, nos países verdadeiramente democráticos, sua efetiva salvaguarda oscile ao 
sabor do mutante voluntarismo político, da conjuntura geopolítica internacional, dos 
vagarosos ritmos de uma litigância internacional, ou repouse tão-somente nos hercúleos 
(e não menos importantes) esforços dos ativistas e acadêmicos de direitos humanos. Daí 
identificarmos no Ministério Público Brasileiro, pelo conjunto de atributos e prerrogati
vas que lhe investiu a Constituição Brasileira de 1988, condições de atuar como autên
tica instituição nacional para a promoção e proteção de direitos humanos (INDH), ao 

10 "[§ 107] A Comissão chama a atenção do governo brasileiro que a omissão das autoridades públicas em efetuar 
diligente e adequada persecução criminal de autores de discriminação racial e racismo cria o risco de produzir 
não somente um racismo institucional, onde o Poder Judiciário é visto pela comunidade afro-descendente 
como um poder racista, como também resulta grave pelo impacto que tem sobre a sociedade na medida em 
que a impunidade estimula a prática do racismo. [§ 108] A Comissão gostaria de concluir dizendo que é de 
fu ndamental importância estimular uma consciência jurídica capaz de tornar efetivo o combate à discrimi
nação racial e ao racismo, pois o poder judiciário de um país deve ser um sistema de uso eficaz porquanto é 
ins'trumento imprescindível no controle e combate à discriminação racial e do racismo, [§ 109] Em razão do 
tratamento desigual conferido pelas autoridades brasileiras à denúncia de racismo e discriminação racial fe ita 
por Simone André Diniz, revelado r de uma prática generalizada discriminatória na análise desses crimes, a 
Comissão conclui que o Estado Brasileiro violou o artigo 24 da Convenção Americana, em face de Simone 
André Diniz. (CIOH, 2006, para. 107 a 109] 
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atender aos requisitos da resolução n. 48/134, da ONU (NAÇÕES UNIDAS, 1993). 
Com efeito, as INDHs são consideradas de fundamental importância para a implemen
tação interna do direito internacional dos direitos humanos notadamente porque, sendo 
verdadeiramente independentes do governo, podem, no interesse público, eventualmen
te acionar a jurisdição contra o próprio governo. 

Livre de contingências ou vicissitudes político-institucionais, pode o Ministério Pú
blico em muito contribuir para um eficaz sistema de acompanhamento e promoção da 
igualdade racial no Brasil. Como bem anota a ONU, na citada resolução, não obstante 
a importância da internacionalização da luta pelos direitos humanos, a sociedade brasi
leira precisa desenvolver seus próprios sistemas de monitoramento, no âmbito interno, 
dos tratados e convenções internacionais, das decisões e recomendações dos sistemas 
regionais e internacionais de direitos humanos. Necessário, contudo, que as estratégias 
de atuação institucional no enfrentamento ao racismo e na promoção da igualdade racial 
levem em consideração a dinâmica política, discursiva e sociológica do racismo institu
cional brasileiro, o que será rememorado na seção seguinte. 

2. O racismo institucional e o Estatuto da Igualdade Racial 

A edição da lei 12288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial) tem 
reacendido o debate sobre a legitimidade de o Estado tratar de modo diferenciado seus ci
dadãos ("discriminação positiva"), por conta de uma histórica e estrutural discriminação 
racial ou étnico-racial da população negra. O debate não raro adquire tons de emotivida
de, porque se trata de uma intervenção pública sobre assunto que muitos entendem deva 
ser de natureza pontual, localizada, quase que no plano das relações privadas. Alguns 
argumentam que uma postura generalizada de distinção, exclusão, restrição ou preferên
cia, baseada na cor da pele, não se coadunaria com a natureza e singularidade das raízes 
históricas da cultura brasileira, em que a miscigenação (mesmo ao tempo da escravatura) 
teria sido uma característica distintiva em relação aos processos de formação histórica de 
outras nações: ''A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância so
cial que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical; 
entre a casa-grande e a senzala (FREYRE, 2006 [1933], p. 33). 

Além disso - argumenta-se - porque raros os episódios explícitos de discriminação 
racial direta, a lei partiria de um pressuposto até mesmo ofensivo à grande maioria da po
pulação brasileira, composta por diferentes grupos raciais, que tem convivido harmonio
samente ao longo dos anos, fazendo inveja (acrescentam) a tantas outras nações e que se 
coloca publicamente como contrária a qualquer espécie de discriminação por raça. Sem 
embargo, estudos e pesquisas sobre os direitos humanos no Brasil, desenvolvidos por al
gumas das mais importantes organizações públicas e privadas, nacionais e internacionais, 
confirmam, em seus relatórios e publicações, o racismo e a discriminação racial como ele
mentos profundamente influentes na composição ideológica e no cotidiano das relações 
sociais brasileiras. A começar pela Organização das Nações Unidas (ONU), ao declarar 
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que "parte do problema racial no Brasil encontra-se na relutância das elites estabelecidas 
em reconhecer a questão racial como um problema e também na fantasia persistente de 

que o Brasil é um paraíso racial." (PNDU, 2005, p. 10). 
Em outro documento oficial da Organização das N ações Unidas, o Relator especial 

da ONU, Doudou DrENE, após visitar as Cidades de Brasília, Salvador, Recife, Rio de 
Janeiro e São Paulo, no período de 17 a 26 de outubro de 2005 , tendo se reunido com 
o então presidente Lula, com ministros de Estado, com o presidente do Senado, com 
membros do Congresso N acional, com ministros do Supremo Tribunal Federal, com inte

grantes do Ministério Público e do Poder Judiciário, com representantes de organizações 
não governamentais (ONGs), com jornalistas, com membros de diversas religiões e co
munidades, consignou no relatório oficial de sua missão: 

O Relator Especial observou que as manifestações do legado histórico do 

racismo e da discriminação racial ainda predominam por toda a socieda
de. A manifestação mais nítida é a virtual identificação da marginalização 
social, econômica e política com o mapa das comunidades discriminadas 
de índios e afro-descendentes. Isso demonstra a persistência de racismo 
e discriminação social estruturais e sistêmicas. Viajar pelo Brasil é como 
mover-se simultaneamente entre dois diferentes planetas, o da alegre mis

tura de raças nas ruas e o dos quase exclusivamente brancos corredores do 
poder político, social, econômico e midiático. (NAÇÕES UNIDAS, 2006, 
para. 63 e 64) 

Não é o propósito aqui rememorar toda uma literatura, brasileira e estrangeira, que 
aborda os aspectos psicossociais do "racismo" (vide, entre outros, CARONE e BENTO, 
2009), a evidenciar (seja de forma explícita, violenta, tosca, bruta, seja de forma sob
-reptícia, camuflada, envergonhada), a persistência das ide ias e práticas de matriz 
racial (vide, entre outros , SCHWARCZ, 1995) sobre todo o universo de tratamento 

desfavorável de indivíduos ou grupos. Frise-se, contudo, que embora mais raras as 
abertas e conscientes atitudes discriminatórias, há prá ticas racistas até em atitudes 
inconscientes ou não intencionais (fruto de uma assimilação cultural, simbólica, 
psicológica) e muitas vezes perpetradas entre os próprios integrantes de um grupo 
étnico-racial discriminado, o que pode ser explicado à luz da antológica "pedagogia 
do oprimido", de Paulo FREIRE (1987[1970]) . 

Florestan FERNANDES, pioneiro nos estudos das relações raciais, utilizou-se de 
uma expressão, desde então comumente citada, de que "o brasileiro tem preconceito de 
ter preconceito". (FERNANDES, 2008 [1965]) E ele tem toda a razão. É preciso que 
a sociedade brasileira deixe de considerar como tabu a possibilidade de agir de forma 
discriminatória, por puro preconceito (ainda que inconsciente, internalizado, naturali
zado). Esse ponto é muito importante, porque a luta contra a discriminação racial não é 
uma luta de negros contra brancos, como ideologicamente se procura veicular. Importan-
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tes formadores de opinião (que ocupam espaços generosos na mídia para expressar suas 
ideias), sabedores de que a sociedade brasileira tem "preconceito de ter preconceito", 
negam a existência do racismo (e, em conseqüência, a necessidade de políticas públicas 
para combatê-lo), reputando-o como uma injusta invenção dos negros para retirar direi
tos dos brancos. Por vezes até mesmo a Academia - especialmente a brasileira - parece 
compactuar desse truísmo, como bem salienta OlJK: 

E, por último, mas não menos importante, a maior parte dos pesquisadores 
acadêmicos vem dos mesmos grupos sociais e classes cujas elites estiveram 
no poder. Soma-se a isso o fato de eles mesmos terem nenhuma ou pouca 
experiência com o racismo, o que, portanto, acarreta em menor motiva
ção para investigar um sistema de desigualdade do qual eles próprios foram 
beneficiários. Note-se que, em muitos desses aspectos, os pesquisadores 
latino-americanos são muito diferentes dos pesquisadores dos Estados Uni
dos e da Europa: o estudo do racismo nunca foi parte da corrente predo
minante da pesquisa acadêmica. Até hoje os estudos críticos sobre racismo 
ainda têm que enfrentar a relutância acadêmica em reconhecê-los como 
um empreendimento científico relevante, e não considerá-los como "mera 
política", como chamariam muitos colegas holandeses. (DlJK, 2008, p. 14) 

Embora o conceito de raça se encontre cada vez mais desacreditado pela ciência 
(conf., entre outros, BARBUJANI, 2007), é como construção simbólica (mesmo que im
precisa) que pode e deve ser usado como referencial analítico das distinções sociocultu
rais amparadas em critérios étnico-raciais (ainda que sem nenhum fundamento científi
co). A simples negativa do conceito biológico de raça é, por si só, insuficiente para minar 
suas bases culturais, psicológicas e sociais. Como bem se expressa GUIMARÃES (1999): 

Minha postura, neste livro, coincidirá, de um modo geral, com a dos que 
defendem o uso do conceito de "raça" pelas ciências sociais. Isto porque 
acredito que seja possível construir um conceito de "raça" propriamente 
sociológico, que prescinda de qualquer fundamentação natural, objetiva 
ou biológica. Acredito, ademais, que somente uma definição nominalista 
de "raça" seja capaz de evitar o paradoxo de empregar-se de modo crítico 
(científico) uma noção cuja principal razão de ser é justificar uma ordem 
acrítica (ideológica). (GUIMARÃES, 1999, p. 22) 

Embora as convictas manifestações de discriminação racial acabem ganhando maior 
visibilidade na mídia (conquanto relativamente raras), as discriminações raciais cotidia
nas (até por quem não se reconhece como perpetrador de uma discriminação) ocorrem 
até mesmo por parte de pes oas bem-intencionadas e que se julgam solidárias, fraternas e 
humanas. Nesse sentido, técnicas de análise do discurso têm contribuído enormemente 
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para promover o que poderíamos chamar de uma "arqueologia axiológica", um desvelar, 
nas cuidadosas escavações das estruturas discursivas, dos testemunhos de um racismo 
subterrâneo e, por vezes, inconsciente. Trata-se da discriminação indireta, também cha
mada de racismo institucional: 

o conceito de racismo institucional permite uma melhor percepção acer
ca dos mecanismos de produção e reprodução das desigualdades raciais, 
inclusive no que tange às políticas públicas. Sua utilização amplia as possi
bilidades de compreensão sobre o tratamento desigual, assim como permite 
identificar um novo terreno de enfrentamento das iniqüidades no acesso e 
no atendimento de diferentes grupos raciais dentro das políticas públicas, 
abrindo novas frentes de combate ao preconceito e à discriminação, assim 
como novos instrumentos de promoção da igualdade racial. Sua abordagem 
permite com que se identifique o racismo não apenas pela sua declaração, mas 
pelas desvantagens que causa a determinados grupos, independentemente de 
sua manifestação ser consciente ou ostensiva (PNDU, 2005). Nesse sentido, o 
racismo institucional se instaura no cotidiano organizacional, inclusive na im
plementação eletiva de políticas públicas, gerando de forma ampla, mesmo que 
difusa, desigualdades e iniquidades. QACCOUD, 2008, p. 140). 

Em um texto recente (SILVA ,e SILVA, 2009) dedicamo-nos à análise do filme 
Crash (premiado com o Oscar de melhor filme em 2006), para demonstrar que, embora 
a explícita proposta do filme fosse denunciar a estupidez das ideias e práticas discrimina
tórias (tanto que, além do Oscar, o filme recebeu prêmios de entidades voltadas à defesa 
da igualdade racial), todo o filme, do início ao fim, é baseado em estereótipos acerca dos 
negros, nitidamente veiculando o pressuposto da superioridade intelectual, comporta
mental, ética, emocional dos brancos em relação aos negros (nem mesmo os personagens 
latinos ou orientais têm semelhante tratamento) . Por isso, SILVA e SILVA (2009) não 
hesitam em denominar o filme Crash como um típico exemplo de "racismo antirracista", 
apontando, um a um, os "atos falhos" da narrativa, os marcadores discursivos, de texto e 
contexto, de uma visão preconceituosa em relação à comunidade negra. 

SILVA e ROSEMBERG (2008) empreendem uma minuciosa revisão da literatura 
sobre discursos raciais na mídia brasileira (compreendida a mídia em seu sentido amplo, 
como produção cultural de massa, em diversas formas e meio, incluindo também a litera
tura, a literatura infanto-juvenil, os livros didáticos, o cinema, a imprensa, a televisão), 
no período entre 1987 e 2002, para destacar como são frequentes e explícitos tais este
reótipos de inferiorização da raça negra. E porque são freqüentes e explícitos nem sem
pre (queremos crer) se pode afirmar um propósito deliberadamente discriminatório de seus 
autores. Podem simplesmente denunciar a intemalização, a naturalização de um preconceito. 
Nessa seara, nem mesmo escampam festejados escritores brasileiros, como Jorge Amado e 
Monteiro Lobato, escaparam desses "atos falhos" (SILVA e ROSEMBERG, 2008) 
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Não pretendemos oferecer aqui uma versão suave ou exculpante do racismo (toda a 

forma de racismo é danosa, porque ou causa dor ou restringe direitos). Apenas chamamos 

a atenção para o fato de que no fundo todos nós temos uma propensão a hierarquizar 

pessoas, por diversos motivos (quer tenhamos consciência disso ou não). E como a opres

são dos afrodescendentes, notadamente nos países que sofreram o flagelo da escravidão, 

continua a se perpetuar simbolicamente nas mais diversas formas de comunicação, a dis

criminação racial se torna difusa, sub-reptícia, cotidiana. Muitas vezes quem discrimina 

não se dá conta de que restringe, exclui, sobrepuja direitos de outrem por força da inter

nalização de uma atitude preconceituosa. Não se admira, por exemplo, que os brasileiros, 

sistematicamente, quando perguntados em enquetes sobre se consideram a existência de 

racismo no Brasil, a maioria esmagadora responda afirmativamente e, quando indagados 

se se consideram racistas, a maioria esmagadora responda negativamente: 

Na recente pesquisa da Fundação Abramo (FPA), é exatamente isto que 

localizamos: a pessoas não percebem a discriminação, muito embora 89% 

reconheçam que o racismo existe. As pessoas praticam o racismo, os pre

conceitos e as discriminações, são vítimas dele, mas não o percebem em seu 

cotidiano e seu fazer histórico. (PAULA, 2005, p. 90) 

Uma especificidade do racismo no Brasil, que muito dificulta o seu combate e a 

sua "desconstrução", é exatamente o fato de que, muitas vezes, a sua prática ocorre de 

maneira velada. Desse modo, ao invés de se afirmar que certo candidato a vaga no mer

cado de trabalho está sendo preterido por ser negro, declara-se que "apesar do seu bom 

currículo, ele não tem o perfil da empresa"; "não possui a qualificação necessária"; ou 

"possui qualificação demais para as necessidades do trabalho". Kabengele MUNANGA, 

numa entrevista à Revista Forum, em 17/09/2009, cita um bom exemplo: "Um america

no racista diria: 'Não vou alugar minha casa para um negro!' O brasileiro diria: 'Olha, 

amigo, que pena! Você chegou tarde. Acabei de alugar'" (RAMOS e FARIA, 2009). E 

pode quem sabe até chamar o cidadão para entrar, tomar um café, um copo de água e se 

tornem companheiros de fu tebol, indo ao bar e ao estádio juntos. 
Embora tal procedimen to possa parecer, à primeira vista, manifestação racista me

nos cruel, logo se verifica o oposto. Primeiro, porque retira do agredido o direito básico 

de reagir, denunciando a discriminação. Segundo, porque induz a vítima a achar que 

se trata de um problema por ela própria criado. Terceiro, porque se o ofendido, mE;smo 

assim, acusar a empresa de racismo, além de dificilmente conseguir êxito numa possível 

ação judicial, expõe-se à execração moral de que se trata de pessoa "complexada", "com 
mania de perseguição", "que vê racismo em tudo", "que pretende criar um problema para 

auferir vantagens". 

Nesse contexto de racismo institucional, que se nutre de uma ideologia persistente 
e velada em sua origem, mas explícita em seus efeitos, a melhor estratégia há de ser o 
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enfrentamento dos indicadores socioeconômicos, quando o racismo institucional aparece 
bem evidenciado: 

Finalmente, o levantamento da presença das pessoas negras nos cargos 

de direção e gerência das 500 maiores empresas do país reforça todas as 

análises anteriores. Em 2003, no nível mais elevado das hierarquias dessas 

companhias, apenas 1,8% dos funcionários era negro. Na esfera interme

diária, as pessoas negras representavam 13,5% dos supervisores e, em todo 

o quadro funcional, 23,4%. Como essas organizações são as que oferecem 

maiores possibilidades de progressão na carreira, pode-se concluir que as 

mulheres e os homens negros não só têm dificuldade de acesso a cargos de 

decisão no mercado de trabalho como enfrentam obstáculos para simples

mente trabalhar nessas companhias, que freqüentemente oferecem melho

res empregos em termos de remuneração,proteção e benefícios. (PNDU 

BRASIL, s.d., p. 51). 

A propósito, a jurisprudência da Suprema Corte norte-americana (analisando se as 

leis de segregação racial violavam o principio da igualdade), no famoso caso "Brown ver
sus Conselho de Educação de Tope/w", desconstituiu a doutrina "jurídica" dos "separados, 

mas iguais" (separate, but equal). Firmada no caso Plessy versus Ferguson pelo Tribunal de 

Louisiana, a doutrina afirmava a constitucionalidade de dispositivos do serviço de trans

porte ferroviário, que mantinha a separação de lugares, para negros e brancos (desde que 

"em condições análogas"), sob pena de imposição de multa e aprisionamento aos que 

desobedecessem. A Suprema Corte norte-americana recusou-se a adotar interpretação 

analógica diante do pleito oriundo do estado de Kansas (capital Topeka) sobre a confor

mação constitucional da segregação racial em escolas públicas para brancos e negros, que 

se sustentava sob a premissa de que a escola pública oferecia condições semelhantes a 

negros e brancos, ainda que segregados. A Suprema Corte norte-americana, em histórica 

decisão de 17 de maio de 1954, considerou que "a segregação de crianças em escolas 

públicas tão-somente com base em fator racial priva as crianças dos grupos minoritários 

da igualdade de oportunidades educacionais, mesmo que as instalações físicas e outros 

fatores 'tangíveis' possam ser iguais" (EUA, SUPREMA CORTE, 1954). 

Em sentido simétrico (análogo, porém em perspectivas opostas, como em vários 

aspectos das comparações que podem ser feitas no tocante à dinâmica das relações raciais 
no Brasil e nos Estados Unidos), o racismo institucional brasileiro parece nutrir-se da 

ideologia do "juntos,mas desiguais", em que brancos e negros efetivamente convivem co

tidianamente, desde que os negros "respeitem" o lugar que imaginariamente lhes estaria 
reservado. Desrespeitado, pelo negro, nesse implícito "pacto de bom viver", a ideologia 

racista logo virá à tona com fúria, com ódio, com violência, sem qualquer "cordialidade". 

Bem por isso pesquisadores têm apontado para o fato de que é precisamente em ocasiões 

I 191 I 



EliezeT Gomes da Silva / AlmiTI!J Sena SoaTes FiUlO 

de disputa,. de wncorrência, competição (como no futebol) que 0S insultos raciais 'ou sua 
inerente ideologia). mais afloram. 

A analogia não para aí. Enquanto no· clássico precedente da Suprema Corte norte
-americana buscava-se firmar- a superioridade de um argumento moral, ético, substanti
vo (a própria segregação), quando contliaposto aI um argumento pragmático, util:üário, 
procedimental (instalações físicas e fatores "tangíveis" assegurados a brancos em negros, 
em compartimentos distintos), a ampla negação do racismo institucional no Brasil está 

a exigir a tomada de uma estratégia radical e oposta - que o Estatuto da Igualdade Ra
cial, lido com atenção, parece voltado a suportar: deve-se fugir do infindável debate de 
cunho moral (o brasileiro é ou não é racista?) - base de trabalhos como os de FREYRE 
(2006 [1933]) ou de KAMEL (2006) - para que sejam postas em discussão as evidências 
de âmbito pragmático: os indicadores socioeconômicos revelam concreta desigualdade 
entre o brasileiro branco e o brasileiro negro? Este é o foco de atenção de estudos como 
os de PAIXÃO (2003). 

Os dados levantados por PAIXÃO (fatores "tangíveis", à luz de indicadores socie
conômicos objetivos, públicos e metodologicamente orientados) desloca o improdutivo 
eixo de discussões sobre se a sociedade brasileira é racista para agenda positiva mais 
eficaz: o que fazer, em termos de políticas públicas, para que os "fatores tangíveis" de 
desigualdade, em detrimento da população negra, sejam reduzidos ou eliminados. E como 
a negação generalizada do racismo, pelos brasileiros, cria um óbice coletivo à legitima
ção das políticas de promoção da igualdade racial, são muito bem-vindos os estudos que 
pragmaticamente se voltam para os indicadores socioeconômicos, procurando inverter 
a matriz ideológica do racismo institucional: se restar demonstrado que negros e bran
cos vivem "juntos, mas em situação desigual", o embate perde muito de seu tom emotivo 
("quem disse que não gostamos dos negros, deles não nos aproximamos, não os admira
mos?") para ganhar uma dimensão mais pragmática, objetiva, voltada a ações institucio
nais práticas e objetivas. A pergunta (e a ação dela decorrente) passa a ser: o que o Brasil 
deve fazer, em termos de políticas públicas, para que a situação dos negros (pretensamen
te tão "próximos" aos brancos, no plano das subjetividades e das percepções pessoais) 
possa também se aproximar dos brancos no plano da fruição de bens, serviços e direitos 
fundamentais? Se brancos e negros sempre estiveram juntos (como proclamam FREYRE 
(2006 [1933]) e KAMEL (2006)), que doravante também se tornem iguais (como pro
clama PAIXÃO (2003)). 

Por tudo isso, pensamos que as organizações sociais de combate à discriminação e à 

desigualdade racial, bem como as instituições públicas (em especial o Ministério Público, 
em seu perfil constitucional de garante da implementação das políticas de interesse pú
blico) devem ajustar e complementar suas estratégias de combate à desigualdade racial. 
Devem velar por políticas para enfrentamento dos efeitos objetivos do racismo institu
cional (sinalizados em indicadores socioeconômicos), ao invés de tão-somente buscar a 
responsabilização dos agentes por atos de racismo violento, explícito, convicto, ainda que 
este último se trate de importante flanco de atuação e necessite, sempre, de abordagem 
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e fundamentação complexa e interdisciplinar (vide, entre outros, SANTOS, 2010 e SIL
VEIRA, 2006). 

3. Discriminação racial, caso de polícia; desigualdade racial, 
caso de política 

Os argumentos da seção anterior objetivaram demonstrar que, tendo o racismo 
diversas formas (algumas mais explícitas, outras mais sutis; umas conscientes, outras nem 
tanto; embora todas elas com efeitos devastadores na supressão de direitos), a principal 
tônica do Estatuto não há de ser o combate à discriminação explícita, mas à desigualdade 
racial em geral. Nesse aspecto, o Estatuto faz uma esclarecedora distinção: 

Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo 
ou exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais 
Desigualdade racial como "toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas públicas e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étni
ca." (Lei n. 12288 de 2010, artigo 1º). 
Portanto, o foco principal de emprego do Estatuto há de ser muito mais a 
reversão de situações sistematicamente desfavoráveis à comunidade negra 
(no acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades) do que a busca de 
autores ou culpados pelas discriminações explícitas. O Estatuto se preocupa 
mais com fatos (a serem traduzidos em dados) do que com atos (a serem tra
duzidos em processos de responsabilização civil e penal). As discriminações 
explícitas, violentas, hão de ser enfrentadas com o arcabouço normativo 
(ações penais e de responsabilidade civil), enquanto as situações de desi
gualdade hão de ser enfrentadas com a formulação e monitoramento de 
políticas de promoção da igualdade racial. 
Nesse aspecto, o Estatuto é inovador porque pretende abrir uma nova sen
da de enfrentamento da questão do racismo: ao invés de esperar que ele 
se manifeste, esforçando-se para repúmi-Io no plano individual, procura 
minorar seus efeitos difusos e coletivos, embasando a promoção de ações 
que ajudem a desconstruir a ideologia do racismo. A discriminação racial 
explícita é, portanto, um "caso de polícia". A desigualdade racial, alimentada 
pelo racismo institucional, é um "caso de política". Temos o compromisso, 
como profissionais e acadêmicos do Direito, de evitar a prevalência de uma 
estratégia discursiva que propositalmente misture os enfoques. 
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Por isso, ao contrário do que apregoam alguns de seus críticos, porque vol
tado para a efetivação de políticas públicas o Estatuto da Igualdade Racial, 
não há de ter sua legitimidade condicionada a uma prévia demonstração 
(científica, sociológica, política) de que a sociedade brasileira incorpora 
convicta e explicitamente a ideologia racista. Basta que se demonstre sua 
operação a partir dos efeitos socioeconômicos dessa possível ideologia. Tal pos
tura (que leva em conta as bases estruturais e funcionais do chamado racismo 
institucional) toma mais esclarecedoras as finalidades do Estatuto e informa 
de modo mais concreto as estratégias das organizações da sociedade civil e das 
instituições públicas no combate aos efeitos da desigualdade racial. 
O Estatuto tem como certo (e quanto a isso poucos discordarão) que a 
situação do negro no Brasil é estruturalmente muito mais desfavorável do 
que a de outros grupos étnicos, por conta de uma desvantagem cumulati
va que vai além da condição socioeconômica. Afinal, não resta dúvida de 
que há desigualdades socioeconômicas gritantes no Brasil e que brancos e 
negros preenchem números importantes de privação de bens, serviços e 
oportunidades. No entanto, se além da desvantagem socioeconômica, os 
negros possuem a desvantagem cumulativa da discriminação racial (que 
por sua vez irá intensificar os níveis de desvantagem socioeconômica - na 
medida em que a exclusão e restrição de direitos têm impacto na redução 
de oportunidades), evidencia-se uma situação de desigualdade específica, 
que merece tratamento específico: 
A sociedade brasileira está entre as mais cultural e racialmente diversas 
do mundo. As fontes de dados desagregados por raça estão melhorando e 
demonstram claramente que as atitudes discriminatórias contra as popula
ções indígena e negra persistem dentro da sociedade brasileira. Elas estão 
aparentes em vários níveis na vida política, econômica e social do país. A 
maioria das pessoas pobres é negra; os negros têm menos escolaridade e 
mais dificuldade que os brancos para converter educação em mobilidade 
social; a maioria das pessoas visadas pela polícia é negra; a população negra 
brasileira apresenta taxas mais elevadas de mortalidade infantil, níveis mais 
altos de desemprego e ganham menos para realizar o mesmo trabalho. Os 
negros também são significativamente sub-representados em todas as posi
ções de poder no Estado. Dessa forma, estão presos num círculo vicioso, em 
que a falta de voz cada vez mais alimenta a pobreza, o racismo e a impotên
cia. (PNUD BRASIL, 2005, p. 2) 

Assim, para se compreender o desenvolvimento humano da população brasileira, 
obtendo-se um retrato das condições sociais o mais fidedigno possível, impõe-se fugir 
da artimanha ideológica de combater o racismo institucional exigindo-se provas empí
ricas de sua prática e, ao invés, adotar-se a estratégia de ancorar seu combate nas pro-
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vas empíricas de seus efeitos. Assim, abandona-se um debate estéril e infindável (posto 

que fundamentado em termos morais ou afetivos) em prol de ações práticas tendo por 
norte indicadores que demonstram o quanto a raça/cor/etnia se constitui em variável 
dependente da injustiça social no Brasil e de rebaixamento dos direitos fundamentais de 
um grande parcela de sua população. A propósito, os números do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento em seu último grande relatório sobre Racismo, pobreza 
e violência no Brasil: 

A proporção de negros abaixo da linha de pobreza no total da população 
negra no Brasil vem mantendo uma tendência em torno de 50% desde 
1995. Enquanto isso, encontram-se metade, ou seja 25% de brancos abai
xo da linha da pobreza, no conjunto da população branca. Não se verifica 
nenhum avanço na diminuição dos diferenciais entre negros e brancos po
bres desde o início da década de 1980 - quando começa a série estatística 

contida no Atlas. O mesmo acontece com a proporção de negros abaixo 
da linha de indigência no total da população negra no Brasil, que também 
vem mantendo a mesma tendência desde 1995. Ou seja, em torno de 25%, 
muito superior à proporção de brancos, de cerca de 10% - como pode ser 
visto nos gráficos a seguir. (PNDU Brasil, 2005, p. 1). 

Segundo PAIXÃO (2003, p. 23), a metodologia de se utilizar o recorte étnico/ 

racial na mensuração do índice de desenvolvimento humano começou a ser utilizado 
pela ONU em 1993, quando o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) publicou o Relatório sobre Desenvolvimento Humano daquele ano. Ao con
siderar as disparidades sociais entre as populações branca, negra e hispânica dos EUA, 
verificou-se que, tomando-se por referência exclusivamente a população branca, o IDH 
dos Estados Unidos saltaria para o primeiro lugar do mundo. Tomando -se por referência, 
exclusivamente, a população negra, o IDH dos EUA cairia para o trigésimo primeiro 
lugar. (PAIXÃO, 2003, p. 23). 

No caso do Brasil, especificamente, considerando-se na aferição do IDH o recorte 
étnico/racial, verificou-se que a diferença da qualidade de vida entre as populações negra 

e branca são tamanhas que o IDH dos brancos elevaria o país para a 44ª posição e, anta
gonicamente, o IDH dos negros rebaixaria o país para a 105ª posição: 

Caso formassem uma nação à parte, os brancos, com um nível de desenvolvi

mento humano alto (acima de 0,800) , ficariam na 44ª posição no ranking do 
IDH das nações, entre Costa Rica e Kuwait, segundo o RDH global de 2002. 
A população negra, com um nível de desenvolvimento humano médio (entre 
0,500 e 0,799), teria IDH-M compatível com a 105ª posição - entre EI Salva
dor e Moldávia.A distância entre brancos e negros, portanto, seria enorme: 61 
posições no ranking do IDH mundial. (PNDU Brasil, s.d., p. 58) , 
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A despeito dessa acentuada relevância de se medir o desenvolvimento humano, 
utilizando-se também o recorte étnico/racial da população, o governo e as instituições 
públicas e privadas do Brasil sempre foram extremamente resistentes em aferir o IOH, ou 
qualquer outro índice de pesquisa da realidade econômica e social, incluindo os dados 
de raça/cor/etnia. O entendimento disseminado entre os pesquisadores, coerente com 
"naturalização" do racismo em toda a América Latina e, em especial, com a fábula da 
"democracia racial" construída pelas elites brasileiras foi o de sequer admitir o debate po
lítico ou acadêmico acerca da discriminação racial como possível fomentadora das graves 
mazelas sociais que afligem a população. 

Em suma, o Brasil precisa de políticas de assistência social, de saúde, de políticas 
educacionais, de políticas de inclusão de pessoas portadoras de deficiência, de políticas 
de proteção a idosos, a consumidores, a mulheres, homossexuais etc. Precisa também (e 
com urgência) de políticas específicas para amparo e proteção da população negra pelos 
sabidos efeitos da discriminação racial. Seja lá por quem ou de que forma tenham sido 
causados. Esta é a leitura mais sensata e mais razoável do Estatuto como lei programática I I 
(mas de concepção pragmática), para cuja efetivação os autores realçam o papel funda
mental do Ministério Público brasileiro, sugerindo na seção final dez eixos de atuação. 

4. Conclusões e proposições 

A Lei 12288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial), de modo 
inovador, trata a desigualdade racial como matéria de interesse coletivo, difuso, a en
volver políticas públicas e práticas sociais responsáveis no enfrentamento de situações 
de injustificada diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas 
esferas pública e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica, não se limitando à atuação reativa, pontual em relação às discriminações raciais 
ou étnico -raciais diretas. 

Por sua missão constitucional de defesa da ordem jurídica, do regime democrático 
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127 da Constituição Federal), 
cabe ao Ministério PúbliCG adotar postura proeminente na concretização dos direitos 
e orientação de políticas de promoção da igualdade racial elencadas no Estatuto. Para 
tanto, sugerimos 10 (dez) linhas de ação institucional do Ministério Público em prol da 
efetividade da lei 12288/2010: 12 

11 Entendido aqui programático em seu sen tido político, como sinônimo para uma abertura a múltiplos eixos de 
ação (um programa de ações institucionais de enfrentamento à desigualdade racial) e não em seu tradicional 
sentido jurídico, como sinônimo de solução de continuidade por eventual ausência de norma regulamentar. 

12 As conclusões e proposições do presente estudo foram formalmente acatadas pelo Colégio dos Diretores de 
Escolas dos Ministérios Públicos da União e dos Estados (CDEMP) , que generosamente as incorporou em 
sua "Carta de Curitiba pelo pron to envolvimento do Ministério Público na implementação do Estatuto da 
Igualdade Racial (lei 12288/2010)" , disponível em http://www.cdemp.com/noticias/. documento aprovado 
em reunião regular daquele Colegiado, ocorrida em Curitiba, entre 26 e 27 de agosto de 2010. O CDEMP 
deliberou pela aprovação do referido documento sensibilizado com o conteúdo da participação dos autores no 
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ONU contra a Discriminação Racial 

I) Criar estruturas funcionais permanentes e multidisciplinares, não 
apenas para o combate às discriminações raciais ou étnico-raciais diretas, 
mas para as' a:ções de redução das desigualdades raciais e do preconceito 
étnico'-ra:ci:al e suas interfaces com as questões de gênero; 

II) Criar e implementar sistema permanente de monitoramento de 
indicadores soci0econômicos, de modo a identificar, nos planos locais e re
gionais, situações de desigualdade racial; 

11I) Adotar as medidas de caráter extrajudicial e judicial (notadamen
te ações dvis públicas, especificamente previstas no artigo 55 do Estatuto), 
voltadas ao.enfrentamento do quadro de desigualdade racial apontado pelo 
monitoramento dos indicadores socioeconômicos, aí incluídas as iniciativas 
visando à inserção, nos orçamentos públicos, de rubricas destinadas a pro
gramas de ação preconizados no Estatuto; 

IV) Fomentar a instalação, em todos os municípios, de Conselhos de 
Promoção de Igualdade Étnica, previstos no artigo 50 do Estatuto; 

V) Promover maior aproximação com organizações e movimentos 
sociais, com atuação voltada para a defesa da igualdade racial, não ape
nas realizando audiências e consultas públicas, como estabelecendo uma 
regular sistemática de encontros e reuniões de trabalho, de modo a colher 
subsídios para as intervenções do Ministério Público em prol da redução da 
desigualdade racial; 

VI) Adotar, independentemente de expressa determinação legal, 
ações afirmativas para ingresso de membros e servidores nos quadros do 
Ministério Público do Brasil; 

VII) Estabelecer indicadores e metas que garantam maior participa
ção da população negra no provimento de cargos em comissão e funções de 
confiança, na forma preconizada no artigo 42 do Estatuto; 

VIII) Qualificar membros e servidores do Ministério Público em tema 
de relações raciais, ante a premissa de que um maior conhecimento da di
nâmica das relações raciais no Brasil trará maiores subsídios para identificar 

painel ''A deSigualdade racial no Brasil: estado atual", em 26 de agosto de 2010, Posteriormente, o COEMP 
encaminhou referida Carta ao CNPG (Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos 
Estados e da União), em sua reunião de Salvador, realizada nos dias 23 e 24 de setembro de 2010. O presente 
artigo apresenta de forma inédita, por escrito, a sistematização científica de alguns dos argumentos oralmente 
apresentados pelos autores quando da participação no referido painel. Aqui os profundos agradecimentos ao 
COEMP e aos colegas Marcos Bittencourt Fowler (que também participou do referido painel), Maurício Ka
lache e Samia Saad Galotti Bonavides, os três do Ministério Público do Estado do Paraná, os quais, sediando 
reunião do COEMP em Curitiba, convidaram os autores deste artigo para o painel (até então não se conhe
ciam) , daí resultando a "Carta de Curitiba", o presente artigo e o início não apenas de uma parceria acadêmica 
e profissional, mas de uma profícua amizade entre os dois autores, Os autores também agradecem a todos os 
que acompanharam o seminal evento do COEMP e interagiram com os autores, então painelistas , formulando 
questões, aprofundando tópicos, enfim oferecendo formidáveis contributos para o aperfeiçoamento das ideais 
e a elaboração final do texto aqui apresentado neste importante fórum científico e político-institucional do 
Ministério Público brasileiro, 
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situações de desigualdade e vislumbrar as estratégias mais eficientes para 
seu enfrentamento; 

IX) Empreender constante sensibilização, de membros e servidores 
do Ministério Público acerca das questões de cunho racial e suas interfaces 
com as questões de gênero, e apoiar, nos espaços institucionais internos, 
campanhas e iniciativas promovidas por outras instituições, voltadas à re
dução da desigualdade racial; 

X) Promover a inclusão, nos programas dos concursos para ingresso 
de membros e servidores nos quadros do Ministério Público (conf. SILVA e 
BOTH, 2009) de tópicos relacionados ao estudo das relações raciais e esti
mular que as Escolas do Ministério Público promovam, com regularidade, 
atividades relacionadas à referida área de estudos. 

Os autores do presente artigo nutrem a plena convicção de que os 10 (dez) eixos de 
ação (que evidentemente não pretendem exaurir o vasto campo de atuação institucio
nal do Ministério Público em tema de igualdade racial), harmonizam-se com a natureza 
programática do Estatuto da Igualdade Racial (em sua acepção política e não necessaria
mente jurídica, conforme nota 2, supra, do que muitos ainda não se atentaram) e procura 
situar o Ministério Público em seu melhor papel institucional, de instituição republicana, 
sinceramente comprometida com a materialização dos direitos fundamentais, a conso
lidação da democracia brasileira e a promoção de uma sociedade livre, justa e solidária. 
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A unidade do Ministério Público: 

essência, limites e relevância pragmática 

Emerson Garcia* 

Síntese dogmática 

A compreensão do alcance, dos limites e da utilidade pragmática do princípio cons
titucional da unidade do Ministério Público assume vital importância na compreensão do 
modo de coexistência entre o Ministério Público da União e os congêneres estaduais, to
dos autônomos entre si. Com isso, pode-se justificar, argumentativamente, a possibilidade 
de o Ministério Público Federal prosseguir oficiando, no âmbito dos Tribunais Superiores, 
nas causas iniciadas nos Estados e de os Ministérios Públicos Estaduais defenderem os 
seus interesses institucionais perante a Justiça Federal, inclusive esgotando as instâncias 
recursais, bem como deduzirem pretensões, perante os Tribunais Superiores, em matérias 
afetas às suas atividades finalísticas. Diversamente do Poder Judiciário, que possui uma 
única lei orgânica e é caracterizado por uma unidade verticalizada, o Ministério Público 
possui uma diversidade de leis orgânicas e ostenta uma unidade horizontalizada, de modo 
que todos os ramos coexistem lado a lado. No âmbito da atividade funcional, a unidade 
do Ministério Público é balanceada pelo princípio da independência funcional, o que não 
afasta a possibilidade de o planejamento institucional definir as áreas de atuação, sem 
adentrar, obviamente, nos juízos valorativos a serem realizados pelo membro com atri
buição. Por fim, a unidade, embora aponte para o caráter nacional do Ministério Público, 
não legitima as iniciativas do Conselho Nacional do Ministério Público que buscam uni
formizar suas diferentes estruturas orgânicas. Nesse particular, a diversidade foi uma op
ção constitucional, não podendo ser descaracterizada por um órgão de controle externo. 

1. Delimitação da tese 

Etimologicamente, unidade, do latim unitas, unitatis, indica a qualidade ou estado 
do que é uno, sendo figurativamente empregada para apontar a união ou a concórdia. É 
signo linguístico eminentemente polissêmico, que tem absorvido uma pluralidade de sig
nificados a partir de sua flexibilidade semântica, como são os de homogeneidade, unifor-

* Membro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 
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midade, coordenação, harmonia, indivisibilidade e, principalmente, de padrão de medida 
convencionalmente utilizado para a comparação de grandezas que apresentem as mesmas 
características. 

No plano jurídico, a Constituição brasileira de 1988 considerou, como princípios 
institucionais do Ministério Público, "a unidade, a indivisibilidade e a independência funcio
nal". As dificuldades enfrentadas na individualização do significado do primeiro desses 
princípios podem ser percebidas a partir das lições do saudoso Roberto Lyra (2001: 179~' , 

que o considerava. uma "tese sem sentido definido", acrescendo que "desde que os órgãos do 
Ministério Público, nos atos de oficio, dispõem de liberdade de consciência, afigura-se impossível 
uniformizar o critério de apreciação do fato e do direito. Mas, se, em espécie, assim acontece, os 
representantes do Ministério Público estão ligados pelo sentimento comum da causa pública, pela 
identidade do programa e da finalidade, dos deveres cívicos e das responsabilidades funcionais." 

Toda e qualquer consideração em torno do princípio da unidade do Ministério Pú
blico não prescinde do desenvolvimento de uma argumentação voltada à construção de 
sua essência, daí decorrendo o delineamento de seus limites normativos e de sua rele
vância pragmática. Face às peculiaridades da Instituição, inserida no âmbito de um Esta
do Federal, indicativo de que seus ramos podem estar vinculados a entes politicamente 
autônomos, tem-se uma estrutura aparentemente antitética com qualquer ideia de uni
dade, o que deve ser esclarecido. Não bastasse isso, os membros do Ministério Público, 
amparados pela independência funcional, po~em atuar livremente, somente rendendo 
obediência à sua consciência e aos ditames da oidem jurídica, o que inviabilizaria a impo
sição de uma uniformidade de entendimento a respeito da interpretação do direito posto. 
Por fim, devem ser objeto de reflexão as iniciativas do Conselho Nacional do Ministério 
Público que buscam uniformizar práticas adotadas pelo Ministério Público da União e 
pelos Ministérios Públicos do Estados, o que, em rigor lógico, se aproximaria do princípio 
da unidade: 

Na linha do que dissemos, é possível afirmar que a unidade referida no texto consti
tucional pode se projetar sobre três referenciais de análise: (1) a Instituição, (2) a atuação 
funcional dos membros; e (3) a influência exógena. Identificar em que medida isso ocorre 
é o objetivo dessas breves linhas. 

2. O ambiente institucional 

A Constituição de 1988, em seu art. 128, considerou que o Ministério Público 
abrange o Ministério Público da União e os Ministérios Públicos dos Estados, divisão que 
acompanha a forma de Estado adotada em terra brasilis. Nesse particular, as estruturas 
territoriais de poder têm sido divididas em unitárias e compostas, conforme haja, ou não, 
uma unicidade da vontade política. 

No Estado unitário, há uma vontade política central, que se impõe a todos, quer no 
plano normativo, quer no administrativo. Ele pode ser centralizado ou descentralizado: a 
primeira forma, no entanto, como anotam Delpérée e Verdussen (1994: 48), não exisue 

I 200 I 



A unidade do Ministério Público: essência, limites e relevância pragmática 

em estado puro, já que, por força da própria realidade, sempre se opera algum grau de 
descentralização no plano local, em que coletividades ou órgãos locais são investidos da 
função de gerir os interesses que lhes são próprios, exprimindo suas preocupações particu
lares. Os Estados unitários normalmente apresentam divisões territoriais (v.g.: as Provín
cias no Brasil Império) e, por razões práticas, certos níveis de descentralização do poder, o 

. que permite a aproximação da população aos centros de comando (Cf. ARDANT, 1992: 

32). Em nível intermédio entre o Estado unitário e o federal, tem-se o Estado regional 
(v.g.: Itália e Portugal, respectivamente, após as Constituições de 1947 e 1976) ou provin
cial (v.g.: Sérvia, após a Constituição de 2006), em que as regiões e províncias, apesar de 

não possuírem uma Constituição própria, apresentam alguma autonomia política. 
No Estado composto, identifica-se uma diversidade de vontades políticas, que po

dem ostentar, ou não, o atributo da soberania. São exemplos: (1) a união pessoal, resul

tante do fato de uma mesma pessoa chefiar dois ou mais Estados, sendo esse o objetivo 
de inúmeros casamentos realizados entre nobres no decorrer da história - nesse modelo, 
como anota Jacques Cadart (voI. 1, 1990: 66), cada Estado integrante da união pessoal 
tem suas próprias leis, restringindo-se a união à pessoa do chefe -; (2) a união real, que 
normalmente resulta da união pessoal, é caracterizada por uma aproximação mais íntima 
entre os Estados, que apresentam órgãos comuns e uma única representação no plano 
internacional (v.g.: a união austro -húngara após 1918 e a união entre Suécia e Noruega 
no período de 1815 a 1905); sendo esses dois primeiros modelos mera reminiscência his

tórica; (3) a confederação, forma em franco desuso e que consiste na reunião voluntária, 
por tratado, de Estados soberanos, que passam a exercer, a partir de órgãos comuns, uma 
parcela de seu poder político (v.g.: a Confederação Helvética, que, desde 1848, apesar de 
preservar a designação, é uma federação; note-se que sob a égide do Pacto de 1815, que 
se intitulava "federal", a Suíça era considerada uma confederação - AUBERT, 1967: 200; 
e FAVRE, 1970: 39-42) - em termos práticos, ou a confederação se dissolve ou se trans
forma em federação, como ocorreu com os Estados Unidos da América em 1787 e com a 
Alemanha em 1871-; e (4) o Estado federal, composto por entes (v.g.: Estados-Membros, 

Ldnder, Cantões etc.) dotados de autonomia política e destituídos de soberania, o que o 

distingue da confederação. 
No Estado federal , fórmula mais destacada de Estado composto e que encontra o 

seu marco na Constituição norte-americana de 1787, não se tem uma única vontade po
lítica, mas uma pluralidade de vontades políticas, articuladas em harmonia com o baliza
mento constitucional, que se impõe indistintamente a todos. O conjunto dessas vontades 
políticas forma a União, designativo preferido pelo direito brasileiro e que indica a pessoa 
jurídica de direito público que personifica o Estado em suas relações internacionais e 
exerce os atributos da soberania. Há um desmembramento do poder político, que passa 
a ser exercido por entes autônomos, sem qualquer relação de subordinação entre si: "o 
Estado federal é uma sociedade de iguais" (DELPÉRÉE e VERDUSSEN, 1994: 50). 

O Estado brasileiro adotou a forma unitária sob o Império e a federativa sob a Re
pública. A Constituição de 1988, no caput de seu art. 1º, indica a forma de Estado ado-
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tada e os entes que integram a República Federativa do Brasil: a União, os Estados, os 
Municípios e o Distrito Federal. Como única característica, enuncia a indissolubilidade, 
ao que se soma a autonomia dos entes federados, esta prevista no caput do art. 18. Ínsita 
na autonomia tem-se a igualdade formal dos entes federados, todos legítimos integrantes 
da federação brasileira. No plano material, a igualdade termina por ser subjugada, verifi
cando-se um nítido escalonamento, em termos de competência legislativa .~ capacidade 
financeira, entre os entes maiores e aqueles que os integram (v.g.: a União em relação 
aos Estados, o Distrito Federal e os Municípios; os Estados em relação aos Municípios). 

A exemplo dos entes federados, o Ministério Público da União e os Ministérios 
Públicos dos Estados são autônomos entre si, isso nos planos administrativo, financeiro e 
funcional, o que nos conduz ao primeiro complicador: como compatibilizar essa autono
mia com a unidade institucional? 

A resposta a esse questionamento exige seja aferido se as noções de unidade e varie
dade são necessariamente antinômicas ou se podem ser argumentativamente compatibi
lizadas. Invocando a sistematização oferecida por Karen Gloy (1981: 83 e ss.), é possível 
afirmar que, no primeiro cas ,teremos "a unidade com exclusão da variedade" (Einheit mit 
Ausschlu~ der Mannigfaltigkeit) e, no segundo, "a unidade com inclusão da variedade" (Ei
nheit mit Einsschlu~ der Mannigfaltigkeit). No ambiente sociopolítico, caracterizado pelo 
pluralismo, essa última possibilidade é frequente, permitindo que a diversidade de carac
terísticas culturais coexista com uma síntese identitária, vale dizer, com o delineamento de 
valores comuns que expressem a essência do grupamento (Cf. FÜCHS', 1999: 9 e ss.). 

A estrutura do Ministério Público brasileiro apresenta uma nítida distinção em re
lação à forma federativa do Estado. Nessa última, como se disse, a União personifica a 
República Federativa do Brasil, resultando da "união indissolúvel dos Estados e Municípios e 
do Distrito Federal" (CR/1988, art. 1º). Já o Ministério Público "abrange" o Ministério Pú
blico da União e os Ministérios Públicos dos Estados. Nesse caso, os congêneres da União 
e dos Estados, em seu conjunto, integram o que se denomina de "Ministério Público". A 
peculiaridade é que enquanto a União possui real existência, o denominado "Ministério 
Público", concebido de. modo dissociado de seus ramos, é uma instituição empírica, que 
sequer alcança a realidade. Se o Ministério Público "não existe", qual é a ratio essendi 
da sistemática constitucional? A resposta é simples: o objetivo é o de estabelecer uma 
identidade comum entre os distintos ramos que materializam o "Ministério Público", todos 
imbuídos da mesma teleologia, a de "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis" (CR/1988, art. 127, caput). 

Ao dispor sobre a existência de um único Ministério Público, que abrangeria uma 
diversidade de instituições autônomas entre si, a Constituição de 1988 encampou "a uni
dade com inclusão da variedade". A partir dessa conclusão, pode-se afirmar que o princípio 
da unidade, contemplado no § 1 º do art. 127 da Constituição de 1988, atua como evi
dente reforço argumentativo, indicando que tanto o Ministério Público da União, como 
os Ministérios Públicos dos Estados, cada qual em sua esfera de atribuições, atuam como 
partes indissociáveis de um único e mesmo corpo. 
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É justamente a unidade institucional que afasta a necessidade de mais de um ramo 
do Ministério Público atuar na mesma relação processual. Essa afirmação, no entanto, 
dei:nanda uma explicação. A desnecessidade não pode chegar ao extremo de subjugar os 
interesses afetos a uma Instituição aos juízos valorativos realizados por outra, o que im
portaria em evidente comprometimento de sua própria autonomia existencial, ou, mes
mo, afastar a possibilidade de a lei, em situações de parcial concorrência de atribuições, 
autorizar a sua atuação conjunta, isso sob a forma de litisconsórcio facu ltativo. 

Deve-se ressahar que a questão relativa à impossibilidade de submissão dos inte
resses de uma Instituição aos juízos valorativos realizados por outra não comporta uma 
resposta linear. É preciso distinguir as situações em que sejam defendidos os interesses da 
própria Instituição e aquelas afetas ao exercício das atribuições próprias do seu ofício. E, 
em relação às últimas, se é possível que a mesma situação fática ou jurídica se desprenda 
das atribuições de uma Instituição e alcance as de outra. Essas questões tornam-se parti
cularmente polêmicas nas relações entre os Ministérios Públicos Estaduais e o congênere 
da União, que atua, por intermédio do Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal 
e aos Tribunais Superiores, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal e o Supe
rior Tribunal de Justiça. 

É perfeitamente possível que qualquer Ministério Público Estadual, enquanto Ins
tituição dotada de autonomia existencial própria, venha a defender um interesse próprio 
(v.g.: cobrança indevida de pedágio, por uma concessionária federal, aos veículos oficiais 
da Instituição; negativa, da Secretaria da Receita Federal, em fornecer informações não 
cobertas pelo sigilo fiscal etc.) perante a Justiça Federal- isso, obviamente, em situações 
em que não esteja caracterizado um conflito federativo, o que deslocaria a competência 
para o Supremo Tribunal Federal (CR/1988, art. 102, I, f). Nesse caso, poderá formular 
a pretensão inicial e esgotar as instâncias recursais, pois, o que se defende é um interesse 
específico da estrutura orgânica cognominada de Ministério Público X. 

A questão, no entanto, assume contornos mais complexos em se tratando de exer
cício das atribuições institucionais. 

Os Ministérios Públicos Estaduais atuam primordialmente perante as Justiças Estaduais 
e, uma vez manejados os recursos especial e extraordinário, a atuação, perante o Superior Tri
bunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, se desloca para o Ministério Público Federal. A 
atribuição dessa última estrutura orgânica, devidamente estabelecida pela Lei Complementar 
nº 75/1993, é emanação direta do princípio da unidade. Não fosse ele, não seria possível ex
cluir do Ministério Público Estadual a condução da demanda que iniciara. 

A unidade, como se percebe, há de se compatibilizar com a divisão de atribuições 
estabelecida pela legislação infraconstitucional, de modo que cada Instituição atue pe
rante setores específicos do Poder Judiciário, maximizando a sua eficiência. Ocorre que 
essa premissa não pode chegar ao extremo de comprometer o próprio exercício das atri
buições outorgadas pela legislação de regência. Essa peculiaridade toma-se bem percep
tível em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça, que 
longe de serem meros órgãos judiciários mantidos pela União, são verdadeiros tribunais 
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nacionais. Negar o acesso do Ministérios Públicos Estaduais a esses órgãos é impor uma 
ruptura no próprio princípio federativo, já que não poderão levar aos tribunais nacionais 
interesses afetos às suas atribuições institucionais, que não se confundem com aquelas 
de interesse federal. Vício semelhante alcançaria a tese de que os Ministérios Públicos 
Estaduais deveriam submeter suas pretensões ao Procurador-Geral da República, Chefe 
do Ministério Público da União, para que este decida se as encampa ou não. Criar-se-iam 
subserviência e subordinação onde a Constituição estabeleceu pura e simples igualdade. 

Diversamente ao que se verifica em relação ao Poder Judiciário, caracterizado por 
uma unidade verticalizada, em que órgãos superiores têm poder de mando sobre órgãos 
inferiores, o Ministério Público Brasileiro é caracterizado por uma unidade horizontaliza
da, em que Ministério Públic da União e Ministérios Públicos dos Estados não mantêm 
qualquer relação entre si, cada qual exercendo, nos limites estabelecidos pela ordem jurí
dica, as atribuições que lhes foram outorgadas. 

Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal admitiu a possibilidade de os 
Ministérios Públicos Estaduais formularem, diretamente ao Supremo Tribunal Federal, as 
reclamações em que se discuta a inobservância dos comandos inseridos em uma súmula 
vinculante (Pleno, Reclamação nº 7.358/SP' reI. Min. Ellen Grade, j. em 24/02/2011, 
DJ de 03/06/2011). Esse caso, como argumentado no âmbito do Tribunal, não apresenta 
distinção substancial em relação à interposição de um recurso extraordinário, o qual, apesar 
de inicialmente apresentado ao Tribunal a quo, que realiza o primeiro juízo de admissibilidade, 
reflete uma postulação endereçada diretamente ao Supremo Tribunal federal. 

Uma vez reconhecida a possibilidade de deduzirem uma pretensão, por escrito, perante 
o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, há de se admitir que renovem 
essa sustentação, oralmente, por ocasião do julgamento. São atos consequenciais e nitida
mente interligados entre si, sendo o segundo deles mero exaurimento do primeiro. 

3. A atuação funcional 

É voz corrente, no âmbito da doutrina especializada, que o princípio da unidade, 
contemplado no art. 127, § 1º, da Constituição da República, indica que o Ministério 
Público constitui uma instituição única, o que gera reflexos na atuação dos seus mem
bros, que não devem ser concebidos em sua individualidade, mas como presentantes e 
integrantes de um só organismo. Ainda que os membros do Ministério Público assumam 
posições divergentes em relação ao mesmo fato, tal, à luz do princípio da independência 
funcional, em nada afetaria a unidade da Instituição (vide GARCIA, 2008: 54 e ss.). 

A unidade não autoriza que integrantes do Ministério Público atuem em áreas não 
afetas à esfera de atribuições que lhes fora reservada pela lei (v.g.: Promotor de Justiça 
não pode exercer atribuição do Procurador-Geral ou, ainda que a matéria seja afeta ao 
cargo que ocupa, que não se enquadre na esfera territorial perante a qual atue - agente 
lotado em uma Comarca não está normalmente autorizado a praticar atos em outra - ou 
esteja relacionado ao órgão que ocupa - Promotor com atribuição em matéria de infância 
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e juventude, regra geral, nãO' pode oferecer denúncia perante Vara Criminal, Promotor 
com atribuição em matéria criminal não pode ajuizar representação por ato infracional 
junto à, Vara da Infância etc.). 

Tramitando o feito perante um juízo e tendo este reconhecido a sua incompetência 
após o regular pronunciamento do órgão do Ministério Público, há de ser colhida outra 
manifestação ministerial, desta feita do órgão de execução que atue perante o juízo com
petente (salvo se for o mesmo), isso porque a manifestação anterior emanou de órgão sem 
atribuição para atuar nos processos de competência desse último juízo. Em casos tais, o 
princípio da unidade não pode ser invocado para legitimar a tese de ser desnecessário um 
segundo pronunciamento. Afinal, referido princípio é balizado pela delimitação legal da 
esfera de atribuições, a qual, caso inexistente, faria ruir toda a estrutura organizacional da 
Instituição, permitindo que qualquer agente, a seu talante ou em decorrência de forças 
exógenas, usurpasse atribuições alheias com o singelo argumento de que o Ministério 
Público é uno e indivisível. Com isso, seria indiferente que, contrariamente à lei e aos 
regulamentos internos, as atribuições fossem exercidas por qualquer agente. 

A unidade há de ser concebida de modo integrado ao sistema. No plano institucio
nal, deve render obediência à autonomia de cada Instituição, no funcional, à divisão de 
atribuições estabelecida pela lei e, também, à independência funcional. Em decorrência 
desse último princípio, a ideia de unidade, na realidade brasileira, assume contornos bem 
distintos daqueles que lhe são atribuídos em paradigmas estrangeiros. 

O princípio da unidade, na forma em que foi concebido e desenvolvido na França, 
indica que o Ministério Público, apesar de agir por intermédio de múltiplos braços, está 
sujeito a um comando único, oriundo do Procurador-Geral, o qual pode atuar direta
mente ou por meio dos demais agentes de grau inferior. Dessa primeira vertente deflui o 
princípio da indivisibilidade, segundo o qual cada um dos seus membros presenta a Ins
tituição em sua integridade, pouco importando o agente que atuou. Pode-se dizer que os 
membros do Ministério Público são "coisas fungíveis" (Cuche) ou que, "do mesmo modo 
que em uma sociedade em nome coletivo cada sócio que usa a assinatura social encarna 
a pessoa moral da sociedade, todo ato praticado por um dos magistrados do Ministério 
Público que compõem o parquet é atribuído ao parquet inteiro" (Garraud), exemplos co
ligidos por Rassat (1967: 83). Além disso, o Chefe do Ministério Público pode distribuir 
entre os seus subordinados, que são apenas colaboradores, todas as ordens que julgar 
necessárias, terminando por fixar um dever de ação ou de omissão em um caso concreto. 
Vê-se, assim, que, em sua gênese, o princípio da unidade está intimamente relacionado 
ao princípio da hierarquia, o qual legitima o escalonamento funcional e autoriza a fixação 
de diretrizes, pelos escalões superiores, aos inferiores. Daí se concluir pela sua absoluta 
incompatibilidade com o princípio da independência funcional, pois não se pode falar em 
independência onde há hierarquia. 

No Brasil, a evolução da Instituição terminou por cunhar um modelo híbrido, no 
qual, apesar de consagrado o princípio da unidade, resguardou-se a independência fun
cional dos membros do Ministério Público (CR/1988, art. 127, § 1 º). A única forma 
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de compatibilizar tais princípios é entender que a unidade indica a existência de uma 
Instituição incindível, sujeita a uma única chefia, enquanto a independência funcional 
afasta qualquer possibilidade de ingerência na atividade desenvolvida pelos membros do 
Ministério Público, apesar de estarem todos eles administrativamente subordinados ao 
Procurador-Geral. Nessa linha, o princípio da hierarquia foi cindido em duas vertentes: 
uma prestigiada pelo princípio da unidade e outra renegada pelo princípio da indepen
dência funcional. 

Como consequência, conclui-se que, quanto maior for a independência funcional 
dos membros do Ministério Público, menor será a unidade da Instituição, já que contra 
legem qualquer ato que busque uma uniformização de atuação - ressalvadas as recomen
dações destituídas de imperatividade ou, mesmo, os planejamento estratégico da atuação 
funcional. Especificamente em relação a este último, ao membro do Ministério Público 
pode ser imposto o dever de atuar nas áreas definidas pela Chefia Institucional. Apesar de 
a definição de atribuições, realizada em harmonia com a lei, delinear as situações em que 
o membro do Ministério Público exercerá suas funções, ela não pode chegar ao extremo 
de estabelecer os posicionamentos a serem assumidos no seu exercício, seara em que 
prevalece a independência funcional. 

4. A influência exógena 

Da unidade do Ministério Público brasileiro também decorre o seu caráter nacional. 
A Constituição de 1988, no auge de sua unidade orgânico-sistêmica, após disciplinar os 
aspectos básicos da "Organização do Estado" (Título IlI), tratou, no título seguinte, da 
"Organização dos Poderes", ocasião em que traçou uma disciplina nitidamente diferen
ciada para os Poderes Legislativo e Executivo (Capítulos I e lI) e para o Poder Judiciário 
e o Ministério Público (Capítulos III IV, Seção I) - vide GARCIA, 2008: 43. 

A disciplina do Legislativo é especificamente voltada ao plano federal, sendo ali 
reguladas as competências do Congresso Nacional e de suas Casas, as prerrogativas dos 
Parlamentares e o processo legislativo federal. Técnica idêntica foi adotada em relação 
ao Executivo, onde somente o Presidente da República e os órgãos que lhe são correlatos 
tiveram suas atribuições disciplinadas pelo texto constitucional. 

Ao tratar do Judiciário, a Constituição adotou uma técnica nitidamente distinta. 
Inaugurando o Capítulo III do Título lI, são relacionados todos os órgãos do Poder Judi
ciário, vinculados à União o aos Estados, clara demonstração do caráter nacional da ma
gistratura, conclusão que é robustecida com o extenso rol de princípios veiculados pelo 
art. 93 e pelas garantias e vedações constantes do art. 95, isso sem olvidar a existência de 
um órgão comum de controle, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Especificamente em relação ao Ministério Público, constata-se a adoção de uma 
técnica idêntica àquela utilizada para o Judiciário. O art. 128 relaciona todos os órgãos 
da Instituição, quer vinculados à União, quer aos Estados, o que permite seja alcançada 
conclusão idêntica àquela prevalecente em relação à Magistratura. Sujeita todos os ra-
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mos da Instituição aos princípios do art. 127, havendo expressa remissão ao art. 93 (art. 
129, § 4º), e estende a todos as mesmas garantias e vedações constantes do art. 128, § 
5º. Não bastasse isso, ainda criou um órgão comum para o controle externo, o Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP). 

Apesar de Ministério Público e Poder Judiciário ostentarem caráter nacional, é fac
tível as distinções estruturais estabelecidas pelo texto constitucional. Essa observação 
torna-se relevante justamente em razão de algumas iniciativas do Conselho Nacional do 
Ministério Público, que tem buscado uniformizar as práticas adotadas nos distintos ramos 
da Instituição. Para tanto, invoca, com frequência, as medidas adotadas no âmbito do 
Conselho Nacional de Justiça. Não percebe, no entanto, as distinções existentes entre as 
estruturas controladas. 

O Poder Judiciário, como se sabe, é regido por uma única lei orgânica, de iniciativa 
do STF e cognominada, pelo art. 93, caput, da Constituição de 1988, de "Estatuto da 
Magistratura". Em consequência, não obstante a inserção desse Poder no âmbito de um 
Estado Federal, em que o Estado -membro, em suas estruturas orgânicas, conta com ór
gãos jurisdicionais, somente a União pode legislar sobre a matéria. Os Tribunais de Justiça 
carecem de poder de iniciativa e as Assembleias Legislativas não podem incursionar nes
sa temática. Esse é um dos aspectos mais característicos da unidade do Poder Judiciário 
brasileiro, que se desenvolve em um plano de verticalidade, de modo que, principiando 
pela base, há sempre um órgão superior capaz de rever as decisões proferidas pelo órgão 
inferior, até que, alcançado o plano mais elevado, ocupado pelo Supremo Tribunal Fede
ral, as decisões não são passíveis de serem revertidas por qualquer outro órgão. 

Diversamente ao que se verifica em relação ao Poder Judiciário, que conta com 
um "Estatuto da Magistratura", de iniciativa do seu órgão de cúpula, o Ministério Público 
não possui um "Estatuto do Ministério Público Brasileiro" e muito menos um órgão de cú
pula que possa propô-lo ao Poder Legislativo. Nesse particular, a distinção é substancial. 
E qual foi a técnica adotada pela Constituição de 1988? Entre os extremos da unidade 
normativa, sujeitando o Ministério Público Brasileiro a uma única e mesma lei, e da to
tal ausência de regramentos comuns, optou por uma via intermédia, em que a unidade 
coexiste com a variedade. Em outras palavras, apesar de o Ministério Público da União e 
cada Ministério Público Estadual contar com a sua própria Lei Orgânica, foi estabelecido 
que os últimos deveriam permanecer adstritos aos balizamentos oferecidos pelas normas 
gerais editadas pela União. A Constituição de 1988 dispôs que seriam de iniciativa pri
vativa do Presidente da República as leis que tratassem da organização do Ministério 
Público da União, facultada igual iniciativa ao Procurador-Geral da República, ou que 
veiculassem normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados (arts. 
61, § 1º, II, dj e 128, § 5º). Acresceu, ainda, que, leis complementares da União e dos 
Estados, observadas, em relação aos últimos, as normas gerais veiculadas pela União, es
tabeleceriam a "organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público" (art. 128, 
§ 5º). Com isso, todo e qualquer ramo do Ministério Público teria uma lei complementar 
que o regeria. É perceptível, desse modo, que o sistema constitucional reconheceu a va-
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riedade como uma característica inerente ao Ministério Público. Com os olhos voltados 

às instituições estaduais, é po sível afirmar que só há uniformidade em relação às matérias 

em que a norma geral assim o desejou. 
A partir dessa premissa inicial, é possível afirmar que o objetivo do Conselho Na

cional do Ministério Público, em relação aos Ministérios Públicos Estaduais, jamais pode 
ser o de estabelecer uma "uniformidade deformante". E isso por uma razão muito simples: 
a alegada uniformidade somente será alcançada se for alargado o alcance da norma geral 

editada pela União, que deve ser necessariamente veiculada em lei, de iniciativa priva

tiva do Presidente da República. Conclui-se, desse modo, que a "uniformização" será 

alcançada a custa da "deformação" da ordem constitucional. 
É possível afirmar que a uniformização é um objetivo natural em relação ao Po

der Judiciário, es trutura verticalizada e regida por uma única lei orgânica. Não o é, no 
entanto, para o Ministério Público. Nessa linha, é de todo injurídico que o Conselho 

Nacional do Ministério Público, absorvendo competências próprias do Presidente 
da República e do Congresso Nacional, venha a ampliar o rol de "normas gerais" e, 

consequentemente, reduzir o alcance das leis complementares que regem cada uma 

das Instituições estaduais. 

Conclusões 

1) O princípio institucional da unidade do Ministério Público deve ser densificado 
com inclusão da variedade, reconhecendo-se a autonomia existencial entre o Ministério 
Público da União e os congêneres estaduais; 

2) o Ministério Público Estadual, enquanto Instituição dotada de autonomia exis

tencial, pode formular pretensões perante a Justiça Federal e esgotar as instâncias recur
sais; 

3) o Ministério Público Estadual, no exercício de suas atribuições institucionais, pode 
postular diretamente ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça; 

4) a unidade do Mini tério Público, por ser horizontalizada, o que caracteriza a 
igualdade e a equidistância en tre seus distintos ramos, não permite que a atuação funcio
nal das Instituições estaduais, decidindo dirigir-se ao Poder Judiciário, seja condicionada 

por juízos valorativos realizados pelo congênere da União; 
5) o princípio da unidade, embora permita a adoção de um planejamento estraté

gico, com a correlata definição das áreas de atuação, não pode se imiscuir no modo de 
exercício das atribuições, seara afeta à independência funcional; e 

6) o princípio da unidade, por imperativo constitucional, coexiste com a diversida
de de leis orgânicas estaduai , daí decorrendo a impossibilidade de o Conselho Nacional 
do Ministério Público, ampliando os pontos de identidade traçados pelas normas gerais 

estabelecidas pela União, uniformizar os Ministérios Públicos Estaduais. 
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A Aplicação da Lei 12.403/2011 

ao Semi Imputável 

Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras* 
Gabriela Nivoliers Soares de Sousa** 

Justificativa 

Publicada no dia 04 de maio do corrente, para vigorar sessenta dias após, a Lei 
12.403/2011 alterou diversos dispositivos do CPp, relativos à prisão processual, fiança, 
liberdade provisória e outras medidas cautelares. 

Especificamente quanto à prisão preventiva e a possibilidade de substituição por 
medidas cautelares diversas da privação da liberdade, se analisa, no presente trabalho, a 
sua aplicabilidade ao semi imputável. 

A nova redação dada ao artigo 310 do CPP põe termo, definitivamente, à exacer
bada discussão que tem sido travada nos Tribunais e na Doutrina - quanto à necessidade 
de fundamentação do despacho homologatório do auto de prisão em flagrante, para fins 
de mantença do encarceramento. Agora, ao que se pode inferir do dispositivo legal, o 
juiz, ao receber o flagrante, não poderá mais se limitar a analisá-lo nos seus aspectos 
puramente formais. Terá, sim, que fundamentar as razões pelas quais mantém preso 
o provável autor do fato. 

Além da fundamentação da manutenção do flagrante, a Lei 12.403/2011 trou
xe, também, medidas cautelares destinadas a substituir a prisão preventiva, tratando esta 
como medida excepcional. O legislador passa a fundamentá-la , como medida que atende 
ao propósito de maior eficácia do sistema de justiça penal e proporcionalidade entre as 
medidas anteriores à sentença e a eventual condenação (princíPio da homogeneidade). De 
qutra parte, é inquestionável o fato de a nova Lei 12.403/20 11 ampliar as possibilidades de 
intervenção estatal no status libertatis, estabelecendo duas hipóteses de prisão preventiva: a 
prisão preventiva autônoma com requisitos gerais muito similares aos anteriores à reforma 
e a prisão preventiva subsidiária, destinada a garantir o cumprimento das demais medidas 
cautelares. Em caso de crimes apenados com pena máXIma igualou inferior a quatro anos 
e por réus ltecnicamente primários, deve o juiz adotar medidas cautelares adequadas, cujo 
descumprimento autoriza a decretação da prisão preventiva. 

** 
1 ª. Promotora de Justiça de Natal e Ouvidora do Ministério Público RN. 
Assistente do Ministério Público. RN 

I 211 I 



Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras / Gabriela Nivoliers Soares de Sousa 

A Lei em comento dificultará sobremaneira a decretação da prisão preventiva, pois 
impõe como alternativa a ser forçosamente examinada pelo juiz, a decretação de outras 
medidas cautelares menos severas do que o encarceramento preventivo, medidas aponta
das como de frágil eficácia ou difícil fiscalização. Outrossim, objeta-se a reforma operada 
no cpp sob o argumento de que favorecerá criminosos do colarinho branco, cujos crimes, 
não sendo normalmente praticados com violência ou grave ameaça e por se tratarem, em 

geral, de indivíduos primários, cujos delitos têm penas inferiores a quatro anos, dificil
mente seriam presos. 

Na realidade, a reforma em questão, se for interpretada com razoabilidade, não será 
assim tão prejudicial à segurança pública, nem altera por demais o status quo. Ao contrá
rio, a nova Lei estabelece nove medidas cautelares alternativas à prisão preventiva e com 
menos requisitos autorizadores em relação à medida extrema. 

Diante da possibilidade de determinação de medidas cautelares como substituto da 
prisão preventiva, discutimos a possibilidade de sua aplicação ao semi imputável. 

O artigo 319 do Código de Processo Penal assegura outras medidas cautelares que 
poderão ser atribuídas ao réu, além da prisão domiciliar. 

''Art. 319~ Sã medidas cautelares diversas da prisão: 
I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas 
pelo juiz, para informar e justificar atividades; 

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permane
cei distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; 
III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela per
manecer distante; 

IV - proibição de ausentar- se da Comarca quando a permanência seja con
veniente ou necessária para a investigação ou instrução; 
V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando 

o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; 
VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 
econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para 
a prática de infrações penais; 

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados 
com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inim
putável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de 
reiteração; 
VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimen
to a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 
resistência injustificada à ordem judicial; 
IX - monitoração eletrônica. 
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§ 4º A fiança será aplicada de acordo com as disposições do C~pítulo VI 

deste Título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares." (NR) 

Assim, defende-se que não é somente a medida cautelar de internação provisória prevista 
no inciso VII do referido dispositivo, mas todas as demais medidas cautelares se aplicam ao semi 
imputável. 

No primeiro momento, cogitou-se não ser possível, em virtude da óbvia razão da 

inimputabilidade, que incapacitava o acusado de entender, completamente, o caráter 

ilícito da sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento, como também 

das vantagens de se cumprirem as medidas para evitar a transformação em prisão preven

tiva. Além disso, em todas as demais hipóteses de medidas cautelares, há atribuição de 

uma postura positiva do réu para o cumprimento efetivo das medidas cautelares. 

Por força da regra insculpida no artigo 26 do Código Penal, o acusado Semi imputá

vel responderá à ação penal, podendo, ao final, ter sua pena reduzida de um a dois terços, 

a critério do magistrado. 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvol

vimento mental incompl~to ou retardado, era, ao t~mpo da ação ou da 

omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 

determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Redução de Pena 
Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agente, 

em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental in

completo ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito 

do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradas vezes, que a 

redução da pena prevista para o semi imputável é de arbítrio do Juiz, que analisará, no 

caso concreto, a justa pena, necessária à repressão do crime. Observe-se, a respeito, a 

seguinte Decisão. 

REsp 1732 / RS RECURSO ESPECIAL 1989/0012789-6 

Relator (a) Ministro DIAS TRINDADE (1031) 

T6 - SEXTA TURMA. O] 09/04/1990 p. 2752. ]TARS voI. 74 p. 135 

RST] voI. 11 p. 357 . 

PENAL. PROCESSUAL. ACORDÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DE

CISÃO FINAL. RECURSO ESPECIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RE

DUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR 

MEDIDA DE SEGURANÇA. 1. E FINAL A DECISÃO PROFERIDA 

EM REVISÃO CRIMINAL, POIS DELA, AINDA QUE NÃO UNANI-
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ME, NÃO CABE RECURSO ORDINARIO DO PARAGRAFO UNICO 
DO ART 609 DO CPP. 
2. A REDUÇÃO DA PENA, EM CASO DE SEMI.IMPUTABILIDA. 
DE DO AGENTE E FACULTATIVA, COMO ESTA NO PARAGRA. 
FO UNICO DO ART. 26 DO CODIGO PENAL. 
3. NO SISTEMA DA NOVA PARTE GERAL DO CODIGO PENAL, 
E POSSIVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELA MEDIDA DE SE· 
GURANÇA DO ART 98 DO Cp, EM SEDE DE APELAÇÃO, AINDA 
QUANDO ESTA SEJA APENAS DA DEFESA, NÃO SE APLICANDO 
A SUMULA 525-STF, ELABORADA QUANDO VIGENTE O SISTE
MA DO DUPLO BINARIO. 
(grifos acrescidos) 

O semi imputável, se condenado, cumpre pena, e a cumpre em estabelecimento 
prisional comum, salvo periculosidade ou outro motivo declinado no laudo pericial de in
sanidade mental. Não há qualquer privilégio. Considerando que ele pode cumprir pena, 
com muito mais razão poderá cumprir medidas cautelares diversas da prisão preventiva, 
sendo aquelas muito mais favoráveis ao acusado. 

Vencida o debate, remanesce, ainda, a questão da capacidade para que a ele seja 
atribuída a responsabilidade pelo cumprimento das medidas cautelares. 

Note-se que o semi imputável, ao contrário do inimputável, tem entendimento, 
embora reduzido. Não há incapacidade absoluta. Tanto é assim, que a lei prevê o cum
primento de pena comum (privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa). Poderá 
haver a substituição da pena privativa de liberdade por internação ou tratamento ambu
latorial, se houver necessidade de tratamento curativo. 

Cp, Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do Art. 26 deste Código e ne
cessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambula
torial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo 
anterior e respectivos §§ 1 Q a 4Q• 

Quando instaurado o incidente de insanidade mental do acusado, a este deve ser 
nomeado um curador (art. 149, § 2Q

• do CPP), que a todos os atos estará presente, in
clusive e principalmente, na instrução da ação penal. A função do curador especial é 
completar a vontade do incapaz, para que este possa, por meio de representação ou assis
tência, praticar determinados atos. 

O curador especial completa a vontade do acusado, quando procedente o incidente 
de insanidade mental. 

As in':Jlpacidades previstas na lei civil são assim previstas com a finalidade de se 
proteger o incapaz, não para negar-lhe direito. 
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A semi imputabilidade não parece ser empecilho para que sejam aplicadas as me
didas cautelares diversas da prisão preventiva, que constituem em um dever de agir ou 
abster-se de praticar algum ato. Isso porque, quanto à possibilidade da suspensão condi
cional do processo, que impõe condições ao acusado beneficiário, esta também se aplica 
ao semi imputável. 

Por todas essas razões e, em especial, pelo fato de não se poder obstar o gozo de um 
direito público subjetivo, quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos da subs
tituição da privação da liberdade por outras medidas cautelares (e não somente aquela 
prevista no artigo 319, inciso VII do CPP) é cabível tal possibilidade para o semi incapaz, 
que detém entendimento, embora reduzido, quando não for a hipótese de "internação 
provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, 
quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Pe
nal) e houver risco de reiteração" (inciso VII do artigo 319 do CPP). 

Conclusão Dogmática 

É possível, para o semi incapaz, quando não for a hipótese de "internação provisória 
do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os 
peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver 
risco de reiteração" (inciso VII do artigo 319 do CPP), de substituição da privação da 
liberdade por todas as demais medidas cautelares previstas na Lei no. 12.403\2011. 
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Possibilidade de Suspensão Condicional do 
Processo ao Semi Imputável 

Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras* 
Gabriela Nivoliers Soares de Sousa** 

Torriccelli Lopes Lira*** 

Jus tificativa 

A presente tese surgiu a partir da prática, em processo criminal, no qual o Minis
tério Público foi instado a se manifestar sobre a possibilidade de oferecer proposta de 
suspensão condicional do processo (art. 89 da Lei no. 9.099/95) a pessoa semi imputável, 
quando comprovadamente, tal condição foi verificada em incidente de insanidade men
tal (art. 26, parágrafo único do CP). Antes de mais nada, é importante registrar que a 
situação hipotética somente poderia surgir fora do Juizado Especial Criminal, já que neste 
juízo não é possível qualquer incidente ou questão complexa. 

No primeiro momento, cogitou-se não ser possível, em virtude da óbvia razão da 

inimputabilidade, que incapacitava o acusado de entender, completamente, o caráter 
ilícito da sua conduta e determinar-se de acordo com esse entendimento, como também 
das vantagens d~ proposta formu lada. Além disso, em todas as hipóteses de suspensão 
condicional do processo, há atribuição de condições que, uma vez impostas, devem ser 
cumpridas pelo acusado para fins de decretação da sua extinção da punibilidade. 

Por força da regra insculpida no artigo 26 do Código Penal, o acusado semi imputá
vel responderá à ação penal, podendo, ao final, ter sua pena reduzida de um a dois terços, 

a' critério do magistrado. 

* 
** 
*** 

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvol
vimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da 
omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Redução de Pena 

18. Promotora de Justiça de Natal e O uvidora cio Ministério Público RN 
Assistente do Ministério Público RN 
Assistente cio Ministério Público RN 
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Parágrafo único - A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o agen
te, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental 
incompleto ou retardado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilí
cito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradas vezes, que a 
redução da pena prevista para o semi imputável é de arbítrio do Juiz, que analisará, no 
caso concreto, a justa pena, necessária à repressão do crime. Observe-se, a respeito, a 
seguinte Decisão. 

REsp 1732 / RS RECURSO ESPECIAL 1989/0012789-6 
Relator(a)Ministro DIAS TRINDADE (1031) 

T6 - SEXTA TURMA. O] 09/04/1990 p. 2752. ]TARS voI. 74 p. 135 
RST] vol. 11 p. 357 
PENAL. PROCESSUAL. ACORDÃO EM REVISÃO CRIMINAL. DE
CISÃO FINAL. RECURSO ESPECIAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RE
DUÇÃO FACULTATIVA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR 
MEDIDA DE SEGURANÇA. 1. E FINAL A DECISÃO PROFERIDA 
EM REVISÃO CRIMINAL, POIS DELA, AINDA QUE NÃO UNANI
ME, NÃO CABE RECURSO ORDINARIO DO PARAGRAFO UNICO 
DO ART. 609 DO CPP. 
2. A REDUÇÃO DA PENA, EM CASO DE SEMI-IMPUTABILIDA
DE DO AGENTE E FACULTATIVA, COMO ESTA NO PARAGRA
FO UNICO DO ART. 26 DO CODIGO PENAL. 
3. NO SISTEMA DA NOVA PARTE GERAL DO CODIGO PENAL, 
E POSSIVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PELA MEDIDA DE SE
GURANÇA DO ART. 98 DO Cp, EM SEDE DE APELAÇÃO, AINDA 
QUANDO ESTA SE]A APENAS DA DEFESA, NÃO SE APLICANDO 

A SUMULA 525-STF, ELABORADA QUANDO VIGENTE O SISTE
MA DO DUPLO BINARIO. 
(grifos acrescidos) 

O semi imputável, se condenado, cumpre pena, e a cumpre em estabelecimento 
prisional comum, salvo periculosidade ou outro motivo declinado no laudo pericial de in
sanidade mental. Não há qu alquer privilégio. Considerando que ele pode cumprir pena, 
com muito mais razão poderá cumprir "condições" na suspensão condicional do processo. 

Vencida o debate, remanesce, ainda, a questão da capacidade para a aceitação da 
proposta de suspensão condicional do processo. 

Note-se que o semi imputável, ao contrário do inimputável, tem entendimento, 
embora reduzido. Não há incapacidade absoluta. Tanto é assim, que a lei prevê o cum
primento de pena comum (privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa). Poderá 
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haver a substituição da pena privativa de liberdade por internação ou tratamento ambu
latorial, se houver necessidade de tratamento curativo. 

Cp, Art. 98 - Na hipótese do parágrafo único do Art. 26 deste Código e ne
cessitando o condenado de especial tratamento curativo, a pena privativa 
de liberdade pode ser substituída pela internação, ou tratamento ambula
torial, pelo prazo mínimo de 1 (um) a 3 (três) anos, nos termos do artigo 
anterior e respectivos §§ 1 º a 4º. 

Quando instaurado o incidente de insanidade mental do acusado, a este deve ser 
nomeado um curador (art. 149, § 2º. do CPP), que a todos os atos estará presente, in
clusive e principalmente, na instrução da ação penal. A função do curador especial é 
completar a vontade do incapaz, para que este possa, por meio de representação ou assis
tência, praticar determinados atos. 

Quando o Ministério Público formula proposta de suspensão condicional do proces
so, deve o curador ser instado a se pronunciar a respeito, juntamente com o acusado e seu 
defensor I, completando a vontade deste. 

A suspensão condicional do processo constitui direito público subjetivo do acusado, 
somente lhe podendo ser negado diante de impossibilidades objetivas e\ou subjetivas 2. 

As incapacidades previstas na lei civil são assim previstas com a finalidade de se 
proteger o incapaz, não para negar-lhe direito. 

A semi imputabilidade não parece ser empecilho, mormente quando a legislação 
brasileira prevê instituto semelhante ao inimputável em razão da idade. Isso porque, para 
o Estatuto da Criança e do Adolescente, em matéria de ato infracional, é responsável o 
menor entre 12 e 18 anos incompletos. 

Pode o Ministério Público conceder remissão simples ou condicionada ao adoles
cente 3, enumerando as condições daquele ato, que se assemelham às condições impostas 
quando da suspensão condicional do processo na justiça comum, inclusive a reparação 

1 Note que os tribunais admitem que o defensor seja o curador do acusado inimputável ou semi imputável. 
2 Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igualou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta 

Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro 
anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presen
tes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal). 

3 Art. 126 - Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Mi
nistério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias 
e conseqüências do fato , ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor 
participação no ato infracional. 
Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na 
suspensão ou extinção do processo. 
Art. 127 - A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, 
nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir e eventualmente a aplicação de qualquer das 
medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e a internação. (grifo acrescido) 
Art. 128 - A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, me
diante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público. 
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do dano. Naquele ato, basta que estejam presentes o representante legal do adolescente 
e o seu defensor, para que tenha validade. Perceba-se que o Estatuto da Criança e do 
Adolescente não faz distinção entre absolutamente incapaz (até 16 anos incompletos) e 
relativamente incapaz (entre 16 e 18 anos incompletos), podendo, nas duas hipóteses, 
haver a remissão condicionada. 

Por todas essas razões e, em especial, pelo fato de não se poder obstar o gozo de um 
direito público subjetivo, quando presentes os requisitos objetivos e subjetivos da sus
pensão condicional do processo, é que defendemos a possibilidade para o semi incapaz, 
quando não for a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por especial 
tratamento curativo, de internação ou ambulatorial (CP, art. 98). 

Conclusão Dogmática 

E possível a suspensão condicional do processo ao acusado semi imputável, desde 
que a proposta seja aceita por ele, seu curador e defensor e que não seja a hipótese de 
necessidade de tratamento curativo, de internação ou ambulatorial (CP, art. 98). 
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Prosseguimento do Processo Quando o Acusado 

Frustra o Exame de Insanidade Mental 

Érica Verícia Canuto de Oliveira Veras* 
Gabriela Nivoliers Soares de Sousa** 

Torriccelli Lopes Lira*** 

Justificativa 

A presente discussão gravita em torno da possibilidade de prosseguimento do pro
cesso quanto frustrada a realização do exame de insanidade mental, por fato imputável 
à defesa. 

Uma vez instaurado o incidente de insanidade mental, há determinação legal de sus
pensão do processo - mas não do prazo prescricional- enquanto não resolvido o incidente. 

No entanto, quando o acusado frustra a realização do exame de insanidade, seja pelo 
fato de ter mudado de endereço sem comunicar o juízo e este não consegue localizá-lo, seja 
por ter sido intimado, por reiteradas vezes, e não ter comparecido ao exame, ou qualquer ou
tro motivo ao acusado imputado. De fato, a suspensão do processo beneficia o acusado, que 
não tem o curso do prazo prescricional suspenso, criando o que a doutrina nomina de "crise 
de instância", em que o processo deve ficar parado, até que se resolva o incidente. 

De início, é importante registrar que o incidente pode ser instaurado de ofício pelo 
juiz, ou a requerimento do acusado ou seu defensor e do Ministério Público. 

Somente se instaura o incidente se houver dúvida quanto à sanidade do acusado. 
Entretanto, o processo fica suspenso até que se dê cabo ao incidente de insanidade men
tal. Enquanto isso, o prazo prescricional continua a fluir. 

Antes de mais nada, é importante discutir a natureza jurídica da conclusão sobre 
a insanidade mental do acusado e do respectivo incidente. Afinal, interessa somente à 
parte, sendo meio de defesa? ou é de ordem pública, devendo ser resolvido no interesse da 
verdade real e por imposição de normas cogentes? O juiz pode prescindir da prova técnica 
e utilizar laudo pericial já confeccionado em outro processo? O juiz pode determinar que 
o exame seja realizado mesmo contra a vontade do acusado? 

Quanto à natureza jurídica do incidente de insanidade mental, acompanhamos o 
entendimento de que é de ordem pública. Uma vez verificada a dúvida sobre a sanidade 

* 
** 

1 ª. Promotora de Justiça de Natal e Ouvidora do Ministério Público RN 
Assistente do Ministério Público RN 
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mental do acusado, podem as partes requerer a instauração do incidente ou mesmo o juiz 
determinar a instauração de ofício. Portanto, é matéria de ordem pública. 

No entanto, uma vez suscitado, ao juiz cumpre a análise de sua razoabilidade. Não 
basta alegar e suscitar a insanidade mental. É necessário que a provocação venha acom
panhada de um mínimo de provas, de modo a, efetivamente, causar dúvida sobre a sani
dade mental do acusado à época dos fatos. 

''A instauração do incidente de insanidade mental pressupõe a configuração 
de dúvida razoável sobre a própria imputabilidade criminal do acusado. Pelo 
que se trata de um incidente que não é de ser deferido apenas porque o peça a 
defesa. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a falta 
de realização da perícia médica cujo objetivo seja avaliar a imputabilidade cri
minal do acusado somente causa a nulidade do processo crime quando de logo 
salta a ilegalidade, ou o abuso de poder. Precedente: RHC 80.546 da relatoria 
do Min. Sepúlveda Pertence. O caso dos autos revela situação 
excepcional, configuradora de dúvida capaz de autorizar a instauração do 
incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156 do CPPM." (HC 
91.601 , Rel. Min. Carlos Britto, julgamento em 23-9-2008, Primeira Tur
ma, DJE de 13-3-2009.) 

Ocorre que, uma vez instaurado, não se obrigar o acusado a submeter-se ao exame, 
segundo o princípio de que "ninguém é obrigado a produzir prova contra si" e, sem dú
vida, a medida de segurança é mais prejudicial à defesa, visto que não há prazo definido, 
como ocorre com a pena atribuída aos crimes, especificamente, exceto no caso de semi 
imputabilidade, caso em que o juiz "poderá" reduzir a pena. 

Ademais, fere o fundamento da Republica da dignidade da pessoa humana a reali
zação compulsória do exame de sanidade mental. A esse respeito, também se direciona a 
Doutrina argentina, sendo a Doutrina brasileira completamente omissa. 

''Aún cuando el imputado haya aportado um examen privado em torno a su 
capacidad de culpabilidad, el juez instructor puede disponer la realización 
de un estudio por el Cuerpo Médico Forense en orden a estabelecer los ex
tremos vinculados al art. 34, inc. 1 º., Del C.P., ya que la misma legislación 
procesal prevé la posibilidad de que el juez ordene la inspección mental Del 
imputado cu ando lo considere necesario (art. 218). 
Las medidas que comportan la intervención corporal del imputado pueden 
importar uma afectación a la garantía contra la autoincriminación (art. 18 
de la C.N. y art. 8.2 "g" de la respetuosos de la dignidad humana, la inti
midad o la privacidad y los derecho de defensa em juicio y debido proceso 
(*). El procesado no tiene que colaborar com lãs autoridades encarrgadas 
de la investigación mediante um comportamiento activo, aunque si debe 
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soportar injerencias corporales que pueden contribuir definitivamente al 
reconocimiento de su culpabilidad (* *). 
La garantía proteje las comunicaciones, sean verbales, escritas o gestuales, 
porque em estos casos la prueba está em la mente, y la exteriorización de
pende de la voluntad del sujeto, de su conciencia y de los procesos de razo
namiento. Em es tos casos el procesado ES tratado como "sujeto de prueba", 
lo que impide obligarlo a declarar, a realizar la reconstrucción de um hecho 
o um cuerpo de escritura o a aportar prueba incriminante (***). 
Es ilegítimo que se fuerce al imputado para que hable o, tratándose de 
um examen mental, el requerirle "hacer" (****), por lo cual su negativa 
a participar de tal medida está constitucionalmente protegida e importa 
operativamente la imposibilidad de que el facultativo recoja los elemento 
convictivos de índole médica que los lleven a um dictamen fundado (art. 
263 del C.P.P.N) . 
Lo prohibido por la Ley Fundamental ES compeler física o moralmente a 
uma persona com ele fin de obtener comunicaciones o expressiones que 
debieran provenir de su livre voluntad (*****). 
No ES dable obligar al imputado a decir algo que él no quiera libremente, 
pues em tal caso esta participación activa (verbigracia, obligación de con
feccionar um cuerpo de escritura, efectuar grabaciones de voz o proporcio
nar datos em el marco de uma peritación psiquiátrica) importar uma "co
municación" que viola la garantía de no autoincriminación. Por ello, debe 
revocarse el auto por el que se ordena la remisión de las actuaciones al 
Cuerpo Médico Forense con el objeto de examinar y revisar al imputado". 
(C.N. Crim. Y Correc. Sala VII, c. 25.787, "PERALTA, Oscar Domingo", 
del 27\04\05. Se cito: (*) Javier Augusto de Luca, Pruebas sobre el cuerpo 
del imputado o testigos y las garantias.) 

O juiz não pode obrigar a realização do exame, mas pode instaurar o incidente de 
insanidade mental, devendo haver exame pericial em cada processo suscitado, sendo 
inviável a prova emprestada ou a utilização da perícia realizada em um processo criminal 
ou mesmo no juízo cível (interdição), visto que a inimputabilidade é apurada ao tempo 
da infração criminal e as instâncias são independentes. 

"A circunstância de o agente apresentar doença mental ou desenvolvimen
to mental incompleto ou retardado (critério biológico) pode até justificar 
a incapacidade civil, mas não é suficiente para que ele seja considerado 
penalmente inimputável. É indispensável que seja verificado se o réu, ao 
tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o ca
ráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento 
(critério psicológico). ( ... ) A marcha processual deve seguir normalmente 
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em caso de dúvida sobre a integridade mental do acusado, para que, duran
te a instrução dos autos, seja instaurado o incidente de insanidade mental, 
que irá subsidiar o juiz na decisão sobre a culpabilidade ou não do réu." (HC 
101.930, ReI. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 27-4-2010, Primeira Tur
ma, DJE de 14-5-2010.) 

FURTO - IN IMPUTABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO - INCI
DENTE NÃO REALIZADO - ABSOLVIÇÃO INDEVIDA. A existência 
de indícios graves de desenvolvimento mental retardado do acusado, verti
da em prova emprestada, cujo conteúdo não foi objeto do contraditório, é 
insuficiente para comprovar a sua alegada inimputabilidade, a qual haveria 
de ser demonstrada no incidente de sanidade respectivo, a teor do art. 149 
do CPP. Assim, esta falta de prova plena da inimputabilidade do acusado 
impede seja absolvido da imputação do delito de furto, sob este fundamen
to. Apelação desprovida". (TJMG, Ap. Criminal nº 1.0554.02.002396-
2/001, 4ª Câmara Criminal, ReI. Des. Delmival de Almeida Campos, j. em 
24/01/2007, p. em 06/02/2007). 

CRIME LATROCÍNIO - AUTORIA E MATERIALIDADE - PROVAS 
- DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE -
INIMPUTABILIDADE - PROVA - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO 
DE PROVA TÉCNICA - PENA CORRETAMENTE FIXADA - SEN
TENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A inimputabilidade total ou 
parcial não pode ser comprovada através de simples receitas médicas que 
indicam a administração de remédios controlados, sendo imprescindível, para 
tal, a produção de prova pericial. Nos termos do art. 2º, §§ 1 º e 2º, da Lei 
8.072/90, com nova redação dada pela Lei 11.464/2007, é possível a progres
são de regime em caso de condenação por crimes hediondos". Ementa parcial. 
(TJMG, Ap. Criminal nº 1.0114.04.044862-2/001, 4ª Câmara Criminal, ReI. 
Des. Walter Pinto da Rocha, j. em 09/05/2007, p. em 22/05/2007). 

HABEAS CORPUS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - EXAME DE 
SANIDADE MENTAL DETERMINADO - IN APLICABILIDADE DE 
LEIS FEDERAIS. O FATO DO PACIENTE HAVER JUNTADO PRO
VAS DE QUE FOI APOSENTADO POR INSANIDADE MENTAL, 
RECONHECIDA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO, NÃO TEM O 
CONDÃO DE INQUINAR DE NULO O PROCESSO CRIME EM QUE 
SE DEIXOU DE PROCEDER A VERIFICAÇÃO DA PRE-FALADA 
INSANIDADE, EIS QUE AS ESFERAS DE COMPETENCIA NÃO SE 
CONFUNDEM. NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL 
O FATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA HAVER RECONHECIDO A 
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NECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANI

DADE MENTAL, NEM DETERMINAR QUE O PACIENTE SE RECO

LHA A MANICOMIO JUDICIAL PARA SE SUBMETER AO EXAME 
MEDICO-LEGAL, EIS QUE DUVIDOSA A INCAPACIDADE A EPO

CA DOS FATOS E SUA CONDIÇÃO DE SENTENCIADO, IMPOS

SIBILITADO DE RECORRER EM LIBERDADE. IN APLICABILIDADE 

AO CASO DAS LEIS 5350/67 E 4878/65. PEDIDO DENEGADO. 

HC 76/SP. HABEAS CORPUS 1989/0009052-6. T5 - QUINTA TURMA 

STJ. Data do Julgamento: 29/11/1989. Data da Publicação: DJ 05/02/1990 
p. 458 RT voI. 656 p. 348v 

Vencidas tais questões, passemos à análise da possibilidade de prosseguimento do 

processo, pendente a decisão sobre o incidente de insanidade mental, quando não reali
zada a perícia por culpa da Defesa. 

O processo criminal e sua resolução (princípio da efetividade) não podem estar na 

dependência exclusiva da Defesa, visto que o sistema criminal permite a defesa ampla, 

sendo facultado ao acusado mentir ou calar em seu interrogatório ou, ainda, comparecer 

ou não aos atos processuais, praticando todos os atos que interessem à sua defesa. 
No entanto, não se inclui no direito à ampla defesa, a possibilidade de retardar ou 

criar obstáculos ao término do processo. 

Se por um lado o acusado tem o direito de não produzir prova contra si, não se sub

metendo ao exame pericial de sanidade mental, por outro, não tem em seu favor o direito 

de ter o processo paralisado, suspenso, com prazo prescricional fluindo, sem contribuir 

com sua resolutividade. 

Adiantamos que a posição do Supremo Tribunal Federal é em sentido contrário, 

embora haja precedente de que "a falta de realização da perícia médica cujo objetivo 

seja avaliar a imputabilidade criminal do acusado somente causa a nulidade do processo 
crime quando de logo salta a ilegalidade, ou o abuso de poder". RHC 80.546 da relataria 

do Min. Sepúlveda Pertence. 
Entretanto, se o acusado se nega em submeter ao exame pericial, se esconde para 

não ser localizado e intimado, muda de endereço sem comunicar ou, intimado, não com

parece à realização do exame, é razoável que o processo que o processo continue, com 
arquivamento do incidente, visto que não findou com resolução meritória por culpa da 

defesa. Note que a imputabilidade é presumida, devendo ser sempre provada a inimputa
bilidade, conforme precedentes jurisprudenciais supramencionados. 

Em relação à continuidade do processo, ignorando a suspensão proveniente do inci
dente de insanidade mental, por culpa da defesa, encontramos o seguinte: 

EMENTA: FURTO QUALIFICADO - EXAME DE INSANIDADE 

MENTAL NÃO REALIZADO - AUSÊNCIA DO RÉu DO DISTRITO 
DA CULPA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO REJEITADA - INIM-
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PUTABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - APELO DESPROVIDO -
VOTO VENCIDO PARCIALMENTE. Não encontrado o réu no endere
ço fornecido para realização do exame de insanidade mental, não há falar 
em cerceamento de defesa. Não sendo devidamente comprovada a insa
nidade mental, não há falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade 
penal.VVP. Não obstante o réu encontrar-se em local incerto e não sabido, 
em busca da verdade real e para definir sua eventual incapacidade MEN
TAL ou capacidade reduzida (art. 26 do Código Penal), torna-se necessária 

a manutenção da suspensão do processo até o efetivo cumprimento do inci
dente de INSANIDADE, instaurado ante a dúvida sobre a higidez psíquica 
do sujeito ativo, sob pena de cerceamento de defesa (Des. Eli Lucas de 
Mendonça). 
(APELAÇÃO CRIMINALW 1.0338.03.014051-5/001- COMARCA DE 
ITAÚNA - RELATOR: EXMO. SR. DES. EDIWALJOSÉ DE MORAIS 
ACÓRDÃO: Vistos etc., acorda, em Turma, a 4ª CÂMARA CRIMINAL 
do Tribunal de justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata 
dos julgamentos e das notas taquigráficas, EM REJEITAR A PRELIMI
NAR, VENCIDO O DESEMBARGADOR VOGAL, E NEGAR PROVI
MENTO - BH, 25.03.2009. 

Em seu voto, o relator afirmou que "a responsabilidade pela ausência de realização 
do exame não pode ser imputada ao juízo, mas à própria parte requerente, incidindo-se aí 
o disposto no art. 565, do CPp, segundo o qual a parte não poderá alegar nulidade a que 
tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido". 

Observe-se também o seguinte: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS-CORPUS. CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DO SUMARIO. 
SUMULA N. 52/ST]. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. 
- NÃO E IMPUTAVEL AO APARELHO JUDICIARIO EVENTUAL 
DEMORA NO CURSO DO SUMARIO PROVOCADA POR ATRASO 
NA REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, RE
QUERIDO PELA PROPRIA DEFESA. 
- DESAPARECE A CONSISTENCIA DA ALEGAÇÃO DE CONS
TRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO QUANDO jA 
ENCERRADA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, COMO CONSAGRADO 
PELA SUMULA N. 52, DESTE TRIBUNAL. 
- HABEAS-CORPUS DENEGADO. 
HC 5666 1 MS - T6 - SEXTA TURMA STj - HABEAS CORPUS 
1997/0017490-5 
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De igual modo, no julgado a seguir, em que foi deferida a instauração do incidente e 

designado, pelo Juízo, o local de realização da perícia, mas que não se efetivou em razão de 

não ter a acusada concordado em se submeter ao exame no local indicado pelo Juízo. Acres

centou o relator que "a própria acusada impossibilitou a produção da referida prova, pois ela 

se recusou a ser submetida a exame no hospital designado pelo juízo". E disse, ainda, "Parece

-nos evidente o intuito da Defesa de protelar o andamento processual". Por fim, conclui: "Não 
cabendo à Defesa escolher o local e o momento mais oportuno para a realização dos referidos 

exames segundo sua mera conveniência, também rejeito a referida preliminar". 

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO PASSIVA - PRE

LIMINARES - FLAGRANTE PREPARADO - INOCORRÊNCIA - DE

CLARAÇÕES DO RÉu PERANTE AUTORIDADE POLICIAL - AU

SÊNCIA DE ADVOGADO - NÃO ACOLHIMENTO - NÃO REALI

ZAÇÃO DE EXAME DE SANIDADE MENTAL POR RECUSA DA 

ACUSADA - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA 

- PENA-BASE - FIXAÇÃO DE ACORDO COM A LEI PENAL MAIS 

BENÉFICA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM SUA MAIORIA FA
voRÁ VEIS - MAJORAÇÃO EXCESSIVAMENTE ACIMA DO MÍNIMO 

LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DE PENA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA 

INSUFICIENTE PARA A REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME 

- DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA 

REDUZIR A PENA-BASE E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RE
CURSO ACUSATÓRIO PARA CASSAR A SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 

1. Inexiste flagrante preparado quando a atividade policial não provoca ou 

induz o agente ao cometimento do crime. 

2. A ausência de advogado, quando da realização do interrogatório na De

legacia de Polícia, não invalida o ato praticado, pois não há exigência legal 

para que o patrono do réu dele participe e, portanto, não acarreta a nuli

dade do processo. 

3. Não cabe à Defesa escolher o local e o momento mais oportuno para 

a realização dos exames de insanidade mental segundo sua conveniência. 

4. Diante da existência de vasto conjunto probatório composto de provas teste
munhais e documentais dando conta da ocorrência da solicitação e recebimen
to de vantagem patrimonial indevida por servidor público, impossível afastar a 

condenação da ré relativamente ao crime de corrupção passiva. 
S. Ilegal a majoração da pena-base unicamente motivada nas circunstâncias 
inerentes ao próprio tipo penal imputado à acusada. 
6. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade ante a constata
ção de circunstâncias judiciais desfavoráveis apontando a insuficiência da 
medida para a reprovação e prevenção do crime. 
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7. Rejeitadas as preliminares. No mérito, dado parcial provimento ao Re
curso Defensivo, apenas para reduzir a pena-base imposta, e dado parcial 
provimento ao Recurso Ministerial para cassar a substituição da pena pri
vativa de liberdade. 
(APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0145.01.015853-6/004 - COMARCA 
DE JUIZ DE FORA - Relator: Desa. Jane Silva. Data do julgamento: 
22/06/2010. Data da publicação: 23/07/2010) 

Por isso, é de se concluir que, havendo dúvida razoável sobre a imputabilidade do 
acusado, é de ordem pública a instauração do incidente de insanidade mental. Por outro 
lado, o comparecimento ao exame pericial depende de ato da defesa, quando o Estado
-Juiz, através das instituições pertinentes, oferecem meios necessários à sua realização, 
mesmo porque, como qualquer perícia, podem as partes indicar assistentes técnicos. 

Se o exame pericial para verificação da sanidade mental do acusado à época dos 
fatos delitivos não se realiza por fato imputável à defesa, o incidente deve ser arquivado, 
seguindo o processo crime seu curso normal, não podendo a defesa alegar a nulidade, 
se deu causa. Ademais, a imputabilidade se presume, enquanto que a inimputabilidade 
deve ser provada através de procedimento próprio. Se não quis o acusado se submeter ao 
exame, deve ser considerado imputável penalmente. 

Síntese Dogmática 

Instaurado o incidente de insanidade mental, não se realiza o exame pericial para 
verificação da sanidade mental do acusado por fato imputável à defesa, o incidente deve 
ser arquivado, seguindo o processo crime seu curso normal, não podendo a defesa alegar 
a nulidade, se deu causa. Ademais, a imputabilidade se presume, enquanto que a inim
putabilidade deve ser provada através de procedimento próprio. Se optou o acusado por 
não se submeter ao exame, quando oportunizado e providenciado pelo Judiciário, deve 
ser considerado imputável penalmente. 
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"Juiz de Garantias" e as Medidas Cautelares 

Previstas na Lei n. 12.403/2011: 

Aspectos Práticos 

Fernando Braga Viggiano* 

1. Introdução 

Após uma década de tramitação no Congresso Nacional, aprovou-se o projeto de 
lei n. 4.208/2001, transformando-se na Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011, publicada no 
dia seguint,e, alterando dispositivos do Decreto-Lei n. 3.689/1941 - Código de Processo 
Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas cautela

res e deu outras providências, 

Elaborado por uma Comissão de Juristas, presidida por Ada Pellegrini Grinover, o 
anteprojeto originário sofreu profundas modificações, que não foram suficientes para cor
rigir algumas imperfeições nele existentes, A lei silenciou quanto à necessidade de revisão 

periódica acerca da necessidade de manutenção das medidas cautelares, não delimitou 
o prazo máximo de duração da prisão preventiva, não disciplinou o procedimento do 
contraditório a ser adotado quando pleiteada a imposição, cumulação ou substituição das 
cautelares, dentre' outros aspectos. 

Diante disso, reacendem as discussões acerca da necessidade de uma reforma global 

da legislação processual- posição a qual também defendo -, pois as modificações parciais 

acabam por desestruturar o sistema vigente, enfraquecendo os mecanismos de controle. 
A reestruturação do sistema, quiçá, virá com a aprovação do PLS 156/2009. 

Objetivando a melhor compreensão acerca das medidas cautelares, a tese refor

çará a preocupação com a degeneração e banalização das medidas cautelares, assim 
como trará reflexões sobre o procedimento a ser adotado nos casos de imposição, 
cumulação ou substituição dessas medidas, assim como a excepcionalidade da prisão 
provisória. 

* Promoror de Justiça em Goiás 
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2. Da "Conversão" da Prisão em Flagrante Delito em Prisão 
Preventiva 

Partindo-se da reinterpretação da Constituição da República acerca da natureza 
jurídica da prisão em flagran te delito, infere-se que esse instituto possui natureza pré
-cautelar, justificando-se enquanto restrição brevíssima da liberdade do conduzido, des
tinada à captura do agente e sua imediata condução à presença da autoridade policial 
para a documentação da ocorrência. Em ato contínuo, o preso deveria ser conduzido à 
presença do magistrado, para que, em audiência designada, realizasse uma instrução su
mária e debates entre o representante do Ministério Público, o imputado e seu defensor, 
decidindo o Juiz de Direito pelo relaxamento da prisão ilegal, concessão de liberdade pro
visória, fixação de uma das medidas cautelares ou, em último caso, decretação da prisão 
preventiva do imputado. 

A apresentação do preso ao Juiz de Direito já é realizada em vários países (Alema
nha, Portugal, Espanha, França, Itália, dentre outros), sendo que a legislação brasileira 
optou apenas pela comunicação da segregação ao magistrado. Diante disso, há proposta 
de emenda à Constituição (PEC n. 68/2011) em tramitação na Câmara, de autoria do 
Deputado Federal Domingos Dutra, apresentada em 16 de agosto deste ano, alterando o 
inciso LXII, do artigo 5°, que passaria a vigorar com a seguinte redação: "LXII - a prisão de 
qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz compe
tente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada, devendo em até quarenta e oito horas 
ser conduzida à presença do juiz competente que decidirá sobre a sua legalidade". 

Enquanto essa modificação não ocorrer, o Juiz de Direito será apenas comunicado 
da prisão em flagrante, devendo adotar as providências já mencionadas. 

De outro lado, as recentes alterações legislativas mantêm a incorreta menção à pos
sibilidade de "conversão" da prisão em flagrante delito em prisão preventiva. 

Por todo o território brasileiro, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, 
alguns Juízes de Direito limitavam-se a "homologar" o auto e determinavam a abertura 
de vista ao Ministério Público para a adoção das providências que entendesse cabíveis. 

No entanto, após a promulgação da Constituição da República de 1988, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, o artigo 93, inciso IX, prescreve 
o dever de motivação das decisões judiciais, sob pena de nulidade. Desse modo, o des
pacho que apenas "homologava" o auto, mantendo a segregação cautelar do preso, era 
flagrantemente inconstitucional, pois, além desse dispositivo, também afrontava o artigo 
5°, inciso LXI, da Constituição. 

Diante da incorreta praxe e da interpretação equivocada por integrantes do siste
ma de justiça criminal, a Lei n. 12,403/2011 reiterou tais comandos, disciplinando no 
artigo 283 que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita 
e fundamentada da autoridade judiciária competente. De igual modo, o artigo 315 esta
beleceu que a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre 
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motivada. Indaga-se: os novos dispositivos são necessários, ante o expresso comando 
constitucional? Obviamente, não. 

Como inexiste a figura da "conversão", a segregação cautelar do imputado somente 
poderá ser mantida se houver decisão da autoridade judiciária, que imponha sua prisão 
preventiva, motivada por elementos concretos extraídos dos autos, que demonstrem a 
presença dos requisitos e fundamentos da medida, submetendo-se, portanto, às exigên
cias previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP. 

Prisão em flagrante delito não se confunde e nem se converte em prisão preventiva. 
Consoante lição de Eugênio Pacelli de Oliveira: "Se a prisão em flagrante busca sua jus
tificativa e fundamentação, primeiro, na proteção do ofendido, e, depois, na garantia da 
qualidade probatória, a prisão preventiva revela a sua cautelaridade na tutela da persecu
ção penal, objetivando impedir que eventuais condutas praticadas pelo alegado autor e/ 
ou terceiros possam colocar em risco a efetividade do processo" (Curso de Processo Penal, 
15ª ed., p. 32). 

Assim, recebida a comunicação da prisão em flagrante delito do imputado, o ma
gistrado deve determinar a abertura de vista ao representante do Ministério Público para . 
que requeira as providências pertinentes, inclusive a prisão provisória. Caso acolha o 
requerimento, o magistrado proferirá decisão motivada. Do contrário, nula é a decisão 
que apenas "converte" uma prisão por outra. 

3. Processo Penal Acusatório E Decretação De Ofício Da Pri .. 
são Preventiva Pelo Magistrado 

Logo que publicada a lei das cautelares, os órgãos de imprensa passaram a alardear 
que a maioria dos presos provisórios seria libertada, aumentando, de forma indevida, a 
sensação de insegurança da população. No entanto, passados alguns meses de sua entra
da em vigor, ainda não se percebem os efeitos concretos dessa alteração, (lssim como não 
ocorreu a libertação em massa apregoada. . 

Pelo contrário. Nas reuniões as quais tenho participado, presenciei relatos de sur
presa e indignação de alguns Promotores de Justiça de algumas unidades da Federação, 
pois os magistrados com quem atuam estariam decretando prisões preventivas ou fixan
do medidas cautelares alternativas à prisão em vários casos considerados absolutamente 
desnecessários. De igual maneira, relataram que alguns desses Juízes sequer decretavam 
prisões a requerimento do Ministério Público anteriormente, mas, com o advento da 
nova lei, passaram a decretá-las de ofício. 

Observa-se, portanto, a expansão irregular das medidas cautelares no processo pe
nal brasileiro, degenerando e banalizando-as, notadamente a prisão preventiva. Ocorre 
que essa não era a intenção do legislador e a interpretação dada por esses magistrados é 
equivocada. 

Sabe-se que, após os diversos relatórios produzidos acerca da aviltante afronta aos 
direitos humanos dos segregados nas unidades prisionais, as conclusões da CPI do Siste-
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ma Carcerário e a realização de mutirões carcerários organizados pelo Conselho Nacional 
de Justiça, modificações deveriam ocorrer no nosso sistema prisional. 

Constatada a banalização do encarceramento provisório e que presos aguardavam 
amontoados em celas superlotadas e impróprias para serem julgados por vários anos, as
sim,como a constante desconsideração do princípio constitucional da não-culpabilidade, 
a Lei n. 12.403/2011 reiterou o entendimento consagrado na doutrina e na jurisprudên
cia acerca da excepcionalidade das prisões provisórias. Assim, a regra é (sempre foi) a 
liberdade no processo penal, enquanto que a prisão preventiva é a última alternativa 
dentre as cautelares previstas. 

Demonstrado o risco efetivo para o andamento processual, o magistrado deverá 
preferencialmente aplicar as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP. Assim, 
seguindo o modelo previsto nas legislações processuais portuguesa (artigo 197, do CPP) 
e italiana (artigo 280, do CPP), apenas quando essas cautelares não forem adequadas ou 
suficientes para arrostar o risco ou tenham sido descumpridas pelo imputado, poderá o 
Juiz determinar sua prisão provisória. 

Por outro lado, levando em conta que o sistema processual penal brasileiro é acusa
tório, é imprescindível que cada um dos atores adotem efetivamente sua função, sob pena 
de desequilibrar a proclamada paridade entre os sujeitos processuais. 

Como único legitimado no processo, o Ministério Público - e o querelante, na ação 
penal privada - detém capacidade postulatória e, como tal, qualquer providência que 
acarrete conseqüência no processo somente deverá ser pleiteada por ele. 

A "representação pela prisão do imputado" elaborada pelo Delegado de Polícia e 
a decretação de ofício da prisão provisória pelo Juiz de Direito devem ser extirpados do 
ordenamento jurídico, por não se amoldarem à Constituição da República. A justificativa 
para tal afirmação consiste no fato de que compete ao membro do Ministério Público 
exercer a função acusatória e de fiscal da lei, devendo aquilatar acerca da necessidade e 
adequação da segregação cautelar do imputado/acusado. 

Ainda que alguns doutrinadores defendam a inexistência de qualquer vedação à 

elaboração de representação pela Autoridade Policial e a legalidade da decretação de 
ofício da prisão processual pela Autoridade Judicial, tais medidas não se harmonizam com 
o sistema acusatório. 

Càusa perplexidade a hipótese de representação feita pelo Delegado de Polícia e 
acatada pelo magistrado, sem prévia oitiva e manifestação específica do Promotor de Jus
tiça pela necessidade da cautelar, assim como a decretação de ofício da prisão preventiva 
ao receber o auto de prisão em flagrante. Isto porque, depois de finalizada a investigação, 
poderá o Ministério Público requerer o arquivamento dos autos de inquérito policial pela 
atipicidade do fato. E nem se diga que, nessa hipótese, eventual indenização cobriria os 
danos causados ao imputado, pois a prisão indevida acarretaria marca indelével na vida 
dessa pessoa. Destarte, se necessária e adequada ao caso concreto, deve ser requerida 
pelo Promotor de Justiça. 
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Diante dessas considerações, conclui-se que a prisão provisória do imputado/acusa
do somente deverá ser decretada a requerimento do Ministério Público ou do querelante 
na ação penal privada. 

A propósito, vale lembrar que a República Federativa do Brasil reconhece a compe
tência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos desde 10 de dezembro 
de 1998, sendo Estado Parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos desde 25 
de setembro de 1992. Desse modo, as resoluções dessa Corte devem ser cumpridas pelo 
Brasil, como tem ocorrido recentemente, consoante se extrai das resoluções acerca da 
morte do cearense Damião Ximenes na Casa de Repouso Guararapes, da Penitenciária 

Urso Branco, da Guerrilha do Araguaia, dentre outros. 
Conforme noticiado pelo Desembargador Geraldo Prado (Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro), em sua palestra proferida no Seminário realizado pelo Conselho Nacio
nal de Política Criminal e Penitenciária, no dia 29 de agosto deste ano, no Rio de Janeiro, 
essa Corte já decidiu em três feitos que o magistrado deve assumir sua função de garanti
dor dos direitos do imputado no processo penal, arrostando ameaça de constrangimento 
il:~al à sua liberdade de locomoção. A legitimidade da justiça criminal somente se aper
feiçoa quando observadas as garantias individuais previstas no ordenamento jurídico, 
cujo desrespeito a elas macula o ato praticado. 

Esse novo paradigma de atuação da autoridade judiciária demanda uma mudança 
profunda de cultura e de mentalidade, a fim de que os juízes assumam a relevante função 
de garantidor dos direitos fundamentais inseridos na Constituição. Não se pode admitir a 
figura do juiz-instrutor, pois tal conduta fere o princípio da imparcialidade. 

Infelizmente, ainda existe pequena parcela de magistrados que busca a "satisfação 
da opinião pública" (comumente chamados de "justiceiros") e acredita que "pertencem 
aos quadros da Secretaria de Segurança Pública". Acerca da atuação desses "justiceiros", 
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho leciona: "É difícil dizer mas, antes de tudo, é difícil 
acreditar que possa vingar em tal direção se a mentalidade dos órgãos jurisdicionais, de 
regra (embora sempre existam as exceções às quais se deve louvar), seguir refletindo Um 
senso comum teórico marcado pela moral popularesca refletida ou imposta pelos meios 
de comunicação. Enleados no emaranhado da narcose de narciso, como referiu McLu
han, ou seja, siderados e engolidos pela comunicação da qual sequer se dão conta de nela 
estarem, muitos juízes (mormente eles como órgão de poder; mas não só eles, por óbvio) 
se tornam justiceiros. Para esses, as medidas cautelares e, em especial, a prisão processual 
tem sido uma forma eficaz (embora inconstitucional) de uma antecipação de pena e, as
sim, sem muito - ou nenhum - pudor têm tratado de prender todos sempre que possível, 
pelo menos até que um órgão superior de competência casse a ordem. A idéia é simples: 
pelo menos algum sofrimento infligiram àquele que, não raro, têm tomado como inimigo. 
Na prática - sabe-se bem - adianta pouco; mas gozam o bom gozo proporcionado pela 
pulsão de morte; e de quebra arriscam alguns minutos preciosos de aparição nos meios de 
comunicação, mormente a televisão. Está-se a ano-luz de distância da Constituição" (Lei 
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n. 12.403/2011: mais uma tentativa de salvar o sistema inquisitório brasileiro; Boletim 
IBCCRIM, n. 223, Junho/2011, p. 4). 

Nesse sentido, Aury Lopes Jr. afirma: "Mas de nada servirá uma mudança legisla
tiva dessa magnitude se não houver o principal: o rompimento da cultura inquisitorial
-encarcerizadora dominante. Se não houver uma mudança na mentalidade dos atores 
judiciários, não haverá qualquer evolução democrática, em mudaremos tudo para que 
a situação continue como sempre esteve. Ou fique ainda pior" (A inserção do contra
ditório no regime jurídico das medidas cautelares pessoais, Boletim IBCCRIM, n. 223, 
junho/2011, p. 5). 

Mas, há que se acreditar nessa mudança de paradigma, já que fato semelhante ocor
reu quando foi promulgada a Constituição da República, ocasião em que vários Delega
dos de Polícia passaram a afirmar que as investigações seriam prejudicadas, pois as buscas 
e apreensões apenas poderiam ser realizadas mediante decisão fundamentada da autori
dade judiciária. Passados mais de vinte anos, nota-se que o sistema se amoldou à nova 
regulamentação e, como tal, não se pode falar em prejuízo para as investigações policiais. 

De igual modo, apesar da resistência inicial, os Juízes passarão a exercer a função de 
garantidores dos direitos individuais no processo penal, deixando a instrução do feito e demais 
medidas a ele inerentes a cargo do Ministério Público - ou querelante - e da defesa. 

Feitas essas consideraç~ es, conclui-se que tanto a representação da Autoridade Po
licial pela prisão do imputado, quanto a possibilidade de deferimento da medida cautelar 
de . ofício, previstas no artigo 282, § 2°, do CPp, afrontam o sistema acusatório, sendo 
resquícios de inspiração inquisitiva. 

Caso o Delegado de Polícia entenda que a prisão provisória do imputado é necessá
ria para a conclusão das investigações ou haja risco para o andamento processual, deve 
encaminhar tal solicitação diretamente ao Promotor de Justiça, para que este formule 
ou não o requerimento de segregação cautelar, caso estejam presentes os requisitos e 
fundamentos. De igual modo, ao receber o comunicado da prisão em flagrante delito, 
deve o magistrado abrir vista dos autos ao Promotor de Justiça para que, dentre outras 
possíveis providências, promova, caso seja pertinente, o requerimento de prisão cautelar, 
decretando em seguida a pnsão cautelar do imputado. 

4. Gradatividade das Medidas Cautelares e Contraditório 

As medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPp, são provisórias por natureza, 
já que têm por objeto a tutela temporária de uma situação, até que seja proferida a sen
tença ou desapareçam os motivos que justificaram a sua imposição. Logo, nos termos do 
artigo 282, §§ 4º e 5º, do CPp, a qualquer tempo, poderá ocorrer a substituição de uma 
medida cautelar por outra ou a sua revogação. 

Entretanto, tanto a imposição de uma medida cautelar, como a sua cumulação ou 
substituição por outra, dependem de prévio contraditório, sob pena de nulidade dessa 
decisão. Dispõem os §§ 3º e 4º, do citado diploma: 
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"§ 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, 
ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, 
acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos 
em juízo. 

§ 4Q No. caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de 
ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelan
te, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar 
a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)". 

Pela leitura desses dispositivos, conclui-se que o requerimento de imposição, cumu
lação ou de substituição de medida cautelar formulado pelo Ministério Público - ou pelo 

querelante na ação penal privada - não será apreciado de imediato pelo magistrado. 
Apesar do silêncio do legislador que não previu o procedimento a ser adotado em 

tais casos, infere-se que o Juiz de Direito deverá intimar o imputado/acusado, por meio 
de seu defensor, para que se manifeste, dentro de prazo razoável, ou, caso assim entenda 
e em casos excepcionais, designe audiência de justificação, onde poderá ser realizada uma 
instrução sumária, sucedendo-se debates e a decisão. 

A oitiva prévia da defesa técnica do imputado acerca da medida cautelar pleiteada, 
sua cumulação ou substituição, atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa, 
pois terá a oportunidade de refutar os fundamentos invocados pelo Ministério Público ou 

pelo querelante, demonstrando a eventual desnecessidade ou desproporcionalidade da 
medida buscada. 

Sobre o tema, Aury Lopes Jr. descreve que: "O dispositivo não diz. Pensamos que o 
ideal seria o juiz, à luz do pedido de adoção de alguma medida cautelar, intimar o impu
tado para uma audiência, na qual, sob a égide da oralidade, efetivar-se-ia o contraditório 

e o direito de defesa, na medida em que o acusador sustentaria os motivos de seu pedido, 
e o réu, de outro lado, argumentaria sobre a falta de necessidade da medida (seja por 
fragilidade do fumus commissi delicti ou do periculum liberta tis ). Tal medida é muito impor
tante e contribui para a melhor decisão do juiz. No mínimo, deverá o juiz conceder um 
prazo razoável para que a defesa manifeste-se sobre o pedido e produza sua prova, para, 
após, decidir. Inclusive, para efetivação do contraditório, pode ser necessária a realização 
de audiência para coleta de prova testemunhal" (A inserção do contraditório no regime 
jurídico das medidas cautelares pessoais. Boletim IBCCRIM, n. 223, junho/2011, p. 5). 

Ademais, ao deferir o pleito, o magistrado deverá impor preferencialmente as medi
das cautelares diversas da prisão, agravando-as em caso de descumprimento das anterior
mente aplicadas. Reserva-se a prisão aos casos de maior gravidade, cujas circunstâncias 
extraídas dos autos evidenciem maior risco à efetividade do processo (fumus commissi 
delicei e periculum libertatis). Portanto, apenas quando as demais cautelares forem inade
quadas ou tenham sido descumpridas, deverá o magistrado impor a segregação do impu
tado/acusado. 

Sob pena de ineficácia da medida cautelar prisional, o contraditório nessa hipótese 
poderá ser diferido, consoante ressalva contida no § 3º, do artigo 282, do CPP. Desse 

I 235 I 



Fernando Braga Viggiano 

modo, deverá o magistrado, ao decretar a segregação, intimar o imputado/acusado e seu 
defensor ou, se entender necessário, designar imediatamente a realização de audiência, 
ocasião em que o imputado p derá alegar sua desnecessidade ou desproporcionalidade. 
Apresentada a defesa, por escrito ou em audiência, o Juiz de Direito deverá manter ou 
não a prisão. 

Em síntese, após regular contraditório, o magistrado deverá observar a necessidade e 
adequação de cada medida cautelar ao caso concreto, agravando-a no caso de descumpri
mento da anteriormente fixada. A prisão preventiva, tratando-se de medida excepcional, 
somente deve ser aplicada em última hipótese, depois de verificada a inadequação ou insufi
ciência das demais cautelares, cujo contraditório será diferido, sob pena de ineficácia. 

5. Conclusões 

1 - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não devem estimular a 
ampliação do controle social, impondo-se restrições desnecessárias e desproporcionais às 
pessoas que anteriormente aguardariam em liberdade a instrução processual. 

2 - Adotado o sistema a usatório, o Juiz de Direito deve assumir o papel de garanti
dor dos direitos do imputado/acusado, devendo abster-se de impor de ofício a segregação 
cautelar ou atendendo à representação isolada da Autoridade Policial, salvo se houver 
requerimento ministerial pela prisão provisória. 

3 - Inexiste a figura da "conversão" da prisão em flagrante em prisão preventiva, 
pois esta depende de decisão judicial fundamentada, embasada em elementos concretos 
extraídos dos autos, que demonstrem a presença de seus requisitos e fundamentos. 

4 - Ante a ausência de previsão expressa quanto ao procedimento a ser adotado, a 
imposição, cumulação ou substituição de medida cautelar por outra deverá ser precedida 
da oitiva da defesa técnica do imputado/acusado, podendo, em casos excepcionais, ser 
designada audiência específica, para a realização de instrução sumária, sucedendo-se os 
debates e a decisão judicial. 

5 - Tratando-se de requerimento de prisão preventiva, o contraditório será diferido, 
sob pena de ineficácia da medida, devendo o magistrado, logo após a prisão, intimar o 
imputado/acusado e seu defensor para que apresente justificativa, oportunidade em que 
poderá demonstrar a desnecessidade ou a desproporcionalidade da segregação provisória. 
Em situações excepcionais, o magistrado poderá designar audiência imediatamente após 
a segregação do imputado/acusado, decidindo ao final do ato processual pela manuten
ção ou não da prisão. 

5 - O magistrado deverá impor preferencialmente as medidas cautelares diversas da 
prisão, agravando-as em caso de descumprimento das anteriormente aplicadas. Reserva
-se a prisão quando comprovada a inadequação ou insuficiência das demais medidas ou 
quando se tratar de risco eVIdente e manifesto à aplicação da lei ou à conveniência da 
investigação ou da instrução processual. 
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Necessárias e a Realidade Brasileira 

Geraldo Margela Correia* 

1. Introdução: Definições e Conteúdo 

Iniciamos esta singela tese com algumas definições, eis que reputamos de suma im
portância a compreensão dos termos utilizados como critério primeiro de cientificidade. 

Assim, os termos crescimento econômico, desenvolvimento, desenvolvimento sustentável, 
meio ambiente, conservação ambiental, preservação ambiental, responsabilidade socioambien
tal, govemança democrática responsável e distribuição social das riquezas, serão definidos para 
que se ultrapassem as ambiguidades sempre presentes nas palavras que usamos quotidia
namente. 

Quando usamos a expressão crescimento econômico queremos significar a elevação 
do produto interno bruto (PIB) de um país de modo contínuo e significativo acrescendo 
riqueza a todos os que se utilizam dos insumos existentes e os transformam em produtos 
para o mercado consumidor. 

O termo Desenvolvimento engloba o crescimento econômico e uma destinação das 
riquezas produzidas ao conjunto da população e, não apenas, ao mercado consumidor for
mado por minorias populacionais (a dos produtores, a dos transformadores de produtos, 
a dos proprietários dos insumos e a dos comerciantes). 

Desenvolvimento Sustentável vem a ser o tipo de desenvolvimento que tem a preocu

pação com a sustentabilidade do desenvolvimento que, segundo se sabe, somente ocorre 
quando a preocupação se estende ao cuidado com o meio ambiente (conservação e pre
servação), à distribuição social da riqueza de modo a produzir justiça social e, por fim, à 

Govemança Democrática Responsável pela qual o conjunto da sociedade se rege pela legis
lação por meio do governo da maioria que respeita e acolhe as minorias como detentoras, 
igualmente, de direitos e de deveres para com a sociedade. A Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento, a famosa Comissão Bruntland definiu: "desenvolvi
mento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibili
dade das gerações futuras de atenderem as suas próprias necessidades"l 

Barbieri, José Carlos, Desenvolvimento e Meio Ambiente - As Estratégias de Mudanças da Agenda 21 (CNU
MAD, 1988, pág.46) - pág.23 . 
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Meio Ambiente é o conjunto formado pelos seres bióticos e elementos abióticos que 
trocam entre si matéria e energia, formando os mais diversificados ecossistemas. Nos 
ecossis temas desenvolvem-se os processos ecológicos essenciais à manutenção da vida 
em todas as suas formas. 

Conservação Ambiental e Preservação Ambiental são concepções que pretendem fun
damentar a proteção da natureza, em benefício do homem da atual e das futuras gera
ções. Enquanto o preservacionismo prega a defesa da natureza tal qual se encontra antes 
da interferência do homem, até mesmo impossibilitando a pesquisa dos ambientes trans
formados em santuários (os parques nacionais ou regionais), o conservacionismo entende 
que é necessário o uso racional da natureza, estabelecendo-se o equilíbrio que propicia o 
desenvolvimento sustentável, sendo esta a corrente hoje majoritária e encampada pela 
maioria das entidades ambientalistas. 

Responsabilidade Socioambiental quer significar que há necessidade de definir as con
dutas de todos perante o uso da natureza e de seus bens, seja de forma positiva, prescre
vendo ações, vantagens e atribuições,seja de forma negativa, prescrevendo proibições e 
consequências das condutas em desrespeito a tais proibições. 

Tais conceitos,quando tomados em conjunto, originam o que se convencionou cha
mar de Socioambientalismo que é o modo de organização da sociedade em que se valoriza 
e se pratica o respeito ao soci.al em combinação com o ambiental, não havendo possibi
lidade de dissociá-los, sob pena de termos apenas crescimento econômico ou estagnação 
da sociedade. 

2. Exposição 

2.1. Desenvolvimento Sustentável e a Norma Constitucional 

Como se pode ver das definições preliminares, o conceito de crescimento econô
mico não é completo quando se deseja a construção do Socioambientalismo ou de
senvolvimento sustentável.Aliás, o termo desenvolvimento deveria ser usado como su
ficiente para contemplar as características do desenvolvimento sustentável(crescimento 
econômico,proteção da natureza - conservação e preservação - distribuição equitativa 
das riquezas produzidas e governança democrática responsável, em todos os níveis da 
sociedade - Estado,Empresas e instituições de qualquer natureza). 

Na verdade, não há antagonismo entre desenvolvimento e crescimento econômico. 
O antagonismo se estabelece quando ocorrem embates entre os que desejam o avanço 
econômico da sociedade e os que desejam a preservação intacta do ambiente, o que gera
ria estagnação - a volta ao estado da natureza, com as populações retornando ao estágio 
de caça e pesca e cata de outros alimentos nas florestas, impossível retorno em face da 
imensa população que hoje ocupa o ambiente terrestre. O meio termo é o desenvolvi
mento sustentável que se estabelece quando a sociedade evolui para o Socioambienta
lismo, com o respeito à natureza, às pessoas que se tornam sujeito do desenvolvimento e 
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não somente consumidores, à democracia das decisões majoritárias com respeito aos di
reitos de cidadania das minorias e obediência ao bom senso e aos princípios do da ciência. 

O desenvolvimento sustentável consta da norma constitucional brasileira a partir 
de 1988, especialmente no art.225, perpassando-a, entretanto, em diversos outros ar
tigos, como, e.g., o art. 23 (competências comuns, incisos III, IV, V, VI, VII, IX e XI, o 
art. 24 que trata da competência legislativa, concorrente) ,especialmente os incisos I,VI, 
VII ,VIII e IX, e o art.l70,este tratando da ordem econômica e social. ,especialmente no 
inciso VI, cuj a dicção teve modificação pela Emenda Constitucional 42, de 19 de dezem
bro de 2003, que se transcreve: "defesa do meio ambiente,inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos 
de elaboração e prestação". Com a transcrição demonstra-se que nossa Constituição se 
adaptou, neste passo, aos princípios da Agenda 21 Global, aprovada na Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro em 1992 
(CNUMAD), conferência conhecida popularmente como Rio 92. 

A influência fundamental para que o tema meio ambiente se introduzisse como 
matéria constitucional se deve à luta de ambientalistas e cientistas antes e a partir da 
Conferência de Estocolmo de 1972, da qual é sucessora a Rio 92 que confirmou mais 
claramente e ampliou os princípios do Desenvolvimento Sustentável no documento in
titulado Declaração do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 
constituída de 27 princípios, desenvolvidos em 40 capítulos. 

A consciência de que a Terra tem limites de uso para produção de bens e de que 
eles se esgotam rapidamente em face da inadequação dos processos de produção, do tipo 
de fonte energética utilizada nesses processos e dos resíduos gerados e lançados no meio 
ambiente de forma irresponsável, fez que cientistas e pessoas organizadas em instituições 
não governamentais discutissem intensamente tais assuntos provocando a ONU a intro
duzir a temática em suas discussões e decisões. 

A partir da Agenda 21 Global uma série de documentos foi produzida tendo como 
horizonte a construção do desenvolvimento sustentável: Estatuto da Cidade (10.07.2001), 
Agenda 21 Brasileira (lançada em 16.07.2002), Agenda 21 de Pernambuco (06.08.2002) 
e Plano Diretor da Cidade do Recife (29.12.2008), sendo obrigados a gerar seus planos 
diretores todos os municípios com população a partir de 20.000 habitantes. 

2.2. O Socioambientalismo 

O movimento que preconiza a proteção ambiental, combinada com a defesa das 
prerrogativas sociais como necessárias ao desenvolvimento sustentável denomina-se So
cioambientalismo, na verdade um conjunto de princípios socioeconômicos, jusfilosóficos, 
biológicos e ambientais indicadores do respeito e da luta em prol da sustentabilidade. 

O Socioambientalismo se formou a partir da união dos movimentos sociais aos mo
vimentos ambientalistas sob a consideração de que o ambiente e o ser humano são in
dissociáveis, assim, não há como dizer que há respeito ao meio ambiente no crescimento 
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econômico sem equidade social. O surgimento do socioambientalismo se deu a partir do 
"pressuposto de que as políticas ambientais só teriam eficácia social e sustentabilidade 
política se incluíssem as comunidades locais e promovessem uma repartição socialmente 
justa e equitativa dos benefícios derivados da exploração dos recursos naturais" 2. 

A sustentabilidade pela qual luta o socioambientalismo somente se garante com 
a efetivação dos princípios e normas constitucionais, com a efetivação dos direitos do 
ambiente, natural e artificial e dos direitos humanos. 

2.3. Brasil Sustentável 

O que nos interessa, a partir de agora, é a introdução prática dos mandamentos 
internacionais (assinados pelo Brasil), constitucionais e legais (internalização de princí
pios e diretrizes) nos ambientes em que vivemos no Brasil, Estados e seus municípios. A 

pergunta é se de fato estamos praticando o desenvolvimento sustentável. Ou se vivencia
mos, dito de outra forma, o crescimento econômico com equidade distributiva, respeito 
efetivo ao meio ambiente e participação democrática na produção das diretrizes e ações 
do desenvolvimento econômico, vivenciando praticamente os princípios do socioam
bientalismo, ínsitos na Constituição de 1988. Estas são as condições necessárias para que 
se diga se um país ou uma região se desenvolve sustentavelmente. 

O que presenciamos, no momento, são movimentos de proprietários de terra e do Poder 
Legislativo no sentido de descaracterizar o Código Florestal, seja para diminuir a faixa obri
gatória de proteção de áreas de proteção permanente e da chamada reserva legaP, tudo feito 
sem as cautelas técnicas e científicas que são abertamente desconsideradas. 

Verificamos, igualmente, graves problemas quanto à educação do povo, o que leva 
à consideração de falha nas condições de sustentabilidade do desenvolvimento nacional, 
simplesmente pela falta de condições de participação das discussões e deliberações neces
sárias à efetivação do desenvolvimento, isto pondo em cheque a existência da democra
tização das decisões. 

A. Amazônia Sustentável 

Na Amazônia a situação tem sido posta pelos meios de comunicação como desca
labro no que respeita a questão da sustentabilidade . Nada obstante, movimentos sociais 
conseguiram, em união com os movimentos ambientalistas, fazer com que se criassem as 
reservas extrativistas, que têm sido considerados ambientes de práticas socioambientais, 
exemplificativas do desenvolvimento sustentável. Acompanhamos a reação de grileiros 
de terras e de proprietários contrapondo-se aos defensores da sustentabilidade, inclusive, 

2 Santilli,Juliana in Socioambientalismo e Novos Direitos,São Paulo:Peirópolis,2005 
3 Lei nQ 4771/65 ,arts. 2º, caput, números ,alíneas e Parágrafo Único e demais artigos 
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com a extrema ação de matar aqueles que representam símbolos nesta luta, como os as
sassinatos de Chico Mendes e da irmã Dorothy. 

A derrubada da floresta amazônica por indústrias madeireiras vem acompanhada 
pela ocupação por pecuaristas e plantadores de grandes áreas com plantio de monocultu
ras, especialmente soja,tendo como efeito principal a perda da biodiversidade,bem como 
o rebaixamento dos lençóis freáticos, o que resulta no desaparecimento de fontes de água. 

A possível aprovação de modificações no Código Florestal para diminuir as áreas 
de preservação permanente e de reserva legal, certamente trará maiores danos, afetando 
definitivamente ecossistemas tão importantes para o Brasil e para o Mundo. 

B. Desmatamentos e desordem climática 

Os desmatamentos na Amazônia têm, certamente, contribuído para os problemas 
do clima da região e,ainda, para o que vem ocorrendo globalmente. A presença das flo
restas é responsável pelo resfriamento do ambiente e sua perda causa aquecimento e se 
acresce a outros fenômenos como EI Nino, La Nina, a perda de algas e ambientes de 
corais da flora marinha têm resultado na elevação contínua da temperatura global. 

Considere -se, também, que a falta de vegetação contribui para o aumento dos gases 
de efeito estufa, uma vez que desequilibra o balanço de absorção e emissão do gás car
bônico, resultando no acréscimo de destruição da camada de ozônio, responsável pela 
filtração e desvio dos raios solares, que não ocorre nas regiões dos chamados "buracos" 
da camada de ozônio. 

O fenômeno das secas que antes constituía problema recorrente da Região Nordes
te, vem sendo acompanhado com surpresa e sem compreensão pela população brasileira, 
em geral, insciente de suas causas que fazem seguir o roteiro do que ocorreu na referida 
região e de outras áreas do Planeta. 

A desordem climática se estabelece com o aquecimento global e em sua esteira 
ocorrem os desastres que acarretam graves prejuízos aos países, fazendo-nos temer pela 
impossibilidade do desenvolvimento sustentável que beneficie as atuais e as futuras gera
ções como determina nosso sistema legal, a partir da Constituição de 1988. 

3. Conclusões Articuladas 

Não se nega a existência de intenções e iniciativas no que pertine ao desenvolvi
mento sustentável, a exemplo da Lei nº 14.090 de 17 de junho de 2010 de Pernambuco 
que trata da questão climática, com os princípios, diretrizes, e programas para enfrenta
mento, na órbita estadual, dos problemas cujo tratamento exige perfeitos diagnósticos e 
construção de prognósticos, planos e projetos que redundem em ações de interferência. 

Aliás, não é de hoje a preocupação quanto à aplicabilidade da legislação ambiental 
e, ao que parece, qualquer esforço do Ministério Público ou de outros atores sociais em 
implementá-la resulta numa reação de diversos setores, inclusive governamentais, que , 
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ao fim, trabalham para modificar dita legislação visando à sua inocuidade e, com perdão 
de débitos resultantes de autuações dos órgãos ambientais,em incentivo à desobediência 
aos comandos legais. 

Da argumentação que se expôs, pode-se inferir os consectários, ordenadamente: 

1. O momento vivido pelo Brasil pode ser descrito como de crescimento econô
mico nos mais diversos setores, cujo motor que o impulsiona é a produção e 
exportação de comodicies com a ocupação extensiva dos biomas do Serrado, da 
Caatinga e da Floresta Amazônica,como descrito, em processo contraditório 
aos princípios do desenvolvimento sustentável; 

2. A despeito das intenções e iniciativas de que se tem conhecimento, tal cres
cimento não significa, ainda, o desenvolvimento, eis que inúmeros problemas 
que se instalaram em conjunto com os equipamentos instalados, demonstram 
claramente a falta de aplicação dos princípios,diretrizes e programas da Agenda 
21 Global,da Agenda 21 Brasileira, das Agendas 21 Estaduais e a construção 
das Agendas 21 Municipais,que permanecem documentos de excelência,sem 
grandes reflexos na realidade socioambiental; 

3. Grandes projetos se apresentam e se aplicam sem maiores cuidados ,ainda des
florestando os vários biomas em várias regiões, sem que os estudos de impacto 
ambiental realizados sejam levados em consideração ou sejam realizados com 
deficiências gritantes e sem os cuidados necessários; 

4. Por fim, pode-se acertadamente negar a existência das condições necessárias e 
suficientes para afirmar a real implantação de filosofia e ações do desenvolvi
mento sustentável no Brasil, não havendo clareza do estabelecimento do res
peito ao meio ambiente com relação às presentes e futuras gerações,da equi
dade social,da verdadeira governança democrática com a participação real da 
sociedade, embora se reconheça a existência de crescimento econômico. 
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"A vulnerabilidade e a incerteza humanas são as princiPais 
razões de ser de todo poder político. E todo poder político deve 

cuidar da renovação regular de suas credenciais." 
(Zygmunt Bauman, 2004) 

"Não é por as coisas serem difíceis que não ousamos fazê-las; é 

por não ousarmos fazê-las que elas são difíceis." 
(Sêneca) 

1. Apresentação 

o presente trabalho propõe-se a refletir sobre o tema "Racismo Ambiental" a partir 

de breve fundamentação teórica e sucinta análise de situações em que este fenômeno se 

manifesta, buscando identificar as violações de direitos coletivos e/ou transindividuais 
delas decorrentes. A análise que se pretende é preliminar, com vistas a proporcionar 

um recorte racial como alternativa para percepção mais abrangente das injustiças sociais 

concretas que desafiam a ação dos Poderes do Estado. Dado o objetivo do texto, não nos 
deteremos nas questões sociológicas inerentes às sociedades capitalistas de produção e 
consumo fomentadoras que são dos desequilíbrios ambientais, mas temos o objetivo de 
demonstrar que as populações historicamente discriminadas e vulnerabilizadas suportam, 

de forma desigual e sistemática, os riscos decorrentes de políticas ambientais desenvolvi

das sob os auspícios desse modelo econômico e político de sociedade. A ideia é ampliar o 
horizonte, demonstrando que a atuação do Ministério Público no âmbito do Meio Am
biente precisa incluir no .seu campo de visão essa perspectiva étnico-racial, promovendo 

* 
** 

Procuradora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Coordenadora do GT - Racismo. 
Promotora de Justiça do Ministério Público de Pernambuco. Integrante do GT - Racismo. 

I 243 I 



Maria Bernadete Martin. de Azevedo Figueiroa / Helena Capela Gomes Carneiro Lima 

ações ql,le efetivamente defendam e preservem um ambiente sustentável para todos, sem 

discriminação. 

2. Palavras .. Chaves 

Justiça social/justiça ambiental; racismo institucional/racismo ambiental; grupos 

vulneráveis. 

3. Conceito 

"Chamamos de Racismo Ambiental as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma 
implacável sobre etnias e populações mais vulneráveis . O Racismo Ambiental não se configura 
apenas através de ações que tenham uma intenção racista, mas, igualmente, mediante ações que 
tenham impacto 'racial', não obstante a intenção que lhes tenha dado origem. ( ) O conceito de 
Racismo Ambiental nos desafia a ampliar nossas visões de mundo e a lutar por um novo para
digma civilizatório, por uma sociedade igualitária e justa, na qual democracia plena e cidadania 
ativa não sejam direitos de poucos privilegiados, independentemente de cor, origem e etnia" 
(Pacheco, 2007). 

4. Justiça SociallJustiça Ambiental 

O Estado Social e Democrático de Direito, inaugurado com a Constituição Brasi

leira de 1988, impõe ao Poder Público o reconhecimento dos direitos sociais como direi
tos fundamentais, calcados na centralidade da dignidade da pessoa humana, detentora 

de direito subjetivo público à Justiça Social. Essa nova configuração política do Estado 
Brasileiro pressupõe que os direitos sociais garantidos na Carta Magna sejam efetivados 
mediante a formulação de políticas públicas voltadas para a consecução desse fim, ou 

seja, para que se realize, que se avance sempre na busca da redução das desigualdades 
objetivando um propósito: a justiça social. 

A efetividade desses direitos fundamentais ditos de caráter positivo porque de
mandam, em regra, ação do poder público, tem sido objeto de muitos estudos e debates 
quanto à reserva do possível, à discricionariedade, falando-se mesmo na imposição de 

"limites à limitação à cláusula da reserva do possível" (CARVALHO, in, Rev. Dir. Publi
co 19-Jan-Fev-2008, pago 38), em face dos efeitos da desigual distribuição de renda e da 
universalidade dos serviços públicos. 

A percepção da dignidade da pessoa humana como novo paradigma tem levado o 
Estado Brasileiro a comprOl eter-se cada vez mais perante a ordem jurídica internacional 
no sentido de incorporar na ordem interna os tratados e convenções internacionais sobre 

direitos humanos, a exemplo da Emenda Constitucional 45, que introduziu o § 3Q
• ao 

artigo 5Q da CF, in verbis: " s tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos 
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que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos 
dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais". 

É o substrato que assegura às normas e tratados internacionais o status de emendas 
constitucionais, tendo sido recentemente reconhecido por decisão histórica do STF que 
reverteu sua posição, desconsiderando a norma constitucional que prevê a prisão civil por 
dívida do depositário infiel. (RE 466.343/SP. 03.12.2008). 

Neste sentido, cabe introduzir aqui o conceito de Justiça Ambiental, que, na defi
nição de Tânia Pacheco (PACHECO, 2007), é o "conjunto de princípios que asseguram 
que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou de classe, suporte uma par
cela desproporcional das consequências ambientais negativas de operações econômicas, 
de políticas e programas federais, estaduais e locais, bem como resultantes da ausência 
ou omissão de tais políticas". A autora acima mencionada complementa a definição por 
meio de seu contraponto: a Injustiça Ambiental, que consiste no "mecanismo pelo qual 
sociedades desiguais destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento a 
grupos sociais de trabalhadores, populações de baixà renda, grupos raciais discriminados, 
populações marginalizadas e mais vulneráveis". (PACHECO, 2007). 

5. Racismo lnstitucional/Racismo Ambiental 

Conforme se pode perceber no item anterior, a definição de Racismo Ambiental 
possui relação muito próxima à definição de Racismo Institucional. 

A discussão sobre o Racismo Institucional surgiu no Brasil a partir da proposta do 
Programa de Combate ao Racismo Institucional no Nordeste do Brasil - PCRI - desen
volvido pelo PNUD/DFID, nos anos de 2002 a 2005. Trata-se de programa de coopera
ção internacional comprometido com a erradicação da pobreza no mundo e cujo objetivo 
é cumprir as chamadas Metas do Milênio. ° conceito de Racismo Institucional possibilita 
identificar os mecanismos institucionais racistas consubstanciados em leis, normas, ati
tudes e comportamentos estabelecidos enquanto um não-dito nas relações raciais. De 
igual maneira, permite visibilizar arranjos institucionais que restringem a participação 
de determinado grupo racial, ora afetando a punibilidade do racismo (SALES JÚNIOR, 
2006), ora forjando uma conduta rígida frente às populações discriminadas. 

Por sua vez, o Racismo Ambiental, como espécie de Racismo Institucional, ocorre através 
de ações que, tendo ou não intenção racista, produzem igualmente impacto "racial", na medida 
em que esses grupos atingidos são invisibilizados e especialmente prejudicados. 

Ainda segundo Pacheco (2007) , "O conceito de Racismo Ambiental nos desafia a am
pliar nossas visões de mundo e a lutar por um novo paradigma civilizatório, por uma sociedade 
igualitária e justa, na qual democracia plena e cidadania ativa não sejam direitos de poucos 
privilegiados, independentemente de cor, origem e etnia". 

Note-se que não se trata de transferir para outras comunidades menos organizadas os 
riscos ambientais, mas sim de gerenciá-los dentro dos princíPios que norteiam o desenvolvimento 
sustentável, tal como acima destacado. 
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Esse movimento por justiça ambiental, questionando as consequências do atual 
modelo de desenvolvimento, vem crescendo em todo o mundo nos campos econômico, 
social e ambiental como uma luta por Justiça Social. Isto é, na perspectiva das relações 
sociais e não apenas na simples proteção do solo, do ar e dos recursos hídricos. Neste 
aspecto, implica ampliar o objeto do Direito Ambiental para incluir a implementação de 
programas preventivos de saúde pública e de atendimento às necessidades básicas de di
versas comunidades urbanas e rurais, estimulando sua automanifestação e autopromoção 
(Convenção 169, da OIT). 

Nos EUA, o movimento por Justiça Ambiental surgiu nos 1980 como resultado de 
lutas articuladas de natureza social, dentro da luta pelos direitos civis, questionando as 
condições inadequadas de saneamento, contaminação química de residências e ambien
tes de trabalho, bem como a exposição desigual a resíduos sólidos tóxicos e perigosos. A 
partir de então, a ju~tiça amblental passou a ser questão central na luta pelos direitos civis 
e movimentos ambientalistas. 

Segundo Acselrad (2006), no Brasil, o Movimento de Racismo Ambiental teria sido 
deflagrado em 2000, com a morte de uma criança de 1 ano de idade, na Baixada Flumi
nense, Rio de Janeiro, de intoxicação por produtos industriais, após brincar em terreno 
baldio ao lado de sua casa. Trata-se de exemplo, em meio a tantos outros, do lançamento 
criminoso de resíduos perigosos em espaço público, principalmente em regiões onde moram 
as camadas mais pobres de nossa sociedade. Constatou-se que, também aqui, em virtude de se 
localizarem às margens das concentrações urbanas, os menos favorecidos no Brasil estão mais 
expostos a riscos ambientais, tais como enchentes, desmoronamentos, esgotos a céu aberto, 
lançamento de resíduos sólido e emissões líquidas e gasosas. Daí a correlação entre indicado
res de pobreza e de doenças associadas à poluição tão bem descrita por Acselrad. 

Assim, segundo Acselrad, citado por Loures (2008), ao mesmo tempo em que as 
empresas se limitam a evitar desperdícios, .preferindo instalar-se nas comunidades mais 
pobres por conta dos custos reduzidos, os governos omitem-se ou agem com práticas dis
criminatórias, sem que atentem, ambos os agentes, para o evidente binômio degradação 
ambiental x injustiça social. Para o autor, é preciso compreender, portanto, a íntima co
nexão existente entre "as lutas ambientais e por justiça ambiental"; entre os "movimen
tos ambientalistas e sindicais"; entre as "desigualdades sociais e ambientais"; entre, em 
última análise, "raça, pobreza e poluição". Relações estas que vêm continuamente afligir 
a nossa sociedade como aspectos de um mesmo e único processo de desagregação que 
separa ricos e pobres, brancos e negros. 

6. Grupos Vulneráveis 

Os indicadores sociais existentes são incisivos na demonstração de que as mudan
ças sociais ocorridas no Brasil, no decorrer do século XX e início do Século XXI, embora 
tenham sido positivas em muitos aspectos, não representaram alteração substancial na 
qualidade de vida dos grupos discriminados, mantendo-os num quadro de condições de 
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vida aviltante e degradante (HENRIQUES; CAVALLEIRO, 2005) . Por sua vez, em 
que pese ser a população brasileira composta de 45 % de pretos e pardos, dados do IPEA 
ratificados pelo IBGE, 64% dos pobres e 69% dos que estão abaixo da linha de pobreza 
são negros, numa demonstração de que, como observa Henriques (2001, p. 2), "a pobre
za é um dos mais agudos problemas econômicos do país, mas a desigualdade - principal 
determinante da pobreza - é o maior problema estrutural do Brasil", contrapondo-se ao 
argumento de que a desigualdade é um problema social e não racial. Então, ainda que 
se pretenda, ideologicamente, resistir à evidência dos danos individuais e sociais decor
rentes do racismo, temos de nos render à constatação de que, no Brasil, como no resto 
do mundo, há uma incrível "coincidência" entre negritude e pobreza. São para estes, os 
pobres - trabalhadores industriais moradores do entorno das fábricas que pagam com a 
saúde ou com a vida os custos residuais da produção; os residentes nos subúrbios urbanos, 
onde se espalham o lixo químico; os desprovidos de esgotamento sanitário, os lavradores 
do campo, levados a consumir agrotóxicos que envenenam; as populações tradicionais e 
extrativistas, comunidades indígenas, quilombolas, seringueiros, pescadores etc, progres
sivamente expulsas de suas terras de uso comum (HERCULANO, 2008) - que o clamor 
por Justiça Ambiental e contra o Racismo Ambiental se dirige. 

E aqui é necessário fazer uma abordagem mais cuidadosa das comunidades tradi
cionais que existem em Pernambuco, como as indígenas e quilombolas, haja vista que 
essas espécies de comunidade variam de acordo com cada região do país. A situação 
jurídica das comunidades quilombolas e indígenas, enquanto grupos coletivos humanos 
que habitam espaços territoriais especialmente protegidos (art. 231, 232, 68, ADCT, CF), 
é muitas vezes desconsiderada na programação e implementação das políticas ditas de 
crescimento e desenvolvimento. Somos um país extremamente injusto e desigual que 
naturaliza esta desigualdade e a violência sofrida pelas populações pobres, sujeitas tam
bém à exposição desigual da poluição e do ônus do desenvolvimento. Tais práticas, que 
têm a omissão, quando não a conivência dos Poderes do Estado, desconsideram todo o 
patrimônio cultural, "as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver", material 
e imaterial, (Art. 215, § 1º, e 216, CF), que são também objeto do Direito Ambiental. 

7. Situações Pontuais 

7.1. Festa da Lavadeira 

Recentemente, o GTRacismo do Ministério Público de Pernambuco recebeu de
núncia do Movimento Social Negro solicitando a intervenção do órgão ministerial em 
conflito ambiental envolvendo a comunidade Festa da Lavadeira Ação Cultural e o mu
nicípio do Cabo de Santo Agostinho, por conta de Lei Municipal, editada em 20.12.2010, 
e que, a pretexto de dispor sobre o uso e gestão da orla, estabelece uma série de limitações 
de acesso, tais como, instalar barracas, utilizar som, circular veículos, limitações tais que 
inviabilizam uma festa popular, mormente de caráter religioso e de matriz africana. É 
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curioso constatar que a Lei n. 2015/2002, também daquele município, já regulamenta 
as festas comemorativas, impondo ao próprio Poder Público municipal a obrigação de 
assegurar a sua realização. Essa questão foi encaminhada à Promotoria do Cabo de Santo 
Agostinho e, após muitas reuniões da representante do Ministério Público com os inte
ressados, foi firmado Termo de Ajustamento de Conduta assegurando a realização da fes
ta, mesmo com as restrições mencionadas. O Movimento Social, através da Plataforma 
DHESCA Brasil (Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, Sociais, Cul
turais e Ambientais) levou o caso ao Alto Comissariado de Direitos Humanos das Nações 
Unidas como violação de Direitos Humanos Culturais de Populações de Matriz Africana 
e, atualmente, o Governo brasileiro está sendo chamado a prestar informações sobre o 
assunto. Por essa razão, o Procurador Geral de Justiça do Estado de Pernambuco recebeu 
pedido de informação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil sobre a questão. 

7.2. Transposição do Rio São Francisco 

Relatórios com denúncias de violação dos direitos humanos de populações qui
lombolas, indígenas e povos atingidos por barragens foram entregues pela Plataforma 
Dhesca Brasil- Rede Nacional de Direitos Humanos que congrega entidades ligadas às 
redes de direitos humanos da sociedade civil - à Assembleia Legislativa do Estado de 
Pernambuco em audiência pública ocorrida em março deste ano. Segundo o relatório, 
resultante de missão que esteve em outubro de 2010 nos municípios de Petrolina, Santa 
Maria da Boa Vista e Cabrobó, região do sertão do São Francisco, onde está concentrado 
grande número de assentamentos da Reforma Agraria, essas violações consistem em falta 
de água potável, de escolas, de posto médico, falta de titulação e demarcação das terras 
dos quilombolas e indígenas. Conforme o relator, Sérgio Sauer, as principais demandas e 
recomendações do relatório foram feitas a partir da coleta de depoimentos e denúncias 
dos integrantes das comunidades de Pernambuco atingidas pelas obras de transposição do 
rio São Francisco e pela construção de barragens no semi-árido. 

Ainda segundo o relatório, '~s comunidades tradicionais como os quilombolas e 
indígenas e moradores dos assentamentos da Reforma Agrária são os principais atingidos 
pela transposição do São Francisco e pela construção de barragens de Riacho Seco e 
Pedra Branca, ambas obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). A área 
da comunidade quilombola de Cupira, formada por 200 famílias e que fica localizada à 
margem do São Francisco, não possui água potável. O atendimento médico só é possível 
a 18 quilômetros, sendo que os casos mais graves são levados para Petrolina, distante a 
100 quilômetros. E essa área será totalmente inundada com a obra da Barragem do Ria
cho Seco". 

Fernanda Rodrigues, representante da comunidade e uma das coordenadoras do 
Movimento de Atingidos por Barragens (MAB) , durante o lançamento do relatório, de
nunciou lia falta de respeito com a história de mais de duzentos anos de meu povo. Para 
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nós, a terra não é somente um espaço. É o nosso território, é onde vivemos com nossas 
tradições e manifestações culturais". 

Ela disse ainda que as empresas que chegam por lá querem interferir até mesmo "na 
nossa cor dizendo quem é ou não é quilombola". Esse exemplo expressa a negação do que 
diz a Constituição Federal brasileira, que garante o direito fundamental de ser quilombo
la .. Das 18 comunidades reconhecidas daquela região, nenhuma até agora possui título 
territorial. 

"O Relatório da Missão à Petrolina e região do Rio São Francisco será encaminhado 
às autoridades federal e estadual. E mecanismos internacionais poderão ser utilizados 
para que os problemas diagnosticados, as recomendações e denúncias possam ser solu
cionadas e que a situação vivida na região seja reconhecida como violação dos direitos 
humanos". (Por Maristela Lopes, do MAB-Movimento dos Atingidos por Barragens Eco
Debate, 09/03/2011) 

8. Conclusão: Desafios para o Ministério Público do Meio 
Ambiente 

É evidente que a tarefa de pensar e agir em busca de um Estado e Sociedade ecoló
gica e socialmente responsáveis é tarefa global pela própria natureza do tema. Faz-se ne
cessário, todavia, identificar as práticas mais apropriadas para caminhar nesse desiderato. 
É preciso pensar uma relação equitativa e compartilhada com todos os segmentos sociais, 
não apenas com os detentores da riqueza e dos poderes do Estado. Daí porque o Minis
tério Público, instituição incumbida de "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e 
dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo 
as medidas necessárias a sua garantia" (CF, artigo 129, inciso lI), precisa fazer o recorte 
racial igualmente na análise das questões ambientais em face das peculiaridades de deter
minados grupos sociais. Trata-se de desafio na medida em que pressupõe atitude crítica 
diante da realidade e prática voltada à integralidade e a universalidade desses direitos 
assegurados não apenas na Constituição Federal, mas também nos diversos sistemas in
ternacionais de proteção de direitos humanos do qual o Brasil é signatário. 

Com efeito, a crescente mobilização social e política, com a adoção de políticas pú
blicas afirmativas de promoção da igualdade racial, a exemplo das cotas raciais, da Lei nQ 

10.639, de 2003, a qual institui a "educação das relações étnicos raciais" e inclui nos cur
rículos escolares o ensino da história e cultura africana e afrobrasileira e do Estatuto da 
Igualdade Racial, tem sido o rumo tomado pelo Estado Brasileiro. Tais ações resultam, no 
dizer de Sales Júnior, "da disputa por reconhecimento de um discurso racial anti-racista, 
com sua "representação" pública e política, e por radicalização da democracia através da 
democratização das relações raciais" (SALES JUNIOR, 2006). 

E o Ministério Público, enquanto instrumento de cidadania, precisa também 
caminhar nessa direção. Aliás, o Conselho Nacional do Ministério Público foi instado 
a cumprir determinação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos no sentido 
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de que os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios criem Procuradorias e Promotorias especializadas no combate ao racismo e à 
discriminação racial. Com esse objetivo, foi baixada a Recomendação n. 11 do CNMp, de 
14 de dezembro 2010, que, infelizmente, até agora não vem sendo observada. Todavia, a 
despeito da necessidade dessas promotorias ser manifesta, tendo em vista a indizibilidade 
das violações de direito da população negra para as instituições (Racismo Institucional), 
é mister que haja reavaliação das práticas institucionais do Ministério Público em rela
ção ao enfrentamento do racismo, razão pela qual propomos sejam criados, no âmbito 
dos Ministérios Públicos dos Estados e Distrito Federal, Grupos de Atuação contra a 
Discriminação Racial de modo a possibilitar a discussão e a ação de enfrentamento ao 
racismo em todas as suas formas, inclusive fora da esfera penal, como no caso do objeto 
da presente tese. 
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Da Politização do Eleitor. Indispensabilidade. 

Relevância na Concreção da Plena Democracia 

Objeto da Tese 

!talo Costa Dias* 
Isaias Costa Dias * * 

Uma Homenagem A Favila Ribeiro 

Incluir no Plano Nacional de Educação o estudo do direito político-eleitoral e 
torná-lo disciplina obrigatória para os alunos/adolescentes/jovens cursistas a partir da 
7ª.(sétima) série ou 8°. (oitavo) ano do ensino fundamental, juntos aos estabelecimentos 
de ensino públicos e privados da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios (vide anexo único). 

Exposição 

Iniciamos esta singela contribuição formulando uma pergunta, a saber: por que da 
necessidade de ensinar direito político-eleitoral nos estabelecimentos escolares? 

Pergunta dessa espécie forçosamente nos conduz à reflexão segundo a qual, se que
remos de verdade, ter um Brasil progressista, desenvolvido e sem miséria, temos que fazer 
o dever de casa, ou seja, expungir o analfabetismo crônico e politizar o cidadão. Nesse 
sentido, dois grandes paradigmas se mostram latentes de modo a justificar nosso pensar. 

A uma, Romper os limites das doutrinas teológicas da época (cristianismo, judaís
mo, hinduísmo) que se estribavam na fé e na revelação divina para explicar os fenômenos 
da natureza, o estudioso inglês Francis Bacon idealizou a idéia do racionalismo, através da 
qual a razão humana seria a única forma de conhecimento da verdade e do aprimoramen
to das ciências. Dando nova roupagem à temática, René Descartes, e seus seguidores, 
engendraram a tese do iluminismo, que se espraiou na cultura de outros povos a ponto de 
influir nos principais movimentos revolucionários da época (v.ex., revoluções escocesa, 
americana e francesa; insurreições intramuros na antiga União Soviética, os processos de 

* 
** 

Promotor de Justiça - MP-PA 
Promotor de Justiça - MP-RO 
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independência das colônia" espanhola e portuguesa, inclusive o próprio movimento de 
independência do Brasil. 

A duas, como uma resultante das últimas duas grandes guerras mundiais de 1914/18 
e 1939/45, aconteceu a propagação de malefícios de toda ordem (fome, desemprego, 
quebra de empresas, doenças, calamidades) tanto nos Estados beligerantes centrais como 
nos periféricos, notadamente no continente asiático pelos reflexos da bomba atômica 
lançada em Hiroshima. E ao final, juntando os cacos do que restou, alguns países como 
a Coréia do Sul, Japão e Alemanha priorizaram o futuro de sua gente a médio e a longo 
prazo, com a difusão do conhecimento (v. ex ,erradicação do analfabetismo; expansão do 
quantitativo de creches de modo a oportunizar que as mães pudessem melhor se dedicar 
ao trabalho; concessão de bolsas de estudos; qualificação de sua mão-de-obra para o en
frentamento dos grandes desafios tecnológicos do futuro), de sorte que, hoje, são Estados 
que exibem ao mundo excelentes resultado nas mais diversas áreas de atuação humana 
(v. ex, transportes, comunicações, informática, biotecnologia, engenharias, turismo, ex
perimentos industriais de alta performance tecnológica etc). 

2. Com efeito, o Brasil tem o espaço territorial que beira a um continente e cuja 
população provém de todas as raças (branca, negra, amarela), com singularidades lin
güísticas e culturais. Mas a esta altura já é de se perguntar: como país secular, não tem o 
Brasil sonhos, pretensões desenvolvimentistas, aspirações propositivas? A resposta é positiva, 
pois diutumamente o país luta para atingir um lugar ao sol, isto é uma vaga ou assento no tão 
almejado Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas - ONU. 

Avançando nessa dir ção e com o processo de redemocratização do poder-público, 
efetivou-se a pretendida universalização dos direitos sociais básicos, a redução das desi
gualdades sócio-econômicas e a definitividade da liberdade como princípio rei, como, 
aliás, ressalta em termos expressos a Carta Política: "Todo o poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição", em 
cuja disposição mandamental ficaram assegurados os Direitos e Garantias Fundamen
tais e os Direitos Políticos, gravados como cláusula pétrea (CF, art. 1°, § Único c/cl 
arts. 14,l5,16 e 60, § 4°, II e IV). Evidente que na busca desse conhecimento lato sensu 
dar-se -á o ensino do direito político-eleitoral, fincado nos requisitos do plexo de norma
tivos estruturantes do Estado e do exercício do direito de sufrágio visando o pleno acesso 
de todos, com a mais absoluta liberdade, aos poderes constituídos do Estado. 

Com supedâneo em Fávila Ribeiro e outros juristas de estofo, diz José Jairo Gomes 
que o Direito Eleitoral "disciplina a criação dos partidos, o ingresso do cidadão no corpo 
eleitoral para fruição dos dtreitos políticos, o processo e a investidura no mandato eleti
vo", o que quer significar, o direito eleitoral não só integra a espinha dorsal do direito pú
blico como é peça estruturante do regime democrático (CF, art. 1°,3°. e 14). Não se pode, 
evidentemente, negar o grau de complexidade dos institutos que envolverão o ensino do 
tema (v. ex, câmara dos deputados, senado federal, congresso nacional, mandato, repre
sentação parlamentar, agente político, legitimidade eleitoral, direito de sufrágio, partidos 
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políticos, alistamento eleitoral, fidelidade partidária, quociente eleitoral, sistemas majo
ritário, proporcional, distrital, inelegibilidade etc). Entretanto, é do conhecimento geral 
que para questões complexas inexistem soluções simplistas. E no caso em tela, os institu

tos a serem lecionados aos alunos/adolescentes/jovens revelam conteúdos complexos que 
estão a desafiar juristas de proa até com assento nos Tribunais do país. Se assim é, como 
pretender-se legitimar a eleição e posse de candidato eleito através do voto cujo eleitor, 
em regra, não tem a menor consciência do valor, da extensão e das responsabilidades do 
voto que depositou nas urnas? 

Note-se, a cidadania é sinteticamente revelada pelo direito intangível conferido 
ao cidadão de participar da vida política do Estado. Conseguintemente, a principal fun
ção do direito político-eleitoral não se restringe apenas em fornecer ao estudante (o 
adolescente, o jovem e o adulto) as ferramentas que lhe permita apreender, discernir e 

compreender os princípios, os institutos e as premissas fundantes do regime democrático, 
mas também a de ter a compreensão e o alcance dos temas político-eleitorais pró coletivi
dade. Nesse vácuo surge, a titulo de salvação não só do pleno desenvolvimento do Estado 
como a quebra das desigualdades sociais, regionais e nacionais a imperiosa necessidade de 
politizar o homem comum do povo (o eleitor e o não eleitor). 

Diante, pois, da insistência política dos governantes de plantão de manter o caráter 
obrigatório do alistamento eleitoral e do voto, pergunta-se: quais mecanismos, instrumentos 
ou procedimentos devem os educadores se utilizarem para atingir as metas, as finalidades, os 
objetivos encartados nos incisos I, II, III e IV do art. 3°. da Carta Política de 1988? 

3. Em continuação à questão anterior uma outra indagação se faz necessária, 
ou seja, qual seja, por o Estudo do direito político - eleitoral não figura como discipli
na obrigatória nos estabelecimentos de ensino públicos e privados visando expungir o 
analfabetismo e politizar o cidadão? 

Diversas as respostas porém, alguns apontamentos históricos ajudam na compreen
são da matéria. 

Não é segredo para ninguém que nossas eleições sempre foram alvo de manipulação 
por situação de casuísmos os mais extravagantes, no escopo final de manter o poder local, 
regional ou central em mãos da oligarquia, assim compreendido os grandes latifundiários 

(agricultura, pecuária, agronegócio); agentes políticos diversos; barões da mídia (rádio, 
TV e jornais); empresariado das fontes de produção, distribuição e comercialização de 
bens e serviços de toda ordem. Para tanto, freqüentes eram as mudanças da legislação 
mediante filigranas, ficções ou expedientes extravagantes mas sempre vi~ando um duplo 
propósito: primeiro, aplacar o ímpeto das massas populares diante de certos e determina
dos resultados eleitorais iníquos, mediante imposição de sanções civis, políticas e crimi
nais; segundo, criar os mecanismos legais para justificar o poder em mãos da oligarquia. 

Ora, durante o Império, a legislação eleitoral não permitia a participação das massas 
populares nas "coisas da política". O homem negro, por ser considerado res ou coisa, 
estava submetido ao sistema da escravidão, portanto, carente de qualquer direito. A mu-
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lher, porque vinculada ao sistema tradicional e arcaico da colônia, não gozava do direito 

ao voto, que surgiu apenas através do código eleitoral de 1932. O índio, porque era repu

tado um corpo sui generis no bojo da população, era excluído do processo político pela 

sua própria condição de subjugado ou explorado. 

Proclamada da república, os grupos políticos dominantes trataram de engendrar 

um outro mecanismo que permitisse continuar excluindo do processo político nacional 

as massas populares. Nesse sentido, ficou escrito com tintas fortes na Carta Política de 

1891, o vínculo estreito, o liame indissolúvel entre a educação e o voto, haja vista que, 

para votar, o cidadão teria que saber ler e escrever. Noutro falar, segundo os interesses 

de então, não havia como de resto não existe até hoje a tal "vontade política" dos gover

nantes no sentido de aniqUllar o analfabetismo e ao mesmo tempo politizar o cidadão ( o 

eleitor e o não eleitor) . 

4. Decorrentemente das sesmarias criadas pelas capitanias hereditárias , os gran
des latifúndios deram azo a surgimento do chamado coronelismo, que inicialmente se 

formou pela compra de patentes militares, e ao depois , titulada pela figura do coronel, 

que efetivou a parcial dominação política local ou regional no país, o que vale dizer, pra

ticando atos e produzindo fatos capazes de interferir na formulação da própria políti

ca nacional. Com presença marcante na região litorânea do nordeste, o coronelismo 
sempre marcou presença quer pelo carisma pessoal do figurão intitulado "coronel", 

quer pela capacidade de aglutinação das forças políticas com o objetivo claro de con

centrar o poder político. 
Relembre-se, essa espécie de dominação extravagante tem sido uma das razões do 

manifesto atraso no desenvolvimento das políticas públicas no Brasil. Nesse escopo, bem 

realçam os cenários político-social degradantes nos Estados do Piauí, Maranhão, Rio 

Grande do Norte e Alagoas, que, segundo o IDH, Pnad, IBGE e IPEA, estão a registrar 

os piores índices nacionais nas áreas da educação, saúde, moradia, mortalidade infantil, 

segurança nas cidades e n campo, turismo, lazer, implantação de projetos comerciais e 

sociais. Averbe-se, tais indicadores estão revelados por entidades ligadas ao próprio Go

verno, e chegam a causar verdadeiro choque no espírito crítico do cidadão comum, até 
porque são Estados Federados em que os seus personagens mais expressivos fazem parte 
da vida política do país, e têm ocupado postos ou cargos dos mais importantes na escala 

do poder local, regional e aré central (v. ex, Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais e 

Federais, Governadores, Senadores, Presidente da República, Presidente do Senado Fe

deral, Presidente da Câmara dos Deputados, Secretários de Estado, Ministros de Estado). 

5. A Carta Política de 1988 dispõe expressamente que o alistamento eleitoral e o 
voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos, e facultativos para os analfa

betos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos 

(§ I e II do 1°. do art. lA da CF). 
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Inobstante tenha o constituinte de 1988 outorgado ao maior de 16 e menor de 18 
anos de idade o direito potestativo de alistar-se e de votar, ainda assim o Estado tem feito 
vistas grossas no seu dever político de criar os meios e formas necessários de conscien
tizar o eleitor no seu fundamental dever cívico de votar e ser votado, haja vista que nos 
currículos escolares não consta o direito político-eleitoral como disciplina obrigatória, ao 
passo que nos cursos de grau superior o temário é visto apenas em caráter supletivo. Vale 
dizer, o aluno/adolescente/jovem e adulto ainda continua alij ado do verdadeiro processo 
político. Corroboram nesse aspecto os dados oriundos do Egrégio Tribunal Superior Elei
toral, a saber: 

"dos 130.469.549 eleitores do país, 8.097.513 informaram que são anal
fabetos. A maior parcela (44.456.754) tem primeiro grau incompleto, se
guido pelos que têm segundo incompleto (23 .618.098) . Os eleitores que 
lêem e escrevem totalizam 20.367.757. Além disso, 10.129.580 informaram 
que têm primeiro grau completo. Os que têm segundo grau completo somam 
15.799.474; os com ensino superior incompleto, 3.277.167; e os com ensino 
superior completo, 4.558.845. Já 164.361 não informaram o grau de instrução". 

É assim reconhecida, de forma pública, a inoperância do Estado na outorga dos 
meios necessários para atingir a cidadania plena, não só aos adolescentes/jovens (maior 
de 16 e menor de 18 anos) mas também aos adultos (de 18 a 70 anos) que formam a base 
eleitoral brasileira. 

6. Por força da Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1966, o Ministério da Edu
cação instituiu novas diretrizes na orientação do processo de ensino-aprendizagem e 
criou os chamados "Temas Relevantes de Interesse Social" Nestes, se pode incluir temas 
substantivos de Cidadania e de Eleições que, aliás, devem integrar as macropolíticas de
finidas nas Metas de n°. 3 e 7 do novo Plano de Educação Nacional a viger de 2011 a 
2020, por razões óbvias. A uma, porque segundo lições de alguns teóricos na espécie 
Oean Piaget, Paulo Freire, Vera Maria Candau), em regra o" adolescente, na faixa etária 
de 10 a 12 anos, já desenvolveu o senso de justiça, liberdade, valores morais, ou seja, 
o que é certo e o que é errado". A duas, à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
é considerado adolescente "aquele entre doze e dezoito anos de idade" a quem, dentre 
entre outras garantias de prioridade, tem "preferência na formulação e na execução das 
políticas sociais publicas". (art. 2°, 2ª. Parte, e art. 4°. Parágrafo Único, letra C, ambos 
da Lei n°. 8.069, de 13.07.1990). A três, o curso médio tem se revelado num poderoso 
fator tanto no quesito "formação para a cidadania" quanto na "qualificação profissional". 
Por conseguinte, tem-se como dever do Estado o buscar a instrução de todos, mormente 
dos alunos/adolescentes/jovens à partir dos 12 (doze) anos, outorgando-lhes as condi
ções mínimas de compreender o alcance, a extensão e as consequências do voto, isto é, 
preparando-os para soberania popular através do exercício do direito de sufrágio, 
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pois a contar dos 16 anos já pode, querendo, alistar-ser e votar, inclusive ser votado para 
vereador a partir dos seus 18 (dezoito) anos, como dispõe a Lei Maior (CF, art. 14, § 3°, 
VI, letra d).A quatro, a disciplina de geopolítica atualmente lecionada como prepa
ratório do vestibular não supre na forma e na substância, o ensino do direito político -
eleitoral, que tecnicamente integra o próprio eixo dos Temas Relevantes de Alcance 
Social preconizados pelo Ministério de Educação. 

Noutro falar, o ensino-aprendizagem do direito político-eleitoral se apresenta indis
pensável ao aluno/adolescente/jovem à partir dos 12 (doze) anos de idade que, em regra, 
estará cursando a 7ª. (sétima) série ou 8°. (oitavo) ano do ensino fundamental, consoante 
a nova sistemática e nomenclatura do Plano Nacional de Educação - MEC, com vigência 
no período de 2011 a 2020. 

Segundo lições de juristas de alta constelação como Fávila Ribeiro, Torquato 
Jardim, Pedro Roberto Decomain, Adriano Soares Costa, Marcos Ramayana, Olivar 
Coneglian e Joel José Candido e outros; de alguns políticos dentre eles os senadores 
Cristovão Buarque, Pedro Simon, Mozarildo Cavalcanti, Aluisio Nunes, Flexa Ri
beiro, Pedro Taques, Inácio Arruda, Demóstenes Torres, Jarbas Vasconcellos, Lúcia 
Vânia, Ana Amélia, Kátia Abreu; alguns deputados federais de nomeada tais como 
Flávia Morais, Marinha Raupp, Eduardo Nogueira, Antonio Carlos Magalhães Neto, 
para os quais a politização do cidadão se revela como a única forma legal e sábia 
para que o Brasil, efetivamente, possa alcançar o seu desenvolvimento político-eco
nômico-social, de modo a ver garantido o seu tão almejado assento no Conselho de 
Segurança das Nações Unidas - ONU. 

O que significado afirmar, é através do Anteprojeto FAVILA RIBEIRO ora em 
comento que no espaço de uma geração, com certeza o Brasil atingirá os seus objetivos 
republicanos cristalinamente traçados na Constituição Federal de 1988 (CF, arts. 3°.c/c/ 
170 e 193). 

7. O ensino -aprendizagem da disciplina direito político-eleitoral dar-se-á de for
ma teórica e prática, e cujo sistema pedagógico levará em conta, entre outras, noções 
estruturais de: 

a) cidadania plena, pois envolve não apenas os aspectos estruturantes do Estado 
como também os direitos individuais e coletivos (direito à vida, liberdade, saúde, segu
rança, educação, trabalho, habitação, meio ambiente, laser, aposentadoria, liberdade de 
imprensa, juízo natural, etc); 

b) âmbito político conglobando o ensino da geografia e da história no alcance geral, 
das Américas, do Brasil e do respectivo Estado da federação sede do estabelecimento de 
ensino; 

c) natureza eleitoral (eleições gerais e seus inúmeros desdobramentos). 
Do ponto de vista teórico, abordagem do processo político-formal revelado nos 

diversos institutos que dão vida à vida política do país (v.ex., Câmara dos Deputados, 
Senado Federal, Congresso Nacional, representação parlamentar, partidos políticos, alis-
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tamento eleitoral, mandato, condições de elegibilidade, fidelidade partidária, inelegibili
dades, o voto depositado nas urnas, responsabilidade civil, criminal e política, etc.). Do 
ponto de vista prático, enfatizará o modus operandi das eleições gerais (V ex., realização 
de eleições simuladas, convenções partidárias, registro de candidaturas mirins, impug
nações, propaganda eleitoral, propostas de campanha, pesquisas eleitorais, alistamento 
eleitoral, atuação de juízes e promotores de justiça eleitorais, julgamentos eleitorais, in
dicação de mesários, exercício do voto, apuração de votos e divulgação dos resultados, 
diplomação e posse dos candidatos eleitos, além de oportunizar contacto direto e ime
diato do aluno/adolescente com as urnas eleitorais brasileiras que, aliás, já se tornaram 
mundialmente famosas pelo seu alto grau de rapidez e eficiência. E mais. Agregando valor 
ao projeto em tela, cite-se o chamado "Programa Eleitor do Futuro" que, em essência, 
busca efetivar o ensino-aprendizagem do direito político-eleitoral nos estabelecimentos 
de ensino oficiais, politizando o aluno/adolescente/jovem, preparando-o para o futuro. 
Por natureza, é um Programa difuso e de conteúdo social amplo, originário da Egrégia 
Corregedoria do Tribunal Superior Eleitoral com participação ativa da Corregedoria do 
Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, ora em aplicação em alguns estabelecimentos de 
ensino oficiais cujas unidades federadas o adotaram como instrumento de política públi
ca, onde, aliás, os resultados são dos mais expressivos possíveis. 

8. Registre -se, o Anteprojeto de lei FÁ VILA RIBEIRO é absolutamente apar
tidário, visa entre outros infundir valores fundamentais no aluno/adolescente/jovem 
para atingir sua dupla função: ajudar a formar a identidade do cidadão (adolescente/ 
jovem), politizado-o, e ao mesmo tempo forjar-lhe a personalidade conforme assentam 
os princípios éticos da Carta de 1988, arts. 37 e 38, dentre outros predicados, o es
pírito publico irrestrito, ordem, disciplina, moralidade, compromisso com a verdade, 
interesse pelo trabalho e pelo estudo, senso crítico da realidade, respeito à dignidade 
humana, aversão às práticas ilegais, exercício de solidariedade, responsabilidades civil, 
criminal e política). 

9. Não raro o estudante/adolescente/jovem ao terminar o seu curso desejado, o 
faz sem uma profissão definida e sem ter adquirido os conhecimentos essenciais dos 
direitos políticos e eleitorais, a cujos fatos se pode aditar a relativa ineficiência ad
ministrativa dos Órgãos Públicos no executar e no fiscalizar os recursos públicos 
da educação nacional, regional e local, de modo a contribuir significativamente para 
que o Brasil, atualmente, figure na 75ª. colocação do IDH - Índice de Desenvolvi
mento Humano. 

10. Em vista da conjunção de interesses relevantes na concreção dos objetivos es
critos Carta Política de 1988 (CF, art. 3°e seus incisos), e no objeto do projeto de lei em 
tela, há evidente necessidade de se dispor sobre eventual punição dos atores que de 
algum modo violarem o preceito legal. 
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Conclusão 

Na esperança de ver o Brasil incluído no rol dos países civilizados, inclusive com 
assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas - ONU -, o Anteprojeto de Lei 
F ÁVILA RIBEIRO em tela, que objetiva incluir no Plano no Plano Nacional de Educa
ção o estudo do direito político-eleitoral e torná-lo disciplina obrigatória para os alunos/ 
adolescentes/jovens cursistas a partir da 7ª.(sétima) série ou 8°. (oitavo) ano do ensino 
fundamental junto aos estabelecimentos de ensino públicos e privados da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Redenção, setembro de 20 11 
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ANEXO ÚNICO 

Anteprojeto de Lei Fávila Ribeiro, n° ... 

OBJETO: Incluir no Plano Nacional de Educação o estudo do direito político
-eleitoral e torná-lo disciplina obrigatória para os alunos/adolescentes/jovens cursistas 
a partir da 7ª. (sétima) série ou 8°. (oitavo) ano do ensino fundamental, juntos aos esta
belecimentos de ensino públicos e privados da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios. 

O Congresso Nacional aprovou e eu sanciono a seguinte Lei. 
Altera a Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências. 
Confere nova redação aos arts. 26, §, 5°.; 26 A; art.36, I; e art. 53, II e acrescenta 

o § 3°. do art. 26, ambos da Lei n°. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a saber: 

- art. 26, § se-Na parte diversificada do currículo será incluído, obrigatoriamen
te, a partir da 7ª. (sétima) série ou 8°. (oitavo) ano do ensino fundamental, além 
do ensino do direito político-eleitoral, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira 
moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar, dentro das possibilidades da 
instituição. 

- Art. 26 A - Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, torna-
-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira, indígena e do direito 
político-eleitoral. 

A este art. 26 fica acrescentado o parágrafo }o. que tem a seguinte redação: 
- Art. 26, § }o. Os conteúdos curriculares referentes ao direito político-eleitoral 

deverão abranger não só noções relativo à Câmara dos Deputados, Senado Fede
ral, Congresso Nacional, representação parlamentar, partidos políticos, alistamento 
eleitoral,mandato, condições de elegibilidade, domicilio eleitoral, fidelidade partidá
ria, inelegibilidades, o direito de sufrágio, responsabilidade política, civil e criminal 
etc.) mas também o ensino-aprendizagem de inúmeros temas eleitorais propria
mente ditos (v.ex., realização de eleições simuladas, convenções partidárias, registro 
de candidaturas mirins, impugnações, propaganda eleitoral, propostas de campanha, 
pesquisas eleitorais, alistamento eleitoral, atuação de juízes e promotores de justiça 
eleitorais, julgamentos eleitorais, indicação de mesários, exercício do voto, apuração 
de votos e divulgação dos resultados, diplomação e posse dos candidatos eleitos. 

- art. 36, I - destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado 
da ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e 
da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação; o acesso ao conhe
cimento; o processo eleitoral como instrumento de consolidação dos direitos e deveres 
políticos e eleitorais. 
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- Art. 53, II - fixar os currículos dos seus cursos e programas, e neles incluir o di
reito político-eleitoral, observadas as diretrizes gerais pertinentes; 

o descumprimento desta Lei sujeita o infrator às seguintes sanções: 
1- Se o estabelecimento de ensino for público: 
a) multa imposta ao seu diretor, titular ou substituto, no valor de 30 a 50 vezes o valor 

de sua remuneração men ai; 
b) impedimento do diretor do estabelecimento de ensino, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

de concorrer a quaisquer pleitos eleitorais; 
II- Se o estabelecimento de ensino for privado: 
a) multa imposta ao seu diretor, titular ou substituto, no valor de 30 a 50 vezes a sua 

remuneração mensal; 
b) impedimento do diretor do estabelecimento de ensino, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

de concorrer a quaisquer pleitos eleitorais; 
c) a pessoa jurídica ficará impedida, pelo prazo de 05 (cinco) anos, de firmar contratos e/ 

ou convênios com quaisquer órgãos públicos. 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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!talo Costa Dias* 
Isaias Costa Dias** 

" ... as coisas que concebemos de maneira muito clara 
e distinta são todas verdadeiras; há apenas alguma di
ficuldade em observar bem quais são aquelas que con
cebemos distintamente" (René Descartes, in Discurso 
do Método, Tradução de Paulo Neves) 

Da Pertinência do Trabalho em Causa 

Consoante o Regimento Interno do XIX Congresso Nacional do Ministério Público 
(art. 45 c/c/ art. 1°.,), o evento tem em mira, dentre outros, 

III- estimular a interação do Ministério Público com os demais Poderes e Órgãos 
do Estado, visando ao resgate dos compromissos inerentes a cada um e à consecução dos 
objetivos fundamentais da República Brasileira; 

IV "aprofundar a discussão acerca dos problemas inerentes à atuação do Ministério 
Público, colimando a construção de modelos operacionais mais eficazes à realização da 
justiça e a paz social". 

Pois bem. O modesto trabalho em causa preenche as exigências regimentais do 
conclave na medida em que, após divisar o 2011 como o Ano Internacional das Florestas 
segundo a Organização das Nações Unidas, o labor se justapõe ao conteúdo preconizado 
no temário congressual "Áreas da Política Institucional e Administrativa" consoante Re
gimento Interno, inciso III do art. 43 do evento congressual. 

Exposição 

Forte no ideário-matriz das Convenções de Estocolmo (1972) e Rio de Janeiro 
(1992), a Organização das Nações Unidas - ONU, adotou o ano de 2011 como o ANO 
INTERNACIONAL DAS FLORESTAS, no intuito de incentivar as pessoas físicas; as 
pessoas jurídicas e pessoas formais a praticarem ações que visem tanto a conservação 

* 
** 

Promotor de Justiça - MP-PA 
Promotor de Justiça - MP-RO 
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quanto a gestão sustentável das florestas e dos recursos hídricos que, em última ratio, 
representa em torno de 80% da biodiversidade terrestre. Por sua vez, o nosso espaço 
amazônico representa quase metade de todo o território físico do Brasil e, pela excelência 
de sua imensa biodiversidade, a Amazônia tem sido alvo de permanente cobiça de outras 
nações. Nasce, daí, duas espécies de necessidades prementes. A uma, a ocupação orde
nada da Amazônia de modo a permitir o seu desenvolvimento com a sustentabilidade 
exigida até pelos pactos internacionais. A duas, como apanágio do Princípio n°. 7 da 
Agenda 21 assim disposto: "Os Estados devem cooperar na conservação, proteção e 
recuperação da integridade e saúde do ecossistema Terra. Os Estados têm responsa
bilidade comum, mas diferenciada, em função de sua contribuição para a degradação 
do meio ambiente global" sentido no qual se ajunta a incumbência do Ministério Públi
co no dever de combater todas e quaisquer ações que direta ou indiretamente visem a 
degradação ambiental (arts. 127, 129 e 225 da Carta Política de 1988). 

2. No âmago do temário Amazônia, Direitos Humanos e Sustentabilidade instituí
do pelo congresso ministerial paraense, burbulham conglobados entre si os denominados 
Direitos Humanos e o Direito Ambiental que, por natureza, alicerçam e informam o 
quadro de sustentabilidade ambiental moderno. 

E não eram sem razão. Com efeito, e já dando por superada a discussão sobre as 
diferentes gerações dos direitos hodiernos - se direitos civis e políticos, direitos sociais e 
direitos laborais ou se direitos difusos -, as diretrizes encartadas na Declaração de Esto
colmo (1972) foram insculpidas nosso texto constitucional de 1988, via art. 225, onde 
estão fincados os alicerces do direito ambiental brasileiro, aliás, definido como o "con
junto de condições, leis, influências e interações de ordens físicas, química e biológica, 
que permite, que abriga e rege a vida em todas as suas formas (Inciso I do art. 3°. da Lei 
n°. 6.938/81). A seu turno, da letra da lei maior se pode extrair a definição dos direitos 
humanos como "um feixe ou complexo de direitos inerentes à defesa e proteção da qua
lidade de vida da pessoa humana em todas as suas formas, graus e dimensões (CF, § 3°. 
do art. 5°.). Estando, assim, umbilicalmente jungido à conformação dos direitos humanos 
tal qual unha e carne, luz e sombra, alma e o corpo, ao se falar em meio ambiente eco
logicamente equilibrado, ontologicamente já se falou em direitos humanos. Assim, dos 
objetivos traçados - assinale··se-, da ECO-92 sempre devem refletir luzes da eficiência 
econômica e da proteção ambiental segundo os ditames da equidade e da justiça social. 

3. Registre-se, noutro passo, a excelente contribuição da agricultura, da pecuária 
e da extração madeireira na alavancagem do desenvolvimento do Estado em cujas áreas, 
apesar dos esforços, ainda estão a revelar pontos críticos a contribuir no significativo au
mento do Efeito Estufa (v. ex., o DETER- Detecção do Desmatamento em Tempo Real, 
vinculado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE-, publicou pela Internet, 
semana corrente (17.08.201 L) o boletim revelador do recente e ilegal desmatamento 
de cerca de 224,94 km2. ass dispostos: Pará- 93,74kmj Rondônia - 52,42 kmj Mato 
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Grosso - 51,43 km; Amazonas - 16,12 km; Roraima - 5,54 km; Maranhão - 3,29 km; 
Tocantins - 2,07 km; Acre - 0,33 km). 

No mesmo sentido, desafiador do Efeito Estufa a conjurar o meio ambiente sadio 
e os direitos humanos amazônicos, existe a produção do gás metano (CH4) decorrente 
da eructação bovina também conhecida como arroto do boi, cuja poluição, segundo a 
Embrapa e outras entidades afins, cada animal bovino produz cerca de 57 kg/metano 
ano, que multiplicado pelos milhões de cabeças ter-se-á em 2011 a fermentação entérica 
de bilhões de kg/metano. Acresça-se a talo processo de desertificação dos municípios 
provocado pelas queimadas, desmatamento e extração madeireira, o êxodo rural capaz 
de desordenar as cidades nas quais, da noite para o dia tem-se grande concentração de 
massa humana desprotegida, carente de toda sorte de benefícios. 

Noutro falar, a forte conjunção de interesses políticos e econômicos na região ou 
na localidade se revelam como foco de permanente atrito com a ordem legal constituí
da (ex., atividades ilegais no desmatamento, nas queimadas intencionais, na exploração 
madeireira, na garimpagem, na grilagem de terras, no uso de agrotóxico contrabandeado, 
na degradação ambiental dos recursos hídricos, da flora e da fauna, e outras práticas te
merárias), ou seja, tudo a conspirar contra o meio ambiente ecologicamente equilibrado 
seja pela diminuição das chuvas seja pelo aumento da temperatura, com o que incide na 
hipótese o Princípio nO. 15 da Agenda 21, segundo o qual "O princípio da precaução de
verá ser aplicado amplamente pelos Estados, de acordo com suas próprias condições, 
de forma a proteger o meio ambiente". 

4. Até o final da década dos anos 70 - cabe assinalar -, o Ministério Público tinha 
na área criminal a "menina dos olhos", notadamente nos espaços dos Tribunais do Júri, 
pois na sistemática de outrora, o Poder Executivo, que detinha os poderes da "caneta" 
e da "chave do cofre", por injunções políticas, comumente obstaculizava o Ministério 
Público no cumprimento de sua missão. Daí, entre outros, o surgimento do velho jargão 
do "promotor de gabinete", que simbolizava o agente ministerial que pouco fazia para, ao 
final, não cometer erros. 

Fruto da evolução das ciências e o surgimento de outros costumes no tecido social 
brasileiro, novos institutos jurídicos emergiram para suprir carências legislativas até então 
existentes (v. ex., ação civil pública sufragada na Lei nO. 7.347 de 1985 e na Carta Polí
tica de 88, art. 129; outros temários de fundos sociais e difusos como o mandado de segu
rança coletivo, o mandado de injunção, o estatuto da criança e do adolescente, o código 
de defesa do consumidor, o estatuto do idoso, o estatuto do meio ambiente, o estatuto 
das Cidades, etc,). Com isso, a menina dos olhos do Ministério Público se transmudou 
para o foco de proteção e garantia da coletividade (art. 81, § único, inciso !, da Lei n°. 
8.078/90), notadamente porque o instituto da cidadania adquiriu definição abrangente 
e se ajustou à nova conceituação de dignidade da pessoa humana (CF, art. 1°, inciso IlI). 

Doutra banda, o Ministério da Educação, através da Lei nO. 9.394, de 20 de dezem
bro de 1966, instituiu novas diretrizes na orientação do processo de ensino-aprendizagem 
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e criou os chamados "Tema Relevantes de Interesse Social", dentre eles, o Meio Am

biente ecOlogicamente equilibrado que, datíssima vênia, há de ser difundido segundo 

os instrumentos de formação agitados na vida familiar, no trabalho, nas instituições de 

ensino, nos movimentos sociais e nas organizações civis. 

5. De rigor e des que pedagogicamente bem estruturada, a educação ambiental é, 

com certeza, o principal instrumento mais recomendável aos membros ministeriais no 

agir (atuar)) nas regiões ou localidades interioranas. 

Sabe-se de antemão que, em tese, o Ministério Público revelar-se-á refratário à 

presente idéia. Contudo, após ampla reflexão de seus Órgãos Superiores, compreenderá 

que já é c?egada a hora de se inaugurar um outro modelo de atuação dos organismos es

tatais no combate à degradação ambiental amazônica. Aliás, dada a natureza jurídica do 

Programa em tela, advoga-se a tese de que se firmem pactos de cooperação entre o Estado 

e a Coletividade, por duas razões que reputamos fundamentais. 

Primeiro, a consolidação de ações da sociedade civil junto com o Ministério Público 

na formulação e na implementação da gestão ambiental qualificada, com certeza a torna

rá co-responsável tanto nas medidas que vier adotar quanto nos resultados ecológicos al

cançados. Ademais, oportunizará ao homem comum do povo o aprendizado saudável das 

questões ambientais atuais e o prevenirá contra os danos ambientais futuros. Registre-se, 

de antemão, no atual estágio de modernidade a sociedade civil organizada (sistema S, 

confederações, sindicatos, estabelecimentos escolares, grupos empresariais, entidades be

neficentes, clubes de serviços filantrópicos, e outros) se encontra de braços abertos para 

trabalhar em busca da melhor susrkntabilidade ambiental possível. 

Segundo, tendo em vista os objetivos a serem guerreados - persecução dos direitos 

difusos em proveito da coletividade -, tecnicamente falando não se vislumbra nenhuma 

incompatibilidade ou incongruência do novo agir dos membros do Ministério Público 

frente aos seus respectivos direitos, deveres e prerrogativas funcionais, e tampouco con

figura invasão ou usurpação de função de terceiros. Ao revés, na medida em que os 

membros do Ministério Público saem de seus gabinetes e ganham as ruas para incenti

var/estimular a execução de procedimentos de conteúdos difusos, o Parquet manifesta 
vontade política de maior aproximação com o homem comum do povo além de lograr 
melhores condições de colher os frutos desejados na espécie. Problemas haverão eviden

temente, até pela própria natureza humana de seus partícipes, contudo, os resultados 

benéficos prevalecerão, até porque na atual quadra de desmandos públicos, felizmente, 
o Ministério Público ainda figura no rol das pouquíssimas Instituições a gozar de credi

bilidade junto à população. E daí aflorar de imediato, o dever jurídico e moral dos Ór

gãos do Ministério Público de engendrar ações ou procedimentos no sentido de melhor 

planejar, criar, conservar, monitorar e/ou fiscalizar as áreas públicas, dada a importância 
sócio-econômico-ambiental desses espaços verdes no grau de sustentabilidade do meio 
ambiente · e na qualidade de vida humana. É a devida aplicação do Princípio de n°. 4 

I 266 I 



"Plante o Verde e Alimente ti Vida" 

da Agenda 21 ao aludir: "A proteção ambiental deve ser considerada parte integral do 
processo de desenvolvimento" 

6. Segundos dados oficiais, a Amazônia legal brasileira compreende 807 mu
nicípios nos quais, a considerar-se a origem da maioria de sua população, em parte 
ainda vigoram os costumes da época do Brasil-colônia, o que agrava o já combalido qua
dro de endemias típicas da região. Compreensível, assim, o alto grau de aquecimento nas 
cidades da região em razão da ausência de parques municipais ou espaços públicos verdes, 
e/ou pela falta de cuidados dos já existentes, de sorte a prejudicar toda uma população de 
milhões de habitantes. 

É bom assentar, o Programa Plante o Verde e Alimente a Vida parte de três pres
supostos. 

Em primeiro lugar, que a maioria da população conhece os excelentes benefícios 
produzidos pelo sistema de arborização das cidades (ação purificadora do atmosfera 
em todos os níveis, produz o equilíbrio entre os elementos da natureza - solo, clima, 
vegetação-, além da redução dos ruídos e velocidade dos ventos, inclusive o seu efei
to estético - paisagístico das urbes. Noutro sentir, o Programa supra produz a redução 
dos níveis de desertificação dos campos, das cidades e do denominado efeito estu
fa; traduz melhoria na qualidade dos serviços públicos quanto ao manejo, proteção, 
conservação, monitoramento e fiscalização no foco ambiental; torna efetiva a melho
ria da qualidade de vida humana com reflexos diretos e imediatos na expectativa de 
longevidade; induz na diminuição dos índices de criminalidade; concretiza o quadro de 
sobrevivência das espécies e o equilíbrio do próprio ecossistema; proporciona o aumento 
do grau de sustentabilidade da economia local; produz não só a estabilidade do clima mas 
também a melhoria na produção e na qualidade da água potável e dos alimentos em geral, 
além de embelezar e refrescar as cidades. 

Em segundo, parte da consciência quanto a necessidade de se estabelecer um 
plano estratégico de gestão pública - Plano Diretor de Arborização Urbana -, traçado 
segundo as exigências da Organização Mundial de Saúde e do direito positivo, haja vista 
que o eixo central do Programa Plante o Verde e Alimente a Vida - repise-se-, consiste 
na prática de atos (substantivos e formais) tendentes a proteger os direitos e interesses 
difusos da coletividade (direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança, ao meio am
biente, à economia), o que significa dizer, objetiva a melhoria da qualidade de vida nos 
seus aspectos físico, biológico, social, territorial e econômico das coletividades urbanas e 
rurais sediados nos municípios da Amazônia Legal Brasileira. 

Em terceiro lugar, dada a grande dimensão territorial dos municípios amazonen
ses e do nível de conhecimento de seu povo, têm-se por imprescindível a mais estreita 
colaboração entre Estado e Coletividade, firmado mediante pactos, acordo ou convê
nios, no sentido de empreender verdadeira força-tarefa para, não só reduzir o nível de 
desmatamento e de queimadas irregularidades mas igualmente para buscar o grau de 
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. sustentabilidade ambiental tão necessária à melhoria da qualidade de vida da população, 
da coletividade. 

Por conseguinte, novas estratégias se impõem para conferir maior efetividade à 
política pública de sustentabiliclade ambiental nos diversos municípios amazônicos. Em 
verdade, cuida-se um espaço livre que, de rigor, desde que suplantadas as vaidades ex
travagantes, o Ministério Público tem legitimidade, pode e deve fazê-lo em proveito de 
toda a coletividade, até porque pelo direito positivo inclusive por orientação das Nações 
Unidas, Os Estados devem assegurar aos membros do Ministério Público condições 
para desempenhar suas funções sem intimidação, embaraços, perseguições, inter
ferências indevidas ou exposição injustificada à responsabilidade civil, penal ou de 
qualquer natureza". 

7. Concll.lsões 

o objeto media to da proposição consiste na idéia de adotar como política pública 
ministerial a implantação da educação ambiental lato sensu para melhor conferir susten
tabilidade ambiental às comunidades locais (Princípios da Eco-92, CF, arts. 29, 127 e 193 
c/c/ 225); Lei nO. 6.938/8 1). 

Do ponto de vista imediato, o objeto consiste, em concreto, na prática de ações 
legais ,(CF, arts. 129 e 225; Lei n°. 9.985/2000, Decreto nO. 4.320/2002) tendente a: 

a) incentivar/apoiar as comunidades e os Poderes Públicos Municipais nas ações 
de cunho legislativo para criar parques municipais ou na revitalização dos já 
existentes, inclusive com a instalação dos equipamentos mínimos necessários ao 

usuário, notadamente às crianças e os idosos; 
b) incentivar/apoiar as comunidades e os Poderes Públicos Municipais na criação 

de Viveiros de Mudas para garantir o replantio;. 
c) incentivar/apoiar a comunidade e os Poderes Públicos Municipais no plantio de 

mudas nos logradouros públicos, inclusive no processo de distribuição de mudas 

mediante o devido cadastramento; 
d) incentivar/apoiar as comunidades e os Poderes Públicos Municipais na criação 

dos Conselhos Municipais de Defesa do Meio Ambiente que visem ao planeja
mento, criação, conservação, monitoramento e fiscalização das áreas públicas e 
verdes municipais; 

e) proceder a fiscalização devida no tocante ao cumprimento das práticas ambien
tais levadas a efeito pelos respectivos Conselhos Municipais. 

f) introduzir relativa inovação na "performance" funcional das Promotorias 
de Justiça em busca de um bem maior e de alta relevância social, a sustenta
bilidade do meio amb iente, a melhoria da qualidade de vida das comunida
des locais. 

Redenção/PA, setembro de 2011 
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Ministério Público: a inconstitucionalidade da 

aplicação do quinto de antiguidade nas remoções 

por merecimento 

João Gaspar Rodrigues * 

1. Introdução 

o Ministério Público, para não dizer o serviço público brasileiro, dado o caráter 
clientelista que permeou a Administração Pública por longos anos, defronta-se com um 

desafio digno das melhores epopeias: assegurar mobilidade à carreira utilizando-se dos 
critérios constitucionais de antiguidade e merecimento. Desses critérios o que tem susci
tado mais discussões e polêmicas é o de merecimento, pela dificuldade de elaborar regras 
aptas a aferir, com justeza, o mérito funcional dos agentes ministeriais. 

Como a elaboração de um sistema de aferição do merecimento tem se revelado uma 
tarefa muito complexa, aparentemente acima das forças subjetivas em liça, muitas pro

postas surgiram no intuito de garantir um mínimo de segurança. O problema é que tais 

propostas, numa clara afronta à Constituição, privilegiam o fator temporal (antiguidade) 
em prej uízo do mérito. 

As últimas e mais recentes tentativas, nesse sentido, ecoam no Conselho Nacional 
de Justiça e no Conselho Nacional do Ministério Público, e traduzem-se no chamado 
quinto sucessivo l , que corresponde ao transplante para a remoção por merecimento de um 

critério temporal que rege a promoção. Ainda não há nada consolidado num ato formal 

vinculativo, mas apenas referências ou sugestões em decisões isoladas desses Conselhos e 

em decisões liminares e monocráticas no STP. 
Diante desse cenário, onde germina o embrião de uma inconsciente inconstitucio

nalidade, resolvemos analisar, com a necessária seriedade e dentro de uma nova pauta 

* 

2 

Promotor de Justiça do Amazonas. Mestre em Direito pela Universidade de Coimbra. Especialista em Direito 
Penal e Processo Penal pela Universidade Cândido MendesIRJ. 
A adoção desse quinto Sttcessivo nas promoções e remoções por merecimento cria a estapafúrdia e inconstitu
cional figura da antiguidade mista. 
Exemplo: "A Constituição parece clara ao impor também ao pedido de remoção por merecimento a observân
cia de integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigu idade" (grifei), diz o Min. Ricardo Lewandowski, 
na decisão em que apreciou pedido de liminar no MS n. 28.443, em 24.11.2009. Web: hrrp://www.srf.jus.br/ 
porral/processo/verProcessoAndamento. Acesso: 25.05.2010. 
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interpretativa (refratária a um voluntarismo hermenêutico guiado pelo exercício indiscrimi
nado e arbitrário da interpretação jurídica - Soares, 2010: 104), o tema em todos os seus 
ângulos, privilegiando, por óbvio, o viés constitucional. 

2. Aplicação das regras referentes às promoções nas remoções 
por merecimento no que couber 

o artigo 93, inciso lI, alínea "b", da Constituição Federal, estabelece em relação à 

Magistratura Nacional que "a promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercí
cio na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade 
desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago". O inciso VIII-A, 
do mesmo artigo constitucional, por sua vez, estabelece que "a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto 
nas alíneas a, b, c e e do inciso I I". É a aplicação subsidiária, na remoção por merecimento, 
no que couber, das regras da promoção por merecimento (CN] - PCA 200810000018824 
- ReI. Cons. Andréa Pachá - 70ª Sessão - j. 23.09.2008 - D]U 13.10.2008). 

Tais 'disposições, por força do §4º, do art. 129, da Constituição Federal, aplicam-se, 
no que couber, ao Ministério Público. 

Diante da ressalva constitucional constante no inc. VIII-A - no que couber -, é inevitável 
a pergunta: à remoção aplicam-se todas as disposições contidas nas alíneas "a", "b", "c" e "e" 
do inciso lI, do art. 93? Não pairam dúvidas sobre a incidência das seguintes nomlas: 

I- Obrigatoriedade da remoção do promotor que figurar por três vezes consecutivas 
ou cinco alternadas em lista de merecimento (alínea "a") i ' 

lI- A remoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva 
entrância (alínea "b") i 

III- Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de 
produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento 
em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento (alínea "c") i 

IV E não será removido o promotor que, injustificadamente, retiver autos em seu 
poder além do prazo legal, não p04endo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho 
ou ato (alínea "e"). 

Todavia, a exigência contida na parte final da alínea "b", inc. lI, do art. 93, do 
promotor inscrito no processo de remoção por merecimento integrar a primeira qu inta 
parte da lista de antiguidade (vinte por cento dos mais antigos), embora compatível com 
o instituto da promoção, não se adequa ao instituto da remoção. E qualquer ato (seja lei, 
resolução, portaria etc) , por uma errônea interpretação da norma constitucionaP, que as
sim dispor, é flagrantemente inconstitucional, sendo incapaz de afrontar o direito líquido 

3 Não se pode esquecer a séria advertência do clássico henneneuta Carlos Maximi liano (1996, pp. 09-10) : "Toda 
lei é obra humana e aplicada por homens; portanto imperfeita na forma e no fundo, e dará duvidosos resultados 
práticos, se não verificarem, com esmero, o sentido e o alcance das suas prescrições". 
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e certo de todos que preenchem os requisitos das alíneas a, b (in princiPio), c e e do inciso 
lI, do art. 93, da CF, de concorrerem às remoções por merecimento. 

Sabe-se que remoção é o ato pelo qual o membro do Ministério Público se movi
menta na carreira, de uma para outra Comarca da mesma entrância ou de uma para outra 
Promotoria dentro da mesma Comarca. É uma mobilidade funcional entre cargos de igual 
entrância ou nível (transferência no plano horizontal), diferentemente da promoção que 
pressupõe a progressão de uma para outra entrância e da entrância mais elevada para 
o cargo de Procurador de Justiça. É a elevação para cargo de nível mais alto dentro da 
própria carreira (transferência no plano vertical ou provimento derivado verticaI4). 

Essas formas de provimento derivado têm como objetivo principal manter o dina
mismo da carreira, evitando o engessamento dos recursos humanos disponíveis. A pre
visão do promotor integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade para efeito 
de promoção por merecimento não contraria esse objetivo constitucional, vez que ao se 
processar a promoção do agente, imediatamente o quinto da antiguidade é refeito e a 
carreira não se ressente do imobilismo. 

Exemplifiquemos: digamos que a entrância tenha 60 membros, o quinto de anti
guidade será de 12. Promovido um dentre os 12, o quinto passaria a ser 11,8. Como a 
quinta parte da lista de antiguidade deve sofrer arredondamento para o número inteiro 
superiorS, um dos 48 membros remanescentes passa a integrar o quinto, que volta a con
tar com 12 membros. Ou seja, a carreira mantém-se dinâmica. 

Tal, entretanto, não se passa com a remoção. Como na remoção o movimento na 
carreira se dá dentro da mesma entrância (por isso é denominada, doutrinariamente, 
como movimentação em plano horizontal), o promotor ao ser removido permanece in
tegrando o primitivo quinto de antiguidade. Com isso, o quinto não é refeito e todas as 
remoções posteriores por merecimento só poderão ser disputadas por um grupo imodifi
cável formado a partir de um critério temporal (antiguidade) . O quinto sucessivo, defi
nitivamente, não realiza a profecia bíblica, segundo a qual, os últimos serão os primeiros 

Pode-se argumentar, entretanto, que sendo um membro do quinto de antiguidade 
removido, fica automaticamente impedido de concorrer a outra remoção por certo lapso 
temporal, período no qual o quinto é refeito, atendendo à mobilidade funcional. Esse ar
gumento é falacioso, pois o quinto só é recomposto se todos os integrantes não manifesta
rem interesse ou se não existir número suficiente para compor a lista tríplice (é o chama
do quinto sucessivo). N a falta de um (por ter ganho remoção anterior e não ter decorrido 
o interstício temporal ou por não manifestar interesse), apenas participam os demais inte-

4 "No ordenamento jurídico brasileiro existem duas classes de provimentos: o autônomo ou originário e o de
rivado. A promoção, elevação para cargo de nível mais alto dentro da própria carreira, é espécie da classe de 
provimento derivado, sendo, assim, provimento derivado vertical" (TJMA, MS 180072008, ReI. Cleones Car
valho Cunha, julgo 14.10.2008, in: IHtp: //www.jusbrasil.com.br/jurispn.dencia/3639696/mandado-de-seguranca
-ms-180072008-ma-rjma) . 

5 " ... arredonda-se a fração - superior ou inferior a meio - para cima, obtendo-se, então, o número inteiro se
guinte" (STF, MS 22.323, ReI. Min. Carlos Velloso, j. 28.09.1995, DJ 19.04.1996, in: Soares, 2010, p. 164). 
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grantes do quinto, não sendo admissível sua recomposição (CNJ - PP 200810000020697 
- ReI. Cons. Paulo Lôbo - 71 ª essão - j. 07.10.2008 - DJU 24.10.2008). 

3. Não se presumem palavras ou expressões inúteis na 
Constituição Federal 

É princípio basilar de hermenêutica jurídica que a lei não contém palavras inúteis 

(decorrência do Direito como ordem racional da vida em sociedade), ou seja, as palavras 

e as expressões devem ser compreendidas como tendo alguma eficácia (verba cum effectu, 
sunt acciPienda)6, sentido próprio e adequado (Silva, 1994:405). 

O STF já teve oportunidade de decidir que "sendo o Direito uma ciência, os insti
tutos, as expressões e os vocábulos têm sentido próprio e, quanto à pureza da linguagem, 
a organicidade pertinente"7. E c mo a linguagem das regras jurídicas é, em parte, no dizer 
de N. Bobbio (2008:81) uma linguagem técnica e, como tal, mais rigorosa que a lingua
gem comum, deve ser continuamente interpretada, harmonizada e por fim redefinida, 
para adaptá-la à mudança das sltuações. 

Na preciosa lição de Carlos Maximiliano (1996:250-251), "as expressões do Direito 
interpretam-se de modo que não resultem frases sem significação real, vocábulos supér
fluos, ociosos, inúteis. Pode uma palavra ter mais de um sentido e ser apurado o adaptável 
à espécie, por meio do exame do contexto ou por outro processo; porém a verdade é que 
sempre se deve atribuir a cada uma a sua razão de ser, o seu papel, o seu significado, a 
sua contribuição para precisar o alcance da regra positiva. Este conceito tanto se aplica 

ao Direito escrito, como aos atos jurídicos em geral, sobretudo aos contratos, que são leis 
entre as partes. Dá-se valor a todos os vocábulos e, principalmente, a todas as frases, para 

achar o verdadeiro sentido de m texto; porque este deve ser entendido de modo que 
tenham efeito todas as suas provisões, nenhuma parte resulte inoperante ou supérflua, 
nula ou sem significação alguma". 

Se a lei não possui palavras ou expressões inúteis, com mais razão a Constituição 
Federal, que é a lei fundamental do país (Lipson, Il!1966:503; Lassalle, 1998:24; Lévy
-Bruhl, 1964:59). Seu texto está em vigor na medida do necessário, todas as palavras têm 
uma função e um sentido próprio, não sendo admissível a existência de nada supérfluo ou 
contraditório (Ferrara, 1987: 140). Portanto, é inadmissível uma hermenêutica voltada a 
nulificar termos ou trechos constitucionais, assim como não se admite uma postura re
ducionista de uma eficácia normativa mínima (Tavares, 2006: 133) . Ao contrário, sempre 
que possível, dentro do princípi da máxima eficácia, deverá o dispositivo constitucional 
(com todas as suas palavras, ex ressões e ressalvas) ser interpretado de modo que lhe seja 
atribuída plena eficácia. 

6 TRF4, 1ª.T., Apel. Cível 1551-PR, ReI. Joel Ilan Paciornik, Julgamento: 28/03/2007, publ. D.E. 10/04/2007, 
in: Imp: //www.jusbrasil. com.br/jurisprudencia/ 12441 84/apelacao-civel-ac- 1551 -pr-2005700 1 00 1551-6-trf4. 

7 MS 21.143, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 27.09.1995 , DJ 25.09.1998, in: Soares, 2010, p. 167. 
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Além disso, a doutrina do neoconstitucionalismo ou do constitucionalismo avan
çado como expressão do pós-positivismo no Direito Constitucional, deixa de considerar a 
Constituição como um diploma normativo com um valor meramente programático ou como 
um conjunto de recomendações ou orientações dirigidas ao legislador, para operar como uma 
normatividade jurídica dotada de eficácia direta e imediata (Soares, 2010: 133; Frankenberg, 
2007:91; Vigo, 2010:50) que atinge todas as disposições do texto (Torres, 1978:77). ' 

A expressão no que couber, apesar de ser uma estrutura elástica ou oca (ou ainda, de 
textura aberta), no dizer de Gordillo (1977: 24), serve de enlace às valorações axiológicas 
(junção valorativa positiva) que permitem uma adequação da norma à cambiante realida
de. E não leva, certamente, à irracionalidade ou à leviandade de sugerir que cabe ou com
porta tudo. O processo de interpretação, por vezes, admite margens de indeterminação, 
de escolha e até de arbítrio, mas deve respeitar os fins da norma, que funcionam como 
limites ao voluntarismo ingênuo do intérprete. 

O inciso VIII-A não manda, simplesmente, aplicar todas as disposições referentes às 
promoções (conforme previsão nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inc. lI, do art. 93)' nas re
moções por merecimento, mas apenas no que couber. Claramente, o constituinte derivado 
determina o respeito aos fins dos insritutos. Essa ressalva impõe ao aplicador, seja adminis
trador ou juiz (através da prudência judicial ou administrativa- Lyons, 1990:89), a obrigação 
de determinar o alcance prático (ou se quiser, o fundamento axiológico-jurídico da justiça 

- Stumm, 1995: 161) de eventual normatização do instituto da remoção (por merecimento) 
tendo por base as prescrições referentes às promoções (por merecimento). Não é possível em 
tal adaptação desvirtuar os fins práticos atribuídos às remoções, dentre os quais se sobressai a 
necessidade de conferir mobilidade e dinamicidade à carreira ministerial. 

Toda interpretação jurídica vai além do aspecto meramente literal, mas tem nele o seu 
ponto de partida (Couture, 2001:04), daí porque a todas as palavras e expressões contidas 
na norma deve ser atribuído um valor específicoS. E o texto constitucional, como lembra 
Laurence Tribe (1995:1.223 ; Tribe, 2000:32ss.), deve ser levado a Sélio como uma forma de 
emprestar rigor e precisão ao processo interpretativo ("return to rigor and precision in the 
interpretive process"). Afinal, o nosso mundo, em seus vmiados aspectos cognitivos (físico, 

econômico, social, político, cultural e jurídico), é deduzido linguisticamente. 
Sem texto não há norma, e na Constituição não há palavras ou expressões lançadas 

ao vento. O discurso jurídico, as suas regras, o seu espírito, encontra-se todo ele dirigido 
para a descoberta da verdade, sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da 
harmonia do texto constitucional com suas finalidades precípuas. 

A Constituição Federal é uma unidade sistemática. Suas partes se ligam e se corres
pondem com uma precisão relativa e sejam quais forem os equívocos e os erros do cons
tituinte (originário ou derivado) seus vocábulos e expressões pertencem a um sistema de 

8 A Constituição não representa apenas um pedaço de papel, como pensava E Lassalle (1998:32). Ela apresenta 
uma peculiar força normativa. Cada palavra e cada expressão contida na Lei Fundamental têm um potencial 
normativo apreciável, capaz de orientar os principais responsáveis pela ordem constitucional. 
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ideias dotado de um certo sentido de personalidade e de temporalidade, que na aplicação 
devem receber o peso axiológico adequado. 

Para o direito constitucional, lembra Konrad Hesse (1998:54), a interpretação tem 
importância decisiva porque , em vista da abertura e amplitude da Constituiçã09

, proble
mas de interpretação nascem mais frequentemente do que em outros âmbitos jurídicos, 
cujas normatizações entram mais no detalhe. 

A aplicação jurídica não é meramente um exercício intelectual cujos resultados 
consistem em denominar certos comportamentos legais ou ilegais, ou qualquer coisa pare
cida. A aplicação da lei afeta os interesses substanciais em importantes direções (Lyons, 
1990:101). Portanto, o intérprete não pode fugir dessa contingência: O escopo da norma, 
quer dizer, o resultado prátic que ela se propõe conseguir (Ferrara, 1987:137). Portanto, 
interpretar uma expressão de Direito (como a que nos ocupa - no que couber) não é sim
plesmente tornar claro o respectivo dizer, abstratamente falando; é, sobretudo, revelar 
o sentido apropriado para a vida real e conducente a uma decisão reta (Maximiliano, 
1996:10), fazendo da interpretação jurídica uma atividade essencialmente teleológica. 

Afinal, o material de que é constituído o Direito é o próprio material de que é feita 
a vida. É ela que, em toda sua dinâmica e diversidade reclama o Direito. É na vida cor
rente e, consequentemente, na linguagem corrente, vulgar, onde esta se desenrola, que 
o direito e o discurso jurídico encontram as suas raízes (Aguiar e Silva, 2001:18). Essa 
evidência reafirma a diretriz empirista de que a lógica do Direito é a vida (ubi societas ibi 
jus) com suas exigências políticas, culturais e sociais (Monreal, 1988:24). 

4. Inconstitucionalidade 

4.1. Violação do princípio da razoabilidade (alcance teleológico da 
norma) 

o princípio da razoabilidade (da proporcionalidade ou da proibição de excesso) 
não se encontra expressamente previsto no texto da Carta Política de 1988, tratando-se, 
portanto, de postulado constitucional implícito. A circunstância do princípio da razoa
bilidade decorrer implicitamente da Constituição não impede que seja reconhecida sua 
vigência, por força, inclusive, do quanto disposto no parágrafo 2º., do art. 5º., segundo o 
qual "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorren
tes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a 
República Federativa do Brasil seja parte". Sem contar o recurso ao cânon da dignidade 
da pessoa humana (art. 1º, m, CF/88), à ideia do devido processo legal substantivo ou 
mesmo à noção de um Estado Democrático de Direito (Soares, 20 lO: 147 -148). 

9 No direito constitucional, maiS do que em qualquer outro ramo, as palavras romam conteúdo rotalmente 
equívoco (textura aberta da linguagem), pleno de questões axiológicas e políticas, com influências sociais, eco
nômicas e ideológicas (Costa Coelho, 2002: 10 1) . 
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A doutrina reconhece que o princípio da proporcionalidade é constituído de três 
subprincípios ou elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido es
trito (Paulo/Alexandrino, 2008: 162/163; Motta, 2005: 165). 

Bastos (1990:98) define o postulado da razoabilidade como sendo um princípio que 
a Administração, ao atuar no exercício de discrição, terá de obedecer a critérios aceitá
veis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas e 
respeitosas das finalidades que presidiram a outorga da competência exercida. 

Para Resende (1999:56), o referido princípio consiste em agir com bom senso, pru

dência, moderação, tomar atitudes adequadas e coerentes, levando-se em conta a relação 
de proporcionalidade entre os meios empregados e a finalidade a ser alcançada, bem 
como as circunstâncias que envolvem a prática do ato. É razoável, portanto, o que seja 
conforme a razão, supondo equilíbrio, moderação e harmonia; o que não seja arbitrário 
ou caprichoso; o que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado mo
mento ou lugar (Soares, 2010:75). 

Todos os atos infraconstitucionais devem obedecer a uma validade material, consis

tente na observância de padrões mínimos de razoabilidade (Siches, 1980: 140) e critérios 
aceitáveis (e coerentes - Siches, 1970: 183-184) do ponto de vista racional, numa espécie 
de relação meio-fim, adequada entre os vários fins determinados e os meios com que 
são levados a termo, devendo ser pronunciada a inconstitucionalidade de ato ou de lei 
que contenha limitações inadequadas, desnecessárias ou desproporcionais, não razoáveis 
(Paulo/Alexandrino, 2008:164; Peixoto et alii, 2004: 97). A exigência da razoabilidade 
(reasonableness) e da racionalidade (rationality), enfim, traduz uma limitação material à 

ação, principalmente, normativa do Estado. 
Suposto ou eleito um fim pelo Direito (garantir a mobilidade funcional, por exem

pio), todas as normas jurídicas devem ser criadas, interpretadas, aplicadas e concreti
zadas de forma a viabilizar o atingimento desse objetivo. O princípio da razoabilidade, 
fundamentalmente, propõe-se a eleger a solução mais razoável para a questão jurídica 
concreta, dentro das circunstâncias sociais, culturais e políticas que envolvem a matéria, 

sem se afastar dos limites legais. 
Cada norma constitucional está animada por um ou vários princípios reguladores 

que pretende traduzir na prática. O fim da norma equivale ao princípio da mesma; ela 

tratará de ser fiel ao princípio que busca explicitar, determinando e ordenando certas 
condutas (Vigo, 2010:128). A Constituição, no dizer de Costa Coelho (2002:06), não 
é apenas um estatuto jurídico do poder político, mas também é condutora de valores e 
objetivos que se impõem a todos os poderes e órgãos do Estado. Os poderes públicos, em 
quaisquer de suas formas, estão vinculados a esses valores e tarefas que a Constituição 
lhes impõe. 

O princípio da razoabilidade ou proporcionalidade visa inibir e neutralizar o abuso 
do Poder Público no exercício das suas funções institucionais, especialmente no desempe
nho da atividade de caráter normativo (ou legislativo). Dentro dessa perspectiva, o pos
tulado em questão, enquanto categoria fundamental de limitação dos excessos praticados 
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pelo Estado (através de seus órgãos, instituições e agentes), atua como valioso parâmetro 

de aferição da própria constitucionalidade material dos atos estatais. 
Essa é a razão pela qual a doutrina, após destacar a ampla incidência desse postu

lado sobre os múltiplos aspectos em que se desenvolve a atuação do Estado - inclusive 
sobre a atividade estatal de produção normativa - adverte que o princípio da proporcio

nalidade, essencial à racionalidade do Estado Democrático de Direito e imprescindível à 

tutela mesma das liberdades fundamentais, proíbe o excesso e veda o arbítrio do Poder, 
extraindo a sua justificação d gmática de diversas cláusulas constitucionais, notadamen

te daquela que veicula, em sua dimensão substantiva ou material, a garantia do due pro
cess of law (STF, HC 96715-MC/SP, ReI. Min. Celso de Mello, DJE de 3.2.2009; Stumm, 

1995: 159/170; Ferreira Filho, 1995:111-112; Bonavides, 1993:352-355). 
Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de poder ao 

plano das atividades normativas do Estado, que este não dispõe de competência para nor

matizar ilimitadamente, de forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu com

portamento institucional, sit ações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de 

subversão dos fins que regem o desempenho da função estatal. 
A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, bem por isso, tem 

censurado a validade jurídica de atos estatais, que, desconsiderando as limitações que in

cidem sobre o poder normativo do Estado, veiculam prescrições que ofendem os padrões 
de razoabilidade e que se revelam destituídas de causa legítima, exteriorizando abusos 

inaceitáveis e institucionalizando agravos inúteis e nocivos aos direitos das pessoas l0. 

O exame da adequação de determinado ato estatal ao princípio da proporcionali

dade, exatamente por viabilizar o controle de sua razoabilidade, com fundamento no art. 

5º, LV, da Carta Política, inclui-se, por isso mesmo, no âmbito da própria fiscalização de 
constitucionalidade das prescrições normativas emanadas do Poder Público!!. 

A interpretação constitucional está submetida ao princípio da ótima concretização 
da norma (gebot optimaler verwir/<lichung der norm). Evidentemente, esse princípio não 

pode ser aplicado com base nos meios fornecidos pela subsunção lógica e pela construção 

conceitual. Se o direito e, s bretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada 

pelos fatos concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça deles tábula 
rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as proposições 
normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue concreti
zar, de forma excelente, o se tido (Sinn) da proposição normativa dentro das condições 
reais dominantes numa determinada situação (Hesse, 1991:22-23), ou seja, compatibili
zar a Constituição formal com a Constituição material (ou reaJI 2). 

10 RTJ 160/ 140-141, ReI. Min. CeI ·o de Mello; RTJ 176/578-579, ReI. Min. Celso de Mello; AO! 1.063/DF, ReI. 
Min. CelsO' de Mello. 

11 STF, HC 96715-MC/SP, ReI. Min. Celso de Mello, DJE de 3.2.2009. 
12 Onde a Constituição escrita não corresponder à real, escreve Ferdinand Lassalle (1998:47), irrompe inevitavel

mente um conflito, no qual, mais dia menos dia, a constituição escrita, a folha de papel, sucumbirá necessaria
mente, perante a Constituição real, a das verdadeiras forças vitais do país. 
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A liberdade do administrador de conformação ou de determinação do conteúdo 
constitucional só encontra limite na interpretação razoável da norma constitucional (di
tada pela ratio constitutionis). Desde que a concretização do conteúdo constitucional não 
fuja aos fins e aos valores da Constituição, nada se lhe pode opor. 

A Constituição, escreve Konrad Hesse (1995:82-83), é certamente a ordem jurídica 
fundamental da Comunidade. Mas, de forma alguma, regula tudo, apenas aspectos singulares 
- em geral, os particularmente importantes -, traçando objetivos gerais, fins e perspectivas 
da vida estatal e social, abandonando o resto da configuração aos poderes estatais por ela 
constituídos, em especial, ao legislador democrático e ao administrador público racional ou 
razoável. Cabe a estes, ao dispor sobre as minúcias não reguladas constitucionalmente, respei
tarem os fins e objetivos gerais traçados pela mesma Constituição. 

Ao estabelecer o inciso VIII-A e fazer inserir nele a ressalva no que couber, o 
constituinte derivado teve como objetivo garantir que as remoções por merecimento 
fossem normatizadas ou concretizadas pelo aplicador infraconstitucional (administrador 
ou juiz) dentro de uma racionalidade ou razoabilidade capaz de assegurar que o instituto 
(remoção por merecimento) atendesse o fim que lhe justifica a existência: a mobilidade 
funcional. Qualquer concretização do instituto que não resguarde esse objetivo fere fron
talmente a Constituição Federal. 

Interpretar uma expressão jurídica (no que couber) não é apenas, de forma abstrata, 
esclarecer-lhe o sentido, mas emprestar-lhe um sentido conveniente e adequado para a 
vida real13 • Na tarefa e resultado interpretativo há de modo imprescindível um compro
misso axiológico (Vigo, 2010:43) com os valores e fins a serem alcançados pela norma. 

A criação de um quinto de antiguidade é uma limitação inadequada, desnecessária 
e irrazoável para o instituto da remoção por merecimento, e por isso mesmo, inconsti
tucional, pois desvirtua o principal objetivo desse provimento derivado: a mobilidade 
funcional, privilegiando uma minoria ilegítima e prejudicando uma maioria legítima. E 
na prática, implica em soterrar o critério constitucional de merecimento, pois somente 
os mais antigos podem concorrer, doravante, seja pelo moribundo e falseado critério de 
merecimento seja pelo de antiguidade, propriamente dito. 

4.2. Quebra do princípio isonômico 

A restrição das remoções por merecimento apenas aos integrantes da primeira quin
ta parte da lista de antiguidade, além de quebrar a mobilidade funcional na carreira do 
Ministério Público (objetivo maior a ser alcançado pelos provimentos derivados), viola 

13 Essa forma de pensar contraria frontalmente uma das diretrizes do positivismo jurídico: a concepção antitele
ológica da ciência jurfdica. Para essa corrente, os institutos jurídicos são estudados em seus aspectos formais, 
em sua estrutura, se desinteressando pelas finalidades que, através deles o legislador (ou o constituinte), por 
um lado, e o usuários do direito, por outro , se propõem alcançar (Bobbio, 2008:287). Ou no dizer de Siches 
(1943, p. 16), a teoria das formas jurídicas puras abstrai do direito todo conteúdo empírico, toda conexão com 
a realidade social e toda referência à finalidade. 
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frontalmente o princípio constitucional da isonomia, ao impedir a todos os membros 
que reúnem os mesmos requi.sitos de concorrer em remoções por merecimento. Ou seja, 
há uma isonomia formal entre os membros do Ministério Público, pois todos gozam das 
mesmas garantias e usufruem iguais prerrogativas, mas no caso de remoções por mere-
cimento, em que apenas um grupo fechado (o quinto de antiguidade) pode concorrer 
indefinidamente, verificamos a falta de uma isonomia material. 

O entendimento da ig aldade material deve ser o de tratamento equânime e uni
formizado de todos os seres humanos, bem como a sua equiparação no que diz respeito a 
possibilidades de concessão de oportunidades (Silva, 2009). O princípio da igualdade não 
veda o tratamento discriminatório entre indivíduos, desde que haja razoabilidade para a 
discriminação (Paulo/Alexandrino, 2008: 109). 

As consequências práticas dessa inconstitucionalidade são evidentes, com relevo para a 
formação de um grupo privilegiado com direito exclusivo de se movimentar horizontalmente 
na carreira e de ficar com as melhores comarcas, em prejuízo da maioria, que reúne os mesmos 
requisitos, condenada a ficar em comarcas longínquas e de difícil provimento. 

Visto por outro ângulo, o postulado da igualdade também é violado porque se cria 
um grupo reduzido com base, exclusivamente, em critérios temporais (antiguidade) den
tro de um contexto fático onde o que deve prevalecer é o merecimento. O aplicador da 
norma constitucional, ao lidar com o mérito como critério de progressão funcional, esta
belece como forma de distinção critérios avessos ou diametralmente opostos à previsão 
constitucional. Ademais, a formação de um grupo privilegiado, por variáveis estranhas ao 
mérito, não se afina com o ideal republicano e democrático de igualdade l4• De que servirá 
o mérito da maioria, se a minoria autorizada a concorrer é formada por critérios estranhos 
ao merecimento? O paradoxo seria equivalente ao de inserirmos variáveis de mérito no 
critério de antiguidade. 

Uma concretização da norma constitucional que contraria a isonomia e favorece a 
formação, inconsciente, de grupos privilegiados, não está, definitivamente, em confornli
dade com os valores democráticos socialmente aceitos. O poder político de uma democracia 
assenta-se no descortino de saber afastar o estranho e o desigual que ameaça a homogenei
dade. Não é razoável nem democrático, concretizar uma norma constitucional instituindo 
promotores de "primeira e de segunda classe", fato que viola o tratamento isonômico e insere 
um elemento de desequilíbrio entre agentes públicos em iguais condições. 

É razoável fixar-se um mínimo temporal para habilitar o agente público a concorrer 
numa remoção por merecimento e isso a Constituição o faz quando exige o exercício de 
dois anos na respectiva entrância (CF, art. 93, lI, "b", in princíPio c/c o inc. VIII-A). Esse 
mínimo (que não é uma rendição ao princípio da antiguidade, enquanto critério de pro
gressão) é necessário para p ssibilitar aferir o merecimento no exercício efetivo da fun
ção. Não podemos esquecer que o aferimento de merecimento faz-se na prática funcional 
(e não aprioristicamente ou abstratamente, considerando a inteligência e o talento em si 

14 "O postulado republicano repele privilégios e não tolera discriminações" (STF, Inq. 1.376-AgR, ReI. Min. 
Celso de Mello, j. 15.02.2007, DJ 16.03.2007). Sobre o espírito republicano, vide Castro Nunes, 1957, p. 77. 
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mesmos, dissociados do exercício funcional). Todavia, instituir um grupo, em percentual 
mínimo, dentre os mais antigos na entrância, fere a igualdade inicial fixada pela própria 

Constituição e reduz (ou sufoca), em termos práticos, toda a movimentação funcional do 
Ministério Público aos estreitos e mecânicos limites da antiguidade (o que, rigorosamen
te, constitui um ardil inconstitucional). 

Diz Leslie Lipson (1966:680-683), conhecido estudioso do pensamento democráti
co, não ser razoável, e não parecer justo, "que os que trabalharam mais duro ou têm ideias 
mais originais, ou servem aos seus semelhantes mais conscientemente, sejam tratados da 
mesma maneira que os demais, que se mostraram inferiores nesses aspectos( ... ). É um fato 
da natureza que, como humanos, todos somos iguais. Não é menos um fato da natureza 
que, como indivíduos, todos diferimos. A justiça exige o reconhecimento desses dois 

fatos, indistintamente. As diferenças individuais, portanto, devem ser tratadas proporcio

nalmente, pois também isto representa igualdade. Energia, trabalho, engenhosidade, es
pírito criador, quando usados para fins socialmente benéficos, devem ser diferentemente 
recompensados, não só para estímulo e incentivo, mas também pelo respeito que é devido 
ao mérito". Ignorar o mérito, portanto, seria não reconhecer a vigência democrática do 
princípio da igualdade proporcional, ficando preso ao igualitarismo idêntico (ou simples), no 
caso, decorrente da antiguidade na instituição. 

De igual modo, o quinto de antiguidade nas remoções por merecimento viola a 
igualdade complexa (conceito desenvolvido por Michael Walzer, 2003:22 ss.). Temos duas 

esferas distributivas bem definidas: antiguidade e merecimento, através das quais alguns 

bens institucionais/sociais (ascensão e progressão funcionais) são distribuídos. Essas es
feras distributivas são autônomas, não podendo o agente ministerial querer ter por uma 
via (antiguidade) o que só pode obter por outra (merecimento). Em termos formais, a 
igualdade complexa significa que a situação de nenhum agente ministerial em uma esfera 
distributiva (antiguidade, por exemplo) pode definir sua situação em qualquer outra es
fera (merecimento). Ou seja, na prática, nem a antiguidade nem o merecimento podem 

predominar em qualquer parte l
;' mas apenas na esfera própria (este é o princípio distri

butivo básico que expressa a igualdade complexa). Portanto, o quinto sucessivo viola essa 

igualdade complexa na medida em que confere predomínio à antiguidade l6 dentro da 
esfera autônoma do merecimento. Suposta a aplicabilidade do quinto sucessivo, o promo
tor mais antigo leva vantagem dentro do critério de merecimento, mas quando o critério 

15 Não obstante isso, o fato do acesso a qualquer cargo ou emprego público, em regra, está condicionado a prévio 
concurso público de provas e tItulos (CF, art. 37, lI) é uma clara homenagem ao mérito bem como à justiça e 
à igualdade de oportunidades . Por conta disso, o provimento originário (nomeação) representa um certificado 
de mérito, por que não deveria sê-lo também o provimento derivado (promoção, remoção etc.)? 

16 Um bem é predominante, segundo Walzer (2003: 11), se os indivíduo~ que o possuem, por tê-lo, podem coman
dar uma vasta sé rie de outros bens. Assim, por exemplo, se em decorrência do poder político, o detentor de um 
cargo eletivo adquirir vantagens em outras esferas (como atendimento médico superior e prioritário, acesso 
a escolas melhores para os fi lhos, oportunidades empresariais etc.), o bem social passa a ser predominante e 
haverá uma clara desigualdade em relação aos governados (demais cidadãos) . 
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(ou esfera) é o de antiguidade, o mérito não tem peso algum. A violação do princípio 
igualitário, por qualquer ângulo que seja vista, é evidente. 

Se pegarmos uma esfera distributiva como o poder econômico (o dinheiro), por 
exemplo, não podemos conceber a hipótese de através dessa esfera adquirir reputação 
profissional, acesso a cargos públicos, liberdade de expressão, influência política (os ci
dadãos não podem vender seus votos, nem as autoridades suas decisões), prêmios, títulos 
honoríficos, amor, amizade etc. E isso reafirma, mesmo em relação a um bem presumi
velmente predominante como o dinheiro (em especial num meio capitalista), a auto
nomia das esferas. Mutatis mutandis, o mesmo se passa com a antiguidade que não pode 
se constituir, para efeito de progressão funcional, num meio universal e predominante, 
invadindo o âmbito de autonomia do merecimento. A antiguidade deve ser conversível 
em recompensas apenas dentro de sua própria esfera. 

Na verdade, o mérito, na Constituição Federal, é posto em maior destaque que a 
antiguidade, principalmente pelo fato do acesso a qualquer cargo ou emprego público, 
em regra, está condicionado a prévio concurso público de provas e títulos - nos termos do 
art. 37, lI. O provimento originário, portanto, é o resultado final de um concurso onde 
foi aferido, profundamente, (> mérito do candidato. 

Como diz Walzer (2003: 179), "os cargos devem ser conquistados em concorrência 
pública. A meta é uma meritocracia perfeita, a concretização (finalmente!) do lema re
volucionário francês - a carreira aberta aos talentos". Na mesma linha, ressalta Azambuja 
(1945:105), "que a igualdade na democracia não é um igualitarismo anárquico, como 
fingem supor os seus adversá rios. Ela não desconhece, nem pretende anular, as desigual
dades naturais de caráter, de inteligência e de aptidões que diferenciam os homens. Ela 
não chama a todos indistintamente para os cargos, as dignidades e as funções públicas, 
mas abre a cada um a possibilidade de exercê-las se tiver talento, virtudes e capacidades 
apuradas de acordo com a lei, que é a expressão da vontade geral". 

Há um outro aspecto ligado ao princípio constitucional da isonomia que também 
é violado pelo quinto sucessivo. Trata-se do "igual respeito" ou "igual consideração" 
(Christiano, 1996:54). A premissa normativa central desse argumento é que a vida das 
pessoas é igualmente importante, de tal forma que, de um ponto de vista moral, não há 
fundadas razões para organizar as coisas de tal maneira que a vida de alguns siga melhor 
(mais facilitada) do que a dos outros. 

Como já dissemos, o critério dual de progressão funcional gera duas esferas de distri
buição de bens desejados por agentes do MP. Dentro dessas esferas haverá certas diferen
ciações naturais e óbvias. Na esfera do merecimento existirão promotores com mais mé
ritos e na esfera de antiguidade haverá agentes mais antigos. Mas, no geral, esses agentes 
não serão desiguais, desde que a Esfera de Antiguidade não lhes concedam vantagens na 
Esfera de Merecimento e vice-versa. Contanto que um critério não seja predominante, 
todos os agentes permanecerão em relação de igualdade entre si, numa espécie de igua
litarismo proporcional (como ensina Leslie Lipson) ou complexo (na visão de Michael 
Walzer). E esse foi o propósito do constituinte originário ao prever essas duas esferas 
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distributivas no texto constitucional, em perfeita sintonia com o princípio da isonomia 

(também de encaixe constitucional). 

Certamente, a inserção de variáveis temporais (quinto de antiguidade) na apre

ciação de mérito visa a consertar um erro originário consistente na falta de um sistema 

que apure corretamente (e com justiça) o merecimento de cada candidato concorrente à 

remoção. Com esse objetivo, o CNJ e o CNMP vêm aplicando o inc. VIII-A e o quinto de 

antiguidade sobrepondo suas visões prediletas ao que a Constituição realmente pretende 

fazer, e com isso varrem do texto todos os aspectos estruturais que não atendem ao plano 

desejado (Tribe, 2007:26). Há, como diz Günther Frankenberg (2007: 141/231-232), uma 

aplicação jurídica instintiva, onde o aplicador deixa a impressão de que a vinculação à 

norma constitucional cede a favor de uma vinculação a imperativos e valores morais de 

uma ética extrajurídica ou a considerações políticas. 

Princípios jurídicos e doutrinas são formulados em sentido geral e abstratamente 

para serem aplicados a casos concretos de vida sem que, nisso, a racionalidade interna 

seja prejudicada l ? A iliquidez ou indeterminação do Direito não pode dar espaço às pre

ferências subjetivas do aplicador do Direito conduzindo a concretizações ou decisões efe

tivas que perturbem a concepção neutra e objetiva da investigação da verdade orientada 

pela norma constitucional (Frankenberg, 2007: 259). 

Fere a mais básica lógica tentar corrigir um erro (falta de um sistema justo) com 

outro ainda maior (a inconstitucionalidade do quinto de antiguidade). A pretexto da 

dificuldade não é lícito admitir o absurdo 1B• O que se impõe é a criação imediata de um 

sistema de pontuação justo, legítimo e motivador, capaz de reduzir, ao mínimo admissível, 

os azares de uma apreciação subjetiva. 

A antiguidade só pode receber um sobrepeso nas promoções e remoções por mere

cimento quando inexistir um sistema de valoração objetiva dos critérios (art. 3º., caput, 
da Resolução CNMP n. 02, de 21.11.2005). Neste sentido, o Conselho Nacional do 

Ministério Público nos procedimentos de votação para promoção ou remoção por mere

cimento, pautando-se por um critério de razoabilidade, dispõe: 

"Inexistindo especificação de critérios valorativos que permitam dife

renciar os membros do Ministério Público inscritos, deverão ser indicados 
os de maior antiguidade na entrância ou no cargo" (art. 4º., par. único, da 
Resoluçãon. 02, de 21.11.2005). 

17 Por seu turno, os princípios constitucionais têm a qualidade de serem os princípios fundamentais do ordena
mento jurídico. Qualidade que, como é óbvio, atribui a esses princípios uma extraordinária importância no 
procedimento de sua conformação doutrinária e jurisprudencial numa atividade crucial para a vida do ordena
mento (Aragón, 1990:75). 

18 Como diz Maritain (1968:120), é um erro tomar uma dificuldade por uma impossibilidade. 
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Um dos valores mais enfatizados na busca por eficiência é a luta contra o desperdí

cio. E neste sentido, o não reconhecimento do mérito constitui-se na válvula de escape 

de eficiência na instituição do Ministério Público. 
Sobre a não prevalência do critério de antiguidade na promoção (ou remoção) por 

merecimento, calha trazer à baila um excerto de voto proferido pelo Ministro Jorge Scar

tezzini, STJ, 6ª. Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 11.052-PB: 

"Não vi.slumbro como este fator, qual seja, de ter dois anos de exercício 

na entrância , possa vir a privilegiar determinado candidato, em detrimento 

de outro. O critério a ser analisado é o de merecimento, que nos termos 

constitucionais resulta da presteza e segurança no exercício do cargo, bem 
como pela freqüência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento, 

sendo a escolha revestida do poder discricionário da administração. Por isso 

a razão de eXIstir uma lista tríplice, onde todos os seus integrantes situam-se 

em igualdade de condições, recaindo a escolha sobre apenas um. Outros

sim, somente ad argumentandum, se o critério fosse o de antiguidade, con
soante o art. 93, lI, "d", da Constituição Federal, o órgão poderia recusar a 

indicação, através do voto de dois terços de seus membros, repetindo-se a 

votação até flxar a indicação. Vale dizer, pelo princípio da razoabilidade, se 

antiguidade, que é apurada pelo tempo decorrido no cargo, não gera qual

quer direito adquirido à vaga, mas mera expectativa, não se pode exigir que 

tal aspecto temporal venha prevalecer, quando a promoção foi pelo critério 

de merecime to. Seria uma restrição que o texto maior não prevê". 

5. Conclusão 

A previsão do promotor integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade para 

efeito de promoção por merecimento não contraria o objetivo constitucional de conferir 

mobilidade à carreira do Ministério Público, vez que ao se processar a promoção do agen

te, imediatamente o quinto da antiguidade é recomposto e a carreira não se ressente do 
imobilismo. 

Na remoção, o panorama é outro. O promotor ao ser removido permanece inte

grando o primitivo quinto de antiguidade e todas as remoções posteriores por merecimen
to só poderão ser disputadas por um grupo imodificável formado a partir de um critério 

temporal (antiguidade), obviamente estranho ao postulado do merecimento. 

Esquematicamente: o quinto na promoção é recomposto, pois um membro sobe 
(desloca-se para outra entrância: transferência no plano vertical): atendimento ao objetivo 

de mobilidade. O quinto na remoção não é recomposto, pois o membro que vence o con
curso permanece na entrância (transferência no plano horizontal): o objetivo de mobilidade 
na carreira é violado. 
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Esse mecanismo do quinto de antiguidade viola dois importantes princípios cons
titucionais. Primeiro, o princípio constitucional da razoabilidade ou proporcionalidade, 
vez que gera uma limitação inadequada, desnecessária e irrazoável para o instituto da 
remoção por merecimento, desvirtuando o principal objetivo desse provimento derivado: 
a mobilidade funcional e a dinamicidade na carreira. Segundo, o princípio constitucional 
da isonomia, ao impedir a todos os membros (que reúnem os mesmos requisitos) de con
correr em remoções por merecimento. 

Tratar desigualmente os iguais fere o princípio da isonomia, do devido processo legal 
na sua dimensão substancial, bem como os princípios da razoabilidade e da proporciona
lidade. 

E definitivamente, o Estado, através de seus órgãos e agentes não detém uma com
petência para normatizar ilimitadamente (seja no plano legislativo ou administrativo), 
de forma imoderada e irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, 
situações normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins ditados 
pelo constituinte originário ou derivado. 

O inconstitucional quinto de antiguidade nas remoções por merecimento aliado ao 
quinto nas promoções por merecimento acaba reduzindo, na prática, toda a movimenta
ção na carreira do Ministério Público ao critério de antiguidade, desprezando o mérito. 
O que, por si, também gera outra inconstitucionalidade, na medida em que viola o art. 
93, lI, da Constituição Federal, onde está previsto os dois critérios claros de progressão 
funcional: antiguidade e merecimento. 
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A Atuação Extrajudicial do Ministério 

Público na Educação: A Natureza Jurídica da 

Cumulatividade de Funções 

José Aparecido Rigato* 

Síntese Dogmática 

Ministério Público e magistério. Cumulatividade das funções. Constituição Federal, 

artigo 128, §5º, II, "d"e Lei 8.625/93, artigo 44, IV e Resolução nº 73 do CNMP. O exercí
cio do magistério por membro do Ministério Público tem dúplice natureza jurídica. A um 
só tempo prerrogativa do membro e discricionário poder-dever institucional. Configura 
assim direito público subjetivo individual e institucional, sendo que este repousa em juízo 
de conveniência e oportunidade no contexto estratégico da micro e macro política públi
ca ministerial. Cabe, portanto, ao membro em primeiro grau e a Administração Superior 
em segundo e último grau aferir a conveniência e oportunidade do exercício do direito 

público subjetivo institucional do Ministério Público estar (ou não) presente na vida aca
dêmica através de seus membros. Atuação extrajudicial salutar, que deve ser comunicada 
(artigo 4º) e autorizada (artigo 2º, § 1 º da Resolução nº 73 do CNMP) tendo em vista a 
formação de uma juventude sustentavelmente cidadã, sem a qual não há que se falar em 
direitos humanos nem em efetiva construção de uma sociedade livre, justa e fraterna. 

1. Introdução Expositiva e Justificativa 

A presente tese tem por objeto analisar a natureza jurídica da cumulatividade de 
funções do membro do Ministério Público, no campo da educação, enquanto professor, tendo 
em vista a política institucional e administrativa que adotar, à luz do tema central do XIX 
Congresso Nacional do Ministério Público, voltado para AMAZÔNIA, DIREITOS HUMA
NOS E SUSTENTABILIDADE, com vistas a otimizar as relações entre a Instituição e a 
sociedade na consecução dos objetivos fundamentais da República brasileira. 

Inicia-se refletindo sobre o papel e a identidade do Ministério Público Social na so
ciedade contemporânea (capítulo 2). Preocupa-se aqui inclusive com a formação de uma 

* Promotor de Justiça-MS 
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juventude cidadã, sem a qual não há que se falar em qualquer gênero de sustentabilidade 
nem em direitos humanos. 

Em seguida foca a atenção na natureza jurídica da docência (capítulo 3), a qual será 
interpretada à luz da nova Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que 
dispõe sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais com o exercício do magis
tério por membros do Ministério Público da União e dos Estados. Será abordada também 
a tríplice função do magistério: ensino, pesquisa e extensão, bem como a questão da (in) 
compatibilidade de horário na cumulatividade de funções . 

A justificativa desta exposição foca assim a atuação ministerial extrajudicial na do
cência, a qual insere-se nas áreas de política institucional e administrativa, sobretudo 
face o teor normativo da Resolução nQ 73 do Colendo Conselho Nacional do Ministério 
Público, aprovada em 15 de junho do corrente ano. 

2. O Ministério Público Social 

Ao escrever sobre a evolução do Ministério Público, salienta Hugo Nigro Mazzilli que: 

o Ministério Público brasileiro muito evoluiu: começou como defensor do rei, passou 

a defensor do Estado, depois a defensor da sociedade, e hoje, nos termos do perfil que 

lhe traçou a Constituição de 1988, passou a ser defensor de uma sociedade democrática. 

(MAZZILLI, 2007, p. 89) 

Nesse contexto, cabe tecer algumas considerações sobre o papel e a identidade do 
Ministério Público na sociedade contemporânea, tendo em vista o exercício do magisté
rio pelos seus membros. Se outrora a instituição desempenhava basicamente funções na 
área criminal, na área cível tinha apenas uma atuação interveniente como fiscal da lei 
em ações individuais. 

Hoje, sob a regência da Constituição de 1988, a Instituição tornou-se uma espécie 
de Ouvidoria da sociedade brasileira, e para ouvi-la e conhecê-la foi necessário, bem 
como ainda é, a aproximação do Parquet com a sociedade. 

Essa aproximação se deu com a ampliação das funções e da atuação do MP em 
diversos setores estruturais da sociedade brasileira, entre elas a educação. O Ministério 
Público acompanhou e procura acompanhar as transformações por que passa a sociedade 
civil contemporânea, a qual está progressivamente mais plural, polifônica, democrática, 
e mais exigente. Se antes a atuação era restrita ao âmbito judicial, hoje uma das carac
terísticas marcantes do Ministério Público está na dinâmica extrajudicial. Geralmente se 
antecipando ao recrudescimento dos problemas sociais, preferencialmente prevenindo a 
criminalidade, preocupando-se inclusive com a formação de uma juventude cidadã sem 
a qual não se pode falar em direitos humanos. 

Em todos os Estados da federação, muitos valorosos membros do Ministério Públi
co, no passado e no presente, levaram e levam sua presença (pessoal e institucional), para 
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dentro da sala de aula, seja no período matutino ou noturno, prestando uma relevante 

contribuição ao País, à educação e à própria Instituição. 

Assim a presença de professores qualificados, com experiências extracurriculares de 

outros setores do direito, que não seja unicamente o da advocacia, notadamente a presença 

de um próprio membro dentro das paredes da sala de aula, falando da visão da Instituição, dos 

preceitos constitucionais e das funções, contribui acentuadamente para que os estudantes de 
Direito almejem a função do Ministério Público, não simplesmente pela recompensa material, 

mas sim com o dever moral de contribuir para a transformação da sociedade. 

A ausência de professores qualificados, com experiências extracurriculares, tem ca

racterizado sobremaneira a proliferação de cursos de direito, cujo aspecto quantitativo

-qualilativo é preocupante. 

Sendo incontestável que os membros do Ministério Público acumulam experiên

cia cotidiana extraordinária com o Direito, por atuarem como fiscais e protagonistas na 

promoção da Justiça na sociedade, e uma joia a possibilidade deles transmitirem tal co
nhecimento, vivência. Verdade, essa, que se harmoniza com a Lei de Diretrizes e Base da 

Educação Nacional- Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996. Isso, pois em seu artigo 

3º, estabelece que o ensino será ministrado com base, dentre outros princípios, no da 

valorização da experiência extraescolar (inciso X). Nesse caso, além de fiscais do direito, 

podem nessa hipótese também ensiná-lo. 

Além disso, muitos são os membros do MP que, conscientes da oportunidade, con

veniência e necessidade de aprimoramento, cursam pós-graduação e depois, movidos 

por dever cívico, devolvem para a comunidade os ensinamentos que antes apreenderam. 
Imbuído dessa consciência, responsabilidade social e conceito moderno das funções 

ministeriais, o MP deve ir na direção dos vulneráveis, dos idosos, dos incapazes e dos 

educandos em sala de aula. Deve procurar os que se encontram em qualquer situação de 

vulnerabilidade para informá-los de seus direitos, garantindo a plenitude do respectivo 

gozo e defendê-los em qualquer lugar, inclusive em sala de aula. Tudo isso desafia uma 

postura geográfica de sair do gabinete e ir em direção à sociedade. 
Mais que isso, trata-se de uma postura geopolítica, pois o membro ministerial é um 

agente político, para além da manutenção da ordem vigente e do statu quo, o de sobretu

do ser agente transformador da sociedade. 

Aliás, é com o devir, com a transformação que os objetivos da nação brasileira 
atinam, tal como insculpidos no artigo 3º da Constituição Federal. Não são apenas suges

tões em mera folha de papel. 

É direito vivo que precisa da vitalidade e da atuação multidirecional da magistratu

ra ministerial em várias frentes, quer judicial, quer extrajudicial, que hoje já ressente -se 

no Congresso Nacional da fa lta de Promotores de Justiça parlamentares. Se é importante 
ter representação dentro do Congresso Nacional, mutatis mutantis, também dentro das 
Universidades o é, não apenas para interpretar o direito vigente como para pesquisar, 

estudar e influenciar o direito de lege ferenda. 
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Assim, pela relevância das funções que desempenha e tributário que é da confiança da 
sociedade brasileira, o Ministério Público deve estar mais próximo da coletividade sentindo
-a, multioperando o direito e, a um só tempo, influenciando-a e sendo por esta influenciado. 

Ora, nesse contexto estar mais próximo da comunidade destinatária das relevantes atri
buições e preocupações do Mp, implica que, no campo da educação, o membro pode estar fora 
do gabinete, sem no entanto deixar de ser Promotor de Justiça. Nessa perspectiva o Ministério 
Público ter representação dentro da Universidade significa exercitar um direito público subje
tivo institucional. Direito liquido e certo da pessoa jurídica do Ministério Público. 

3. A Natureza Jurídica da Docência: Direito Público Subjetivo 
Individual e Institucional 

O exercício do magistério por membro do Ministério Público tem dúplice natureza ju
rídica. A um só tempo prerrogativa do membro e discricionário poder-dever institucional. 

Isto porque os direito públicos subjetivos podem ter por titulares pessoa física e 
pessoa jurídica. A instituição Ministério Público brasileiro também titulariza, ao lado de 
seus membros, direito público subjetivo que, a seu juízo de conveniência e oportunidade, 
pode exercê-lo ou não, fazendo-se institucionalmente presente no campo da docência. 

Configura assim direito público subjetivo individual e institucional. 
É inegável o direito público subjetivo individual do membro. Porém a cumulativi

dade passa inclusive pelo filtro do direito público subjetivo institucional que repousa em 
juízo de conveniência e oportunidade no contexto estratégico da micro e macro política 
pública ministerial. Cabe, portanto, ao membro em primeiro grau e à Administração 
Superior em segundo e último grau aferir a conveniência e oportunidade do exercício do 
direito público subjetivo institucional do Ministério Público estar (ou não) presente na 
vida acadêmica através de seus membros. 

A ratio essendi dessa presença pode ser explicitada em vários argumentos, inter 
alia: i) a universidade forma os estagiários do MP; ii) a docência cumulativa prepara-os 
enquanto estudantes; iii) os futuros bacharéis, em geral, também teriam a perspectiva 
idearia ou ideológica ministerial; iv) dada a maciça presença de professores-outros que 
não oriundos do Mp, as teses jurídicas estão mais ao sabor daqueles; v) a presença do 
professor-Promotor de Justiça seria um contraponto naquele universo tão importante 
na formação da opinião pública e mais particularmente das futuras gerações de juristas 
e dos cidadãos que egressam daquele ambiente e vi) a matéria prima ou instrumento de 
trabalho não são antinômicos ou antitéticos entre os dois universos (MP e Universidade), 
porquanto é o direito que o anima, representando um eixo comum perpassando ambas 
as instituições, as quais se ocupam de normas jurídicas, para cujo estudo e interpretação 
o fio condutor é, ontologicamente, o da convergência e não o da excludência. 

Mutatis mutantis, no q e tange à acumulação de cargo de juiz com outro de magis
tério, o Ministro Carlos Britto, do Colendo Supremo Tribunal Federal, no Mandado de 
Segurança nº 25.938-8/DF, relatoria da Ministra Cármen Lúcia, consignou em seu voto: 
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( ... ) magistério e magistratura são innãs siamesas no sentido de que, de um lado, é ensinando 

que se aprende; de outro, como dizia Camões, há um saber que só de experiência é feito; 

vale dizer, o juiz tem muito a ganhar com o exercício do magistério, e o magistério te muito a 

ganhar com a protagonização dos juízes. São atividades que se co-implicam, funcionalmente, 

porque, no plano da cognição, são mutuamente proveitosas. A razão de ser dessa exceção 

é exatamente a mutualidade de proveito. São duas funções geminadas, a magistratura e o 

magistério. Os juízes, na cátedra, em sala de aula, contribuem, e muito, para a formação dos 

futuros profissionais de Direito. A Constituição foi sábia. ( ... ) 

3.1. A Resolução nº 73 do CNMP 

A nova Resolução do Colendo Conselho Nacional do Ministério Público, aprovada 
em 15 de junho de 2011 ao dispor sobre o acúmulo do exercício das funções ministeriais 
com o exercício do magistério por membros do Ministério Público da União e dos Estados 
traz subjacente esta concepção de natureza jurídica quanto a ser inclusive direito público 
subjetivo institucional. 

Certamente, não é por outra razão essencial que a mesma estabelece, in verbis: 

Art. 4º. O exercício de docência deverá ser comunicado pelo membro ao Corregedor

-Geral da respectiva unidade do Ministério Público, ocasião em que informará o nome 

da entidade de ensino, sua localização e os horários das aulas que ministrará. 

Parágrafo único. O Corregedor de cada unidade do Ministério Público deverá informar 

anualmente à Corregedoria Nacional os nomes dos membros de seu órgão que exerçam 

atividades de docência e os casos em que foi autorizado pela unidade o exercício da 

docência fora do município de lotação. 

Ora, este dever de comunicação (caput) e de informação (parágrafo único) é por
que a docência é atribuição também ministerial inclusive. 

Não fosse assim, porque prestar contas periódicas do que não seria das atribuições 
minis teriais ? 

Eis aí a concepção da natureza jurídica da docência exercida por membro ministe
rial, reconhecida implicitamente como um autêntico direito público subjetivo institucio
nal à luz da nova Resolução do Colendo Conselho Nacional do Ministério Público. 

3.2. A tríplice função do magistério 

A Constituição Federal ao permitir o magistério do Promotor de Justiça-docente 
(artigo 128, §5º, inciso lI, letra "d") , também estabelece a tríplice dimensão do magistério 
universitário, tornando indissociável do ensino tanto a pesquisa quanto a extensão, ex
pressamente normatizada no mesmo texto constitucional (artigo 207, caput, parte final). 
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Nesse contexto, a Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ao esta
belecer carga horária limite para as aulas efetivamente prestadas em sala de aula (até 20 
horas-aula), está em perfeita sintonia com os dispositivos constitucionais supra citados 
bem como com a legislação federal infraconstitucional (Lei nº 8.625/93), os quais devem 
ser interpretados, não em tiras, mas sistematicamente, tendo em vista que ensino em 
sala de aula é apenas um aspecto do magistério que também repousa sobre a pesquisa e a 
extensão, sob pena de ofensa a diversos dispositivos normativos. 

Pois bem, nesse passo o Colendo Conselho Nacional do Ministério Público ao dis
ciplinar a docência estabelecendo o limite de 20 horas-aula certamente o faz levando 
em consideração o perfil da educação superior brasileira e o papel das Universidades que 
repousa no tripé ensino, pesquisa e extensão. O ensino em sala de aula pressupõe logica
mente atos preparatórios como o planejamento do conteúdo da aula. Daí que nenhum 
professor em qualquer regime jurídico, inclusive os de dedicação integral, nas aulas que 
efetivamente prestam dificilmente alcançam 20 horas-aula. 

A razão essencial reside, como já afirmado, no tripé estabelecido na Constituição 
Federal, art. 207, caput, pois o ensino em sala de aula deve se articular com a extensão 
e a pesquisa. Vale dizer o tempo da educação não é apenas o do cronograma das aulas. 

Como se infere desse contexto, a docência é salutar e juridicamente possível, por
quanto expressamente permitida pela Carta da República, legislação infraconstitucional 
e Resolução do CNMp, mas que só pode ser exercido nos termos em que estabelecido por 
essa mesma ordem jurídica: o ensino efetivamente prestado em sala de aula é indissociá
vel da pesquisa e da extensão, sem as quais as Universidades não podem permitir a do
cência, por força do comando normativo do artigo 207, caput, da Constituição Federal, 
o qual dispõe que, in verbis: 

Art. 207. As uni ersidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de 

gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Trata-se de princípio constitucional expresso, consubstanciando comando jurídico
-normativo de incidência cogente. 

Também é digno de ênfase que o quadro de docentes das universidades é composto 
predominantemente por pr fessores que não são membros do Ministério Público e, con
sequentemente, as teses jurídicas, como sói acontecer, são intensa e progressivamente 
adversas às dos interesses da sociedade e do Mp, cabendo ao Parquet defendê-los, com 
ênfase, mediante o desenvolvimento de pesquisa e difusão de teses mais adequadas. 

Com efeito, além de teses antagônicas ao Ministério Público, o que se vê é a forma
ção universitária de novas gerações de operadores do direito sem a salutar influência do 
ideário ministerial. 

Daí a importância de que nas universidades exista, ao lado do professor-outro, o 
professor-membro do Minis tério Público para estabelecer contraponto na ciência jurí-
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dica cada vez mais ideologicamente impregnada de abolicionismo ou minimalismos no 
combate à criminalidade e às ilicitudes em geral, tanto no plano de lege ferenda quanto no 
ensino cognitivo e interpretativo do direito já legislado. 

E essa batalha deve ser travada no campo indissociável do ensino, da pesquisa e 
da extensão porque, desde que haja compatibilidade de horário e inexista prejuízo para 
o bom exercício das típicas funções ministeriais, a docência, constitucionalmente per
mitida, deve ser entendida não apenas como ensino, mas também pesquisa e extensão, 
sob pena de afronta a CF, artigo 207, caput, parte final. Ademais, não é possível cumprir 
a Resolução do CNMP e a letra "d", inciso II, §5º do artigo 128 da Carta da República, 
descumprindo pari passu outro comando jurídico-constitucional. 

3.3 A não presunção jure et de jure de incompatibilidade de horário 

Por outro lado, cabe ainda considerar que o regime jurídico estatutário ou não com 
a instituição de ensino não é objeto de restrição na nova Resolução do CNMP ao esta
belecer o limite apenas para o número de horas-aula efetivamente prestadas em sala de 
aula, sempre aquém obviamente do total de horas do regime jurídico, dentro do qual 
deve se preparar para as aulas ou trazer experiência extraescolar nos termos da Lei de 
Diretrizes e Base da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, artigo 
3º, inciso X), como é o caso do membro ministerial. 

Para verificar se a docência eventualmente esteja em horário incompatível deve-se 
partir da idéia de que a incompatibilidade é entendida não em abstrato, mas em concreto, 
na medida em que não cause prejuízo às demais prioritárias e típicas funções ministeriais. 

Não é presumida, porquanto em abstrato haveria incompatibilidade sempre, pois a 
função ministerial é permanente (Carta da República, artigo 127) e o membro do Parquet 
deve estar em sua comarca em estado permanente de disponibilidade para atuar, tanto é 
que não pode se ausentar da comarca sem autorização da Procuradoria ou Corregedoria. 

Mesmo assim pode exercer a docência. Por quê? Certamente, o empecilho não é 
cronométrico, pois embora esteja em permanente estado de disponibilidade para atuar 
em sua comarca, a qualquer dia e a qualquer hora, pode exercer a docência. 

O empecilho ocorre se o desempenho da docência prejudicar a função ministerial 
de não-docente. O que, aliás, não se presume. 

Portanto, a incompatibilidade de horário só pode ser analisada concretamente e 
não em abstrato, muito menos confundindo regime jurídico com o que disciplina a nova 
Resolução do CNMp, ou seja, o teto máximo de vinte horas-aula, considerando como tais 
as efetivamente prestadas em sala de aula. 

4. Considerações Finais (Síntese Dogmática) 

Desta forma pode-se concluir que a atuação extrajudicial de membros do Ministério 
Público na educação, através do exercício da docência, é salutar e juridicamente possível, 
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porquanto expressamente permitida pela Carta da República, legislação infraconstitu
cional e Resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas que só pode ser 
exercida nos termos em que e tabelecido por essa mesma ordem jurídica. 

E a título de conclusão objetiva final, os fundamentos jurídicos desta tese são resu
midos através de síntese normativa. Ei-Ia: 

Ministério Público e magistério. CumulaÚvidade das funções. Constituição 
Federal, artigo 128, §5º, II, "d"e Lei 8.625/93, artigo 44, IV e Resolução nº 
73 do CNMP. O exercício do magistério por membro do Ministério Públi
co tem dúplice natureza jurídica. A um só tempo prerrogativa do membro 
e discricionário poder-dever institucional. Configura assim direito público 
subjetivo individual e institucional, sendo que este repousa em juízo de 
conveniência e oportunidade no contexto estratégico da micro e macro 
política pública ministerial. Cabe, portanto, ao membro em primeiro grau e 
a Administração Superior em segundo e último grau aferir a conveniência e 
oportunidade do exercício do direito público subjetivo institucional do Mi
nistério Público estar (ou não) presente na vida acadêmica através de seus 
membros. Atuação extrajudicial salutar, que deve ser comunicada (artigo 
4º) e autorizada (artigo 2º, § 1 º da Resolução nº 73 do CNMP) tendo em 
vista a formação de uma juventude sustentavelmente cidadã, sem a qual 
não há que se falar em direitos humanos nem em efetiva construção de uma 
sociedade livre, justa e fraterna. 
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A 1\ la Lei nº 12.403/2011: 

Necessidade do Est, ,do Garantir o Direito à 

Liberdade do Cidadão e, ao Mesmo Tempo, ser 

Guardião da Ordem Pública 

Judith Pinheiro da Silveira Borba* 

1. Introdução 

Este trabalho tem como contexto, a questão da prisão provisória em face dos novos 

ditames legais, inseridos na Lei 12.403/2011 (que altera dispositivos do Código de Pro

cesso Penal, relativos à prisão processual, fiança, liberdade provisória, demais medidas 
cautelares) e a garantia da ordem pública, em consonância com a nossa Carta Magna de 

1988 que estabelece, em seu art. 5º, alguns princípios: o Estado de Inocência, o Devido 

Processo Legal, o Contraditório, a Ampla Defesa, a Presunção de Inocência ... 

Tais princípios não revogaram as prisões provisórias, mas elas só poderão ser decre

tadas nos casos extremos, como uma exceção, e desde que preenchidos todos os requisi
tos de nova lei processual, a fim de não ferir a própria Carta Magna e, conseqüentemente, 

o Estado Democrático de Direito. 
Portanto, as prisões cautelares continuam a ser a exceção, enquanto que a regra é a 

liberdade provisória, cabendo lembrar que toda a prisão provisória decretada ilegalmente 

poderá ferir vários dos direitos fundamentais, tendo a possibilidade de tais arbitrariedades 

configurarem crime de abuso de autoridade. 

Também deve ser lembrado que as novas disposições legais, em muitos casos, in
serem-se naquele rol das leis processuais penais materiais, razão pela qual, quanto à sua 
aplicação no tempo, não se aplicar em todos os processos pendentes a regra estab~lecida 

no art. 2º., do Código de Processo Penal, e sim observar o disposto no art. 2º, da Lei de 

Introdução ao Código de Processo Penal e o art. 2º, do Código Penal. 
Assim, as normas que tratem de relativizar o princípio da presunção de inocência 

(admitindo a prisão provisória) e que tratem de medidas cautelares em matéria penal 

* Promotora de Justiça do Estado de Pernambuco 
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dizem respeito ao Direito Constitucional. as condições, ditas normas não são pura-
mente processuais (ou formais, técnicas), " lrocessuais penais materiais. 

Desta forma, os novos dispositivos 2 .tureza também material, quanto aos mais 
gravosos, apenas terão incidência em rela,), àqueles agentes que praticaram a infração 
penal posteriormente à entrada em vigor : nova lei. Porém, ressaltando-se a coisa jul
gada, se mais benéficos devem ser imedia nente aplicados, inclusive em relação aos 
processos relativos a crimes praticados antel Jrmente à vigência da lei nova e, neste caso, 
não deveria ser respeitado, sequer, o período da vacância da Lei. 

2. A) A Lei 12.403/2011 

Não pode ser esquecido que, na lição de Azevedo (in Princípios do processo penal, 
2011) o Direito Processual Penal tem como escopo tornar realidade o Direito Penal e 
este tem como finalidade media ta (e o seu próprio fim) a paz social e imediata conseguir 
a realizar a pretensão punitiva derivada de um crime, através da utilização da garantia 
jurisdicional. 

Enquanto o Direito Penal institui sanções aos possíveis transgressores das suas nor
mas, é com o Processo Penal que se aplica, pois tem ele como fim a declaração de certeza 
da verdade, em relação ao fato concreto e à aplicação de suas conseqüências jurídicas. 

Assim sendo, só agora foi promulgada a Lei nº. 12.403/2011, publicada no Diário 
Oficial da União de 05 de maio de 2011 (com a previsão de um período já ultrapassado 
de vacatio legis de sessenta dias) e alterou substancialmente o Título IX do Livro I do 
Código de Processo Penal, para garantir o dever de punir do Estado, mas observando as 
garantias constitucionais conqui tadas em 1988, relacionadas a alguns dos Direitos Hu
manos dos presos provisórios. 

Conforme a nova determin ção legal prescrita no art. 283, além dos casos de trans
gressão militar ou crime propriamente militar (art. 5º, LXI da Constituição), ninguém 
poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da au
toridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em 
julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou 
prisão preventiva. 

Também cabe observar o Princípio da Presunção da Inocência, pelo qual todo indi
víduo é considerado inocente até que sentença transitada em julgado o considere culpa
do de um crime e, se cumprida a nova norma, diante de seu caráter de exceção, a prisão 
somente será aplicada quando não forem cabíveis as demais medidas cautelares. 

Assim, na prática, deveria demonstrar esta nova redação do referido artigo a preo
cupação do Executivo em limitar o excesso de prisões processuais e todas as restrições de 
direitos pessoais e à liberdade de locomoção previstas no CPP e que ocorrerem antes do 
trânsito em julgado das decisões que agora se denominam de medidas cautelares. 

Neste contexto, foram acrescentadas ao artigo 319 do CPP nove medidas cau
telares diversas da prisão que podem ser aplicadas (cumulativa ou isoladamente) in-
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dependente mente de prévia prisão em flagrante, sendo um meio termo com o fim de 

impedir a sensação de impunidade, bem como não permitir que a pena seja executada 

provisoriamente. 

Tais medidas são: I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 

fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; II - proibição de acesso ou fre

quência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva 

o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 

infrações; III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por cir

cunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distan

te; IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente 

ou necessária para a investigação ou instrução; V - recolhimento domiciliar no período 

noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e traba

lho fixos; VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza 

econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de 

infrações penais; VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes prati

cados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou 

semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; VIII - fiança, nas 

infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a 

obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial; IX 

- monitoração eletrônica. 

Porém não está se vendo a atuação de instituições como o Ministério Público para 
que estas medidas se efetivem, garantindo-se, inclusive a aplicação do princípio da pre

sunção de inocência, pois, como bem ressalta Portela (in Lei nº 12.403/2011: uma análise 
relativa as medidas cautelares e à necessidade de se evitar a encarcerização provisória- 2011) , 

na sua aplicação devem ser observados alguns princípios (tais como da razoabilidade, da 

liberdade, a excepcionalidade das medidas cautelares, da proporcionalidade, da inter

venção mínima) e requisitos (ex: a instrumentalidade das medidas cautelares, prova da 

existência do crime, indícios da autoria, risco que pode apresentar a liberdade do acusa

do, relação custo-benefício e justificação teleológica da medida). 

Já a prisão em flagrante, deixa de ter o significado de presunção de culpabilidade, 

mas somente poderá ser convertida em prisão preventiva, em decisão devidamente fun

damentada, quando presentes seus requisitos contidos no artigo 312 do CPP e a demons
tração inequívoca de prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e da 

demonstração de perigo da manutenção do acusado em liberdade. 

Porém, conforme estabelecem os arts. 306 e 319 c/c o art. 5º., LXII e LXIII da 

Constituição, caberá ser imediatamente submetida ao juiz a quem cabe aplicar me
didas cautelares diversas da prisão, ou ainda, em alguns casos, conceder a liberdade 

provisória com ou sem fiança. Também deverá ser imediatamente comunicada ao 
Ministério Público e à família do .preso ou à pessoa por ele indicada e, em até 24 horas 
após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão 
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em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral 
para a Defensoria Pública. 

Também há a previsão do cabimento da prisão domiciliar cautelar justificada pela 
condição pessoal do agente ou pela condição de necessidade de seus dependentes, caben
do ao Poder Executivo diligenciar para que esta seja garantida e fiscalizada. 

_ O Poder Público (representado por seus diversos órgãos supra mencionados) deve 
trabalhar para coibir abusos da prisão arbitrária, mas, até a presente data, pouco foi rea
lizado para evitar e restringir os desmandos que a Lei 12.403/2011 tenta evitar, além de 
se fomentar uma propaganda contrária a ela, ao dar uma conotação de impunidade pela 
falta de fiscalização na aplicação da meqida. 

Assim, deve ser lembrado, conforme que consta na Proposta" Justiça Criminal: 
o que fazer. Uma agenda para o próximo governo, já informava que em 2010 " ... a po
pulação carcerária no Brasil, em dezembro de 2009, somava 473.626 mil presos.4 Destes, 
o absurdo número de 152.612 sequer foram julgados, fazendo com que 44% estejam presos 
provisoriamente. Segundo dados da International Bar Association,5 uma em cada cinco 
destas prisões é ilegal. Este fenômeno se deve à banalização da prisão cautelar, hoje conce
dida rotineiramente pelos juízes de primeira instância, que muitas vezes apenas homologam 
as prisões em flagrante realizadas pela polícia, sem que haja fundamentação apropriada. 
Se analisarmos o comportamento do Poder Judiciário, veremos que em incontáveis vezes o 
uso da prisão provisória é feito em desacordo com a Constituição. Isto pode ser verificado 
nos mutirões carcerários do CNJ que revisaram 156.708 processos e beneficiaram 41.404 
presos, dos quais 23.915 foram postos em liberdade". 

Desta forma, é alarmante a falta de resposta estatal do Sistema Segurança e Justiça 
(inclusive pelo próprio Ministério Público), que gera a sensação (muitas vezes concreti
zadas) de impunidade e injustiça, pois não se cumpre dentro do prazo previsto em Lei 
a tutela penal acarretando a insegurança e a descrença no poder de punir do Estado e, 
também da realização da Justiça e Paz Social. 

Outra questão, a partir da Lei nº 12.403/2011 (arts 322 e seguintes do CPP), foi a 
fixação de fiança que poderá ser concedida quando se tratar de infrações cuja pena pri
vativa de liberdade máxima não for superior a quatro anos, exceto nos de racismo, tráfico 
de drogas, tortura, terrorismo, crimes cometidos por grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito e nos crimes hedion
dos. També~ não se aplica a fiança naqueles casos em que, no mesmo processo, tiverem 
quebrado a fiança anteriormente concedida, ou infringido, sem motivo justo, qualquer 
das obrigações previstas nos artigos 327 e 328 do Código de Processo Penal e quando se 
tratar de prisão civil ou quando estiverem presentes os requisitos que autorizam a prisão 
preventiva. 

Assim, cabe às autoridades policiais, analisar o caso concreto e formar o seu con
vencimento jurídico sempre de maneira motivada, assegurando os direitos individuais 
dos envolvidos em ocorrências policiais, mas deve o promotor de justiça, também no 
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exercício do controle externo da atividade policial, e ao juiz fiscalizar se efetivamente foi 
bem aplicada pelo delegado. 

B) Garantia da ordem pública 

A decretação da preventiva deverá ter por objetivo, conforme estabelece o art. 312 
do CPP: a) a garantia da ordem pública, ou da ordem econômica; b) conveniência da 
instrução criminal; c) assegurar a aplicação da lei penal. 

Assim, conforme já vem entendendo os tribunais, inclusive o STF, a ordem não tem 
relação com o ato praticado, mas com a preservação da expectativa da sociedade na pro
dução de um processo penal completo, em ordem, sem turbações, sendo o abalo à ordem 
pública constatado pela presença de elementos objetivos indicativos da periculosidade do 
agente, sua disposição para a continuidade delitiva. 

Neste contexto, antecipar meramente a pena, desrespeitando os preceitos legais 
para decretação da custódia preventiva (como em muitos casos ocorrem) não é garantir 
a ordem, porém legitimar o arbítrio. 

Desta forma, gestões não foram realizadas para que o novo regramento fosse apli
cado eficazmente, em benefício da sociedade e do Estado Democrático de Direito e para 
que a nova Lei 12403/2011 tivesse vigência plena até a presente data. Já os órgãos de 
comunicação e de segurança propagaram que os bandidos estariam na rua e a sociedade 
sem defesa, acarretando pânico ao cidadão comum. 

Então, até a presente data, pouco foi realizado pelo Póder Público para que a atual 
Lei nº 12403/2011 seja efetivamente cumprida, como por exemplo: a) criação de mutirão 
para se rever os casos em que atualmente cabe a liberdade provisória, com ou sem fiança, 
de pessoas provisoriamente presas; b) previsão de políticas públicas para que as medidas 
cautelares (previstas nos arts. 319 e 320) sejam efetivadas e fiscalizadas, inclusive quanto 
ao monitoramento eletrônico; c) fiscalização pelo Ministério Público no processo e extra
processualmente das cobranças de fiança realizadas pela autoridade policial; d) efetiva 
garantia e fiscalização das prisões domiciliares; e) maior intercâmbio entre a Política de 
Assistência Social, Política de Segurança e Justiça Direitos Humanos e entidades de De
fesa dos Direitos Humanos. 

Neste contexto casos, como em crimes contra o patrimônio, quando não há violên
cia contra a vítima (pois o réu não colocar em risco a instrução do processo, ou a ameaça 
de uma testemunha ou de sua fuga) não cabe a prisão preventiva ou flagrante. 

3. Conclusão 

Assim, conclui-se que o Ministério Público (e outras instituições que pugnam pela 
efetivação dos Direitos Fundamentais), deverá atuar para que a Lei nº 12403/2011 seja 
efetivamente cumprida, concretizando o respeito aos direitos fundamentais do cidadão, 
com a garantia da ordem pública e lutar, como por exemplo, pela: a) criação de mutirão 
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para se rever os çasos em que atualmente cabe a liberdade provisória, com ou sem fiança, 
de pessoas provisoriamente presas; b) previsão de políticas públicas para que as medidas 
cautelares (previstas nos arts. 319 e 320) sejam efetivadas e fiscalizadas, inclusive quanto 
ao monitoramento eletrônico; c) fiscalização pelo Ministério Público no processo e extra
processualmente das cobranças de fiança realizadas pela autoridade policial; d) efetiva 
garantia e fiscalização das prisões domiciliares; e) maior intercâmbio entre a Política de 
Assistência Social, Política de Segurança e Justiça Direitos Humanos e entidades de De
fesa dos Direitos Humanos. 
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o Ministério Público e a Infância e }uventude* 

Por uma (re) formulação da forma de ver, 

pensar e atuar 

Julio Ribeiro de Campos Neto** 

1. Introdução! 

Indiscutivelmente, nos dias atuais, o Ministério Público assumiu um papel de enor
me relevo na efetivação dos direitos da população infanto-adolescente, que corresponde 
a 300/0 (trinta por cento)Z do total de habitantes do país. 

Isto porque historicamente crianças e adolescentes nunca receberam a devida aten
ção por parte do Estado, da sociedade, e até mesmo da própria família3, em que pese os 
inúmeros pensamentos propagados ao longo dos tempos em sentido absolutamente con
trário, como por exemplo: "educai as crianças, para que não seja necessário punir os adultos"; 
ou ainda, "o que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade", 
dentre tantos outros. 

É possível aferir, pois, que existe uma enorme distância entre a realidade vivida por 
nossas crianças e adolescentes e a retórica empregada por nossos governantes, agentes 
políticos, e, sociedade em geral, pois, ao mesmo tempo em que reconhecem a importância 
da criança para o futuro da nação nada fazem de concreto para que isto venha a ocorrer. 

Buscando a superação desta distância, o Ministério Público tornou-se um paladino 
da causa infanto-adolescente, promovendo as mais variadas ações, judiciais e extrajudi
ciais, voltadas à realização dos direitos deste segmento da população. Diga-se aqui que 
as ações extrajudiciais são de suma importância para a implementação da doutrina da 

* 
** 

! 
2 
3 

Áreas: especializadas e política institucional e administrativa. 
Membro do Ministério Público do Estado do Paraná, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, da Asso
ciação Brasileira de Magistrados, Promotores de Justiça e Defensores Públicos da Infância e da Juventude 
(ABMP) e da Associação de Magistrados e Promotores de Justiça da Infância, Juventude e Família do Estado 
do Paraná, com pós-graduação (especialização) em Direito Processual Penal e Direito da Criança e do Adoles
cente (formação interdisciplinar) pela PUC-PR, e em Direito Ambiental pela Universidade da Flórida, Estados 
Unidos (extensão), professor universitário e de pós-graduação. 
Justificativa. 
Percentual aproximado. 
Sobre o tema remetemos o leitor à obra "O Século Perdido, raízes históricas das políticas públicas para a infân
cia no Brasil", 2ª Ed. São Paulo:Cortez, 2008, de RIZZINI, Irene. 
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proteção integral, quer por meio da divulgação da legislação em vigor, quer por meio de 

articulações políticas junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, aos Conselhos 
dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares , quer promovendo a 

articulação e funcionamento da rede de atendimento colocada à disposição da população 
infanto-juvenil. Afinal, "sendo uma instituição de tutela do interesse social, cabe ao Minis
tério Público aproximar-se da coletividade, de organismos e entidades de representação social, 
mantendo-se aberto e acessível à população, lutando para assegurar o respeito aos seus direitos, 
de modo dinâmico e, preponderantemente, como órgão promovente"4. 

O Poder Judiciário, por seu turno, internalizando es ta responsabilidade passou a 

compelir os demais Poderes a atenderem o mandamento constitucional previsto no artigo 
22 7, inclusive, os Tribunais Superiores passaram a consagrar a garantia da prioridade ab
soluta e o atendimento do superior interesse da criança nos casos postos em julgamento. 

Não podemos deixar de citar aqui alguns marcos que se fixaram ao longo desta 
traje tória, como é o casp do Recurso Especial n.º 493811-SP5 de relatoria da eminente 
Ministra Eliana Calmon do E. STJ, ou ainda, da decisão exarada no pedido de Suspensão 
de Liminar n.º 235-0/ Estado do Tocantins de autoria do Ministro Gilmar Mendes, então 

Presidente do Supremo Tribunal Federal. 
Todavia, em que pese esta marcante evolução, ainda há muito que se fazer nesta 

área, especialmente, por aqueles órgãos que, no dias atuais, exercem papel fundamental 

no asseguramento dos direitos da população infanto-adolescente, no caso: Poder J udiciá
rio e Ministério Público. 

Por seu turno, apesar de boa parte dos dados estatís ticos estarem vinculados ao 
Estado do Paraná é certo que o pensamento aqui exposto aplica-se ao Ministério Público 
de todos os Estados da federação. 

2. A garantia da prioridade absoluta e superior interesse da . criança 

Como bem pondera Andréa Rodrigues Amin6
, é comum, em sede de responsabili

dade civil, falarmos na tendência moderna de socializar o dano. No direito da criança e 
do adolescente estamos socializando a responsabilidade, buscando assim, prevenir, evitar, 

4 FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo, na tese "o Delineamento Constitucional de um novo Ministério 
Público", apresentada no Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Salbador-BA, no ano ele 1992. 

5 "ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO ADMINISTRATIVO DIS
CRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.l. Na atualidade, o império da lei e o seu conrrole. a cargo do I udiciário. au
toriza 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 qua l se tornou obrigatória 
por meio de resolução do Comelho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescenre. 3. Tutela específica 
para que se ja incluída verba no próximo or(;;amento, a fim de atender a propostas políticas certas e determi
nadas . 4. Recurso especial pro ido.(ST], REsp 4938 11/SP' ReI. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 11/11/2003, D] 15/03/2004 p. 236) (grifei) 

6 MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade, coordenadora, in C urso de Direito da Criança e do Adoles
cente - Aspectos teóricos e práticos. 4ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen ]uris. 2010. 
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ou mesmo minimizar o dano que imediatamente recairá sobre a criança ou jovem, mas 
que de forma mediata será suportado por todo o grupamento social. 

É certo que a garantia da prioridade absolut~ consagrada no artigo 2277 da CF-88 
constitui diretriz de ação para a efetivação dos direitos fundamentais, sendo vista como 
uma tentativa de superação das práticas assistencialistas, meramente emergenciais e seg
mentadas, que excluíam a maior parte do universo das crianças e adolescentes da possi
bilidade de usufruir os serviços decorrentes das políticas sociais básicasB• 

Muito embora a carta magna arrole outras prioridades e princípios, tais como efe
tivação dos direitos e garantias fundamentais, há que se levar em conta que o legislador 
constituinte apenas e num único momento estabeleceu que esta prioridade era absoluta, 
e, isto se deu no artigo 227. 

Consignou-se, portanto, uma verdadeira primazia, pref~rência ou diretriz no que' 
tange à formulação de políticas sociais públicas, aonde em primeiro lugar e acima de 
todas as demais ações governamentais ou não governamentais devem figurar as ações 
voltadas às nossas crianças e adolescentes. 

Também é certo que esta determinação se aplica à família, à sociedade e ao Poder 
Público em todas as suas esferas, vale dizer: Poder Executivo, Poder Judiciário, Poder 
Legislativo e Ministério Público. 

Conforme asseverado anteriormente, o Poder Judiciário e o Ministério Público assu
mem um papel importantíssimo na implementação deste princípio constitucional. Nesse 
sentido, aliás, são os sábios ensinamentos do ilustre Procurador de Justiça do Paraná, 
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, vejamos: 

'~ atuação dos Magistrados e agentes do Ministério Público em dar concretude (vida e efi

cácia) ao princípio constitucional da prioridade absoluta para a área da infância e juventude 

importará efetivo cumprimento de dever institucional prioritário e possibilidade de que as pro

messas de cidadania contidas no ordenamento jurídico compareçam realidade 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 segmentos organizados da sociedade civil 

e cumprindo prioritaliamente a tarefa de promoção dos direitos das crianças e adolescentes, o 

Poder Judiciário e o Ministério Público estarão colaborando decisivamente para que a Nação 

brasileira venha a alcançar um dos seus objetivos fundamentais: o de instalar - digo eu, a partir 

das Clianças e adolescentes - uma sociedade livre, justa e solidária. "9 

7 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 negli
gência, discrimina~ão, explora~ão , violência, crueldade e opressão 

8 CUSTÓDIO, André Viana. "Teoria da proteção integral: pressupos to para compreensão do direito da criança 
e do adolescente" . Fonte: http: //online.unisc.brlseerfindex.php/direito/articl e/view/657/454 

9 MAIOR NETO, Olympio de Sá Son o, no artigo: "PODER]UDICIÁRIO, MINISTÉRIO PÚBLICO E A PRIORI
DADE ABSOLUTA PARA A INFÂNCIA E A]UVENTUDE" 

I 309 I 



Julio Ribeiro de Campos Neto 

Por sua vez, esta garantia de atenção absolutamente prioritária lO visa atingir a um 
determinado fim e que neste caso é o asseguramento do superior interesse da criança ll

• 

O superior interesse da criança encontra assento no dispositivo constitucional 
em comento 12, e ainda, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança lJ 

quando em seu artigo 3.1 e tabelece que: "todas as ações relativas às crianças, levadas 
a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades 
administrativas ou órgãos legi lativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior 
da criança". 

Este princípio estrutural da doutrina da proteção integral transcende a esfera das 
discussões sobre guarda (aonde é amplamente utilizado) a partir do momento em de
termina que toda e qualquer a ação voltada à promoção ou resguardo dos direitos de 
crianças e adolescentes, portanto, não somente aquelas empreendidas pelos pais, mais 
sim, pelo Estado, sociedade e família deve necessariamente buscar o bem-estar de nos
sas crianças, inclusive, e, se necessário, com a sobreposição de seus direitos em face dos 
demais. Logo, a resolução de todos os atos ou fatos que possam afetar ou atingir nossas 
crianças devem ser dirimidos à luz deste princípio. 

Para que o superior interesse da criança l4 seja efetivamente atendido no caso con
creto afigura-se como medida imprescindível que esta análise se dê por meio de um enfo
que transdisciplinar, envolvendo, portanto, as mais variadas áreas do conhecimento l5

, e, 
principalmente, mais de um ator. 

De fato, como a criança é um ser humano em pleno processo de desenvolvimento 
físico, psíquico, intelectual, moral, social e espiritual, exige-se uma atuação conjunta envol
vendo as mais variadas áreas do conhecimento, para que somente, ao final, com uma 
análise conglobada de todas estas facetas é que poderemos nos aproximar daquilo que 
deve ser seu superior interesse. 

Sobre o tema o Procurador da República Celso José Neves Manata, Coordenador 
do Ministério Público no Tribunal de Família e Menores de Lisboa, no artigo" ... no su
perior interesse da criança" apresentado no Seminário: Direitos das crianças e intervenção 
que competências?, Centro Ismaili, em 24 de Abril de 2008, concluiu que: 

10 Princípio-meio. 
11 Princípio-fim. 
12 No mínimo implicitamente. 
13 Ratificada pelo Brasil em 20 de setembro de 1990 - Dec. n.º 99.710/90. 
14 Nas inúmeras vezes em que mencionei a expressão "criança" o leitor deverá interpretá-la no sentido amplo, 

englobando, por conseguinte, não só a criança como também o adolescente. 
15 Mário Luiz Ramidoff em sua tese de Doutorado aborda muito bem esta questão quando afirma que: " ... é 

preciso também inscrever ainda que, de forma liminar, uma introdutória teoria jurídica protetiva de viés trans
disciplinar do direito da criança e do adolescente, isto é, uma propedêutica jurídico-protetiva que estabeleça as 
suas interfaces com outros segmentos do conhecimento humano tomando, assim, não só plausível a discursivi
dade jurídica fundante da expressão legal do que se deve compreender por "proteção integral", inclusive, com 
isto, oferecendo justificação àquelas normatividades que regulamentam a matéria, mas, também (re)definir as 
estruturas das novas políticas de atendimento, vale dizer, das novas políticas de emancipação da personalidade 
humana das pessoas que se encontram na condição peculiar de desenvolvimento: crianças e adolescente". 
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"". como já se estabelecia na Declaração dos Direitos da Criança, o interesse superior do me

nor deve ser entendido como o direito deste ao desenvolvimento são e normal no plano físico, 

intelectual, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade. 

Tal interesse só pode ser encontrado em função de um caso concreto. situado no tempo e 

no esPª&o. através de uma perspectiva sistémica e multidisciplinar e que não pode nun

ca esquecer e deixar de ponderar o wau de desenvolvimento sócio psicolóltico do menor. 

já que o processo de desenvolvimento é uma sucessão de estádios. com características e 

necessidades próprias". (grifei) 

3. A postura adotada pelo Poder Judiciário na área 
infanto .. juvenil 

Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente determinar que os Estados e o 
Distrito Federal poderão (leia-se deverão) criar varas especializadas e exclusivas da infân
cia e da juventude, cabendo ao Poder Judiciário estabelecer sua proporcionalidade por 
número de habitantes, dotá-las de infra-estrutura e dispor sobre o atendimento, inclusive 
em plantões (art. 145), é oportuno lembrar que quando da celebração dos 18 anos do Es
tatuto da Criança e do Adolescente, a Associação Brasileira de Magistrados, Promotores 
e Defensores da Infância e Juventude - ABMp, promoveu um levantamento que re
velou as fragilidades do sistema de justiça especializada para o segmento infanto-ju
venil, constatando que apenas 3% das comarcas do país possuíam vara da infância 
e juventude16• Este levantamento revelou que apenas 92 comarcas possuem varas da 
infância - o que corresponde a 3,4% das 2.643 comarcas de todo o País, e ainda, que 
existe uma enorme disparidade entre as regiões do país: enquanto no Norte existe um 
juiz especializado para cada 279 mil habitantes, no Sudeste essa relação é de um juiz 
para cada 503 mil habitantes. 

Em suma, este estudo, demonstrou que a garantia da prioridade absoluta é inexis
tente na organização do Sistema de Justiça da Infância e da Juventude no País. 

Ainda de acordo com esta pesquisa, apurou-se a seguinte relação de habitantes por 
juiz especializado em infância e juventude, por Região: 1) Sudeste - 503.188; 2) Centro
-oeste - 494.551; 3) Nordeste - 433.975; 4) Sul - 302.009; 5) Norte - 279.357. Média 
do Brasil: 438.896, e, a seguinte relação habitantes por juiz especializado em infância e 
juventude - por estado: Amazonas 823.301; Pernambuco 748.648; Goiás 681.830; Rio 
de Janeiro 677.052; DF 613.975; Bahia 576.103; São Paulo 576.103; Ceará 486.283; Mi
nas Gerais 443 .106; Paraná 440.585; Santa Catarina 392.232; Piauí 389.969; Rondônia 
369.345; Alagoas 366.454; Paraíba 348.607 ; Mato Grosso do SuI302. 131 ; Acre 290.639; 
Maranhão 282.709; Mato Grosso 263.415; Sergipe 260.151; Rio Grande do Sul 252.754; 

16 Fonte:http://www.redeandibrasil.org.br/eca/em-pauta/apenas-3-das-comarcas-do-pais-possuem-vara-da-in-
fancia-e -da-juventude/sendto _ form 
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Rio Grande do Norte 252.155 ; Roraima 249.853; Amapá 218.125; Pará 203.737; Tocan
tins 178.386; Espírito Santo 188.050. 

De outra banda, da análise do critério distributivo de competência firmado pelo E. 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná depreende-se que apenas as comarcas com qua
tro varas judiciais ou mais é que passaram a contar com Vara da Infância e Juventude, e 
ainda, que somente os municípios de grande porte contam com varas judiciais específicas 
e exclusivas. 

Nas comarcas com duas varas judiciais subdividiu-se a competência em vara cível e 
anexos e vara criminal e anexos; e, com três varas judiciais subdividiu-se em vara cível e 
anexos, vara criminal e anexo , e, juizado especial cível e criminal. 

Além deste número sig ificativamente reduzido de varas da infância e juventude, 
insta salientar que a maioria esmagadora delas, senão todas, apresentam um quadro fun
cional defasado e desestruturado, isto porque não contam com assessores, psicólogos, 
pedagogos, assistentes sociais, dentre outros cargos importantes para a completa com
preensão do fenômeno criança e adolescente. 

Esta situação calamitosa foi abordada pelo Ministro Gilson Dipp 17 do E. STJ, 
quando exercia o cargo Corregedor do Conselho Nacional de Justiça, oportunidade 
em que defendeu a necessidade de especialização das Varas da Infância e Juventude 
no país, bem como, afirmou que salvo raríssimas exceções, os Tribunais não dão a 
devida atenção para estas Varas, que precisam contar com o apoio de equipes mul
tidisciplinares, formadas por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, para atua
rem de forma mais eficaz. Nesta fala, concluiu que era "preciso aumentar os contatos 

interinstitucionais e fazer com que outras instituições se voltem para a juventude", e que 
essa situação decorre muitas vezes da falta de recursos do Judiciário, ou ainda, da má 
administração desses orçamentos. 

Destarte, de acordo com os dados acima mencionados é fácil aferir que a garantia 
da prioridade absoluta nem sequer é levada a sério pelo próprio Poder Judiciário, e 
assim, em que pese o esforço incansável dos magistrados e demais atores do sistema 
judiciário, vislumbra- se que os pilares da doutrina da proteção integral estão camba
leando. 

Esta constatação é perturbadora, principalmente, porque o Poder Judiciário é 
uma frente de batalha, acionado, via de regra, somente depois de constatado um 
histórico de violação de direitos quer pelos demais Poderes, quer pela sociedade, 
quer pela família; e, com sem não bastasse, na maioria das vezes, é a última instância 
perseguida e existente em nosso sistema para que seja restabelecido ou assegurado 
um direito infanto -juvenil. 

17 Fonte: http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_ content&view= article&id = 10890:corregedor-nacio
nal-de-justica-defende-especializacao-das-varas-de-infancia-e-juventude&catid= l:notas&Itemid=675. No 
encerramento do XXIII Congresso da Associação Brasileira dos Magistrados, Promotores de Justiça e Defenso
res Públicos da Infância e Juventude (ABMP) , realizado no dia 07 de maio de 2010. 

1312 I 



o Ministério Público e a Infância e Juventude. Por uma (re)fo17nulação da f017na de ver, pensar e atuar 

4. A necessidade de revisão ou (re)formulação da política 
adotada pelo Ministério Público na área da criança e do 
adolescente 

Como bem pondera o doutrinador Hugo Nigro MazzilliI8 "é muito es treita a ligação 
do Ministério Público com as normas de proteção à criança e ao adolescente, pois que está ele 
naturalmente votado à defesa de interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis", isto 
porque "os direitos e interesses ligados à proteção da criança e do adolescente sempre têm ca
ráter social ou indisponível, conseqüentemente não se pode excluir a iniciativa ou a intervenção 
ministerial em qualquer fei to judicial em que se discutam esses interesses . Assim, tanto interesses 
sociais ou interesses individuais indisponíveis ligados à proteção da criança e do adolescente 
merecem tutela pelo Ministério Público; o mesmo se diga dos interesses individuais homogêneos, 
coletivos ou difusos ligados à infância e à juventude". 

Apesar de ser constitucionalmente assegurada ao Ministério Público a autonomia 
funcional e administrativa, percebe-se que na prática a criação e implantação de Pro
motorias da Infância e Juventude ainda está atrelada à pratica dos Tribunais, neste caso, 
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e, por conseguinte, também apresenta uma 
estrutura deficitária análoga àquela acima explicitada. 

Na atualidade o Ministério Público do Estado Paraná19 conta com 605 membros 
entre procuradores e promotores de justiça e substitutos, são: 108 procuradores de justi
ça; 254 promotores de justiça de entrância final; 130 promotores de justiça de entrância 
intermediária; 82 promotores de justiça de entrância inicial; e, 31 promotores substitutos. 

No que se refere à atuação em segundo grau (leia-se procuradores de justiça) a dis
tribuição de serviços subdivide- se em procuradorias cíveis (05 2°) e criminais (05 21) , não 
constando a existência de uma procuradoria destinada ao acompanhamento específico 
das questões relacionadas à infância e juventude. 

Deste total apenas 09 promotores atuam exclusivamente na área da infância e ju
ventude, sendo que Curitiba conta com 05 promotores de justiça: 03 promotorias (situa
ção de risco, adoção e ato infracional) e o CAOPCA (com dois integrantes); Londrina 
conta com 02 promotores de justiça; em Maringá com 01 promotor de justiça; e, Foz do 
Iguaçu conta com 01 promotor de justiça. 

Os demais promotores de justiça, inclusive nas comarcas de entrância final, que 
atuam na área da infância e juventude exercem esta atribuição em conjunto com outras 

18 No artigo: "O MINISTÉRIO PÚBLICO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADO LESCENTE", 
19 Dados extraídos do site: IVww.mp. pr.gov. b~ na primeira quinzena do mês outubro de 2011 , Q uadros de antigui

dade atualizados até 30/09/201l. 
20 lª) Família, Inventários, Registros Públicos; 2ª) Fazenda Pública: Servidor público, Resp. Civil do Estado, 

Adnúnistrativo, Desapropriação, Fundação, Autarquia, Empresa públ.e Econ. Mista; 3ª) matéria de direito 
tributário, previdência social (federal, estadual e municipais), acidente do trabalho e afms; 4ª) Usucapião, Falências 
e Concordatas, Tutela, Curatela, Interdição, Jurisdicional e Residual; e; 5ª) Patrimônio Público. 

21 Com atuação perante cinco câmaras criminais. 
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alheias ao tema, como por exemplo: Vara Criminal, crimes previstos no ECA ou na Lei 
Maria da Penha etc.; Promotoria de Proteção dos Direitos da Pessoa Portadora de Defi
ciência; Promotoria de Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa; Promotoria de Proteção 
à Educação; Registros Públicos, Vara de Família, Vara Cível, Tribunal do Júri, Juizado 
Especial Criminal, dentre outras atribuições. 

Temos ainda os seguintes dados estatísticos: a) dos 254 promotores de justiça de 
entrância final, 21 promotores atuam na área da infância sendo que apenas 09 deles 
atuam exclusivamente na área da infância e juventude, ou seja, 3,5% do total; b) dos 
130 promotores de justiça de entrância intermediária22 55 deles atuam na área da infân
cia e juventude cumulando c m outras atribuições nos moldes acima mencionados; e, c) 
todos 82 promotores de justiça de entrância inicial atuam na área da infância pois detém 
atribuição plena para atuar em todas as áreas. 

Acaso seja levado em conta o número de membros de entrância final e interme
diária, teremos um total de 384 agentes, e, apenas 76 destes membros atuam na área da 
infância, ou seja, nem sequer 20% do total, com a maioria esmagadora deles cumulando 
outras atribuições. 

Logo, existe uma considerável desproporcionalidade com o número de habitantes 
no Estado do Paraná, sendo certo que este também deve ser um critério destinado à 

criação e implantação de Promotorias da Infância e Juventude. 
Colacionamos o seguinte quadro demográfic023

: 

Estado do Paraná 

Menores de 01 ano 144.631 
De 1 a 4 anos 569.406 
De 5 a 9 anos 768.392 

De 10 a 14 anos 909.071 
De 15 a 19 anos 928.631 

População infanto-juvenil 3.320.131 (31 % do total da população) 

População total 10.444.526 

Se levarmos em conta a fórmula de cálculo utilizada para a realização do levanta
mento da ABMP em face do Poder Judiciário (acima mencionada), chegamos ao índice 
de uma promotoria de justiça especializada na área da infância e juventude para cada 
1.160.502 habitantes, pois como dito, são apenas nove membros. 

E, mesmo que seja levado em consideração o número total de promotorias de justiça 
que atuam na área da infância, em todas as entrâncias (final, intermediária e inicial) tere
mos um índice de uma promotoria de justiça para cada 66.104 habitantes, o que também 
é muito pouco e desporporcional. 

22 Algumas com Vara Única, mais precisamente, cinco delas. 
23 Fonte: CADERNO ESTATÍSTICO ESTADO DO PARANÁ, Ipardes, Maio de 2011. 
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Por conseguinte, é possível aferir, com base nestes poucos dados, que a ação minis
terial ainda está longe de garantir uma atenção absolutamente prioritária à população 
infanto-adolescente paranaense e aos seus familiares. 

Não obstante, além da questão estrutural deficitária temos ainda outros fatores que 
acabam comprometendo a ação ministerial em prol dos interesses infanto-adolescentes. 

A primeira delas se refere ao fato de que a maioria dos promotores de justiça é 
oriunda de uma instituição de ensino superior em que estava ausente a disciplina Direito 
da Criança e Adolescente. Aliás, ainda hoje são poucos os cursos de Direito que contem
plam esta matéria. 

A segunda delas se refere ao fato de que são poucos os promotores de justiça que 
atuam na área da infância que buscam suprir esta deficiência acadêmica com uma for
mação interdisciplinar (extensiva), ainda mais, quando a oferta de cursos nesta área é 
significativamente reduzida. 

A terceira delas se refere à falta de estrutura de pessoal colocada à disposição das 
promotorias da infância e jU\;entude, pois, tal como ocorre no Poder Judiciário, poucas 
delas contam com equipes m~ltidisciplinares aptas a fornecerem os subsídios necessários 
para uma ação em consonância com o superior interesse da criança, de forma que seja 
compreendido na íntegra o fenômeno criança e adolescente. 

Sobre o tema vale lembrar a crítica do magistrado gaúcho João Batista Costa Sarai
va24, vejamos: 

"Operando com o sempre invocado princípio do superior interesse do menor, diante da incapa

cidade destes, competia ao adulto, "imbuído do espírito do bem". determinar qual seria o 

melhor para a crian~a. sem expressas referências limitadores deste poder discricionário. 

sob o sempre invocado argumento de amor à infância . 

O chamado Princípio do Superior Interesse da Criança, expresso no revogado Código de Me

nores de 1979, em seu artigo quinto, e mantido na Convenção das Nações Unidas de Direitos 

da Criança, que o menciona em diversos dispositivos, tem produzido. em nome do amor, 

graves situa~ões de iniusti~a. 

De fato. é fácil encontrar no funcionamento concreto dos chamados sistemas tutelares 

de menores alusões pseudo-doutrinárias a um intangível interesse ou bem-estar do me

nor. que se invoca como iustifica~ão última de todo tiPo de decisão". (grifei) 

Ou seja, sem uma formação acadêmica adequada o operador do Direito, neste caso, 
o Promotor de Justiça, vê-se obrigado a buscar apoio em pareceres e pronunciamentos in
terdisciplinares como forma de guiar-se na meta principal que é a de assegurar o superior 

24 No artigo: "A quebra do paradigma da incapacidade e o Princípio do Surperior Interesse da Criança - O "Ca
valo de Tróia" do Menorismo". 
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interesse da criança, todavia, quando esta estrutura se faz inexistente, atuará imbuído 
apenas da "boa vontade" e do "desejo puro" de assegurar o bem-estar deste segmento da 
população, o que por certo, poderá gerar mais prejuízos do que benefícios. 

Portanto, é forçoso concluir que a (re)formulação e a revisão dos critérios utilizados 
até então para a criação e estruturação das Procuradorias de justiça e das Promotorias da 
Infância e juventude é absolutamente necessária! 

5. Conclusão 

Dito isto, é forçoso co cluir que o Ministério Público Brasileiro também tem o de
ver de conferir uma atenção absolutamente prioritária ao público infanto-adolescente, 
atendendo, assim, ao princípio do superior interesse, e, por isso, afigura-se como medida 
necessária a (re)formulação ou revisão da política institucional(inclusive orçamentária) 
direcionada à atuação de se s membros na área da infância e juventude, para que assim, 
seja discutida a necessidade de criação e implantação das Procuradorias da Infância e 
juventude atuantes perante o 2º grau de jurisdição, bem como, implantado um novo 
sistema destinado à criação de mais Promotorias da Infância e Juventude, alheio e inde 
pendente dos critérios utilizados pelo Poder judiciário, a meu ver, ineficientes. 

Esta revisão ou (re) formulação da política institucional deverá contemplar ainda: a) 
a ampliação do quadro de promotores de justiça atuantes na área da infância e juventude, 
b) a criação de coordenadoriasz5 regionais dotadas de equipes multidisciplinares, e, c) a 
capacitação(constante) dos promotores e servidores lotados nestas unidades ministeriais, 
com um enfoque necessariamente transdisciplinar, pois como dito, crianças e adolescen
tes são seres humanos em pleno processo de desenvolvimento físico, psíquico, intelectual, 
moral, social e esPiritual. 

6. Referências Bibliográficas 

CUSTÓDIO, André Viana. "Teoria da proteção integral: pressuposto para compreensão 
do direito da criança e do adolescente". Fonte: http://online.unisc.br/seer/index.php/ 

direito/article/view/657/454 
FERRAZ, Antonio Augusto Mello de Camargo, na tese "o Delineamento Constitucional 

de um novo Ministério Público", apresentada no Congresso Nacional do Ministério 
Público, realizado em Salvador-BA no ano de 1992. 

MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade, coordenadora, in Curso de Direito da 
Criança e do Adolescente - Aspectos teóricos e práticos. 4ª Ed. Rio de janeiro: Lu
men juris. 2010. 

25 Ou Núcleos de Apoio ou Trabalho Regionais, até porque existem ações políticas ou extrajudiciais que deman
dam, e, portanto, justificam, uma atuação ministerial que transcende os limites de uma única comarca. 

I 316 I 



o Ministério Público e a Infância e Juventude. Por uma (re)formulação da forma de ver, pensar e atuar 

MAIOR NETO, Olympio de Sá Sotto, no artigo: " Poder Judiciário, Ministério Público 
e a Prioridade Absoluta para a Infância e a Juventude", fonte: http://www.abmp.org. 
br/textos/289.htm 

MANATA, Celso José Neves. Artigo" ... no superior interesse da criança" apresen
tado no Seminário: Direitos das crianças e intervenção que competências?, Cen
tro Ismaili, em 24 de Abril de 2008, fonte: www.cnpcjr.pt/preview_documentos. 
asp?r=2249&m=DOC . 

MAZZILLI, Hugo Nigro. Artigo: "O Ministério Público no Estatuto da Criança e do 
Adolescente", fonte: www.mazzilli.com.br/pages/artigos/mpnoeca.pdf 

RAMIDOFF, Mário Luiz. Tese de Doutorado (UFPR): "Direito da criança e do ado
lescente: por uma propedêutica jurídico-protetiva transdisciplinar". Fonte: http:// 
dominiopublico.qprocura.com.br/dp/71878/Direito-da-crianca-e-do-adolescente:
-por -uma-propedeu tica-j uridico _proteti va- transdisciplinar.html? aliases = Direito-
-da- crianca- e -do -adolescente: -por-uma-propedeu tica-j uridico _ protetiva-
-transdisciplinar&id = 71878" ; 

SARAIVA, João Batista da Costa. Artigo: ''A quebra do paradigma da incapacidade e o 
Princípio do Superior Interesse da Criança - O "Cavalo de Tróia" do Menorismo", 
fonte: http://www.jbsaraiva.blog.br/blog/index. php/2007 /12/14/a- quebra-do -paradig
ma-da-incapacidade-e-o-principio-do-superior-interesse-da-crianca-%e2%80%93-
-o-cavalo-de-troia-do-menorismo/#more -3 

I 317 I 



25 Anos da Carta de Curitiba: Para não 

Esquecer do Ombudsman .. 

ou Defensor do Povo! * 

Luciano Machado de Souza * * 

Síntese Dogmática 

o constituinte destinou ao Ministério Público as funções do ombudsman ou De
fensor do Povo, acolhendo o pleito classista sustentado durante a Assembleia Nacional 
Constituinte. O legislador ordinário já legou instrumentos adequados para o exercício da 
missão institucional destacada. O desempenho das funções de ombudsman ou Defensor 
do Povo exige permanente abertura institucional "para o Povo" e, consequentemente, 
destinação de recursos materiais e humanos que permitam o fiel desempenho de tais 
atribuições, sob pena de ineficiência. A percepção social do desempenho ministerial não 
prescinde da divulgação das atividades desenvolvidas, bem como das iniciativas promo
vidas em favor da aproximação dos agentes ministeriais com a comunidade. 

Fundamentação 

o Ministério Público "para o Povo", germinado da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei nº 6.938/8 1) e instrumentalizado pela Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 
7.347/85), tinha na "Carta de Curitiba l " a aspiração de receber funções de defensor do 
povo (art. 3º, par. 2º, inciso a), inspirada no papel do ombudsman dos países nórdicos2• 

* 
** 

2 

Política institucional e administrativa; 
Promotor de Justiça de Entrância Final lotado na 8ª Promotoria de Justiça de Cascavel - email: lmsouza@ 
mp.pr.gov.br. 
A "Carta de Curitiba" é produto do 12 Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de 
Associações do Ministério Público, ocorrido em junho de 1986. Referido documento harmonizou o resultado 
de pesquisas e debates com as fontes legais da época e propostas legislativas, tendo servido de base para o texto 
constitucional de 1988. 
Para os fins desta pesquisa, suficientes as explicações de Inês Büschel: ''A palavra ombudsman é de origem 
nórdica e significa 'representante com missão pública'. Esse cargo tem origem na história da Suécia, ainda no 
século 16, mas foi criado constitucionalmente apenas no século 19, quando se consagrou naquele país o direito 
de petição, em que se reconhecia aos cidadãos o direito de reclamar contra atos de funcionários do rei, entre 
eles os juízes. Um ombudsman tem a responsabilidade de, em nome dos cidadãos, controlar os aros da adminis-
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Opostamente, O '1\nteprojeto Afonso Arinos3" sugeria que o defensor do povo fosse um 

novo ator institucional "escolhido, em eleição secreta, pela maioria absoluta dos mem

bros da Câmara dos Deputados, entre candidatos indicados pela sociedade civil e de 

notório respeito público e reputação ilibada, com mandato não renovável de cinco anos." 

(art. 56, par 2º, inc. I) . 

Os anseios classistas foram expostos por Antonio Araldo Ferraz Dal Pozzo, então 

Secretário-Geral da Confederação Nacional do Ministério Público, em audiência pública 

da Assembléia Nacional Constituinte. Da sustentação perante a Subcomissão do Poder 

Judiciário e do Ministério, destaca-se o trecho que abriga o principal argumento da con

quista obtida na fase da sistematização: 

E o Ministério Público se coloca justamente como uma das instituições que 

o ordenamento jurídico cria para a defesa e a preservação destes valores 

fundamentais. Desta colocação singela e rápida já extraímos uma conse

qüência extremamente importante, a de que, ao defender o interesse publi

co, o Ministério Público defende o interesse de seu titular, que é a socieda

de. O interesse público envolve os valores fundamentais da sociedade. Por

tanto, o Ministério Público, ao agir, representa a sociedade e não o Estado, 

enquanto pessoa jurídica de Direito Público. Para a defesa desses valores, 

organizado em milhares e milhares de comarcas, por todo o território na

cional, o Ministério Público atua, basicamente, de três formas diferentes: 

fora do processo, na investigação e dentro do processo. Fora do processo, o 

Ministério Público desenvolve uma atividade preventiva e conciliatória. O 

povo conhece o Ministério Público nele confia, e o procura em seus gabine 

tes de trabalho. Os promotores de justiça vêm cumprindo, silenciosamente, 

há muitos anos, o papel do ouvidor do povo, do Ombudsman.4 

tração pública objetivando combater o eventual abuso de poder ou descumprimento de deveres por parte dos 
funcionários públicos. Faz a defesa da legalidade e do respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos perante a 
burocracia estatal. Ao final de cada ano deverá fazer um relatório de seus trabalhos e apresentar ao Parlamen
to. É eleito pelos parlamentares , porém isso não significa subordinação ao Parlamento e sequer ao Governo. 
Tem autonomia, tempo certo de mandato, podendo ser reeleito ou até mesmo ter seu mandato revogado. O 
que o distingue é sua total independência - não tem vínculo com qualquer instituição - e seu notável saber 
jurídico no campo dos direitos humanos. É importante que a pessoa escolhida para exercer ess.a função, além 
de ostentar ótima reputação social, esteja distante da política-partidária - o que não significa despolitização - e 
que exerça a função com imparcialidade." (BÜSCHEL, p. 26). 

3 O "Anteprojeto Afonso Arinos" é resul tado dos trabalhos da "Comissão Provisória de Estudos Constitucio
nais" , instituída em 1985 para desenvolver "pesquisas e estudos fundamentais, no interesse da Nação Brasilei
ra, para futura colaboração aos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte" (Decreto n2 91.450, de 18 de 
julho de 1985) . 

4 Exposição realizada na 1 a reunião extraordinária da Subcomissão do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
no dia 13 de abril de 1987. Conforme p. 21 e 24, das Atas de Comissões da Assembléia Nacional Constituinte. 
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A proposta classista foi acolhida pelo Relator Plinio Arruda Sampaio. O texto do 
relatório, idêntico ao da "Carta de Curitiba", sofreu modificação de uma única palavra no 
Anteprojeto da Subcomissão. 

Na Comissão de Organização dos Poderes e Sistemas de Governo, porém, o Relator 
Egídio Ferreira Lima apresentou Substitutivo ao Anteprojeto das Subcomissões sem men
cionar a atribuição. Rejeitada a Emenda proposta pelo constituinte José Carlos Grecco 
(nQ 3S0215-5), o Anteprojeto da Comissão não contemplou a aspiração classista. 

Em paralelo, o Anteprojeto da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do 
Homem e da Mulher garantia a Defensoria do Povo em Capítulo específico do Titulo das 
Garantias Constitucionais (Capítulo II, do Título III) . 

Referidas propostas foram mantidas até o Primeiro Substitutivo do Relator Bernar
do Cabral. O Segundo Substitutivo, contudo, não contemplou a Defensoria do Povo, 
conferindo ao Ministério Público a atribuição de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 
Públicos e dos serviços sociais de relevância pública aos direitos assegurados nesta Consti
tuição" (art. 151, inc. II). Por isso, o constituinte José Paulo Bisol - que tinha sido Relator 
da Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher - sustentou a 
Emenda que apresentou (ES-32069-6), para manutenção da Defensoria do Povo: 

É por isso que defendemos a criação do ombudsman, a criação da defensoria 
do povo, porque precisamos de uma instituição colocada fora da máquina 
estatal. Precisamos de uma instituição social como a defensoria do povo 
para fiscalizar e controlar o poder em todas as suas gradações hierárquicas, 
inclusive nas mais altas. Volto a frisar um argumento importante: A mais 
profunda denúncia que os teóricos do Direito, cientistas jurídicos, fazem ao 
constitucionalismo brasileiro é que entre o Estado brasileiro e a sociedade 
brasileira existe uma distância abismal. Para superar este problema, não 
sou eu quem denuncia, mas grandes juristas, precisamos, nesta oportuni
dade, quando Constituintes, criar as mediações. Se não foi possível criar, 
por ser realmente revolucionário, o Tribunal das Garantias Constitucionais, 
por ser realmente revolucionário, vamos pelo menos criar o ombudsman, o 
defensor do povo, estender a mão direita à sociedade e a mão esquerda ao 
Estado e fazer a mediação indispensável. Srs. Constituintes, trata-se de uma 
das experiências constitucionais mais exitosas do mundo, uma experiência 
escandinava que se difundiu por todo o mundo. Cito apenas dois grandes 
países que já adotaram esta instituição: os Estados Unidos da América e a 
França. [ ... ] Peço a reflexão sincera de cada um dos meus companheiros de 
Constituinte. O ombudsman não se confunde com a Promotoria de J usti
ça. Promotoria de Justiça ou instituição semelhante existe na Escandiná
via, nos Estados Unidos e na França, onde há o ombudsman. Vamos acabar 
com esses monstros sagrados das estruturas institucionais do Brasil; vamos 
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criar alguma coisa que realmente signifique estender a mão generosa de um 
Constituinte a povo do BrasiP 

o constituinte Egídio Ferreira Lima, Relator da Comissão de Organização dos Po
deres e Sistemas de Governo - na qual a proposta classista não tinha sido contemplada! 
-, manifestou-se contra a Emenda, sustentando que as funções da Defensoria do Povo já 
estavam contidas nas atribuições ministeriais: 

o professor e ex-Desembargador, o Constituinte José Paulo Bisol, disse 

aqui, ele próprio, que o Estados Unidos adotaram o instituto. E como o 
adotaram? Respeitando a sua tradição estrutural na defesa dos interesses 
civis. Atribuíram à Procuradoria Geral nos Estados Unidos, vale dizer ao 
Ministério Público, as atribuições de defensor do povo. E o que fizemos 
aqui? O que nos oferece o projeto que estamos discutindo? A defensoria 
do povo nitidamente inserida no Ministério Público. Por que iríamos dar 
autonomia financeira e administrativa ao Ministério Público? Por que de

terminar eleição dos Procuradores, o Geral e o dos Estados, por sua classe, 
podendo ser afastados por decisão do Congresso e das Assembléias? Por que 
iríamos dizer que ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispensáveis? 
Por que iríamos dizer que os Procuradores Gerais poderão ser destituídos 
por deliberação de 2/3 do Senado da República e das Assembléias Legislati
vas? Por que iríamos dizer, no inciso II ao art. 150 do Projeto: "Que compete 
ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos ser
viços sociais de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição." 
Está aqui inserido e contido com amplitude e com profundidade de maneira 

precisa a defensoria do povo. O Relator e as Comissões que precederam a sua 
tiveram esta per picácia e se precisaram perante a História deste País. Não teria 
sentido duplicar este órgão, criar uma defensoria do povo, estruturada em todo 
o País com o ônus que ela representa. O Ministério Público com a indepen

dência, com a a tonomia financeira e econômica, com as garantias próprias do 
magistrado, eles assumem perante a Nação a defensoria pública. Ele e o Minis
tério Público, que já têm uma estrutura, cobrindo todo este País. A defensoria 
pública defendida pelos trabalhadores, pela CNBB, pela OAB, ela está aqui 
contida e inserida dentro do novo Ministério Público, desenhado pelo projeto 
de Constituição que estamos discutindo. 

O constituinte Nelton Friedrich - Relator da Subcomissão de Garantia da Cons
tituição, Reformas e Emendas (da Comissão da Organização Eleitoral, Partidária e Ga-

5 Exposição realizada na reunião da Comissão de Sistematização, no dia 20 de outubro de 1987. As demais 
transcritas na sequência também ocorreram na mesma sessão. 
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rantia das Instituições) - sustentou a necessidade da Defensoria do Povo, inclusive para 
fiscalização do próprio Ministério Público: 

o que é o defensor do povo, Sr. Presidente? Nada mais nada menos do que 
uma nova e ativa garantia do cidadão frente ao poder do Estado, este Esta
do que precisamos controlar, colocá-lo a serviço da sociedade; este Estado 
que precisamos ter mecanismos para poder agir contra os seus abusos em 
defesa da sociedade exatamente nos casos de abuso do poder pelo Estado, 
para apurar os excessos, as omissões das autoridades, indicar a correção e 
até a punição. Defensor do povo, Sr. Presidente, não é a mesma coisa do que 
o Ministério Público, o próprio Ministério Público precisa ser fiscalizado e 
aí também é uma função da defensoria do povo. Quantas e quantas vezes 
o cidadão busca no próprio Ministério Público e tem um grande respeito, 
mas, quando não encontra socorro vai buscar onde? E aí é que surge a de
fensoria do povo. Também é um conceito que devemos ter da participação 
da sociedade exatamente nesse controle sobre o Estado, os abusos e as suas 
omissões. Sr. Presidente, na subcomissão que tratou dessa matéria a defen
soria do povo foi aprovada; na Comissão Temática também foi aprovada e, 
na Comissão de Sistematização, o ilustre Relator Bernardo Cabral, no seu 
projeto 1, também contemplou a defensoria do povo, mas, se formos buscar 
lá na Comissão Afonso Arinos, onde tantos pontos foram levantados sobre 
este tema, vamos encontrar uma análise profunda sobre esta proposta. E 
eu me louvo aqui, ilustre Relator, quando o Professor Cândido Mendes, 
na Comissão Afonso Arinos, Relator deste assunto, fez um extraordiná
rio trabalho, um arrazoado perfeito sobre esta proposta. A emenda popular 
contempla e pede o defensor do povo. Vamos experimentar, Sr. Presidente. 
Queremos construir uma nova ordem econômica, social, política e cultural, 
e, por isso, uma nova Constituição, para uma nova ordem constitucional, 
para que tenhamos uma pessoa experiente no campo das ciências admi
nistrativas, jurídicas, eleitos por nós, pelo Parlamento, para ser esse ins
trumento da sociedade, do cidadão, da cidadania. [ ... ] Quero concluir, Sr. 
Presidente, dizendo que se levantam alguns argumentos contra a defensoria 
do povo, que teria eficácia duvidosa por vivermos num contexto diferente 
da realidade nórdica, que somos um País muito populoso e se perderia em ' 
excesso de reclamações; poderia até criar uma nova burocracia, mas não é 
nada disso, Sr. Presidente. A defensoria do povo tem uma atuação que exa
tamente quebra a desconfiança entre a administração pública e o cidadão, 
combate as injustiças e tem uma grande função preventiva, porque a sim
ples existência da defensoria do povo atenua a tendência ao abuso do poder 
da administração e dos homens da administração. É preventivo e muito me 
nos repressivo, muito mais preventivo, é um caráter informal, porque não 
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é uma nova instituição burocratizada, não é mais um grande departamento 
não, uma pessoa experiente na área das ciências administrativas e jurídicas, 
escolhido pelo Parlamento, é que vai exercer esta função. Termino, Sr. Pre
sidente, fazendo um apelo a todos os Constituintes, de todos os partidos, e 
tomando a liberdade de me louvar, para terminar, no catecismo do PFL, do 
Partido da Frente Liberal, que na sua página 11, no número 17, quando fala 
da organização do poder, diz: "A instituição do defensor do cidadão como 
fiscal do desempenho da administração pública, em nome da sociedade, 
dotado de competência fundamentalmente investigatória e recomendató
ria ... " Sigamos o que diz o próprio programa do PFL, e aqueles que, liberais 
ou não, querem o cidadão controlando Estado. 

o constituinte Gastone Righi defendeu a solução doméstica promovida pelo An
teprojeto: 

Acontece que não precisamos importar modelos; podemos criar a nossa 
solução, autóctone, própria; é isso que fizemos, e fizemos muito bem, a meu 
ver, porque criamos uma defensoria pública que se destina à orientação ju
rídica e à defesa dos necessitados; e, por outro lado, criamos, ou atribuímos 
ao Ministério Público um somatório de poderes, e lhe demos um cunho de 
independência, através do qual ele exercerá essa função do defensor pú
blico, ou defensor dos interesses públicos. Isso está dito claramente no art. 
149, que o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à fun
ção jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e 
do regime democrático, e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
O que é isso senão toda a figura do ombudsman? É exatamente essa a defesa 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis, a defesa da ordem jurídica 
como um todo. E mais: ao longo de todo o texto da Constituição, quando 
tratamos do meio ambiente, quando tratamos da segurança no trabalho, 
dos itens de saúde etc., sempre se atribuiu ao Ministério Público responsa
bilidade e co-patrocínio na sustentação de todos esses direitos, e é o que ele 
deverá fazer. Portanto, ao invés de criarmos uma nova figura, nós optamos 
por uma solução que me parece muito mais fluídica, muito mais viável, é a 
de que esse defensor público esteja introduzido, inoculado dentro da insti
tuição do Ministério Público, ao qual se deu independência e autonomia, 
exatamente para ue não mais fique sob a influência, sob a direção do Poder 
Executivo. É um órgão já organizado, é um órgão que obedecerá a uma 
hierarquia própria, uma progressão e uma promoção dentro dele, e ao qual 
incumbirá exatamente exercitar em defesa do povo essas garantias, esses 
direitos que a Constituição lhe assegura. Finalmente, Srs. Constituintes, 
criar-se essa figura isolada de ombudsman seria apenas criarmos mais cargos 
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públicos, com remuneração ao nível dos "marajás", outra vez, e ferindo 
e conflitando funções. Imaginem que autoridade, que figura incrível será 
esse ombudsman, eleito pelo Congresso Nacional, mas não submetido a ele, 
pairando sobre todos os Poderes, como uma figura do Monte Olimpo, como 
um autêntico Deus, eleito por nós, para, distante dos demais Poderes, pairar 
sobre tudo e sobre todos? Que figura exótica, estranha e completamente 
diversa dessa harmonia de Poderes que a Constituição visa a estabelecer. E 
é uma figura que não fica apenas aqui no cenário nacional, ela se desdobra 
nas Assembléias, nos Estados, e ela se multiplica cinco mil vezes, em todos 
os municípios nacionais, e se organiza através de um quadro de funcionários 
e de assessores etc., numa verdadeira teia que poderá, na realidade, criar 
um organismo maior que todos os outros já existentes. É um absurdo o que 
se está pretendendo com essa emenda! 

o Relator Bernardo Cabral também foi enfático na defesa da opção projetada: 

Devo-lhes uma explicação. Pessoalmente sempre entendi que a figura do 
ombudsman é uma boa figura, com uma rentabilidade muito grande nos 
países que adotam o chamado defensor do povo. Confesso que a Emenda 
apresentada pelo eminente conterrâneo do Constituinte José Bisol, o Cons
tituinte Ibsen Pinheiro, me convenceu de que preferível seria que ampliás
semos as garantias constitucionais ao Ministério Público. E o Constituinte 
Ibsen Pinheiro é, inegavelmente, um homem de cujo comportamento ideo
lógico não se pode duvidar. S. Ex.ª me fez a seguinte observação: o instituto 
do ombudsman seria uma capitis diminutio para o Ministério Público se este, 
estruturado devidamente, com a dimensão continental que tem o nosso 
País, pudesse exercitar sua função, sem a ligação umbilical e subordinado ao 
Chefe do Poder Executivo. Observem que o substitutivo, pela primeira vez, 
dá poderes constitucionais ao Ministério Público e, neste passo, substitui 
com muito mais vantagem e menos despesa e também menos protocolo a 
figura do defensor do povo. Agora, pelo art. 149 - eu chamaria a atenção 
de V. Ex.as -, o Ministério Público é instituição permanente, o essencial à 
função jurisdicional do Estado - já começa aí - incumbindo-lhe a defesa da 
ordem jurídica e do regime democrático e dos interesses sociais, individuais 
indisponíveis, e a partir daí, assegura-se ao Ministério Público a autonomia 
funcional e administrativa, além do que passa a ser o seu chefe, o chefe do 
Ministério Público, eleito pelos seus colegas. Ora, a argumentação expendi
da pelo eminente Constitucionalista Egídio Ferreira Lima de logo afastaria 
qualquer preocupação que o Relator pudesse ter na manutenção do texto. 
Mas eu não poderia, ainda que ouvindo o Constituinte Gastone Righi e V. 
Ex.ª, poupar-me da obrigação de dar esta satisfação à Comissão de Sistema-
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tização, porque o defensor do povo figurou no substitutivo anterior, assim 
como no projeto que veio das Comissões Temáticas. Por esta razão, que 

me parece lógica, jurídica, funcional e efetiva, o Relator fica com o texto e 

deplora ficar contra a Emenda do Constituinte José Paulo Bisol. 

Submetida ao Plenário, a Emenda foi rejeitada6• O texto do 2º,substitutivo recebeu 

a redação - que foi promulgada! - do Projeto de Constituição (B): "Art. 129. São funções 

institucionais do Ministério Público: [ ... ] II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Pú
blicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 
promovendo as medidas necessárias a sua garantia." 

Para a promoção das medidas necessárias à garantia dos direitos constitucionais, 
e embora já tivesse o inquérito civil público, o constituinte autorizou os membros da 

Instituição instaurarem procedimentos administrativos, expedindo notificações e requi

sitando informações e documentos para instruí-los, conforme estabelecesse a lei comple
mentar (art. 129, inc. VI, CF88) destinada a dispor sobre a organização, as atribuições e o 

estatuto do Ministério Público da União e dos Estados-membros (art. 128, par. 5º, CF88). 

Quase dois anos depois, o Estatuto da Criança e do Adolescente se antecipou à lei 
complementar e regulamentou parcialmente referido dispositivo constitucional. Para 
além de repetir a autorização para expedição de notificações visando à coleta de depoi
mentos em instrução de procedimentos administrativos, incluiu a possibilidade de requi

sição de condução policial coercitiva para ausentes injustificados. A autorização para 

requisição de documentos e informações foi ampliada para comportar exames e perícias 

de autoridades públicas de qualquer nível federativo, além da promoção de inspeções e 
diligências investigatórias; dos particulares e instituições privadas, autorizou a requisição 
de informações e documentos. Em favor do zelo pelo respeito aos direitos de crianças e 
adolescentes, o legislador autorizou a instauração de procedimento a partir da redução a 

termo das declarações do reclamante e direto entendimento com a autoridade reclama

da, a quem pode recomendar melhorias dos serviços de relevância pública afetos à área, 
fixando prazo para a adequaçã 7. 

No início de 1993, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público estabeleceu que 
os agentes ministeriais deveriam exercer o múnus recebendo notícias de irregularidades 
e reclamações de qualquer natureza relacionadas com eventuais desrespeitos dos entes 
públicos aos direitos constitucionais. Tais eventos deveriam receber andamento no mes
mo mês, para apuração célere em racionalizado procedimento administrativo, 'visando à 
promoção da solução adequada, que incluía expedição de recomendação aos reclamados. 

6 Para Helga Bezerra, o constituinte optou pela desconcentração corporativa: "Assim, decidia-se por um con
trole sujeito ao corporativismo, e lugar de um externo e isento de interesses de classe. Optava-se por um 
controle diluído por roda uma categoria profissional em lugar de concentrado em uma s6 pessoa com nível 
constitucional, eleita pelo Congresso (ou pela Câmara dos Deputados), como era a proposta do Anteprojeto." 
(BEZERRA, p.68) 

7 Conforme art. 201, incisos VI e vm, e par. 5Q
, respectivamente, da Lei n. 8.069 de 1990. 
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A promoção de audiências públicas e a emissão de relatórios também foram previstas, em 
atendimento do projeto constituinte de absorção do ombudsman ou Defensor do Povo s. 

Na metade do mesmo ano, o Estatuto do Ministério Público da União listou os 
poderes conferidos para o exercício das atribuições nos procedimentos ministeriais: a) no
tificação de testemunhas, sujeitas à condução coercitiva em caso de não comparecimento 
injustificado; b) requisição de informações, exames, perícias e documentos de autorida
des da Administração Pública direta ou indireta; c) requisição de serviços temporários 
da Administração Pública para realização de atividades específicas; d) requisição de in
formações e documentos a entidades privadas; e) realização de inspeções e diligências 
investigatórias; f) livre acesso a qualquer local público ou privado, respeitadas as normas 
constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio; g) acesso incondicional a qual
quer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância pública; h) 
requisição do auxílio de força policial9• O mesmo Estatuto destinou o Capítulo IV para 
tratar da defesa dos direitos constitucionais, no qual estabeleceu que o "Procurador dos 
Direitos do Cidadão" deverá agir "de ofício" ou mediante provocação, desde logo notifi
cando a áutoridade questionada para prestar informações no prazo que estipular. Evidenciado 
o desrespeito, e independente da resposta, deverá notificar o responsável para fazer cessar a 
lesão ou prevenir a repetição. Desatendido, deverá promover a medida adequada para a res
ponsabilização do ofensor, ou remeter o procedimento ao órgão do Ministério Público ativa
mente legitimado ou à Defensoria Pública competente. O respeito aos direitos constitucionais 
relativos à comunicação social foi destacado, como o dever de zelo pelas ações e serviços de 
saúde e educação, como pelos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da 
publicidade (art. 5º, incisos IV e V, da mesma Lei Complementar). 

Evidenciado que a busca pela solução administrativa deve ser preferida na promoção 
dos direitos constitucionais, é fato que a organização e a experiência jurisdicional do Minis
tério Público foram consideradas para incorporação das funções do "defensor do povo". Isso 
implica, no radical, que a ação extrajudicial inexitosa possibilitará, desde logo, o acesso à juris
dição pelas vias da ação penal pública, da ação civil pública e das ações constitucionais, tanto 
para proteção dos direitos difusos como para a própria defesa da Constituição. 

Na virada do século, Rogério Arantes destacava que a politização dessas atribuições 
e o voluntarismo dos agentes ministeriais já transformavam a InstituiçãO em "um dos 
agentes principais do processo político do país": 

A atuação do MP na área dos serviços de relevância pública ainda é inci
piente. Na falta de uma regulamentação legislativa adequada, promotores 
de justiça formulam suas ações coletivas em defesa de direitos sociais -
como saúde, educação e outros - invocando diretamente a Constituição, 
exigindo um esforço especial de interpretação por parte dos magistrados 
que podem decidir preliminarmente sobre a aceitação dessas ações. Ape-

8 Art. 27, parágrafo único, da Lei n. 8.625 de 1993. 
9 Conforme art. 82, da Lei Complementar n. 75 de 1993. 
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sar de incipientes, as demandas relativas a direitos sociais tendem a ser as 
mais problemáticas do ponto de vista institucional. Como vimos, fala-se 
no binômio Ministério Público-Judiciário como instância de substituição dos 
poderes Legislativo e Executivo. Se juntarmos a isso a abrangência dos direi
tos constitucionais do cidadão, a obrigatoriedade da prestação dos serviços 
de relevância pública pelo Estado, sob pena de incorrer em inconstitucio
nalidade por omissão, e a função precípua do MP de zelar pelo seu efetivo 
cumprimento, teremos todos os elementos suficientes para compreender a 
novidade e os limites desse sistema institucional 10. 

o fiel desempenho dessa missão não prescinde das portas das Promotorias perma
necerem abertas para o povo que - superando o ombudsman - ganhou um "advogado do 
povo", um ator político com ampla legitimação ativa para a proteção judicial dos direitos 
sociais e individuais indisponíveis, e não só para orientação e defesa dos necessitados!! . 
A simples abertura para o povo, entretanto, pode ser pouco, como já ponderava Pedro 
Sérgio Steil, quando registrava a necessidade de aperfeiçoamento das funções extrajudi
ciais para defesa da democracia: 

Quanto à relação com a comunidade, ou comunicação com o público, é preciso 
ponderar que o Ministério Público não realizará efetiva e satisfatoriamente' a 
defesa da democracia, sem que o povo tenha acesso fácil à Instituição. Seria um 
contra-senso pretender um desempenho adequado e eficaz do mandato cons
titucional para defender os postulados democráticos, sem viabilizar e aprimorar 
o contato do cidadão com o Promotor de Justiça. Merece destaque, aqui, a 
experiência institucional verificada em alguns Estados da federação onde foram 
instaladas, respeitando as peculiaridades regionais, "promotorias da comuni
dade", "promotorias de defesa comunitária", "promotorias da coletividade" e 
outras similares, as quais têm realizado convenientemente a aproximação do 
Promotor de Justiça com a comunidade da qual é o defensor. A importância 
dessas promotorias sociais reside na democrática oportunidade que se oferece à 
população em geral, e de modo especial aos excluídos - assim entendidos aque
les que são privados involuntariamente do pleno exercício da cidadania - para 
a defesa de direitos e solução de problemas afetos às atribuições do Ministério 
Público. O público alvo dessas promotorias, via de regra, são os sem-teto, os 
sem-terra, os sem-saúde, os sem-educação, os sem-emprego, enfim, os sem
-cidadania plena ... 12 

10 ARANTES, p. 96. 
11 Tal nobre missão a Constituição de 1988 destinou à outra novel função essencial à Justiça: "Art. 134. A Defen

soria Pública é instituição essencial à função jurisdicional dei Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a 
defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 52, LXXIV)." 

12 STEIL, p. 4-5. 
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o Ministério Público goiano inaugurou a "Promotoria de Justiça Comunitária" em 1995: 

A Constituição Federal de 1988 delineou um novo perfil para o Minis
tério Público (doravante MP), outorgando-lhe poderes de intervenção na 
defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. A cons
trução deste perfil institucional ainda está em curso e o Ministério Público 
vem tentando adaptar-se para atender as novas demandas sociais que têm 
chegado ao órgão na esperança de encontrar um canal de acolhimento e 
de acesso aos serviços da justiça. Este processo de formação passou, num 
primeiro momento, pela criação de promotorias de justiça especializadas 
para lidar com uma gama de novas situações. Foram criadas as promoto
rias do meio ambiente, consumidor, infância e juventude, proteção às ví
timas, crimes raciais e muitas outras que procuram atender aos problemas 
recorrentes de cada estado ou região. A Promotoria de Justiça Comunitária 
(dor avante PJC) do MP de Goiás insere-se neste contexto. O programa 
começou a tomar forma no final de 1994 e tinha por objetivo principal 
levar o promotor de justiça aos bairros da periferia da cidade de Goiâ
nia, conscientizando as comunidades de baixa renda sobre seus direitos 
e descentralizando o atendimento e os serviços da justiça. O projeto 
foi elaborado e aprovado pelo MP de Goiás em março de 1995, sendo 
efetivado com a inauguração da primeira PJC no bairro Dom Fernando 
I, situado na região periférica de Goiânia, em maio de 1995. A respon
sabilidade e gerenciamento do projeto é do MP de Goiás, que procurou 
firmar parcerias e convênios com entidades e instituições da sociedade 
civil para a consecução e desenvolvimento das ações13 • 

No mesmo ano o Ministério Público do Paraná instalou "Promotorias de Justiça 
das Comunidades l 4, que atualmente contam até um Centro de Apoio Operaciona[l5 ex
clusivo, incumbido das seguintes atividades (dentre outras): a) estabelecer aproximação 
efetiva entre o Ministério Público e a população; b) prestar atendimento e orientação 
à população, especialmente mediante a realização de audiências públicas, palestras e/ 
ou exposições, sobre seus direitos e respectivos instrumentos de defesa no exercício da 

13 SANCHES FILHO. p. 3-4. Referido estudo ainda informa que, até o primeiro semestre de 1998, mais de 
15.600 pessoas já tinha sido atendidas nas Promotorias de Justiça Comunitárias goianas. 

14 Criadas pela Resolução n. 701, da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, 
as Promotorias das Comunidades do Sítio Cercado, da Vila Centenário, da Vila Sabará, do Bairro Alto, da Vila 
Guaíra, do São Braz e da Barreirinha foram instaladas naquela primavera de 1995, quando a Resolução n. 1313 
designou Promotores de Justiça para nelas atuarem. 

15 Centros de Apoio Operacional são órgãos auxiliares da atividade funcional do Ministério Público, incum
bidos de estimular a integração e o intercâmbio entre órgãos de execução, aos quais remeterão informações 
técnico-jurídicas sem caráter vinculativo. Dentre outras atribuições, estabelecerão intercâmbio permanente 
com entidades ou órgãos públicos ou privados que atuem em áreas afins, para obtenção de elementos técnicos 
especializados necessários ao desempenho das funções correlatas (art. 33, da Lei n. 8.625/93). 
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cidadania; c) responder pela execução de planos e programas institucionais, em confor

midade com as diretrizes fixadas; d) efetuar articulação, bem como manter permanente 

contato e intercâmbio com entidades públicas e privadas que, direta ou indiretamente, 

dediquem-se ao estudo ou à proteção dos interesses que lhe incumbe defender; e) sugerir 

a realização de convênios com entidades públicas federais, estaduais ou municipais, bem 

como com organismos não governamentais, nas áreas de interesse social, zelando pelo 

cumprimento das obrigaçõe, deles decorrentes; f) sugerir edições de atos e instruções 

tendentes à melhoria dos serviços do Ministério Público16. 

Desde 2003, o Ministé rio Público capixaba conta com o Centro de Apoio Ope

racional de Defesa Comunitária, encarregado de auxiliar a operacionalização de ações 
voltadas para a promoção dos direitos sociais, em benefício da qualidade de vida: "fator 

primordial para a inclusão social e o rompimento com o círculo vicioso da marginaliza

ção, da pobreza e da violência ."17 

Da mesma época, a Procuradoria dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Fe

deral é a que mais se aproxima do ombudsman. Segundo Ela Wiecko Volkmer de Castilho: 

Em 18 anos de atuação, ele consolidou internamente a função de coorde
nar e revisar a atividade dos membros do MPF na defesa dos interesses so

ciais e individuais indisponíveis, exceto no que diz respeito a consumidor e 

ordem econômica, meio ambiente e patrimônio cultural, moralidade admi

nistrativa e minorias étnicas porque essas áreas têm órgãos próprios. Todos 

os demais direitos dos cidadãos, como saúde, educação, direito à informa

ção, todo o rol de direitos fundamentais, a procuradoria é responsável pela 

coordenação. Do ponto de vista externo a PFDC é o órgão que se relaciona 

com os diversos conselhos criados no âmbito do Poder Executivo Federal 

para fazer respe itar os direitos humanos. O principal deles é o Conselho de 

Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que é integrado pelo procurador

-geral da República, o qual designa o titular da PFDC para representá-lo 

nas reuniões. Participa também de outros conselhos como o da pessoa com 

deficiência, de trabalho escravo, de discriminação e o de pessoa idosa. A 
PFDC alcançou projeção internacional, participando sistematicamente de 
Conferências Internacionais sobre Direitos Humanos e em encontros de 

instituiç(ies qualificadas de Ombudsman ou Defensores del pueblo.18 

O Ministério Público mineiro foi mais longe, literalmente: "Em 2010, a caravana do 

Ministério Público Itinerante visitou 36 cidades de todas as regiões de Minas Gerais, percor-

16 Resolução n. 729, de 14 de abril de 2008. 
17 Conforme justificativa publicada em: http://www.mpes.gov.br/conteudo/CentralApoio/conteudo6. 

asp?tipo=3&cod_centro= ll&menuy= 145. Acesso em: 05/07/2011. 
18 VOLKMER DE CASTILHO, p. 14. 
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rendo cerca de 7.000 quilômetros. O projeto atingiu aproximadamente 47 mil cidadãos, 
entre estudantes que assistiram às palestras e pessoas que receberam atendimento." 

O projeto Ministério Público Itinerante é uma realização do MPMG em par
ceria com a ABO/MG. Foi lançado no dia 4 de maio de 2010, objetivando 
um contato mais próximo com os cidadãos, apresentando-lhes os serviços 
e a forma de atuação do Ministério Público, proporcionando-lhes o conhe
cimento de seus direitos, bem como a maneira de defendê-los. Em cada 
localidade visitada, uma estrutura com unidade móvel e estandes é monta
da em locais públicos, como parques e praças. A população pode assistir a 
palestras, obter orientações e receber atendimento em relação às diversas 
áreas de atuação do Ministério Público, como direito do consumidor, saúde, 
meio ambiente, idoso e pessoa com deficiência, crianças e adolescentes. 
Também são distribuídas cartilhas e outras peças didáticas produzidas pelo 
órgão.S,egundo o procurador-geral de Justiça, Alceu José Torres Marques, 
"O Ministério Público Itinerante rompe fronteiras, levando informação à so
ciedade e estimulando a atuação efetiva do MPMG. O projeto tem por 
objetivo resgatar, na essência, o verdadeiro sentido da Instituição. É o Mi
nistério Público junto ao cidadão, vivenciando a realidade daqueles que são 
os destinatários de suas atribuições". Para a Ouvidoria do MPMG, órgão 
realizador do projeto, a proposta é manter o promotor de Justiça próximo à 
população, realizando atendimento e palestras para os cidadãos, mostrando 
assim à sociedade qual é o papel do membro do Ministério Público, como 
ele atua, onde trabalha, por que e como o Ministério Público pode ser acio
nado. ''A Ouvidoria é um canal permanente de comunicação direta entre 
o Ministério Público de Minas Gerais e os cidadãos, entidades representa
tivas da sociedade civil e órgãos públicos, pautado nos princípios da ética 
e da transparência. Estaremos junto à população, que muitas vezes tem 
uma visão distorcida do real sentido do Ministério Público, o que a afasta 
da Instituição", explica o ouvidor do MPMG, procurador de Justiça Mauro 
Flávio Ferreira Brandãol9 • 

Para além das experiências destacadas, várias outras são desenvolvidas pela Institui
ção, notadamente nas áreas de promoção da cidadania e proteção dos direitos humanos. 
Vislumbra-se que as iniciativas distinguidas confirmam que o Ministério Público tinha 
estrutura e experiência para acolher a nobre função, conforme destacado nos debates 
da constituinte, que garantiu as prerrogativas para bem desempenhá-la. Quiçá, estivesse 
vocacionado para estar junto do povo, como já proclamava Gilberto Giacoia: 

19 Conforme apresentação oficial do sítio eletrônico da Instituição mineira, 
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o Ministério Pllblico que queremos e que estamos edificando, pois, com 
férrea determinação e invulgar coragem, não é um Ministério Público aco
modado à sombra das estruturas dominantes, acovardado, dócil e compla
cente com os poderosos, e intransigente e implacável somente com os fra
cos e débeis. Não é um Ministério Público burocrático, distante, insensível, 
fechado e recolhido em gabinetes refrigerados. Mas é um Ministério Público 
vibrante, desbravador, destemido, valente, valoroso, sensível aos movimen
tos, anseios e necessidades da Nação brasileira. É um Ministério Público 
que caminha lado a lado com o cidadão pacato e honesto, 'misturado a nos
sa gente, auscultando os seus anseios, na busca incessante de Justiça Social. 
É um Ministério Público inflado de uma ira santa, de uma rebeldia cívi
ca, de uma cólera ética, contra todas as formas de opressão e de inj ustiça, 
contva a corrupção e a improbidade, contra os desmandos administrativos, 
contra a exclusã e a indigência. Um implacável protetor dos valores mais 
caros da sociedade brasileira.2o 

Não obstante, Helga Bezerra é crítica: "O Ministério Público como defensor do 
povo parece não haver convencido. A ausência de uma real figura de ombudsman esti
mula a que se volte, uma e outra vez, a propor no Brasil a adoção do instituto, máxime 
quando a Instituição foi adotada em praticamente todos os países à sua volta.2P' 

Conclusões: 

1 ª) O constituinte destinou ao Ministério Público as funções do ombudsman ou De
fensor do Povo, acolhendo o pleito classista sustentado durante a Assembleia Nacional 
Constituinte. 

2ª) O legislador ordinário já legou instrumentos adequados para o exercício da mis
são institucional destacada. 

3ª) O desempenho das funções de ombudsman ou Defensor do Povo exige perma
nente abertura institucional "para o Povo" e, consequentemente, destinação de recursos 
materiais e humanos que permitam o fiel desempenho de tais atribuições, sob pena de 
ineficiência. 

4ª) A percepção social do desempenho ministerial não prescinde da divulgação das 
atividades desenvolvidas, bem como das iniciativas promovidas em favor da aproximação 
des agentes ministeriais com a comunidade. 

20 GIACOIA, p. 283. 
21 BEZERRA, p. 68. Todavia, a aucora ressalva: "O faro de que não se reconheça nem o Ministério Público 

- em cumprimento das funções do art. 129 da Constituição Federal - nem as ouvidorias (tampouco os 
omb,;dsmen da imprensa ou dos consumidores) como ombudsmen, não obsta a que se tenha por legítimo o 
importante papel que desempenham, na realização de suas atividades, em prol da sociedade brasileira." 
(Ibidem. p. 71). 
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Necessidade de adoção pelo Ministério Público 

de medidas administrativas 

ambientalmente sustentáveis 

Luciano Arbex Sarkis* 

Síntese dogmática 

É preciso que o Ministério Público adote medidas compatíveis com os bens jurídicos 
que tutela, dentre os quais, o meio ambiente hígido 

1. Introdução 

Em nosso cotidiano, como agentes públicos ou como cidadãos, adotamos várias práticas 
e comportamentos que têm impacto de menor ou maior alcance sobre o meio ambiente. 

O Ministério Público é instituição voltada para a defesa dos mais altos interesses 
públicos, cabendo às pessoas que o integram, em qualquer atividade (Promotores, servi
dores, estagiários, funcionários de empresas terceirizadas), dar o exemplo e agir de forma 
responsável no uso dos recursos à disposição do dia-a-dia. 

É de sabença comum que os recursos naturais não são inesgotáveis, mas, ao contrário, 
finitos. Outro fato a ser ressaltado é a necessidade de uso econômico dos recursos públicos. 

Não bastasse tudo isso, o Ministério Público é um dos órgãos responsáveis pela de
fesa do meio ambiente e pelo bom uso do dinheiro público. 

Por outro lado, como cidadãos, devemos tentar incorporar ao dia-a-dia práticas que 
visem a reduzir a cultura do desperdício 

O Ministério Público, tendo,como um dos seus deveres, a defesa do meio ambiente, 
deve adotar práticas que sejam ecologicamente sustentáveis, para dar o exemplo para a 
sociedade e para dar sua contribuição para um mundo melhor. 

A tese tem estreita ligação como tema central do Congresso, conforme facilmente 
se observa de sua leitura. 

A seguir serão enumeradas algumas práticas que podem facilmente ser adotadas. 

* Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
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2. Lixo 
O Ministério Público deve procurar reduzir a produção de lixo. 
Assim, deve procurar reduzir, por exemplo, o consumo de copos plásticos, estimu

lando o uso de canecas e copos de vidro, por seus agentes, ou, alternativamente, o uso do 
mesmo copo ao longo do dia pela pessoa. 

Além disso, principalmente nas cidades em que houver coletiva seletiva do lixo, o 
Ministério Público deve procurar separar o lixo que produz, para que cada tipo de lixo 
tenha sua destinação correta. 

Nas cidades em que não houver a coleta seletiva sistematizada, se houver APAE/Pesta
lozzi, o lixo reciclável pode ser para lá destinàdo, pois geralmente tais instituições utilizam a 
separação do lixo como fonte de renda e como atividade manual para seus alunos. 

Por fim, o lixo pode ser coletado por associações de catadores de lixo. 
Cabe ressaltar que a reciclagem gera empregos e renda, diminui a quantidade de 

lixo nos lixões (certos materiais demoram anos para se decompor) e contribui para o uso 
racional dos recursos naturais (o uso de papel reciclado evita corte de árvores) . 

3. Impressoras 

Para reduzir a produção ele lixo de cartucho de impressora, três são as medidas que 
podem ser adotadas. 

A primeira é a configur'ação da impressora no modo econômico. Várias são as van
tagens: a impressão é feita muito mais rapidamente, poupando o precioso tempo de tra
balho; o cartucho dura mais e, com isso, são reduzidos os gastos públicos; com a duração 
maior do cartucho, há menor produção de lixo; são incorporados ao nosso dia-a-dia há
bitos de menor consumo, dando exemplo para outros e estimulando o crescimento de 
uma cultura que vise à diminuição do desperdício e à economia do dinheiro público; a 
qualidade da impressão continua boa, atendendo às exigências de uma boa apresentação. 

A segunda é a substituição de impressoras a laser por impressoras com toner, que, 
salvo engano, são mais econômicas. 

A terceira é o estudo do uso de recarga de cartuchos, para se evitar a troca cons
tante de cartucho. 

4. Uso do papel 

Deve-se reduzir o consumo de papel. 
Independente da adoção ou não do processo eletrônico a longo prazo, o papel faz 

parte da rotina administrativa e judicial do Ministério Público. 
Assim, pode-se reduzir o seu gasto, adotando-se como rotina, por exemplo, a im

pressão usando o verso da folha. 
A impressão utilizando a frente e o \ so do papel tem várias vantagens, pois poupa: 

1- recursos naturais utilizados na fabrica1: 'ldo papel, como, por exemplo, água, madeira 
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e eletricidqde; 2- recursos públicos utilizados na compra do papel; 3- volume, tornando 
os processos menos pesados para se carregar e menos volumosos, exigindo-se, pois, menos 
espaço para que sejam guardados. 

A impressão no verso é de fácil utilização, ainda mais para pessoas que trabalham na 
Justiça, que têm, no mínimo, o 2º grau e sabem manejar o computador. A prática ajuda 
no cálculo do espaço a ser deixado em branco quando o papel já contém algo impresso. 
Pode -se pegar uma folha que já tenha algo impresso e colocá-la ao lado da folha a ser 
usada na impressão e contar quantas linhas foram impressas até que comece o espaço 
em branco. O número de linhas impressas será .o número de linhas a serem deixadas em 
branco. Para imprimir no verso, basta mudar as ~argens esquerda e direita, invertendo as 
medidas (ex: para frente MD = 4; ME = 1,5; para o verso: MD= 1,5 e ME = 4). 

Quando manuscritas, as manifestações e decisões utilizam o verso da folha, não 
havendo razão para não se utilizar o verso quando o texto é impresso. 

Os livros mais luxuosos, revistas e todos os impressos em geral utilizam o verso da 
folha, não havendo razão para o mesmo não ocorrer na Justiça e no Ministério Público. 

Além disso, ao invés da adoção de blocos ou folhas em branco para uso de recados 
ou rascunhos, pode-se e deve -se usar papéis inutilizados como rasqmho. 

Por outro lado, deve-se evitar a impressão desnecessária de textos e arquivos, r~ser
vando-se a impressão às hipóteses realmente necessárias. 

Além disso, pode- se usar com maior freqüência o uso do correio eletrônico como 
forma de comunicação, evitando-se a utilização de impressos para correspondências em 
geral, muitas vezes sem qualquer caráter oficial. 

Por fim, pode e deve o Ministério Público estudar a viabilidade econômica da ado-
ção de papel reciclado. ;: ; 

5. Água 

O Ministério Público, em suas instalações, deve reduzir o consumo da água. 
Assim, quando possuir sede própria, deve orientar seus funcionários a não gastar 

água lavando calçadas. 
Também não deve tolerar o uso de água para lavar carros do Ministério Público, 

quando se é possível, na maior parte dos casos, manter a higiene com pano úmido. 
Deve incentivar o uso racional da água das torneiras. 
Se for possível e viável economicamente, devem ser adotadas torneiras com tem

porizador ou sensor. 

6. Energia elétrica 

Deve o Ministério Público incentivar o uso racional da energia elétrica, incentivan
do a prática de medidas que visem à economia da energia. 
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Assim, deve haver orie tação do uso econômico dos computadores em casos de 
ausência temporária (desligar monitor, programar o computador para entrar em modo 
econômico etc) . 

Se possível e se viável economicamente, deve-se adotar o uso de sensores para ligar 
e desligar luzes, dependendo do fluxo de pessoas no ambiente. ' 

Além disso, deve-se incentivar e monitorar o desligamento de todos os aparelhos 
eletrônicos e o apagar das luzes ao fim do dia. 

7. Uso de madeira com selo verde 

Caso seja viável economicamente, pode e deve o MP incentivar o uso de móveis 
feitos com madeira com selo verde. 

8. Prédios verdes e inteligentes 

Quando o Ministério Público for construir seus prédios deve, sempre que possível, 
construir prédios inteligentes e verdes, que priorizem a redução de gastos públicos e de 
consumo de água e energia. 

Assim, além das medidas elencadas acima, pode-se usar material que cause menor 
impacto sobre o meio ambiente, adotar-se o reúso da água (ex: a água da torneira pode 
ser usada para o jardim ou para descarga), energia solar, elevadores que gastem menos 
energia, construir o prédio de modo que se aproveite mais a iluminação natural ou que 
demande menor uso de ar-condicionado (para outros exemplos, vide literatura especiali
zada ou o bom livro Mundo Sustentável, de André Trigueiro). 

9. Uso de veículos 

Para maior racionalização e otimização do tempo e dos recursos materiais e hu
manos, o responsável pelos veículos automotores devem organizar os atendimentos e 
serviços de maneira a realizar no mesmo dia o máximo de tarefas em um só local ou em 
comarcas próximas, excepcionados os casos de urgência. 

Assim, devem os responsáveis pela rotina e roteiros dos veículos manter contato 
com os lugares de destino quanto à necessidade de algum serviço, material ou de alguma 
diligência. 

10. conclusão 

Parece que é possível ao Ministério Público, muitas vezes apenas mudando sua ro
tina e aumentando seu compromisso com o meio ambiente, adotar medidas ecologica
mente sustentáveis. 
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Outras vezes, a adoção de certas práticas pode esbarrar na inviabilidade econômica, 
ainda que momentânea, ou em entraves legais (licitações) ou práticos (falta de fornece
dores). 

Contudo, o Ministé~io Público deve assumir o compromisso de rever suas rotinas 
administrativas para que causem menor impacto, podendo e devendo os diversos Minis
térios Públicos dialogar para buscar trocar experiências e se aprimorar. 
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Uma interpretação constitucional 

do artigo 20 da Lei 8.429 

Luciano Arbex Sarkis* 

Síntese dogmática 

o afastamento antes do trânsito em julgado do cargo, emprego ou função pública 

por prática de ato de improbidade administrativa, pode ser adotado como medida cau

telar e como forma de antecipação da tutela, e há possibilidade de não percepção de 

remuneração durante o afastamento. 

1. Introdução 

Após prever, no artigo 12, a perda da função pública como uma das sanções pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a lei 8.429 assim dispõe em seu artigo 20: 

''Art. 20,. A perda da função pública e a suspensão dos direitos polí

ticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou administrativa competente 

poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer 

necessária à instrução processual." 

Parece, contudo, que deve ser feita uma interpretação que não seja meramente 

literal do dispositivo, quanto às causas e efeitos do afastamento da função pública antes 
do trânsito em julgado. 

Para efeitos de nomenclatura, empresta-se à expressão 'função pública' a acepção 

mais ampla possível. Quanto às formas de exercício da função e formas de investidura, 
ante a utilização de diversas classificações e terminologias pelos doutrinadores e leis, 

serão utilizados termos genéricos que expressem, mais que uma definição legal ou doutri

nária, uma idéia que permita uma correta interpretação do texto legal. 

* Promotor de Justiça do Estado do Rio de Janeiro 
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A tese abarca todas as hipóteses de improbidade administrativa, inclusive aquelas 
relacionadas com o meio ambiente e, por conseguinte, com a Amazônia em específico. 

Visa a dar maior efetividade aos direito humanos de dignidade da pessoa humana, 
de justiça e de igualdade. 

Como a sustentabilidade está ligada também aos recursos econômicos, a tese traz 
interpretação que permite economia aos cofres públicos, o que pode reverter em ações 
em favor do meio ambiente. 

2. Possibilidade de afastamento como forma de antecipação da 
tutela 

Embora a cabeça do dispositivo determine que a perda da função só se efetiva com o 
trânsito em julgado e o parágrafo 1 º preveja a possibilidade de afastamento quando a me
dida se fizer necessária para a instrução processual, parece que pode haver o afastamento 
antes do trânsito como forma de tutela antecipada. 

Como se sabe, a tutela antecipada se diferencia da medida cautelar. 
A medida cautelar visa a garantir a efetividade do processo. Parece que é dela que 

trata o parágrafo único, pois possibilita o afastamento antes do trânsito quando necessá
rio à instrução processual. 

Por sua vez, a lei processual civil prevê a tutela antecipada como hipótese genérica 
aplicável a tódos os casos, para que se conceda desde já o objeto do pedido, desde que 
preenchidas determinadas condições, a fim de se evitar os males que a demora processual 
acarreta. 

Nos casos de improbidade administrativa, a tutela pleiteada é satisfativa, pois pre
tende antecipar um dos efeitos da tutela judicial ao final desejada, ou seja, o afastamento 
da função. 

Além disso, havendo requerimento da parte autora, está atendido o princípio da 
inexistência de jurisdição sem ação (artigo 273, cabeça, do CPC). 

Por outro lado, o artigo 273 do CPC exige para a concessão de tutela antecipada a 
probabilidade de existência elo direito afirmado pelo demandante. 

Nos casos de improbidade administrativa, pode se afigurar perfeitamente provável 
a existência do direito afirmado pelo demandante, quando o pedido vier instruído com 
provas bastantes para o juízo de verossimilhança da prática de improbidade pelo réu que 
ocupa a função pública. As im, pode ser antecipado um dos efeitos da tutela, que é o 
afastamento da função pública. 

O último requisito exigido pelo CPC para a concessão da tutela antecipada é o risco 
de dano de difícil ou impossível reparação, o que pode ocorrer em casos de improbidade. 

A depender do ato imputado e do conjunto probatório carreado com a inicial, po
derá se constatar, no juízo de verossimilhança próprio da antecipação de tutela, que a 
permanência do réu na função pública poderá acarretar danos irreparáveis ou de difícil 
reparação à probidade administrativa, já que, continuando na função pública, poderá 
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praticar outras improbidades, talvez de difícil descoberta, ante o grau de sofisticação que 
apresentam os atos de improbidade. 

Ainda que descobertos, poderá ser muito difícil provar a prática dos novos atos. 
Ainda que provados, poderá ser muito difícil dar efetividade às sanções de natureza pe
cuniária, ante a dificuldade de se encontrar no patrimônio do réu bens suficientes para 
satisfação do direito pecuniário. 

Por fim, ainda que descobertos e provados os atos de improbidade e obtida a repa
ração, os danos causados até a prolação da sentença serão de impossível reparação, pois 
os atos de improbidade geram prejuízos financeiros e de eficiência ao serviço público. Até 
a condenação pelos novos atos de improbidade que possivelmente serão praticados pelo 
réu se for mantido no exercício da função pública, o serviço público será menos eficiente, 
o que acarretará pior saúde, pior educação, pior qualidade do saneamento, pior transpor
te, o que é incomensurável na vida de todas as pessoas sujeitas à administração da coisa 
pública pelo réu. 

Assim, haverá hipóteses em que será necessário o afastamento apenas para a instru
ção processual. Em outras hipóteses, o afastamento pode não ser necessário à instrução 
processual, pois já há prova bastante dos atos imputados, mas pode ser para a efetivação 
do direito material, que é, em última análise, o zelo pela probidade administrativa. 

Por fim, haverá casos em que o afastamento será exigido para a tutela do processo 
e do direito material. 

Não parece que o disposto na cabeça do artigo 20 seja empecilho ao afastamento 
antes do trânsito fundado na antecipação de tutela. 

Em primeiro lugar, a cabeça do artigo 20 dispõe que a perda da função pública só se 
efetivará com o trânsito em julgado. 

Ora, o afastamento da função não se confunde com a perda da função, mas é apenas 
uma parcela da perda. 

A perda da função acarreta várias conseqüências, sendo o afastamento apenas uma 
delas. 

A condenação por improbidade gera várias sanções entre as quais a perda da fun
ção. O afastamento da função como forma de antecipação de tutela constitui apenas a 
produção imediata de um dos efeitos da sanção da perda da função. 

A função pública traz consigo várias conseqüências, como remuneração, exercício, 
qualificação do agente para os mais diversos fins (ex; crime, definição de competência), 
vacância, provimento, dentre outras. 

A perda da função retira todos os atributos inerentes à função pública. 
Porém, o afastamento implica apenas na falta de exercício da função pública. Nem 

sempre acarretará a perda da remuneração ou, por exemplo, a vacância da função. 
Assim, se a perda da função só pode advir com o trânsito em julgado da decisão 

condenatória, nos termos da cabeça do artigo 20, o afastamento dessa mesma função 
pode ocorrer antes, pois só há a limitação do todo, não da fração. 
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Em segundo lugar, tornar impossível o afastamento como forma de antecipação da 
tutela constitui grave incons titucionalidade, por violação de princípios constitucionais 
fundamentais. 

É certo que a norma não teve o fim de apenas permitir o afastamento cautelar para 
garantia do processo. A menção a essa forma de afastamento não significa proibição à 
norma geral da concessão da antecipação de tutela. 

No caso presente, entender a norma do artigo 20, cabeça, como proibição genérica 
do afastamento da função a título de antecipação da tutela é negar vigência aos princí
pios constitucionais do acesso à justiça e da moralidade. 

O mencionado artigo 20 é uma forma de materialização do princípio da presunção 
da inocência. Entretanto, os princípios devem ser interpretados de forma harmônica. 
Outros princípios constitucionais estão presentes e devem ser com ele compatibilizados. 

Impedir a antecipação de forma genérica pode significar negar a efetivação material 
do acesso à justiça, pois, a depender do caso, a negação do afastamento da função poderá 
causar danos irremediáveis ou de difícil reparação, impedindo a real concretização do 
direito material de zelo pela probidade administrativa. 

A permanência na funÇo pública poderá acarretar sérios prejuízos à coisa pública. 
Até o fim do processo, os danos podem ser irreparáveis ou o prazo para o exercício da 
função pública já pode ter se expirado. 

Assim, negar de forma peremptória e apriorística o afastamento seria negar o pró
prio direito material, seja no seu aspecto mais amplo (zelo pela coisa pública) seja em 
seu aspecto mais específico (uma das sanções possíveis - o afastamento como parcela da 
sanção de perda da função pública). 

Além disso, a moralidade administrativa exige que agentes públicos que praticam 
graves atos de improbidade sejam, a depender da extensão da improbidade e da prova 
indiciária colhida para o juízo de verossimilhança, afastados de pronto do exercício de 
suas funções. 

A própria confiança da população do Estado depende de medidas enérgicas contra 
atos de improbidade, por vezes materializadas no afastamento da função pública. 

Quando se interpreta uma norma jurídica, deve-se fazê-lo consoante os princípios 
constitucionais. São eles que condicionam toda a atividade jurídica, emprestando valida
de às normas e atos jurídicos. 

Até para interpretar as normas jurídicas há princípios norteadores, como o da uni
dade da Constituição, da interpretação conforme a Constituição e da proporcionalidade! 
razoabilidade. 

Em síntese apertada, é preciso que se interpretem as normas de modo que os prin
cípios constitucionais sejam compatíveis entre si, conferindo-se à norma a interpretação 
mais consentânea com a Constituição e que permita uma melhor relação de adequação 
entre os meios e os fins, do modo que se respeite da melhor forma os direitos fundamen
tais, com mais vantagens do que desvantagens. 
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Assim, no aparente conflito entre o princípio da presunção da inocência e os prin
cípios do acesso efetivo à justiça e da moralidade, estes devem prevalecer. 

Por isso, deve-se entender possível o afastamento da função como forma de anteci
pação de tutela e como medida cautelar. 

3. Possibilidade de afastamento antes do trânsito em julgado, 
sem percepção da remuneração 

Parece que, tenha o afastamento da função pública antes do trânsito em julgado 
natureza cautelar, tenha natureza de antecipação da tutela, a pessoa afastada, em certas 
hipóteses, enquanto durar seu afastamento, poderá não fazer jus a sua remuneração. 

A norma do parágrafo único do artigo 20 da lei 8.429 deve ser interpretada à luz dos 
princípios de interpretação constitucional. 

Em primeiro lugar, a norma do parágrafo único só trata do afastamento como me
dida cautelar. Assim, quando o afastamento se der como forma de antecipação de tutela, 
referida norma não incidiria como regra geral e seria possível o afastamento sem a per
cepção da remuneração. 

Para melhor compreensão das hipóteses em que se deve admitir a continuidade da 
remuneração, parece conveniente que se faça uma breve exposição sobre as formas de 
remuneração da função pública. 

Seis hipóteses parecem que podem existir: 1) remuneração por exercício de manda
to eletivo; 2) remuneração por exercício de função pública não relacionada ao exercício 
de função comissionada ou gratificada (função de carreira) ; 3) remuneração por exercício 
de função pública relacionada exclusivamente ao exercício de função comissionada ou 
gratificada (o agente não faz parte da carreira); 4) remuneração por exercício de função 
pública, com parcela relacionada ao exercício de função comissionada ou gratificada e 
parcela não relacionada (o agente pertence ao quadro do serviço público ou é de carreira 
e, além da remuneração pelo exercício de tal função, percebe uma remuneração extra 
pelo exercício de função comissionada ou gratificada); 5) remuneração por exercício de 
função pública relacionada apenas ao exercício de função comissionada ou gratificada 
em substituição ao exercício de função não relacionada (o agente pertence ao quadro do 
serviço público ou é de carreira, mas está afastado da sua função original, não percebendo 
a remuneração respectiva, percebendo remuneração exclusiva pelo exercício da função 
comissionada ou gratificada); 6) servidores temporários (artigo 37, IX, da Constituição 
Federal) ou função temporária. 

Parece que em nome dos princípios da moralidade, da igualdade (tratamento desi
gual dos desiguais) e da razoabilidade e proporcionalidade, as diferentes hipóteses devem 
ser tratadas de modo diferenciado. 

A regra é a presunção de inocência e a conseqüente permanência no cargo até o 
trânsito em julgado. 
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Contudo, como já visto acima, pode haver, em razão de garantia da instrução pro

cessual e/ou para evitar um dano de ordem material de impossível ou difícil reparação, o 
afastamento antes do trânsito em julgado. 

Como regra geral, esta tu i o § 1 º do artigo 20 que, enquanto permanecer o afasta
mento, a pessoa afastada permanecerá percebendo sua remuneração. 

Contudo, dar interpretação literal ao mencionado dispositivo, de forma indistinta 
para todas as hipóteses, parece inconstitucional. 

Deve haver diferenciação das hipóteses. 

Nas hipóteses em que o exercício da função depende da confiança depositada no 
agente e, quando do afastamento, geralmente outro é chamado em seu lugar, não parece 
que deve permanecer a remuneração. 

É certo que a confiança depositada em tais agentes é a do povo (exercício de man
dato eletivo) ou a do administrador, e não a do Judiciário ou da pessoa responsável pela 
apuração administrativa. Portanto, em princípio, em nome da independência entre os 

poderes, a falta de confiança do Judiciário, que o leva a determinar o afastamento, não 
poderia se confundir com a falta de confiança do povo ou do chefe que nomeou o agente 
afastado para a função gratificada ou comissionada. 

Não é demais ressaltar, contudo, que o mesmo sistema de independência entre os 
poderes prevê o sistema de freios e contrapesos, dos quais o julgamento por improbidade 

constitui uma das modalidades. 
Entretanto, a razão de ser do dispositivo é outra. 
Quando um detentor de mandato eletivo ou detentor de função gratificada ou co

missionada é afastado, como a função que exerce normalmente é única, normalmente 
outra pessoa é chamada a desempenhar a atividade, geralmente com pagamento de re
muneração a esta nova pessoa chamada. Assim, seria paga a duas pessoas remuneração 

pela mesma razão de ser. No caso do mandato eletivo, a própria Constituição e leis pre
vêem a forma de substituição, geralmente sendo outra pessoa chamada para ocupar o seu 

lugar. No caso das funções gratificadas ou comissionadas, como se tratam de livre nomea
ção, o que torna mais ágil o provimento, e como são relacionadas a funções de direção, 
que precisam ser exercidas por alguém, a própria exigência da máquina administrativa 

leva geralmente à nomeação de outra pessoa para o lugar da pessoa afastada. 
Quando se trata de agente público que já integra o quadro da administração, nor

malmente com ingresso mediante concurso público, como a forma de provimento de seu 

cargo é geralmente mais lenta, por depender da observância de todo um longo e formal 
procedimento, normalmente não há maiores gastos com o afastamento, salvo, por vezes, 
pagamento ao substituto de porcentagem de seus ganhos pelo exercício cumulativo de 
suas funções com as do afastado. 

Por outro lado, a pessoa que integra o quadro da Administração (agente de carrei
ra), quando afastada de sua função para a qual originariamente foi admitida no serviço 
público, não tem como prover seu sustento, já que aquela é a sua ocupação principal e 
estável. Sua vida profissional está ligada ao serviço público. Se está afastada do serviço 
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público, toda sua vida profissional fica afetada, com prejuízo para o provimento de sua 
subsistência. Embora o afastamento resulte de fato grave, parece razoável, em nome da 
subsistência e da presunção de inocência, garantir o sustento daquele agente. 

Entretanto, tratando-se de mandato eletivo, de função comissionada ou gratifica
da ou de função temporária, a própria natureza da função é transitória. A pessoa que a 
ocupa, ;:tntes de exercer aquela função, exercia outra atividade remunerada, seja dentro 
ou fora do serviço público, e quando, por qualquer motivo, deixar a função transitória, 
voltará a sua atividade. 

Mesmo com o afastamento não definitivo, antes do trânsito em julgado, tem condi
ções de voltar a exercer uma atividade remunerada que lhe garanta o sustento. 

Por isso, afastar uma pessoa de uma função comissionada, gratificada. temporária ou 
do exercício do seu mandato eletivo, sem prejuízo de sua remuneração, parece violação 
ao princípio constitucional da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Como visto acima, as hipóteses são diferentes. Os motivos que tornam razoável a 
manutenção da remuneração em um caso são os mesmos que tornam razoável não se 
manter a remuneração em outro caso. 

A manutenção da remuneração nestes casos não é razoável. 
Em primeiro lugar, não há uma adequação interna, pois, para manter a subsistência 

do agente afastado, mantém-se a remuneração que exerce por uma função transitória e 
de confiança, sendo que este agente poderá voltar a exercer a atividade remunerada que 
exercia àntes do provimento na função de confiança. 

Por outro lado, o Estado geralmente vai arcar com a remuneração de duas pessoas 
em razão da mesma função (a pessoa afastada e a pessoa que o substituirá). 

Além disso, o meio utilizado para garantir a subsistência do agente afastado não é 
o menos oneroso, pois este agente possui uma profissão da qual havia se afastado volun
tariamente para exercer a função de confiança da qual foi afastado compulsoriamente 
e para ela pode retornar com o afastamento. Além disso, a Administração será onerada 
duplamente com o pagamento para dois agentes pela mesma função, sendo que apenas 
um deles a exercerá. Em terceiro lugar, meio menos oneroso é o depósito da remuneração 
à disposição da Justiça até decisão final. 

Em terceiro lugar, a medida não é razoável, pois não há razoabilidade entre o ganho 
almejado (preservação do princípio da presunção da inocência, embora a decisão que de
termine o afastamento deva ser necessariamente fundamentada) e o prejuízo aos demais 
princípios constitucionais (isonomia, proporcionalidade, moralidade) e ao próprio erário. 

Além disso, a manutenção da remuneração em tais casos viola não só o princípio 
da proporcionalidade/razoabilidade, como também o princípio da isonomia, por força do 
qual os iguais devem ser tratados igualmente e os desiguais, desigualmente. 

A natureza, a forma de provimento e de exoneração, os requisitos para o exercício 
da função, a forma de substituição e as peculiaridades de que se revestem as diferen
tes funções devem levar o operador do Direito, em uma interpretação de acordo com a 
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Constituição e que torne efetivos os direitos fundamentais, a aplicar a norma de forma 
desigual para os desiguais. 

Assim, o servidor de carreira, que tem a função pública como profissão e durante 
o período de afastamento não poderá prover seu sustento de outra forma, deve perceber 
sua remuneração, mesmo porque a forma de provimento de sua função se dá de modo 
mais lento, o que implica que, via de regra, não haja nomeação de outro agente. Além 
disso, ao ingressar no serviço público, espera estabilidade. 

Já aquele que exerce função gratificada, comissionada, temporária ou mandato ele
tivo, não tem a função pública como profissão (pelo menos não esta da qual foi afastado 
compulsoriamente), tem ciência que a função é transitória: e seu afastamento implicará 
geralmente na nomeação de outra pessoa para sua função. 

Assim, são casos diferentes que merecem ser tratados de modo diferente, para dar 
efetivo cumprimento ao princípio constitucional da isonomia. 

Por fim, em nome da moralidade administrativa, o agente que exerce uma função 
pública comissionada não pode merecer como prêmio a remuneração, ainda que o afasta
mento se faça com base em juízo de verossimilhança. Afastado o agente, ele poderá voltar 
a exercer a atividade que exercia antes do exercício dessa função provisória. Além disso, 
continuará a perceber a remuneração pela função da qual foi afastado compulsoriamente, 
após prova bastante de ato de improbidade administrativa. 

Isso fere a moralidade e gera descrédito no Estado e na Justiça. 
Deve-se também observar que a devolução da remuneração percebida não é uma 

das sanções previstas no artigo 12. Assim, em caso de condenação definitiva que confir
me a antecipação de tutela, em princípio, não será possível cobrar a remuneração recebi
da ao longo do processo. Ainda que seja possível, a cobrança não terá sucesso garantido 
e ainda que haja sucesso, isso e dará após lento processo. 

Por outro lado, como forma de não causar prejuízos à parte ré, caso o pedido ve
nha ser julgado improcedente, pode-se determinar que, nos casos em que o afastamento 
implicar em perda da remuneração, esta seja depositada à disposição da Justiça. Assim, 
em caso de improcedência, o réu indevidamente afastado receberá sua remuneração de 
forma mais rápida. 

Assim, nas seis situações expostas, podemos dizer que quando o agente afas
tado antes do trânsito em julgado percebe remuneração por exercício de mandato 
eletivo (situação 1) ou rem neração por exercício de função pública relacionada 
exclusivamente ao exercício de função comissionada ou gratificada (situação 3), ou 
remuneração por serviço te porário (situação 6) não deve continuar a perceber sua 
remuneração. 

Quando o agente perceber remuneração por exercício de emprego ou cargo público 
não relacionada ao exercício de função comissionada ou gratificada ou temporária (situa
ção 2), deve ser afastado sem prejuízo de sua remuneração. 

Quando o agente perceber remuneração por exercício de função pública, com par
cela relacionada ao exercício de função comissionada ou gratificada e parcela não rela-
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cionada (situação 4), o afastamento não deve implicar em prejuízo da remuneração não 
relacionada (ainda que seja afastado desta função também; pode ser que só seja neces
sário, a depender da circunstância, o afastamento da função comissionada, não havendo 
perigo para a instrução ou para a probidade que exerça a função de 'carreira') e prejuízo 
da remuneração relacionada à função gratificada. 

Quando o agente perceber remuneração por exercício de função pública relaciona
da apenas ao exercício de função comissionada ou gratificada em substituição ao exercí
cio de função não relacionada (situação 5), o afastamento deve implicar em prejuízo da 
percepção comissionada, retornando o agente a receber a remuneração pela função não 
comissionada da qual havia se afastado voluntariamente (função de carreira - ainda que 
seja desta função também afastado). 

4. Conclusão 

Ante todo o exposto, para que se dê interpretação constitucional ao artigo 20 da Lei 
8.429, deve -se entender que: 

a) é possível o afastamento antes do trânsito em julgado do cargo, emprego ou 
função pública por prática de ato de improbidade administrativa, seja como 
forma de antecipação de tutela, seja como forma de garantir a instrução 
processual; 

b) seja qual for a causa do afastamento antes do trânsito em julgado do cargo, 
emprego ou função pública por prática de ato de improbidade administrativa, o 
afastamento deve implicar em prejuízo na percepção da remuneração quando 
se tratar de mandato eletivo e da remuneração percebida pelo exercício de fun
ção gratificada ou comissionada ou temporária. 

Para se evitar interpretações em desacordo com a Constituição, sugere-se a seguinte 
redação ao dispositivo: 

''Art. 20. A perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença conde
natória. 

Parágrafo 1 º A autoridade judicial ou administrativa competente po
derá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, como forma de antecipação de tutela ou quando a 
medida se fizer necessária à instrução processual; 

Parágrafo 2º O afastamento a que se refere o parágrafo 1 º se dará sem 
prejuízo da remuneração, salvo quando se tratar de remuneração recebida 
em razão de mandato eletivo, função gratificada ou de confiança e serviço 
temporário (artigo 37, IX da Constituição) ." 
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Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica 

Lúis dias Fernandes 

Societas dellinquere non potest: a pessoa coletiva não pode delinqüir. Este o 

adágio latino, que, por séculos, vem desafiando o direito. Entretanto, pensamos 

diferente: societas dellinquere potest. Sim a pessoa jurídica pode delinqüir. 

1. A Responsabilidade Penal no Direito Estrangeiro 

1.1. Inglaterra 

o direito anglo-saxão, no princípio, influenciado pela doutrina da ficção, recusava 

a responsabilidade criminal das pessoas sociais. É famosa a decisão de 1701 na qual L ORD 

HOLT afirmou que a corporação não é responsável, mas seus membros sim. No entanto, com 

o advento da Revolução Industrial, os entes coletivos passaram a protagonizar um gran

de número de crimes, de maneira que a Jurisprudência de então começou a modificar 

seu posicionamento, mormente através do SUMARY]URISDICTION ACT de 1879, quando se 

superou a exigência da presença pessoal do acusado para se fazer representar em juízo. 

A primeira decisão sucedeu no caso REG. v. BIRMINGHAM and GLOUCESTER RAILWAY 

Co., em 1840, em que uma companhia férrea foi condenada por haver desobedecido à 

ordem judicial de demolição de uma ponte construída sobre uma rua, considerada cau

sadora de danos (nuisance).1 Depois, em 1948, o CRIMINAL]USTICE ACT estabeleceu a pos

sibilidade de conversão das penas privativas de liberdade em penas pecuniárias.2 Atual

mente, as pessoas coletivas são punidas por infrações leves (misdemeanours) e mais graves 

(jelonies), excetuados os fatos, que por sua natureza, não possam ser por ela cometidos. As 

penas cominadas são pecuniárias, dissolução, apreensão e limitação de atividades. 

1.2. Estados Unidos 

LEIGH, Leonard H .. The criminalliability of corporations. In: La reponsabilitâ penale delle persone giuridiche in 
diritto comunitario. Milano: Giuffre, 1981, pág.377. 

2 BRICOLA, Franco. Il costo Del principio Societas deliquere non potest nell'attuale dimensione del fenomeno 
societario. Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, ano XIII, pág.969, 1970. 
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o norte-americano, a exemplo dos outros países do COMMON LAW (CANADÁ, Aus

TRÁLIA, ESCÓCIA etc), contempla, de forma mais ampla do que no inglês, a responsabilida
de penal das pessoas morais. 

Lá as infrações culposas cometidas por um empregado no exercício de suas funções 

podem ser imputadas às empresas ainda que estas não tenham obtido proveito com o 

fato. Demais, estas são também responsáveis na hipótese de o empregado de nível médio 

haver agido com dolo. 

Tudo começou em 1 Q de dezembro de 1882 com a promulgação do CÓDIGO PENAL 

DE NOVA YORK, cujo art. 13 dispunha que em todos os casos em que uma corporação for 
condenada por uma ofensa que tenha sido cometida por uma pessoa natural, em que 

esta seja condenada a prisão, ou também por crime, esta corporação é punível com uma 
multa de não mais de 5 mil dólares.3 

Por sua vez, o CÓDIGO CRIMINAL FEDERAL de 1988, nos parágrafos 1962 e 1963 esti

pula penas de multas aos entes coletivos que, ao lado dos individuais, participem direta 

ou indiretamente de atividades econômicas consideradas lesivas ao patrimônio público 

ou associadas ao crime organizado. As penas aplicáveis são de multa e de inabilitações. 

1.3. Portugal 

o artigo 11 do novo CÓDIGO PENAL PORTUGUÊS, de 15.03.95, delega à legislação extrava

gante a possibilidade de responsabilização da pessoa jurídica, ao dizer que, salvo disposição em 

contrário, apenas as pessoas singulares são passíveis de responsabilização criminal. 

Contudo, o DECRETO-LEI n° 28/84 disciplina a matéria estatuindo três penas princi

pais e onze acessórias para o caso. Doutra banda, a jurisprudência, acompanhando a mu

dança legislativa, admite plenamente a responsabilidade criminal das pessoas jurídicas, 

apenas a condicionando à necessidade de prévia cominação legal. A doutrina, de certa 

forma, faz coro com os tribunais. 

1.4. França 

A LEI francesa admite expressa e amplamente a responsabilização penal da pessoa 

jurídica, excluindo-a tão-somente no que tange às infrações perpetradas por coletivida

des territoriais (comunas, departamentos, regiões quando desempenhantes de funções 
próprias do PODER PÚBLICO) e o próprio ESTADO. O direito civil francês, e~campando a 
tese de que a pessoa social possui existência e vontade distintas das dos seus instituido

res4, alastra este posicionamento para o direito penal, de tal modo que o próprio código 

processual teve de incorporar modificações a fim de se adaptar ao penal. Duas são as 

3 SALDANA, Q lIintiliano. Capacidad criminal de lãs personas sociales. Madrid: Editorial Rells, 1927, pág.117. 
4 DELMAS-MARTY, Mireille. Droi! penal des affaires. Paris: PUF, 1990, t. l. 

1352 I 



Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica 

condições para a responsabilização da pessoa jurídica: a infração há de ser praticada por 

um órgão ou .representante da pessoa moral por sua conta e interesse.5 

1.5. Alemanha 

Contrariando inicial tendência adotada, o direito alemão não mais concebe a res

ponsabilização penal da pessoa jurídica, pelo que a elas somente se pode impor sanções de 

índole administrativa. Para o direito tedesco a inexistência de reprovação ético-social de 

uma coletividade impede a aplicação de sanções penais às empresas, às quais se aplicam 

apenas as medidas preventivas. 

1.6. Itália 

Na ITÁLIA, onde o princípio da responsabilidade individual é previsto no artigo 2?, I, 
da própria CONSTITUIÇÃO, a doutrina e a jurisprudência não admitem a responsabilização 

criminal da pessoa jurídica, mas tão-somente a possibilidade de se responsabilizá-la civil e 

subsidiariamente pelas penas pecuniárias suportadas pelos seus empregados ou diretores. 

1.7. Espanha 

o direito espanhol, id est, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, também não 

acolhe a responsabilização penal da pessoa jurídica. O máximo de penalização do ente 

moral acontece com a imposição de medidas acessórias de segurança (suspensão de fun

cionamento, dissolução e privação de direitos e privilégios) às empresas, quando estas 

eventualmente auxiliem e disponibilizem os meios para a prática de um delito por uma 

pessoa física. 6 

2. A Responsabilidade Penal no Direito Constitucional 
Brasileiro 

Principiemos então nossa análise pelo texto maior, fonte máxima de nosso direito. 

Dispõe o art.1?3, § 5º, que a lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos diri

gentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições 

compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financei

ra e contra a economia popular. 

5 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica, RT, Sp, 1998, pág.57. 
6 SOUSA, João Castro e. As pessoas colectivas em face do direito criminal e do chamado direito de mera ordenação 

social. Coimbra: Biblioteca Jurídica Coimbra, 1985, pág.44. 

1353 I 



Lúis dias Fernandes 

o dispositivo enfocado admite expressamente a responsabilização criminal do ente 
virtual. 7 Realmente, por várias razões. Primo, não quisesse assim fazer, não teria explici
tamente consignado a correlata responsabilização deste independentemente da dos seus 
dirigentes. Com efeito, até então inexistia no nosso ordenamento, inclusive, no Magno, 
disposição semelhante, do que exsurge clara a intentio legislatoris neste sentido. 

A apenação meramente civil da pessoa jurídica separadamente da punição dos seus 
sócios desde há muito já existe no nosso direito. Não havia sentido para o texto falar 
novamente de tema já constante de nossos anais jurídicos. Se assim preconizou é porque 
falou de outra coisa: da responsabilidade criminal. E o fez explicitamente. Abordou-se 
legislativamente questão nova, nunca antes sistematizada. E não adianta ponderar que a 
expressão sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza retira do ente coletivo 
a aptidão para ser sujeito ativo de delito. 

Vere, a toda obviedade, uma pessoa coletiva não pode ser algemada, privada de uma 
liberdade individual, que não possui. Entretanto, isto não lhe solapa o caráter de ente dotado 
de vontade própria distinta da dos seus sócios. Sim, a partir do seu legal nascimento, surge 
uma nova entidade, sujeita de direitos e obrigações, principalmente detentora de singular 
interesse societário, que lhe confere vida e existência diversa da dos seus instituidores. 

De feito, enquanto pessoa, tem interesse, possui vontade. É, todavia, um ser dife
renciado, de acordo com o que há de ser responsabilizado conforme suas peculiaridades. 
Esta diferença existencial, contudo, porque possuidora a empresa de vontade distinta da 
de seus instituidores, não a toma indene à responsabilização penal. O louco, inimputável, 
eg., também é pessoa peculiarmente diversa da dos demais imputáveis, em face do que 
recebe tratamento penal con entâneo com os seus característicos. 

Não é punido com pena privativa de liberdade. Não é algemado, mas nem por isso 
passa despercebido pelo estatuto penal. Impõe-se-Ihe medida de segurança, providência 
compatível com seu ser. O ente social, também, é pessoa diferenciada, pelo que, a exem
plo do insano, deve, evidentemente, receber tratamento adequado à sua especificidade: 
merecerá apenação compatível com sua natureza. Em suma, a autonomia da vontade 
social impede que o ente colelivo permaneça fora do espectro criminal. 

Ademais, conquanto estrutural do quadro sancionatório penal, a pena privativa 
de liberdade não é a única aplicável aos transgressores do texto penal. Há, outrossim, as 
punições de restrição de direito, multa, prestação de serviços à comunidade e pena pecu
niária largamente cominadas e impostas aos infratores, lapidarmente ajustáveis aos entes 
sociais quando criminosamente agentes (art.21, I a III, da Lei nQ 9.605/98). 

De conseguinte, esta vontade mal-dirigida, afrontadora dos mais relevantes bens 
jurídicos, há de ser concretamente considerada para os efeitos penais. Assim, se uma 
empresa fabricante de automóveis, objetivando aumentar sua margem de lucro, importa 
ou adquire certas peças, pneu, v.g., mais baratos e de reprovada qualidade, e os incorpora 

7 Cf. Edmar Oliveira Andrade Filho a Constituição federal prevê, no § 5º do art. I 73, que a lei pode vir a 
considerar a pessoa jurídica como sujeito ativo de crime. (In Direito Pena! Tributário - Crimes contra a ordem 
tributária. Atlas, Sp, 1995, pág.66) . 
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aos seus veículos, eventuais e futuros acidentes que venham a ocorrer em razão disto de
verão ser imputados a esta, quando menos a título de dolo eventual, tendo em vista sua 
criminosa voracidade lucrativa. 

Os dirigentes deverão ser igualmente responsabilizados em co-autoria criminosa, na 
qualidade de materiais executores do delito coletivo. Isto porque o lucro visado pela em
presa foi o fator impulsionador de sua atuação. E não se diga, para se infirmar o proposto, 
que os sócios também lucram. Sim, eles também lucram, mas o seu ganho é diverso do 
da empresa que tem o seu próprio, destinado a sustentá-la na sua existência e persecução 
dos seus objetivos. Basta considerar que a pessoa física, por ter renda própria, declara l.R. 
diverso do apresentado pelos seus sócios. 

Com efeito, este desiderato coletivo mal-direcionado para o lucro, de que se benefi
cia destacadamente a empresa, não pode ficar impune, porquanto cometido fato típico e 
antijurídico, criminalmente merecedor da devida sanção. E por que não, neste particular, 
responsabilizar-se a autônoma pessoa jurídica? Por que não lhe aplicar a pena compatível 
com sua natureza? Por que não punir esta independente vontade criminosa, de que é 
primordial beneficiária? 

Aliás, segundo pertinente colocação de KLAUS T IEDEMANN os agrupamentos criam um 

ambiente, um clima que facili ta e incita os autores físicos (ou materiais) a cometerem delitos em bene

fício dos agrupamentos. Daí a idéia de não sancionar somente a estes autores materiais (que podem ser 

mudados ou substituídos) mas também, e sobretudo, a própria empresa.B 

Exemplo típico do pensamento acima exposto tivemos na época do PLANO CRUZADO, em 
fevereiro de 1996, oportunidade em que inúmeros gerentes de uma rede de supermercados 
praticaram aumento de preços sem qualquer ordem formal da empresa. Ainda que somente a 
empresa se beneficiasse do delito, apenas os autores imediatos, os gerentes, foram penalmente 
responsabilizados, ficando aquela completamente impune no episódio. 

Em ressunta, o nó górdio da questão para nós é: há um interesse que criminosamen
te se satisfez, favorecendo-se alguém? Sim, o societário. Há como individualizá-lo? Sim. 
Esta vontade executada há de ficar impune? Não, porque o beneficiário deve pagar penal
mente pelo que injustamente praticou, assim se privilegiando. Não se pode, pois, deixar 
de fora o ente social, de imputar-lhe uma responsabilização penal além da simplesmente 
civil. Há de ser apenado nas duas esferas. Numa porque lesou bem relevante penalmente 
protegido: o patrimônio, a integridade física alheios etc; noutra, porque causou prejuízo 
a outrem (art. 186 do CC). 

Outrossim, temos também o disposto no art.225 , § 3º, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

que preceitua que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da obri

gação de reparar os danos causados. Aqui, inicialmente, podemos tecer iguais comentários aos 
exordialmente expostos relativamente ao art.1?3, § 5º , CF. 

8 TIEDMANN, Klaus. Responsabilidad penal de personas jurídicas y empresas en el derecho comparado. Revista 
Brasileira de Ciências Criminais, 11 , julho-setembro/95, pág.22. 
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Alguns autores, defensores da tese da não-responsabilização criminal da pessoa jurí
dica, a fim de sufragá-la com o teor deste artigo, sustentam que o termo ou tem a função 
jurídica-vernacular de atribu ir apartada e consectariamente as sanções penais e admi

nistrativas às pessoas físicas e jurídicas, id est, às primeiras as reprimendas criminais e às 
últimas as administrativas. Pensamos, no entanto, de modo adverso. 

Fosse simplesmente adversativo o ideário da expressão pessoas físicas ou jurídicas, 
como querem alguns, o legislador maior teria incorrido em absurda atecnia legiferante, 

porquanto já prevista na legislação a responsabilidade administrativa das pessoas jurídi

cas quando da causação de danos a outrem. O texto seria, inapropriadamente, rebarba
tivo. Pior, seria reverberante em local impróprio: na Constituição Federal, repositório de 

preceitos gerais e indicativos. Não se concebe uma Lei Maior pleonástica. Este não é o 

seu papel; no seu seio não se alberga tamanha erronia legislativa. 
Não. O propósito do ou é conjuntivo, aditivo, significando que tanto as pessoas 

físicas quanto as jurídicas estão sujeitas às sanções quer criminais, quer administrativas, 

além das civis de reparação dos danos ocasionados. O texto quis, isto sim, inovar. Trouxe, 
portanto, temário novo: a responsabilização criminal das pessoas jurídicas que produzam 

danos ao meio ambiente. Tanto isto é verdade, que o art.3º e parágrafo único da LEI AM

BIENTAL estabeleceu que: 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, 
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infra
ção seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou 
de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

Parágrafo Único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui 
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. 

E o art.21 desta LEI, dando efetividade e concreção a esta previsão, diz serem apli

cáveis isolada, cúmulativa o alternativamente às pessoas jurídicas as penas de multa, 

restritiva de direitos e prestação de serviços à comunidade. 

3. A questão nos nossos Tribunais 

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO tem admitido a responsabilização 
penal da pessoa jurídica, nos casos de crimes contra a economia popular, as ordens econô
mica e financeira (artigo 173, § 5°, CF) e o meio ambiente (artigo 225, § 3º, CF e artigo 
3º da LEI n° 9.605/98) - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 774-72.2010.826.0004, RELATOR 

PÉRICLES PIZA, 06.06.2011. Outrossim, APELAÇÃO nº 993.04.001304-6, RELATOR ANTÔNIO 
LUIZ PIRES NETO, 17.05.2010) . 

O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA também a tem acolhido tão-somente em crimes 
ambientais, dês que imputada simultaneamente a pessoa física (sóciO, diretor, presi
dente ou o representante legal), que atua em seu nome e benefício, uma vez que não se 
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pode compreender a responsabilização do ente moral dissociada da atuação duma pessoa física, que 

age com elemento subjetivo próprio (HC n° 93.867 - GO, 08.04.08, REL. MIN. FELIX FISCHER) . 
(Igualmente: REsp nO 564960/SC, 5ª T, REL. MIN. GILSON DIPP, DJ 13.06.05; RHC 24055/ 
RECURSO ORDINÁRIO em HC nº 2008/0152419-3, 19.04.2010, RELA. MIN. LAURITA VAZ, 
REsp Nº 847.476-Sc - 2006/0089145-1 -, REL. MIN. PAULO GALLOTTI, 08.04.2008, REsp Nº 
989.089 - 2007/0231035-7, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, 18.08.09). 

Por fim, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em recente voto lavrado pelo MINISTRO RE
LATOR RICARDO LEWANDOWSKI, pontuou que a questão vestibular suscitada pelo Parquet, interes

santemente, reflete a perplexidade de nosso sistema penal, que ainda não está plenamente aparelhado 

para reconhecer a responsabilidade penal de pessoa jurídica. Com efeito, conquanto tenha o art.225, § 

3°, da Constituição Federal, feito expressa menção à responsabilidade penal das pessoas jurídicas, ine

xistem instrumentos legislativos, estudos doutrinários ou precedentes jurisprudenciais, aptos a coloca-la 

em prática, sobretudo de modo consentâneo com as garantias do processo penal. Apenas para exemplifi

car, menciono que o art.59 do Código Penal, inserido em sua Parte Geral, enuncia como primeiro dado 

a ser considerado na dosimetria da pena a 'culpabilidade' do agente, elemento de natureza inequivoca

mente subjetiva, inaplicável à pessoa jurídica. (HC nº 92.921,4 - BAlllA, 19.08.08). 

4. A culpa civil X o dolo e a culpa criminal 

Mas, ainda assim, objetar-se-ia com a problemática do dolo. Sim, a pessoa jurídica 
não poderia cometer crimes porque incompatível com sua conduta o elemento subjetivo, 
somente suscetível de aplicação aos seus dirigentes. Ora, por outro lado, nada impede, 
segundo os que advogam esta tese9, que a pessoa jurídica responda civilmente por culpa, 
quando ocasione prejuízo a outrem. Aí sim é que não entendemos esta teoria. 

Realmente. Quer dizer que a pessoa jurídica, quando atua com culpa civil, age por 
conta própria, mas quando age com dolo criminal, quem comete, na verdade, são os seus 
sócios, pessoas físicas. Vere, num e noutro caso, realística e materialmente falando, quem 
praticam as condutas são as pessoas físicas, os gestores da empresa. Então, porque distin
guir que no caso de dolo o praticante é o ente físico e na hipótese de culpa o cometedor 
é o ente fictício? Não há sentido em se fazer tal diferenciação. 

Sim, a culpa também pressupõe um ato de vontade. Diz o artigo 186 da LEI CIVIL 
que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar 
direito, ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Assim, responsabilizar por culpa a conduta da pessoa jurídica é admitir a prática por ela 
de ação ou omissão voluntária lesiva ao direito de outrem: em suma, a capacidade para 
o cometimento de um ato ilícito. 

Ou se admite que em ambos os casos quem age é a pessoa física, representante da 
jurídica, ou se concebe que quem o faz é a pessoa jurídica, e desta forma tanto uma como 

9 Cf. Rui Stoco in Leis Penais Especiais e sua Interpretação Jurisprudencial, Sp, 1997, Vol2, pág. 2.085; Manoel Pe
dro Pimentel in Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Sp, 1987, págs.171/172 e Antônio Cláudio Mariz 
de Oliveira in Revista Brasileira de Ciências Criminais, RT, Sp, ano 3, nº lI, julho-secembro/95, págs.97/98. 
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outra se encontram no mesmo patamar de imputação: civil e criminal. Por que sofismar? 
Isto sem falar que civilmente também se concebe a conduta dolosa do ente incorpóreo. E 
a idiossincrasia deste deturpado pensamento aparece mais agigantada, ao verificarmos as 
conseqüências jurídicas de um e outro ato. 

Sim. Se por simples conduta culposa lesiva a outrem a pessoa jurídica responde com 
seu patrimônio, por qual motivo não deveria ser responsabilizada quando imbuída de 
dolo, circunstância em que mais evidenciada a sua culpabilidade? É, no mínimo, rema
tado absurdo -deixa-la impune nestas condições. Destarte, ou sincera e cientificamente 
consideramos que a pessoa jurídica possa cometer crimes, ou então, se não, com a mesma 
seriedade, admitamos que ela também não pode cometer ato culposo. 

Mas o raciocínio não pára por aqui. Ainda que fechássemos os olhos para essa ine
xorável verdade, restaria também para a pessoa jurídica a possibilidade de sua responsabi
lização criminal por delito culposo, já que civilmente admitida a sua capacidade também 
culposa. In fine, ou levamos a sério a idéia da ficção doutrinária e jurisprudencialmente 
construída e responsabilizamos a pessoa jurídica por culpa e dolo criminal e culpa civil, ou 
consideramos surreal este pensamento e não a responsabilizamos civil e criminalmente. 

5. Requisitos para a Responsabilização 

De tudo quanto expendido acima, ressumbram, como condições para a responsabi
lização penal da pessoa jurídica, as seguintes: 1. a infração há de ser praticada no interesse 
e em prol da pessoa coletiva (daí se excluindo logicamente os atos cometidos em favor 
exclusivo do agente individual- sócio, gerente, mandatário, funcionário etc); 2. a anti
juridicidade deve ser perpetrada por alguém, com poder executório conferido pela pessoa pessoa 
moral (o sistema americano fala do executivo de nível médio); 3. o cometimento delituoso 
deve contar com o auxílio do poderio do ente social (o ilícito penal moderno resulta mais de 
processos decisórios complexos do 'que propriamente de um desiderato individual). 

6. Finalidade da Pena Criminal 

A derradeira objeção que se ergue contra a responsabilização penal da pessoa 
jurídica diz com os fins da pena. Os perfilhadores desta teoria anotam que uma das 
razões da pena é incutir no infrator o sentimento de intimidação. Pois bem, como 
pretender que um ente inanimado pense e reflita? Ora, basta tocar no seu patrimô
nio. É suficiente mexer no seu órgão mais sensível: o bolso. Esta a forma mais eficaz 
de catequizar um sentimento antijurídico. 

A pessoa coletiva tem vontade própria, muitas vezes diversa da de alguns de seus 
membros (hipótese em que a deliberação não é unânime), daí sua individualidade. Se 
uma empresa vier a sofrer uma grave punição por algum ato criminoso que pratique, ob
viamente, da próxima vez, refletirá duas vezes antes de reincidir. A deliberação coarctada 
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não será facilmente reimplementada. O interesse social afetado pela punição ver-se-á for
çado a repensar sua atuação. 10 

7. Conclusões 

A moderna tendência jurídica mundial inclina-se insofismavelmente no sentido de 
considerar-se a responsabilidade penal da pessoa jurídica. No)0.J CONGRESSO INTERNACIO

NAL DE DIREITO PENAL, realizado em setembro de 1994 no RIo DE JANEIRO, a comunidade 
jurídica internacional aprovou, por ampla maioria de votos, as seguintes recomendações: 

* RESPONSABILlDADE CRIMINAL DAS EMPRESAS PELOS DELlTOS CONTRA O MEIO AMBIENTE: 

1. A conduta que suscita a imposição de sanções penais pode proceder de entidades 
jurídicas e públicas, bem como de pessoas físicas; 

2. 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 
adaptadas às entidades jurídicas e públicas; 

3. Onde uma entidade jurídica privada ou uma entidade pública particiPar de uma ati
vidade que implique sério risco de dano ao meio ambiente, cumpre solicitar às autori
dades responsáveis pela gerência e direção de tais entidades que exerçam a responsa
bilidade de supervisão de modo a evitar a ocorrência do dano, devendo ser as mesmas 
criminalmente responsabilizadas na hipótese de que sério dano venha a resultar em 
conseqüência de sua falta de cumprimento adequado de tal responsabilidade; 

4. Não obstante a exigência usual de responsabilidade pessoal por infrações delituosas, 
a persecução de entidades jurídicas privadas por delitos contra o meio ambiente deve 
ser possível, ainda que a responsabilidade pelo crime de que se trate não possa ser 
diretamente imputada a um elemento humano dessa entidade; 

5. Onde uma entidade jurídica for responsável por sério dano ao meio ambiente, de
veria ser possível a persecução dessa entidade por crimes contra o meio ambiente, 
mesmo que o dano causado resulte de um ato individual ou de omissão, ou ainda 
de atos cumulativos e/ou omissões cometidos ao longo do tempo; 6. A imposição 
de sanções penais contra entidades jurídicas privadas não deve exonerar de culpa 
os elementos humanos dessas entidades envolvidos na perpetração de delitos con
tra o meio ambiente. 

10 A pessoa coletiva é perfeitamente capaz de vontade, porquanto nasce e vive do encontro das vontades indi
viduais dos seus membros. A vontade coletiva que a anima não é um mito e caracteriza-se, e~ :cada etapa 
importante de sua vida, pela reunião, pela deliberação e pelo voto da assembléia geral dos seus membros ou 
dos seus Conselhos (le Administração, de Gerência ou de Direção. Essa vontade coletiva é capaz de cómeter 
crimes tanto quanto a vontade individual. Cf. MERLE, Roger; VITU André. Traité de droit criminel- problemes 
généTOux de la science criminelle: droit penal général, Paris: C ujas, 1988, pág.778/9. 
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Relativamente às entidades públicas as recomendações também foram enfáticas: 
9. onde for possível, nos termos da lei básica de um país, responsabilizar as entidades públicas 
por delitos penais cometidos no curso do desempenho de funções públicas ou em outras circuns
tâncias, deveria ser possível a persecução dessas autoridades públicas por crimes contra o meio 
ambiente, ainda que a responsabilidade pelo delito não possa ser diretamente imputada a um 
elemento humano dessa entidade. 11 

No nosso país, conquanto ainda não disponhamos de uma construção legal no cor
po do CÓDIGO PENAL, já demos, com a CONSTITUIÇÃO FEDERAL e a LEI AMBIENTAL, um 
ponderável passo na edificação normativa do instituto. Não obstante, necessitamos de 
uma sistematização específica do assunto na nossa lei eminentemente penal, a fim de 
consolidarmos juridicamente a irrefreável tendência agora paralelamente iniciada, nota
damente, expandindo-a para as demais espécies delituosas. 
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Justificativa 

A sustentabilidade "propõe-se a ser um meio de configurar a civilização e atividade 
humanas, de tal forma que a sociedade, os seus membros e as suas economias possam 
preencher as suas necessidades e expressar o seu maior potencial no presente, e ao mes
mo tempo preservar a biodiversidade e os ecossistemas naturais, planejando e agindo de 
forma a atingir pró-eficiência na manutenção indefinida desses ideais" I. A gestão susten
tável é um processo que demanda, basicamente, aumento dos conhecimentos por meio 
do ensino e formação profissional com mecanismos educativos inovadores, partilha de 
experiências, trabalho multidisciplinar e participação dos órgãos e instituições públicas, 
ao lado da sociedade, envolvidas em parcerias e redes. Sendo uma responsabilidade par
tilhada, necessária a cooperação entre diferentes níveis, organizações e interesses, razão 
pela qual o Ministério Público é chamado a contribuir com os instrumentos que possui, 
na tentativa de concretizar, de fato, uma ação ambiental em prol da sustentabilidade. 
Neste texto, se pretende abordar algumas formas de atuação do Ministério Público brasi
leiro que podem se traduzir em efetiva contribuição com o desenvolvimento sustentável. 
Especificamente, será proposto modos de atuar relativos à escolha das medidas/penas a 
serem aplicadas e o destino dos valores (dinheiro e bens) auferidos em sede de transação 
penal, nas infrações praticadas contra o meio ambiente, que consubstanciariam uma efe
tiva contribuição para com os princípios e práticas d,a sustentabilidade. 

* 
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Introdução 

Iniciado o século XXI, mais alarmantes se tornaram questões de amplitude mundial 
como a crescente urbanização dos territórios, alterações climáticas, escassez de água e de 
comida, degradação do ambiente, modos nocivos de exploração econômica das rique
zas, pobreza e exclusão social. Tais problemas, que já não são tão recentes, necessitam 
sempre de novas reflexões, novos olhares em direção ao que queremos para nós mesmos 
e para a geração que virá. 

A questão da sustentabilidade ou do desenvolvimento sustentável tornou-se ma
téria de grande e permanente interesse e discussão por parte dos especialistas e demais 
pessoas, bem como dos representantes de órgãos públicos e privados que possuem algum 
compromisso com o futuro do planeta. No período de 28 de maio a 0.6 de junho de 20.12 
será realizada, no Rio de Janeiro, Brasil, a Conferência da ONU sobre o Desenvolvimento 
Sustentável, a Rio + 20.2, qúe abordará temas como o financiamento da adaptação às mu
danças climáticas e alterna ti as à "economia verde". Lá se encontrarão estudiosos, espe
cialistas e representantes de todos os setores da sociedade para realizarem um "balanço" 
dos últimos acontecimentos que nortearam os 20(vinte) anos transcorridos, desde a "Rio 
92"( Cúpula da Terra ou ECO 92). Espera-se, também, que, naquele espaço de diálogo, 
sejam tomadas decisões mais efetivas sobre a questão do desenvolvimento sustentável. 

Com efeito, novas diretrizes precisam ser discutidas para readequar os rumos das 
ações dos atores políticos(do Estado, da sociedade e do mercado), com vistas a efetivar 
políticas públicas garantidoras de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, levan
do em conta não apenas os a pectos econômicos, mas, principalmente, as circunstâncias 
sociais. 

(oo.)as autoridades deverão reforçar o bem-estar da população e promover 
a igualdade e integração social assegurando-se de que os serviços e equipa
mentos básicos, o ensino e a formação, a assistência médica, a habitação e 
o emprego estão disponíveis para todos. Para resistir às tendências recentes 
que consistem em ignorar os riscos ambientais e sociais dando prioridade à 
acumulação de riqueza material é necessário transformar os valores subja
centes à sociedade, bem como a base dos sistemas econômicos.3 

2 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS) está sendo organizada em confor
midade com Resolução da Assembleia Geral 64/236 ( AIRES/64/236 ). A Conferência terá lugar no Brasil em junho 
4-062012 para marcar o 20 Q aniversário da 1992 Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desen
volvimento (UNCED) , no Rio de Janeiro, eo 10 Q aniversário da Cimeira Mundial de 2002 sobre o Desenvolvimento 
Sustentável (WSSD) em Joanesburgo. Prevê-se como uma conferência ao mais alto nível possível, incluindo chefes 
de Estado e de Governo ou outros representantes. A Conferência irá resultar em um documento com foco político. 
Infonnaçães obtidas no site http://www.uncsd2012.org/ri020/.Acessoem09.09.2011 

3 Relatório das Cidades Européias Sustentáveis. Bruxelas, março de 1996. Disponível em http://ec.europa.eu/ 
environment/urban/pdf/rport-pt.pdf. Acesso em 09.09.2011 
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Para alcançar a sustentabilidade é necessário refletir sobre as políticas publicas e os 
demais mecanismos existentes, bem como definir um conjunto de princípios que estrutu
rem uma ação sólida em termos ambientais. A busca de estratégias eficazes e a realização 
de planejamento criterioso são palavras de ordem nesta questão. 

Todos estão sendo convidados para atuar, urgentemente, sobre o complexo tema da 
sustentabilidade, apresentando contribuições que possam ser utilizadas de forma local ou 
global. E o Ministério Público brasileiro não pode manter-se fora dessa discussão e nem 
se omitir no dever de encontrar meios de colaborar com a questão. Em razão disso, mes
mo as propostas simples ou de reduzido alcance devem ser consideradas formas válidas 
de colaboração na conquista deste desafio gigantesco, ou seja, construir um nível, pelo 
menos razoável, de sustentabilidade. É com este intuito que apresentamos as idéias que 
adiante serão esboçadas. 

1. Direito ao Ambiente Ecologicamente Equilibrado - Um Di .. 
reito Fundamental que Aspira à Sustentabilidade 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, preceitua, em seu art. 225, que "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 futuras gerações". Assim, o dever 
de defender e proteger o meio ambiente se constitui na providência essencial a embasar 
a sustentabilidade do planeta terra. O disposto nos incisos I a VII, do § 1 Q do art. 225, da 
citada Carta Magna, sem sombra de dúvidas, elenca as ações a serem observadas, por 
todos, na consecução daquele objetivo. 

A proteção ao meio ambiente deriva do princípio da dignidade da pessoa huma
na, consagrado pelo art. 1 Q, III da mesma Carta Republicana de 1988, como direito 
fundamental. Em razão deste status constitucional (ou seja, de direito fundamental), 
a legislação infraconstitucional se orienta no sentido de vedar as condutas lesivas e 
impor medidas punitivas àqueles que não respeitam ou não preservam as condições 
de sustentabilidade. 

O texto constitucional em comento, no art. 225, caput, ao preceituar que "todos 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado", assevera, ainda, que o meio 
ambiente é bem de uso comum do povo, sendo, também por este motivo, compreendido 
como direito fundamental. Além disso, a condição de direito fundamental decorre não 
somente do fato de o mesmo está previsto no texto da Constituição Federal, mas tam
bém por possuir eficácia plena, por meio de mecanismos de defesa processual e da própria 
legislação infra constitucional. 

Por conseguinte, o direito fundamental ao meio ambiente encontra-se estruturado 
como direito de defesa (direito a omissão!1imitação na atuação estatal) e também como 
direito à prestação positiva (nos casos em que o Estado age para melhorar o ambiente ou 
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para protegê-lo de agressões de outrem). Registra-s,e, ainda, o direito ao procedimento 
(quando o Estado garante a participação popular no licenciamento ambiental). 

A preocupação do Constituinte com a proteção ambiental fê-lo também inserir 
dispositivos que impõem limitações conceituais ao direito de propriedade, quando 
determina o dever desta em cumprir a função social e ambiental (art. 225, caput). 
A função social da propriedade rural é cumprida quando for observada a utilização 
adequada dos recursos nat rais disponíveis e a preservação do meio ambiente (art. 
186, II). E a função social da propriedade urbana, quando é obedecido o plano di
retor. Pode-se ver ainda, na Carta Magna, a inclusão da defesa do meio ambiente e 
a função social da propriedade como princípios da atividade econômica e financeira, 
em seu art. 170. 

2. A Natureza das M:edidas Aplicadas e o Destino dos Valores 
(Dinheiro e Bens) Auferidos em Sede de Transação Penal, 
nas Infrações Praticadas Contra o Meio Ambiente: 
Parâmetros que Devem Ser Observados em Prol da 
Sustentabilidade 

Como destacado, a proteção ao meio ambiente tem uma amplitude pautada na 
obrigatoriedade constitucional imposta pelo art. 225, caput. Entretanto, este dispositivo 
foi mais além quando impôs, no seu §3º, àqueles que praticassem condutas e atividades 
lesivas ao meio ambiente, a reparação do dano. 

§ 3º - 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 da
nos causados. 

Desta feita, aqui são pertinentes as orientações do princípio poluidor-pagador, o 
qual procura nortear as interpretações do direito ambiental no caminho da responsabili-
zação do infrator ou degradador. No ensinamento de Leite (2003, p. 35): ~ 

"Associ~do ao princípio do poluidor pagador está o princípio da reparação, 
significando q e, quem polui, paga e repara. Assim, em termos de ressar
cimento do d,ando ambiental, devem existir outros mecanismos que visem 
à responsabilização dos danos, pois quem degrada o ambiente tem de res
ponder e pagar por sua lesão ou ameaça. ( ... ) O princípio poluidor-pagador 
tem reflexos na economia ambiental, na ética ambiental, na administração 
pública ambiental e no direito ambiental, pois tenta imputar na economia 
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de mercado no poluidor custos ambientais e, com isso, visa combater a 
crise em suas origens ou na fonte." 

Observa-se, pois, que a responsabilização, no direito ambiental, segue três verten
tes: a civil, a administrativa e a penal. Sobre a tutela penal, Leite (2003, p.57), te.rmina 
por arrematar: 

A função da tutela penal é permitir, teoricamente, a ressocialização 
do infrator e a manutenção da paz social, através do exercício do jus 
puniendi. Na área ambiental, o intuito da tutela penal, ou seja, da con
duta típica antijurídica prevista em lei, tendo como objeto a proteção 
do meio ambiente em todas as suas formas, é inibir as ações humanas 
lesivas a este ou à proteção jurídica de interesse relevantes da socieda
de. (grifamos) 

Partindo das premissas acima expostas, defende-se que as medidas/penas aplicadas, 
em sede de transação penal, nas infrações praticadas contra o meio ambiente, somente 
assumem significado se for perseguido o propósito de educar o infrator e observada a 
correspondência com o bem jurídico tutelado (o meio ambiente). 

1.1. O caráter educativo das medidas/penas aplicadas ao infrator da 
. lei ambiental 

Um ponto fundamental na escolha das medidas/penas a serem aplicadas, nas in
frações ambientais, é o caráter educativo. Urge educar o infrator com a consciência da 
proteção ambiental e também para que não venha, novamente, a praticar delitos dessa 
natureza. Busca-se alcançar mudanças de atitudes nas práticas pessoais dos infratores, 
para que possam reexaminar seus valores e assumir um comportamento mais compatível 
com o desenvolvimento sustentável. 

Logo, a proposta de transação penal ofertada ao infrator (inclusive pessoa jurídica) 
consubstanciada na obrigação de pagamento de "cesta básica", como vem sendo adotada 
no dia-a-dia dos fóruns criminais, está, estreme de dúvidas, dissociada da pretensão de 
educar o suposto infrator com a consciência ambiental e também muito se distancia da 
adequada tutela do bem jurídico meio ambiente. Não vem de encontro, pois, ao objetivo 
primeiro da própria lei ambiental, que é a reeducação e conscientização do criminoso
-degradador e nem mesmo está de acordo com segunda intenção da norma, que é a 
recuperação do dano causado. Nesse sentido, colaciona-se o posicionamento de Freitas 
(2006, pago 294) 

Exemplificando, o condenado poderá zelar pela praça do município, cui
dando para que os freqüentadores respeitem as flores do local. Poderá, tam-
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bém, prestar serviços em parques, zoológicos, aquários e todas as outras 

unidades de conservação. Se não houver qualquer local disponível, nada 

impede que seja incumbido de zelar pela limpeza de um rio, lagoa ou do 

mar. O que não pode é receber atribuições sem qualquer ligação com 

a preservação ambiental, porque daí o efeito da pena será nulo. ( .... ) 

já decidiu o extinto Tribunal de Alçada de Minas Gerais que "sujeita-se 

a revisão a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviço 

à comunidade, que determina o fornecimento mensal de cesta básica a 

orfanato ou ins tituição beneficente, pois a legislação penal não prevê tal 

modalidade de reprimenda." (grifos nossos) 

Por conseguinte, entende-se que existem outras medidas/penas restritiva de direi

tos, suscetíveis de serem manejadas em sede de transação penal, que são muito mais ade

quadas e eficazes para garantir a proteção ao meio ambiente do que o simples pagamento 

de cestas básicas, ainda mais quando estas são destinadas a entidades que não possuem 

qualquer afinidade com a questão ambiental. 

Afora isso, é oportuno destacar, que a aplicação de penas restritivas de direitos na 

proposta de transação penal para crimes ambientais está regulamentada no art. 8º e 

seguintes da Lei nº 9.605/98, disposições que prevêem a natureza das penas que podem 

ser aplicadas em face das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, trazendo, inclusive, a 

definição dos atos que devem integrar estas ditas penas. 

Cite-se, como exemplo, no tocante à pessoa física, que o art. 9º da Lei nº 9.605/98, 

possibilita a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade da seguinte forma: 

"atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unida

des de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na res

tauração desta, se possível" (inciso I do art. 8º). E ainda prevê, também, a possibilidade 

de pagamento pecuniário à vítima e a entidades públicas ou privadas de interesse social 

(art. 8º, inc. IV, C.c. o art. 12) . 

Para as pessoas jurídicas, arrola o art. 22, da Lei nº 9.605/98 como penas: a sus

pensão total ou parcial de atividades, interdição temporária de estabelecimento, obra ou 

atividade e a proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter subsídios, 

subvenções ou doações. Em seguida no art. 23, da mesma Lei, está previsto, como forma 

de prestação de serviços à comunidade pelas pessoas jurídicas, o custeio de programas e 

de projetos ambientais, a execução de obras de recuperação de outras áreas degradadas, 

a manutenção de espaços p' blicos e contribuições a entidades ambientais ou culturais 

públicas. 

Portanto, deve-se concluir, de maneira inarredável, que o primeiro escopo da lei 

ambiental criminal é propiciar, ao infrator, o aprendizado da proteção ao meio ambiente 

e ainda, da sustentabilidade. 
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2.2. A correspondência entre o dano ao bem jurídico tutelado e a 
medida/pena aplicada ao infrator 

o bem jurídico tutelado nos crimes ambientais é, inquestionavelmente, a proteção 
ao meio ambiente. Para proteger o meio ambiente foi que o legislador tipificou certas 
condutas como sendo criminosas. E assim sendo, o uso de penas alternativas a serem 
aplicadas nas transações penais que envolvem crimes ambientais, necessariamente, deve 
possuir estreita relação com a proteção ao meio ambiente. É incongruente, pois, impor, 
em tais casos, as mesmas medidas/penas aplicadas aos demais crimes. Se assim acontecer, 
não se verificará qualquer benefício para o bem jurídico protegido pela lei dos crimes 
ambientais. 

Portanto, para a aplicação da transação penal nos crimes ambientais é indispensá
vel que se cumpra os princípios intrínsecos do art. 225 da Constituição Federal, aplicando 
medidas/penas alternativas que venham, efetivamente, amenizar os danos sofridos pelo 
meio ambiente, seja direta ou indiretamente. Faz-se necessário, pois, uma correspondên
cia entre o dano ao bem jurídico tutelado e a pena aplicada ao infrator. 

Por outro lado, é certo que, foi com o intuito de garantir a reparação do dano cau
sado ao meio ambiente, que o legislador infraconstitucional preceituou, como condição 
de procedibilidade para a transação penal, a prévia composição dos danos. É o diz o art. 
27, da Lei nº 9.605/98: 

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 nº 9.099. de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser 
formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano am
biental, de que trata o art. 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada 
impossibilidade (grifou-se). 

Portanto, a lei nº 9.605/98 condicionou a transação penal à obtenção de prévia 
composição a respeito do dano ambiental. Assim, depreende-se desse dispositivo que, 
se não houver composiçáo do dano, resta impossibilitada a formulação da proposta 
de transação penal pelo Ministério Público, nos crimes ambientais. 

Importante destacar, contudo, que, para ser merecedor da proposta de transação 
penal em crimes ambientais, não se faz necessário que a restauração do dano já tenha sido 
realizada. O que se defende aqui é que haja a composição prévia sobre aquela reparação. 
Por conseguinte, é suficiente, a formalização da composição do dano ambiental, para que 
sej a autorizada a transação penal. A interpretação que se faz da expressão prévia compo
sição do dano ambiental é a realização de acordo, perante o Juiz, no qual o autor do fato 
se compromete a recuperar o dano (obrigação de fazer) , bem como a cessar a degradação 
que estava realizando (obrigação de não fazer). 
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3. Apresentação de Sugestões sobre Medidas/Penas a Serem 
Propostas na Transação Penal, que se Traduzem em 
Proteção ao Meio Ambiente e na Prática da Sustentabilidade 

Dentro do contexto acima explicitado, seguem algumas sugestões de medidas/pe
nas que podem ser aplicadas em sede de transação penal, que estariam perfilhadas com a 
necessidade de educação do infrator e correspondentes com o bem jurídico tutelado nos 
crimes ambientais. Tais medidas/penas também se configuram em práticas de proteção ao 
meio ambiente e, conseqüentemente, em meios de alcançar a sustentabilidade. 

3.1. Medidas/penas para pessoas físicas e jurídicas (adaptar a cada 
caso). Previsão nos arts. 8º a 24, da Lei nº 9.605/98 

o beneficiário da transação penal, sendo pessoa física ou jurídica (neste caso, as 
pessoas componentes da empresa), consideradas o poder aquisitivo e a gravidade do de

lito, poderá: 

c) receber cursos, palestras de órgãos públicos, como, por exemplo, do IBAMA 
(atualmente o órgão tem cursos relacionados ao tráfico de animais silvestres e a zoonose, 
denominado Liberdade e Saúde), de organismos estaduais ou municipais (Secretarias 
do Meio Ambiente, por exemplo) e de Organizações não governamentais - ONGs, que 
trabalhem com o tema meio ambiente ou desenvolvimento sustentável; 

a) prestar serviços para recuperar área já degradada, como por exemplo: margens 
de rios, riachos, lagoas, parques, praças públicas, áreas contaminadas por lixões, etc. 

b) pagar o valor de, pelo menos, um salário mínimo para entidades públicas ou 
privadas, com fim social e ambiental. Aqui se defende a necessidade de se direcionar esta 
prestação pecuniária para órgãos e entidades da área ambiental, diante das razões trazidas 

anteriormente; 
c) realizar doações a fundos federais, estaduais ou municipais, criados para proteger 

o meio ambiente; 
d) custear a manutenÇb de espaços públicos de preservação ambiental (art. 23, 

111), tais como parques, áreas verdes, unidades de conservação, matas ciliares, bosques, 
áreas de preservação permanente, etc. 

d) custear quaisquer atividades educativas que possam proporcionar a sua conscienti
zação na defesa e manutenção do meio ambiente. Por exemplo: financiar as campanhas e 
atividades que o Ministério Público Ambiental disponibiliza, relacionadas, com a poluição 
sonora, contra produtos fumígenos, destinação dos resíduos sólidos, dentre outras. 

e) comprar, diretamente, instrumentos, produtos, aparelhos e etc., e realizar a 
posterior entrega à entidades e órgãos públicos da área ambiental, mediante recibo, com 
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o qual obterá, juntamente com a prova da efetiva reparação do dano, a declaração de 
extinção da punibilidade. 

f) realizar a doação de valores ou bens para entidades culturais públicas, para o fim 
de promover as atividades que constituem estímulo à firmação da cultura do País (art. 
216 da CF/88) . Poderá, por exemplo, contribuir para projetos de entidades públicas e 
privadas que trabalhem o fomento e a valorização "das variadas formas de expressão cul
tural" , que abrange línguas, danças, folclores, música, literatura, artes e variadas festas 
culturais. Poderá, na mesma linha, restaurar cinemas, teatros, museus, casas de cultura, 
ecomuseus, bibliotecas comunitárias, etc. 

Conclusão 

Assim, considerando, que as medidas propostas na transação penal de crimes prati
cados contra o meio ambiente devem perseguir a educação do infrator e a correspondên
cia com o bem jurídico tutelado; 

Considerando que as medidas/penas impostas na transação penal de crimes praticados 
contra o meio ambiente devem se configurar em verdadeiras práticas de. proteção ao meio 
ambiente e, conseqüentemente, em meios efetivos de alcançar a sustentabilidade; 

Propõe-se que, quando da realização de transações penais em crimes ambientais, o 
membro do Ministério Público busque a aplicação das medidas/penas expressas no item 
3.1 deste trabalho. 

P.S: Registramos nosso agradecimento a Promotora de Justiça DENISE 
COSTA AGUIAR, Coordenadora do Centro de Apoio Operacional do 
Meio Ambiente do Ministério Público do Estado do Piauí- CAODMA-PI, 
que forneceu alguns de seus textos para ajudar a construir esse trabalho. 
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Ação de Investigação de Paterniade Socioafetiva 

pelo Ministério Público 

MarCelo de Jesus Monteiro Araujo* 

Exposição 

Consultando a jurisprudência pátria sobre paternidade sócioafetiva, percebe-se que 
o tema invariavelmente chega aos' tribunais por intermédio de ações negatórias de pater
nidade, ações de anulação de registro de nascimento ou ações de investigação de pater
nidade com fundamento no vínculo biológico, ainda sendo raras as demandas judiciais 
iniciadas a partir da propositura da ação de investigação de paternidade socioafetiva, que 
nada mais é do que a ação de investigação de paternidade proposta com fundamento na 
posse do estado de filho. 

Tal raridade em parte se explica pelo fato de muitos pais sociaoafetivos reconhe
cerem voluntariamente a paternidade por intermédio de escrito particular arquivado em 
Cartório de Registro Civil. Mas, por outro lado, também pela inércia de advogados, de 
fensores públicos e promotores de justiça, que deixam de postular uma prestação jurisdi
cional adequada aos anseios de crianças e adolescentes, muitas vezes preterindo a ação 
de investigação de paternidade socioafetiva pela ação de adoção. 

Dentre os referidos profissionais, o presente trabalho se ocupará dos últimos, de
monstrando o equívoco de tal preterição e as diversas situações em que devem propor 
ação de investigação de paternidade socioafetiva em benefício de crianças e adolescentes, 

Antes, porém, se buscará esclarecer os limites da intervenção ministerial no campo 
do reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva. 

No entanto, nenhum profissional do direito transitará com desenvoltura neste 
campo se não compreender que o princípio da afetividade incide na constituição do 
vínculo paterno-filial, bem como se não conceber a posse do estado de filho como 
expressão da verdade socioafetiva da filiação e como uma possível causa de pedir de 
uma ação de investigação de paternidade, Daí a razão de também neste trabalho se 
explorar tais temas. 

* Promotor de Justiça do Piauí. 
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1. Os Limites da Atuação do Ministério Público no 
Reconhecimento Jurídico da Paternidade Socioafetiva 

o art. 127 da CR/88 dispõe que incumbe ao Ministério Público a defesa dos inte
resses sociais e individuais indisponíveis. Como lembra Paulo Afonso Garrido de Paula: 

Todos os direitos da criança e do adolescente são indisponíveis. Todos, sem exce
ção, são compostos de uma parte individual e outra pública, que os caracterizam 
como insuscetíveis de qualquer forma de renúncia ou transação. A indisponi
bilidade decorre da condição especial de seus titulares - crianças e adoles
centes - e da proteção integral a eles devida, abrangendo a totalidade de 
seus direitos, estabelecidos também em razão do interesse social em garantir 
efetivo atendimento às necessidades básicas da infância e da juventude5. 

No terreno da relação paterno-filial, o art. 27 do Estatuto da Criança e Adolescente 
expressamente dispôs que o reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssi
mo, indisponível e imprescritível. 

Em harmonia com tais normas, a Lei 8.560/92 explicitou, no § 4º de seu art. 2º, a 
legitimidade do Ministério Público para intentar a ação de investigação de paternidade 
como substituto processual da criança ou adolescente. 

Porém, pelas razões expostas no tópico anterior deste trabalho, na defesa da inter
venção mínima do Estado nas relações familiares 6 e em observância ao princíPio do superior 
interesse da criança, o Ministério Público somente está autorizado a propor ação de inves
tigação de paternidade, ou a intervir extrajudicialmente, se vislumbrar vantagens concre
tas para a criança ou adolescente sem pai registral, não sendo por outro motivo que a lei 
nº 12.010/2009 alterou a redação do § 5º do art. 2º da Lei 8560/92, optando pela adoção 
ao invés de insistir em dar à criança um pai que a rejeita7• 

Tal limitação à atuação ministerial agora é uma determinação legal, tendo a referida 
lei acrescentado ao Estatuto da Criança e do Adolescente os incisos IV e VII do atual 
parágrafo único do art. 100, que, respectivamente, prevêem: "a intervenção deve atender 
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do adolescente" e "a intervenção deve ser 
exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva 
promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente". 

5 PAULA, Paulo Afonso Garrido de. O Ministério Público e os Direitos da Criança e do Adolescente, in "Funções 
Institucionais do Ministério Público" (Airton Buzzo Alves, Almir Gasquez Rufino e José Antônio Franco da 
Silva. Org.) . Saraiva: São Paulo, 2001, p. 316. 

6 Sobre o tema, a obra de Leonardo Barreto Moreira, intitulada Direito de Família Mínimo: a possibilidade de 
aplicação e o campo de incidência da autonomia privada no Direito de Família, publicada em 2010 pela Editora 
Lumen Juris. 

7 Eis a nova redação do § 5º do art. 2º da Lei 8560/92: "Nas hipóteses previstas no § 4º deste G)·tigo, é dispensável o 
ajuizamento de ação de investigação de patemidade pelo Ministério Público se, após o não comparecimento ou a recusa 
do suposto pai em assumÍl' a paternidade a ele atribuída, a criança for encaminhada para adoção". 
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2. Premissa da Ação de Investigação de Paternidade 
Socioafetiva: A Incidência do Princípio da Afetividade na 
Constituição do Vínculo Paterno .. Filial 

No estabelecimento do vínculo paterno-filial, em regra, os princípios do respeito à 

verdade biológica e da afetividade convivem em harmonia. Na maioria dos casos, a mu
lher informa que está grávida ao homem de quem partiu o sêmen e este, antes mesmo do 
nascimento do filho que gerou, já passa a nutrir por este um sentimento de afeto ou, pelo 
menos, se dispõe a dele cuidar, e nesse cuidado, o afeto não demora a surgir8. Ou seja, 
partindo-se do critério biológico, chega-se ao afetivo, e, com os dois, tem-se a paterni
dade. Em suma, no estabelecimento da filiação, o princípio da afetividade complementa 
o princípio do respeito à verdade biológica. Por este, exige-se um nascimento fisiológico; 
aplicando -se aquele, exige-se um nascimento emocional. Em outras palavras, o genitor 
adota, de fato, seu descendente genético. 

Nesta linha, João Seabra Dinis sustenta que a filiação tem uma vertente externa ou 
física e uma vertente interna ou psíquica. A primeira vertente é formada pelo dado biológico, 
representado pela concepção e o nascimento, enquanto o afeto integra a vertente interna9• 

Se por um lado não se pode desprezar a verdade biológica, por outro lado não se 
pode limitar a paternidade a um mero dado genético! A paternidade é um equilíbrio 
entre o dado genético e o afeto construído. Aquele se expressa em diversas metodologias 
de testes de DNA. Este se revela na posse do estado de filho. Duas faces de um mesmo 
rosto fotografado para ser uno! 10 

No mesmo sentido, assinala Cristina de Almeida: "O novo posicionamento acerca da 
verdadeira paternidade não despreza o liame biológico da relação paterno-filial, mas dá notícia 
do incremento da paternidade socioafetiva, da qual surge um novo personagem a desempenhar 
o importante papel de pai: o pai social, que é o pai de afeto". 

Porém, há casos concretos excepcionais nos quais não se consegue aplicar simulta
neamente os princípios do respeito à verdade biológica e da afetividade. Em tais casos, o 
legislador se viu forçado a sacrificar o primeiro princípio em detrimento do segundo. Foi 
o que ocorreu, por exemplo, na inseminação artificial heteróloga 11 da esposa com consen
timento do marido. Neste particular, a lei considera pai o marido, mesmo sabendo não ser 
ele o genitor (vide art. 1597, V, do Código Civil). É importante ressaltar que o terceiro, 
dador de espermas, jamais quis ser pai da pessoa nascida por inseminação heteróloga, 

8 No artigo O cuidado e a Paternidade responsável, publicado na obra coletiva "O cuidado como valor jurídico», 
organizada por Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira (Forense: Rio de Janeiro, 2008), Sávio Renato 
Bittencourt se refere ao cuidado como "a manifestação física do afeto" (vide p. 53). 

9 DINIS, João Seaba. Este meu filho que eu não tive - a adoção e os seus problemas. Edições Afrontamento: Porto, 
2004, pp. 56-57 . 

10 FACHIN, Luiz Edson Fachin. Comentários ao Novo Código Civil. (Sálvio de Figueiredo Teixeira. Coord.).Vol. 
XVIIl, Forense: Rio de Janeiro, 2008, pág. 59. 

11 Na qual se utiliza o sêmen de outro homem, e não o do marido, para a fecundação do óvulo da mulher. 
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nem pretende com ela criar qualquer vínculo afetivo. A vontade dirigida à paternidade é 
do marido, que se dispõe a criar e a cuidar, como filho, do novo ser gerado no útero de sua 
esposa, estando completamente aberto à deflagração e ao desenvolvimento de vínculos 
afetivos típicos da relação paterno-filial, que se consolidarão na convivência. 

Ora, levando em conta que o Direito considera o adotante pai do adotado, bem 
cómo o marido pai do filho gerado por inseminação artificial heteróloga, é inegável que 
há hipóteses em que o pai e o genitor não são a mesma pessoa. Se é assim, não se pode 
considerar pai e genitor como sinônimos. É preciso, portanto, estabelecer a diferença. 

Eduardo de Oliveira Leite assim ressalta a diferença entre pai e genitor: 

Priorizando o biológico, fazendo depender a 'paternidade' de um mero exa
me de DNA, o legislador confundiu e nivelou duas noções, a de genitor 
e de pai que não são, necessariamente, concludentes, mas que podem se 
apresentar distintas, porque genitor, qualquer homem potente pode ser, 
basta manifestar capacidade instrumental para gerar; pai, ao contrário, é 
mais que mero genitor, pode até se confundir com o genitor, mas vai além 
da mera noção de reprodução ( ... )l2. 

Paulo Luiz Netto Lobo é ainda mais enfático: 

Pai é o 'que cria. Genitor é o que gera. Esses conceitos estiveram reunidos, 
enquanto houve primazia da função biológica da família. Afinal, qual a di
ferença razoável que deve haver, para fins de atribuição de paternidade, en
tre o homem doador de esperma, para inseminação heteróloga, e o homem 
que mantém uma relação sexual ocasional e voluntária com uma mulher, 
da qual resulta concepção? Tanto em uma como em outra situação, não 
houve intenção de constituir família l3 . 

Essa "intenção de constituir família" vem sendo erigida a critério determi
nante da distinção entre pai e genitor. Nesta linha, Rose Melo Vencelau se apropriou da 
noção de dolo eventual para demonstrar o papel importante da vontade no estabeleci
mento do vínculo paterno-filial: 

Um fator que deve ser considerado na diferenciação entre ser pai e mero 
genitor é a vontade de ser pai, ainda que manifestada à semelhança do 
dolo eventual, em assumir o risco quando não há preocupação com o pla
nejamento familiar. Isto possibilita o filho reivindicar a paternidade do seu 

12 LEITE, Eduardo de O liveira. Exame de DNA, ou o limite entre o genitor e o pai, in .. Grandes temas da atualidade -
DNA como meio de prova da filiação» . (Eduardo de O liveira Leite. Coord.). Forense: Rio de Janeiro, 2002, p. 77. 

13 LOBO, Paulo Luiz Netto. O Exame de DNA e o princípio da dignidade da pessoa humana . .. Revista Brasileira de 
Direito de Familia. NQ 1. SÚ1tese: Porto Alegre, 1999, p.72. 
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ascendente, mesmo que a vontade deste tenha se revelado apenas no mo

mento em que assumiu o risco de procriar. Além disso, permite que em 

casos como a adoção ou 'doação' se sêmen, haja realmente distinção entre 

genitor e pai, pois aquele que contribuiu apenas biologicamente para gerar 

uma pessoa direciona a sua vontade para a não paternidade l4
• 

No mesmo sentido, doutrina JOÃO BAPTISTA VILLELA: "ser pai ou mãe não está 
tanto no fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir"ls, acrescentando mais adian

te que a verdadeira paternidade resulta de dois nascimentos: "um nascimento fisiológico e, 

por assim dizer, um nascimento emocional"16. 
Assim, após todas essas considerações, é possível afirmar que, para o Direito, pai é 

aquele que o sistema jurídico revela como tal 17 • Já genitor é o termo técnico que designa 

o ascendente genético imediato de uma pessoa. Fazer coincidir paternidade com a origem 

genética é transformar um fato cultural em determinismo biológico. Como bem sintetiza 

Alice Mendes Feiteira, "( ... ) a procriação, facto natural, nem sempre corresponde à filiação 
facto jurídico ( ... ) "18. "A procriação nem sempre cria uma filiação relevante para o direito . Exis
tem genitores que não são pais juridicamente, e pais que não são genitores" 19. 

O sistema jurídico brasileiro, consagrando o princípio da afetividade nas relações 

familiares20 e constatando que o mais comum de acontecer entre a criança e o seu genitor 

é o estabelecimento de vínculos afetivos, em regra e a princípio confere a este o status 
jurídico de pai, mas nem sempre , pois, quando verifica que a afetividade e o critério bioló-

14 VENCELAU, Rose Melo. O Elo Perdido da Filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva no estabelecimento 
do vínculo paterno-filial. Renovar: Rio de Janeiro, 2003, pp. 71-72. 

15 VILLELA, João Baptista. A Desbiologização da Paternidade . -Revista Brasileira de Direito da UFMG». NQ 21. 
UFMG: Belo Horizonte, 1979, p. 47. 

16 Ibidem., p.50. 
17 A paternidade, para o Direito, não é um vínculo de base natural, mas um vínculo juddico, porque, como 

consigna Alice Mendes Feiteira (Op. Cit., p. 217), "não basta que uma pessoa seja gerada por outra para que 
nasça uma relação de filiação: é necessário que se dê o reconhecimento de tal facto na ordem jurídica". Neste mesmo 
sentido, vide ainda Jacqueline Filgueras Nogueira (Op. Cie. , p. 68). Também cfr. FACHIN, Luiz Edson. Estabe
lecimento da filiação e paternidade presumida. Sérgio Antonio Fabris Editor: Porto Alegre, 1992, p. 21. 

18 FEITElRA, Alice Mendes. PrincíPios Informadores do Estabelecimento da Filiação no Direito de Família , in -Temas 
de Direito da Filiação». ( Miguel Teixeira de Sousa. Coord.). Associação Acadêmica da Faculdade de Direito 
de Lisboa: Lisboa, 1994, p. 214. 

19 Ibid, Ibidem. 
20 Sobre o princípio jurídico da afetividade, vale destacar os seguintes trechos da obra Famílias, de Paulo Lôbo, 

Saraiva, 2008, p. 48: "". O princípio da afetividade especializa, no âmbito familiar, os princípios constitucionais da 
dignidade da pessoa humana (art. 1 º, IH) e da solidariedade (art. 3º, I ), e entrelaça-se com os princípios da con
vivência familiar e da igualdade entre os cônjuges, companheiros e filhos, que ressaltam a natureza cultural e não 
exclusivamente biológica da família ".". "O princípio da afetividade está implícito na Constituição. Encontram-se na 

Constituição fundamentos essenciais do jJrincípio da afetividade, constitutivos dessa aguda evolução social da família 
brasileira, além dos já referidos: a) todos os filhos são iguais, independentemente de sua origem (art. 227, § 6º); b) 
a adoção, como escolha afetiva, alçou-se integralmente ao plano da igualdade de direitos (are. 227, §§ 5º e 6º); c) a 
comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, incluindo-se os adotivos, tem a mesma dignidade de 
família constitucionalmente protegida (art. 226, § 4º) ; d) a convivência familiar (e não a origem biológica) é prioridade 
absoluta assegurada à criança e ao adolescente (art. 227)". 
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gico não podem andar de mãos dadas, aponta como pai pessoa diversa do genitor, fazendo 
prevalecer a verdade socioafetiva sobre a verdade biológica21. 

4. A Posse do Estado de Filho como Expressão da Verdade 
Sócioafetiva da Filiação 

A posse do estado de filho pode ser definida como a "relação de afeto, íntimo e du
radouro, exteriorizado e com reconhecimento social, entre homem e uma criança, que se com
portam e se tratam como pai e filho, exercitando os direitos e assumindo as obrigações que essa 
relação paterno-filial determina"22. 

A posse do estado de filho pode ser concebida num sentido restrito ou em um 
sentido lato. Na primeira acepção, é considerada somente um fato-base da presunção de 
vínculo biológico. Mas, qua do amplamente considerada, passa a significar o meio pelo 
qual a verdade socioafetiva da filiação se revela. 

No presente trabalho, a posse do estado de filho é explorada em todo o seu po
tencial, sendo enxergada como a própria expressão da verdade sócioafetiva da filiação, 
constituindo-se quando alguém assume o papel de filho em face daquele que assume o 
papel ou lugar de pai, tendo ou não entre eles vínculo biológic023 . 

Uma conhecida trilogia clássica elenca os elementos que constituem a posse do 
estado de filho: nome (nome n), tratamento (tractatus) e reputação (reputatio, fama). 

Tem-se entendido que o nomen não é mais do que o pretenso filho chamar 'pai' a 
um adulto e este consentir em tal designação (não replicando, por exemplo, "vai chamar 
pai a outro!") e, por seu turno, chamar 'filho' àquele, assim expressando a sua convicção 
íntima de ser o pai". 

Tractatus é o comporta ento do pretenso pai, que procede para com uma pessoa como 
os pais procedem com os filhos24. É o elemento clássico de maior valor, pois, como certifica 
Jacqueline Filgueras Nogueira, "é o tratamento que os pais dispensam a seu filho, assegurando-lhe 
manutenção, educação, instrução, enfim, contribuindo de maneira efetiva para a formação dele como 
ser humano, que demonstra força para informar a posse do estado de fiUlO" 25. 

José da Costa Pimenta chama atenção que o conceito de tratamento tem um con
teúdo variável, não supondo necessariamente a guarda da criança nem a convivência sob 
o mesmo teto. A contribuição para alimentos e visitas podem ser indícios suficientes da 
sua existência. Segundo o referido magistrado, no fundo, o que o julgador tem de apurar 

21 Em recente julgamento (ocorrido em 03.05.2011), a Terceira Turma do STJ decidiu: "A filiação socioafetiva 
encontra amparo na cláusula gemi de tutela da personalidade l1l!mana, que salvaguarda a filiação como elemento fun
damental na fomwção da identidade e definição da personalidade da criança" (Resp 450566/RS, ReI. Min. Nancy 
Andrighi, publ. no DJe em 11.05.2011) . 

22 NOGUEIRA. Op. Cit., pp. 1l2· 113. 
23 LOBO, Paulo Lu iz Netto. Direito ao estado de filiação e direito à origem genética: uma di.s tinção necessária, in <<Afeto, ética 

família e o Novo Código Ci-vi/... (Rodrigo da Cunha Pereira. Coord). Del Rey: Belo Horizonte, 2004, p. 510. 
24 LOPES, M. Baptista. Filhos ilegítimos. Almedina: Coimbra, 1973 , p. 112. 
25 NOGUEIRA. Op. Cir, p.116. 
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para concluir pela existência deste elemento da posse de estado é isto: houve ou não atos 

de assistência? O pretenso pai quis ou não praticar esses atos de assistência e foi impedido 

por terceiros, v. g., pela mãe ou parentes, de o fazerF6. 
Em razão do terceiro elemento, a reputatio, exige-se que a criança tenha tido e ha

vido por filho na família e na sociedade em que vive. "Trata-se de um reconhecimento do 
laço da filiação pelo meio social e familiar, isto é, para utilizar a expressão legal, pelo público " 27. 

O estudo desses três elementos é fundamental para não confundir a posse do esta

do de filho com outras relações afetivas que podem existir entre pessoas. Sobre o tema, 

Amanda Zoé Morris, na dissertaçã028 que lhe rendeu o título de doutora em Direito pela 

Universidade de São Paulo, faz pertinentes considerações: 

A simples convivência gera, por vezes, vínculos bastante fortes. Via de re 

gra, apesar de afetivos e profundos, não chegam a criar uma relação de 

parentalidade em virtude da ausência da intenção. 
Desta forma, por mais amor que exista, o menor não se sente filho, e o 

adulto não se sente pai. Caso freqüente é o da babá; dependendo da atitude 

dos pais e de sua presença na vida dos filhos, esta pessoa assume todos os 

cuidados do menor. Não chega, contudo, a criar vínculos de parentalidade, 

até porque não é esta a sua função. 

Porém a posse do estado de filho só produzirá o efeito de revelar a face sócio-afetiva 
da filiação se os seus elementos constitutivos estiverem acompanhados dos seguintes ca

racteres: continuidade, pacificidade e ausência de equívoco. 

A característica da continuidade indica que se exige um mínimo de permanência 

no tempo, para que os elementos constitutivos da posse de estado devam considerar-se 
perfeitos. Significa "que comportamentos intermitentes, passageiros, episódicos ou de factos 
isolados não podem constituir a posse de estado, cuja existência supõe habitualidade e estabili
dade relativas"29. 

Continuidade significa duração suficiente30, mas não perpetuidade. "Com o tempo, a 
natureza e a intensidade das relações familiares se modificam: o sustento e a educação do filho 
pelos pais presumidos tende a desaparecer quando o filho se toma adulto. Não se pode deduzir 
disso que a posse de estado cessou"}I. 

26 PIMENTA. Op. Cit., pp.154-155 . 
27 PIMENTA. Op. Cit. p.155 . 
28 A dissertação, que tem como título ''A intenção na Determinação da parenralidade", ainda não foi publicada 

e está disponível na Biblioteca de Direito da Universidade de São Paulo. 
29 PIMENTA. Op. Cit. , p.155. 
30 A determinação desse mínimo de duração se situa no âmbito da atuação discricionária do magistrado. Diante 

do caso concreto, além de decidir sobre a própria pertinência da provas, o juiz apreciará se os fatos apresen
tados são Ou não aptos para constituir a posse de estado (LAUTOR, Jacques; La j)ossession d'état,. Thêse, 
Doctorat, Université de Droit, d'Economie et de Sciences Sociales de Paris, Paris, 1973. Pág. 108) . 

31 PIMENTA. Op. C ito p.155. 
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o caráter pacífico da posse do estado de filho visa evitar que esta se constitua a 
partir de uma ilegalidade, repudiando-se e desestimulando-se as fraudes e os seqüestros 
de menores. 

A ausência de equívoco exige que não seja apontado à criança um outro pai. Assim, 

para ficar suficientemente es tabelecida a posse de estado, não deve haver suspeitas, ou 
seja, os fatos dos quais se extrai a existência da posse de estado não devem causar dúvida 

ou equívoco. 

A posse do estado de filho não serve prioritariamente como prova da verdade bio
lógiéa, sendo certo que esta verdade ganhou um servidor bem mais eficiente: o exame 

de DNA. Ademais, pode perfeitamente haver vínculo biológico sem posse de estado de 

filho ou o contrário, posse do estado de filho sem vínculo biológico. Quando o exame 
de DNA e a posse do estado de filho revelam que o genitor ocupa o lugar de pai, 

atinge-se o ideal de harmonização entre os princípios do respeito à verdade biológica 
e da afetividade. Neste caso, a posse do estado de filho exerce o importante papel 
consolidador da filiação, tornando o vínculo paterno-filial inatacável, indiscutível, 

estabilizando-o definitivamente. 

Na França, o papel consolidador da posse do estado de filho consta expressamente 
no artigo 322 do Código Ci il, segundo o qual ninguém pode reclamar um estado con
trário àquele que resultar do título de nascimento, se a posse de estado estiver conforme 

tal título. Assim, de acordo com o texto do Código Civil francês, a posse do estado de 

filho impede qualquer ação judicial visando impugnar a paternidade do marido da mãe, 

mesmo que tal pretensão seja apoiada por um exame de DNA. Em outras palavras, no 

referido país, depois de estabelecido pacificamente o estado de posse entre o marido da 

mãe e o filho desta, a paternidade do marido passa a ser inatacável, não sendo sequer 

recebida qualquer demanda judicial que vise impugná-la, mesmo que acompanhada de 

exame de DNA. 
Numa ação de investigação de paternidade, pode acontecer também que, entre o 

réu investigado e a criança investigante, ocorra uma das seguintes hipóteses: 

Primeira: Haja somente posse de estado de filho, sendo o vínculo biológico estabe

lecido com um terceiro, que nunca quis ocupar o lugar de pai; e 
Segunda: Haja apenas vínculo biológico, nunca tendo qualquer pessoa ocupado o 

lugar de pai da criança. 

Na primeira hipótese, a posse do estado de filho pode exercer o papel de fundamento 
da filiação. Já na segunda hipótese, não se pode falar em qualquer papel da posse do estado 
de filho, pois ela sequer existe, restando ao magistrado reconhecer a paternidade do réu, 
imputando-lhe o dever de exercer integralmente a função paterna. Neste caso, o exame 

de DNA é fundamental para o reconhecimento da paternidade. 

Assim sendo, o papel primordial da posse do estado de filho é valorizar e mesmo 

expressar, revelar, a face sócio-afetiva da filiação. 
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5. A Causa de Pedir da Ação de Investigação de Paternidade 
Socioafetiva 

Inicialmente, é preciso estabelecer a fundamental diferença entre ação de inves
tigação da paternidade, que visa declarar o vínculo jurídico paterno-filial, e a ação de 
investigação da origem genética, na qual o demandante deseja investigar apenas se o réu 
é ou não o seu genitor, sem que se estabeleça entre eles o vínculo da paternidade. Nesta, 
o vínculo biológico é o seu próprio objeto, tratando-se verdadeiramente de uma ação de 
prestação de fazer (submeter-se a exame genético), com fundamento no direito pessoal 
à identidade genética, que nenhuma relação tem com o direito de filiação. A ação de 
investigação de paternidade, no entanto, nem sempre é proposta com fundamento no 
vínculo biológico, tratando-se de uma ação de natureza declaratóriaJ2 , na qual o juiz vai 
declarar se o réu é o pai do investigante, de acordo com os critérios eleitos pelo Direito, 
dentre os quais o critério biológico, mas também o afetivo. 

O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo que uma pessoa, já vinculada ju
ridicamente a outra pela adoção, ingresse com ação judicial para conhecer seu genitor, 
determinando que, independentemente do resultado, o investigante continue a ser filho 
jurídico dos pais adotivos. No julgamento do Resp nº 127.541/RSJJ , ficou reconhecido 
a existência de dois interesses tuteláveis: o conhecimento da identidade genética, ao 
ressaltar a necessidade psicológica de se conhecer os genitoresj e a identidade familiar, 
concretizada no estado de filho que permaneceu inalterado. 

Frise-se, mais uma vez, a diferença entre a causa de pedir das ações de investigação 
de paternidade e de investigação da origem genética. Nesta é sempre o vínculo biológico 
porque somente com tal vínculo se determina a ascendência genética, daí porque se 
tratar, no fundo, de uma ação de prestação de fazer (submeter-se a exame de DNA) e 
não de uma ação declaratória (não é possível ação declaratória sobre o fato "ascendência 
genética"). Por isso que, na demanda que investiga a ascendência genética, a presunção 
judicial é totalmente inservível: de nada adianta o magistrado presumir, pela recusa, que 
o réu é o ascendente genético do autor. 

32 Em sentido contrário, cfr. Maria José de Olive ira Capelo. Interesse processual e legitimidade singular nas acçàes 
de filiação . «Boletim da Faculdade de Direito" . Stvdia Ivridica 15. Coimbra Editora: Coimbra, 1996. A referida 
autora elege como critério essencial para fazer a distinção entre tutela jurisdicional constitutiva e meramente 
declarativa o fato" (. . .) de a primeira visar a produção de um efeito jUl·rdico novo, não se limitando apenas a retirar 
de um estado de incerteza algo já existente como direito ou facto relevante à luz da ordem jurídica (como o facto da 
procriação)" (vide pág. 69) . Partindo dessa diferença, defende a natureza constitutiva da ação de investigação 
de paternidade, nos seguintes termos: "( .. . ) é indesmentíve/ o efeito jurídico novo que se produz após a sentença 
(proferida numa acção constitutiva) ter transitado em julgado. Antes existia apenas um vínculo natural de procriação, 
o qual, após uma decisão judicial de procedência, tem acesso ao mundo jurídico" (vide pág. 60) . Para ela, a tutela 
jurisdicional pretendida nas ações de investigação de paternidade"{ ... ) não se esgota na mera declaração da 
existência do vínculo de sangue entre duas pessoas, e isto porque a sentença (ambicionada) de procedência provoca o 
"surgimento" de um vínculo jurídico" (vide pág. 67). 

33 ST], Resp n. 127.541/RS, 3ª Turma, Min. Eduardo Ribeiro, julgo 10.04. 2000, www.stj.gov.br. disponível em 
20.10.2002. 
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Já na ação de investigação da paternidade, de natureza declaratória, o fundamento 
do pedido pode ser: 

a) O vínculo biológico, quando inexiste posse de estado de filiação, pois, tendo em 
vista que o ordenamento jurídico brasileiro não admite uma criança sem pai34, a 
paternidade deve recair ao genitor, na expectativa que este, com o reconhecimento 
judicial, passe a ocupar o espaço vazio e assuma o papel de pai da criança, dispen
sando-lhe os cuidados indispensáveis ao seu desenvolvimento integral; e/ou 

b) O vínculo afetivo, representado pela posse do estado de filho. Esta é a causa de 
pedir da ação de investigação da paternidade sócio afetiva. 

6. Ação de Investigação de Paternidade Socioafetiva e não 
Ação de Adoção 

Uma vez configurada a posse do estado de filho, com todos os seus elementos (nome, 
tratamento e reputação) e características (continuidade, pacificidade e ausência de equívo
co), a paternidade já se constituiu, cabendo ao Poder Judiciário apenas declará-la, o que só 
pode fazer quando provocado via ação de investigação de paternidade sócio afetiva. 

Contrariamente, acomece na ação de adoção, por intermédio da qual se visa a 
constituição da paternidade, quando ainda não estabelecida a posse do estado de filho. 

Tanto é assim que a ação de adoção é de natureza constitutiva enquanto que a ação 
de investigação de paternidade tem natureza declaratória. 

Uma vez absorvido tal entendimento pela comunidade jurídica se evitará injustiças, 
constrangimentos e formalidades desnecessárias, em prejuízo às crianças, que seguramen
te ocorrem quando o membro do Ministério Público: 

a) Sustenta a necessidade de o pai sócio afetivo (que já é pai) mover uma ação de 
adoção (para se tornar pai), ao invés de simplesmente providenciar o arquiva
mento em cartório de um termo particular de reconhecimento de paternidade 
(art. 1 º, II, da Lei 8.560/92)35; 

34 O art. 2Q da Lei 8.560/92 determina que, quando fo r lavrado registro de nascimento de menor apenas com 
a maternidade estabelecida, o O ficial deve remeter ao juiz certidão integral do registro, bem como o nome, 
prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de se averiguar, oficiosamente, a procedência 
da alegação. 

35 Tal injustiça certamente não é cometida pelo Promotor de Justiça no Rio Grande do Sul, Belmiro Pedto Wel
ter, que, no artigo Inconstitucionalidade do Processo de Adoção Judicial, inserido na obra Temas Atuais de Direito 
e Processo de Família - primeira série (C ristiano C haves de Farias. Coord.) , Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, 
p. 294, pontua: " ... os pais afe 'vos, para obterem o regi>tro do fi lho, não precisam de processo de adoção, podendo 
ajuizar ação de investigação de paternidade socioafe tiva (tendo o afeto como causa de pedir) OH admitir, volumaria
mente, a paternidade e/ou a malernidade, por escritura pl\blica, escrito paniculaJ; testamento, manifestação direta e 
expressa perame o juiz (artigo 1.609 do Código Civil) , exercendo os mesmos direitos da filiação genética". Na p. 298 
do mesmo texto, o aludido doutrinador arremata: "." Por que, para o reconecimento volumário da paternidade d 
filho biológico, não são exigidos eswdo social, bons antecedentes, comprovantes de residên Cia e de 1'enda e atestados 
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b) Propõe ação de investigação de paternidade em face do genitor mesmo quando 

um terceiro já ocupou o espaço de pai e com este se estabeleceu a posse do es
tado de filh0 36 j 

c) Deixa de propor ação de investigação de paternidade socioafetiva em face de 

quem, depois de passar anos estimulando a criança lhe chamar de pai, de cha

mar e tratar a criança como filho e de divulgar para toda a comunidade a re

lação paterno filial, agora resolve recusar o status de pai, e todos os encargos 

correspondentes, em razão do término da relação afetiva com a mãe da criança, 

como se tivesse (e não tem) um direito potestativo de ser pai e deixar de sê-lo 
quando bem quiser37• Não se pode simplesmente brincar de ser pai, razão pela 

qual uma das características da perfilhação é ser um ato irrevogável, lembrando 

que, com o seu comportamento em relação à criança em período anterior ao 
término da união estável com a mãe desta, o ex-companheiro reconheceu vo
luntaria e tacitamente a paternidade. 

7. O Ministério Público Fomentando A Paternidade Sócioafetiva 

Não é difícil imaginar casos que reclamam a atuação do Parquet em prol da paterni
dade socioafetiva. Aqui serão citados alguns exemplos, dentre vários outros que ocorrem 

no cotidiano das relações familiares. 
Primeiro exemplo: uma mulher com filho recém nascido, registrado apenas com 

o nome da mãe, passa a conviver em união estável com homem que não é o genitor da 

criançaj durante os dez anos dessa união, o companheiro e o filho da companheira se 

trataram como pai e filho, sendo assim conhecido por todos da comunidade, sem a im
pugnação de quem quer que seja, nunca tendo o genitor manifestado qualquer intenção 
de assumir a função paterna. Com o fim da relação, a mulher passa a praticar condutas 

de saúde física e mental? Por que ao 11Omossexual, ao ponador de antecedentes criminais, ao apenado, ao idoso, ao 
enfermo é outorgado o direito de reconhecer voluntariamente a paternidade biológica, mas não a sociológica, quando 
amgas as filiações ostentam os mesmos direitos e obrigações? O jurista que aceitar a constitucionalização do afeto há de 
concordar, necessariamente, com a igualdade entre as filiações biológica e socioafetiva e, em decorrência, da aplicação 
dos direitos e deveres dos filhos biológicos aos sociológicos, entre os quais a pOSSibilidade de o filho afetivo ser voluntaria
mente reconhecido no próprio termo de nascimento, na averiguação oficiosa de patemidade, por testamento, escritura 
pública, escrito particular ou IJor manifestação direta e expressa perante qualquer Magistrado, ou mediante processo 
judicial de investigação de paternidade e/ou de maternidade sociológica". 

36 Defendo que os Promotores de] ustiça devem constar, em todas as petições iniciais das ações de investigação de 
paternidade com fund amento no vínculo biológico, a informação de que não se consolidou a posse do es tado 
de filho com pessoa diferente do réu. 

37 Ao analisar recurso especial versando sobre a pretensão de um pai de revogar o reconhecimento voluntário de 
paternidade, a Quarta Turma do ST] decidiu que "descabido seria lhe conferir, de forma absolutamente potestativa, 
a possibilidade de desconstituição da relação jurídica que ele IJróprio, voluntariamente, antes declarara existente". Em 
outro trecho da ementa constou que "se o reconhecimento da paternidade não constitui o verdadeiro status familiae , 
na medida em que, o declarante, ao fazê- lo, simplesmente lhe reconhece a existência, não se poderia admitir sua eles
constituição por declaração singular do pai registral" (Resp 234833!MG, pub. No DJ 22.10.2007 , p. 276). 
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próprias de alienação parental. O ex-companheiro, desejoso de continuar a exercer a 
função paterna, leva o caso à Promotoria da Infância. 

Neste caso, após a confirmação da ocorrência dos fatos relatados, o Promotor de 
Justiça inicialmente lamentará o fato do ex-companheiro não ter postulado a adoção da 
criança tão logo decidiu ocupar a função de pai na vida desta (ou seja, quando ainda não 
consolidada a posse do estado de filho), adoção esta admitida expressamente pelo pará

grafo único do art. 1.626 do ceJs. 

Porém, uma vez con tituída na convivência a posse do estado de filho, não cabe 
mais se falar em adoção, e sim em perfilhação, razão pela qual, após a lamentação, o 
Promotor deverá submeter ao ex-companheiro um termo de reconhecimento de paterni
dade, que, uma vez assinado, deverá ser encaminhado ao Oficial do Cartório de Registro 
Civil competente para averbação. Com a nova certidão de nascimento da criança cons
tando como pai o nome do ex-companheiro, este pode ingressar com ação de guarda ou 

de regulamentação de dire ito de visitas. 
Não é de se estranhar tal atitude de um Promotor de Justiça, pois, ao contrário do que 

ainda hoje muitos pensam, não só o genitor pode perfilhar, como se passará a demonstrar. 
Para perfilhar o filho, o declarante não precisa fazer prova da origem biológica. O 

registro de nascimento não exprime um evento biológico, mas sim um acontecimento 
jurídico, cabendo ao oficial tão somente recolher uma manifestação de vontade. Neste 
sentido, esclarece João Baptista Villela: 

O registro está onde sempre esteve: continua a ser a memória dos fatos jurídi
cos. Nada indica que tenha passado à condição de prontuário da fenomenolo
gia biológica. Conviria deixar bem assentado, desde logo, esta dimensão capital 
do registro que é a natureza declaratória de seus conteúdos ( ... )39. 
A qualificação da paternidade ou a omissão dela dependerá, de um modo 
ou de outro, de um fato do direito: estar ou não casada a mãe, sentença que 
estabeleça o u desconstitua a paternidade, reconhecimento voluntário, etc. 
Ao registro não interessa a história natural das pessoas, senão apenas sua 
história jurídica. Mesmo que a história jurídica tenha sido condicionada 
pela história natural, o que revela o registro é aquela e não esta40• 

Para Fabíola Santos Albuquerque, "uma vez configurada a posse de estado (filho/pai) 
há de se perfilhar"4I . E ap' s a perfilhação, descabido se falar em qualquer irregularidade, 

38 Dispõe o parágrafo único do art. 1626 do CC: "Se um dos cônjuges ou companheiros adota o fiUlO do outro, mantêm
-se os v[nculos de filiação ent"fe o adotado e o cônjuge ou companheiro do adotante e os respectivos parentes" . 

39 VILLELA, João Baptista. O modelo constitucional da filiação: verdades e superstições. «Revista Brasileira de Direito 
de Família» . Nº 2. Síntese, 1999, pág. 138. 

40 Idem, pág. 140. 
41 ALBUQUERQUE, Fabíola Santos. Adoção à Brasileim e a Verdade do Registro Civil, in «Família e Dignidade 

Humana. Anais do V Congresso Brasileiro de Direito de Família» . (Rodrigo da C unha Pereira. Coord.) . Del 
Rey: Belo Horizonte, 2006, p. 36 1. 
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pois O registro de nascimento com o nome do pai sócio-afetivo estará tão somente regis
trando uma relação jurídico-social já formada, que teve como fato propulsor a posse de 
estado de filho, insuscetível de ser desconstituída judicialmente. Neste sentido, a decisão 
judicial infra: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO CIVIL. 
IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO SOCIOAFETIVA CARACTE
RIZADA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA FORMULADO EM 
CONTRA-RAZÕES. VIA INADEQUADA. RECURSO PROVIDO. A 
vinculação afetiva sobrepõe-se a biológica se restar comprovado nos au
tos a existência de paternidade socioafetiva estabelecida entre o falecido 
pai registral e a recorrente, ainda que a perícia genética tenha concluído 
pela inexistência de vínculo biológico entre as partes ( ... ) (TJ-MS; AC-Or 
2007.026931-3/0000-00; Aquidauana; 4ª Turma Cível; Rei. Des. Paschoal 
Carmello Leandro; DJEMS 15/02/2008; Pág. 28) 

Agora, acrescente-se ao exemplo anterior os seguintes fatos: a mãe declarou previa
mente e por escrito ao Oficial do Cartório de Registro Civil competente que o genitor de 
seu filho não é o seu ex-companheiro e, em razão disso, o Oficial do Cartório, suscitando 
o procedimento de dúvida, submete o termo de reconhecimento de paternidade assinado 
pelo ex-companheiro ao juiz da vara de registros públicos42 e este indefere a averbação 
da paternidade. 

Nesta nova situação, sustento que deve o Promotor de Justiça da Infância propor 
ação de investigação de paternidade sócio afetiva junto à Vara da Infância. Tal ação terá 
uma peculiaridade: o réu (ex-companheiro), ao invés de contestar, reconhecerá a proce
dência do pedido, e caso o Promotor não tenha conseguido convencer a mãe a concordar 
com a paternidade, esta é quem possivelmente contratará advogado para argumentar 
contrariamente à paternidade pretendida43 • 

Um outro exemplo: Considerando que após o término da união estável acima ima
ginada, o ex-companheiro é quem se recusa a reconhecer a paternidade do filho de sua 
ex-companheira e esta procura o Ministério Público. In casu, cabe a este também in
gressar com a ação de investigação de paternidade socioafetiva, se convencido de que o 
melhor para a criança é obter o reconhecimento judicial da referida paternidade. 

42 Neste sentido, entendem Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald: "Havendo dúvida da seriedade da 
declaração de reconhecimento filiat6rio, o oficial do cart6rio do registro civil deverá suscitar o procedimento de dúvida, 
submetendo ao juiz competente da vara de registros públicos, na forma dos arts. 198 e 203 da Lei de Registros Públi
cos" (cf. Direito das Famílias, 3ª Ed., Lumen Juris, 2011, nota de rodapé nQ 319 da p. 683) . 

43 Nesta hipótese, haveria uma situação incomum: a criança ingressaria em juízo, representada pela mãe, para se 
posicionar contrário à paternidade, lembrando que o Ministério Público, quando promove ação de investiga
ção de paternidade, não atua como representante da criança, mas sim como substituto processual, postulando 
em nome próprio direito alheio. Caberá então ao juiz perquirir sobre o melhor interesse "concreto" da criança, 
uma vez que, in casu, a mãe, apesar de formalmente agir como "representante" do ftlho, está efetivamente 
defendendo seus próprios e egoísticos interesses. 
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Poder-se-ia argumentar de que nada adiantaria para a criança ser considerada filha 
sociofetiva de quem passou a rejeitá-la. Mas não é bem assim, senão veja-se: 

a) A todo momento o Ministério Público propõe ações de investigação de pater
nidade com fundamento no vínculo biológico em face do genitor indiferente 
à criança, assim procedendo porque ninguém ocupou o espaço de pai na vida 
daquela pessoa em formação e na esperança de que, após o reconhecimento 
judicial da paternidade, o réu abra seu coração para a construção da posse do 
estado de filho; 

b) Porém, é apenas uma esperança, uma expectativa, que poderá se concretizar, 
ou não e, não se concretizando, a declaração judicial de paternidade pouco 
significará para a criança, que continuará, de fato, sem pai; 

c) A mesma tentativa que se faz com o pai biológico deve ser feita com o pai socioafa
tivo e, em relação a este, as chances de pleno êxito são maiores, pois o réu não será 
proclamado a iniciar uma relação afetiva, mas apenas a retomá-la. Em qU<;l.lquer 
caso, na pior das hipóteses, o reconhecimento judicial da paternidade fará nascer 
obrigações de ordem pessoal (dar o nome) ou material (pagar alimentos). 

Agora, o último exemplo: Imagine-se uma criança registrada apenas com o nome da 
mãe, fruto de um concubinato entre esta e um homem casado, que deste sempre recebeu 
tratamento paternal44• Morto o pai, não tendo condições de adiantar as despesas com a 
exumação do cadáver e a realização do exame de DNA, a mãe procura o Promotor de 
Justiça. Neste caso, as demais peculiaridades do caso concreto podem apontar ao presen
tante do Ministério Público a ação de investigação de paternidade socioafetiva como a 
melhor via para o reconhecimento judicial da paternidade. 

Neste sentido, a seguinte decisão da sétima câmara cível do T]-RS: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. 
AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
INOCORRÊNCIA. Atento a dificuldade técnica e financeira na realiza
ção do exame de DNA por exumação, tendo o Juízo, em audiência, onde 
presentes as partes e seus procuradores, desistindo de tal prova, sem que 
tenha havido interposição de recurso pela parte requerida, descabe, em 
sede recursal, alegar nulidade da sentença por cerceamento de defesa. RE
CONHECIMENTO DA PATERNIDADE. Ainda que a prova dos autos 
não aponte, cabalmente, a filiação biológica entre os autores e o requerido, 
demonstra, sem dúvidas, a filiação socioafetiva entre as partes, impondo o 
acolhimento do pedido inicial. Sentença confirmada. PRELIMINAR RE
]EIT ADA, RECURSO DESPROVIDO. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (AC 

44 Fato que acontece principalmente quando o homem, por necessidade do trabalho, tem domicílio em duas 
cidades. 
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nº 70025506999, ReI. Des. Ricardo Raupp Ruschel, julgado em 29/04/2009 
e pub. no DJ em 07/05/2009). 

8. Considerações Finais 

Ao término do presente trabalho, extraem-se as seguintes conclusões: 

1. O Ministério Público somente deverá propor ação de investigação de paterni
dade ou intervir extrajudicialmente com vistas ao reconhecimento jurídico da 
paternidade, biológica ou socioafetiva, quando vislumbrar vantagens concretas 
para a criança e adolescente sem pai no registro de nascimento; 

2. Na constituição do vínculo paterno-filial atuam os princípios do respeito à ver

dade biológica e da afetividade, este complementando aquele, de sorte que, 
para o sistema jurídico brasileiro a regra geral resume-se na seguinte fórmula: 
pai = progenitor + posse do estado de filho. Ou sej a, é pai o progenitor que 
cuida, ama e trata como filho seu descendente genético, que, por sua vez, se 
sente filho de seu genitor; 

3. Tal fórmula, no entanto, não consegue ser aplicada em determinados casos con
cretos excepcionais, em que os princípios do respeito à verdade biológica e da 
afetividade não se harmonizam. Para alguns desses casos, o legislador especifi

cou a solução, como no caso da inseminação artificial heteróloga, em que o pai 
é o marido que consentiu com a inseminação e não o doador de espermas (art. 
1597, V, do CC) ; para outros, a solução do ordenamento jurídico exige uma ati
vidade de ponderação de valores pelo intérprete, o qual, entre os dois referidos 
princípios, deverá aplicar o que melhor atender ao superior interesse da criança; 

4. Hipóteses haverá, especialmente quando o genitor é totalmente indiferente à 

criança e já se consolidou entre esta e uma outra pessoa a posse de estado de 
filho, que o princípio do superior interesse da criança, previsto na Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança, subscrita e ratificada pelo Brasil (Decre
to 99.710/90), só se concretizará com a prevalência do princípio da afetividade 
em detrimento ao princípio do respeito à verdade biológica; 

5. Não se podendo conciliar sempre os aludidos princípios, torna-se necessário 
estabelecer a diferença, para o Direito, entre progenitor e pai. Pai é quem o 
sistema jurídico revela como tal. Progenitor é o ascendente genético imediato 
de uma pessoa; 

6. Nas ações de investigação de paternidade, a posse do estado de filho não pode 
mais ser concebida apenas como uma presunção relativa de que o investigado 
é o genitor do investigante, devendo ser considerada expressão da face sócio
-afetiva da filiação podendo servir, inclusive, para fundamentar uma decisão de 
reconhecimento de paternidade; 
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7. Quando já consolidada a posse do estado de filho, estabelecida está a pater
nidade, cabendo a Poder Judiciário apenas reconhecê-la, quando provocado 
para tanto. Tal provocação, no entanto, não deve ocorrer por intermédio de 
uma ação de adoçào, de natureza constitutiva, e sim por meio da ação de ação 
de investigação de paternidade socioafetiva. Na maioria dos casos, no entanto, 
nem será necessário a propositura de ação judicial, podendo o pai socioafetivo 
perfilhar o filho, por escrito particular arquivado em Cartório; 

8. Faz-se necessário uma maior atuação pelo Ministério Público para fomentar o 
reconhecimento jurídico da paternidade socioafetiva, existindo um espaço de 
atuação a ser preenchido, em diversas hipóteses que cabem ações de investiga
ção de paternidade pelo Parquet com fundamento na posse do estado de filho. 
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A necessidade de regulamentação normativa 

Márcio Soares Berclaz* 

A necessidade de regulamentação normativa padronizada capaz de esta, 
belecer critérios mínimos e exigir procedimento meritocrático e demo, 
crático para escolha de membros da Comissão de Concurso de Ingresso 
à Carreira do Ministério Público 

Márcio Soares Berclaz 

1. Considerando o perfil constitucional do Ministério Público 1 como a instituição 
responsável pela defesa intransigente do regime democrático e do patrimônio 
público (artigo 129, IlI, da CR), evidente que, no cumprimento da determina
ção constitucional da obrigatoriedade de concurso público (artigo 37, II, c/c 
artigo 129, parágrafo terceiro, ambos da CR), procedimento administrativo com 
finalidade seletiva2, há de se exigir eXemplar organização e suficiente planeja
mentode parte da Administração Superior do Ministério Público na condução 
dos certames de ingresso de membros à carreira (artigo 59 da Lei 8.625/93 - Lei 
Orgânica Nacional do Ministério Público). 

2. Basta percorrer histórico de autuações arquivadas ou em andamento no Coú
selho Nacional do Ministério Público (CNMP) para perceber que inúmeros 
são os procedimentos administrativos identificáveis relacionados a problemas, 
reclamações e pedidos de providências envolvendo concursos públicos realiza
dos pela instituição. Prova de que a questão é problemática e, portanto, está 
a ensejar maior reflexão, decorre do fato notório de que diversos desses expe
dientes foram julgados procedentes de modo total ou parcial. 

3. Ainda que se presuma que a maioria desses certames tidos como defeituosos 
está cercada de condutas praticadas de boa-fé, inevitável perceber que mui
tos dos erros procedimentais geradores de vícios (ex: nulidade de questões, 
necessidade de renovação de editais com reabertura de prazo, busca de tutela 

* Promotor De Justiça - (Mp/pr). Área 3. Política Institucional E Administrativa 
Na definição de Cláudio Barros Silva (2010, p. 214): "Como autêntico defensor do interesse público do Estado, 
visto enquanto povo, o Ministério Público não poderá se afastar do seu dever ético-jurídico de estar na perma
nente luta pela realização dos mais elementares e transcedentais valores da sociedade" 

2 1 O conceito é de Rita Tourinho, conforme exposto em sua obra denominada "Concurso Público no ordena
mento jurídico brasileiro" (2008). 
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jurisdicional para correção de atos administrativos, dentre outras situações), 

podem ser atribuído , em algum grau, à falta de seleção criteriosa e adequada 

dos membros componentes de Comissão de Concurso, que, nos termos do ar
tigo 34 da Lei 8.625/93, consiste em "órgão auxiliar) de natureza transitória", 

ao qual "incumbe realizar a seleção de candidatos ao ingresso na carreira do 

Ministério Público". 
4. Assim, no contexto dos múltiplos atos administrativos relacionados à organi

zação de concursos públicos de ingresso à carreira do Ministério Público (pre

paração do edital, publicação do edital, administração das inscrições, definição 
de cronograma, seleção de conteúdo programático das disciplinas, etc), quer-se 

chamar atenção para a necessidade de que a escolha de membros componentes 

da Comissão de Concurso (que para fim do presente artigo também se deno
mina "Banca Examinadora"4), respeite paradigma técnico-objetivo capaz de 

estabelecer critérios rígidos propícios à imposição de filtros necessários para 

a escolha dos membros interessados dentre aqueles que demonstrarem melhor 
currículo e preparação para encargo de enorme responsabilidade e seriedade 

pessoal e profissional, tudo de modo a resguardar a preservação da qualidade 

do referido processo de seleção pública. 
5. Em tempos nos quais se exige que a instituição constitucionalmente respon

sável pela defesa do regime democrático (artigo 127 da CR) respeite cada vez 

mais a democracia interna como princípio, inadmissível que, na prática, ad
mita-se a possibilidade de Chefe do Ministério Público ou mesmo de qualquer 
outra autoridade destacada da Administração Superior (ex: Corregedor-Geral, 
Ouvidor-Geral, etc) , participar, unilateralmente, de qualquer ato envolvendo 

aspecto preparatóri relacionado à organização e execução do certames, espe

cialmente escolha ou proposição discricionária decisiva da definição de quem 

serão os membros indicados à composição de Banca Examinadora, agir admi
nistrativo não raras vezes praticado sem nenhum tipo de fundamentação. 

6. A presente proposta parte da pré-compreensão de que, em diversos certames 
de ingresso à Carreira do Ministério Público, tanto eventual proposta de for-

3 A propósito do fortalecimento de órgãos auxiliares, no que se inclui de Comissão de Concurso, no artigo "Para onde 
caminha o Ministério Público" (2010, 2a edição), assim já nos posicionamos em artigo escrito com o colega Millen 
Castro Medeiros de Moura: "Para cumprir sua missão constitucional o Ministério Público deve implementar novo 
paradigma de gestão, baseado na racionalização, regionalização e reestruturação de órgãos auxiliares" 

4 Utiliza-se aqui as expressões como sinônimas, como aceita a doutrina de Rita Tourinho, ainda que possa 
ocorrer distinção de uma coisa e outra, podendo-se delimitar que c abe à Comissão a tarefa de organização e 
de avaliação e, no caso da Banca Examinadora, apenas o segundo aspecto . Salientando a distinção entre as 
expressões, sem definição de conteúdo, cumpra mencionar a posição de Emerson Garcia: "Cabe à lei estadual 
definir se a participação da OAB se limitará a indicação de representante para a banca examinadora ou se 
também consistirá na indicação de membro integrante da própria Comissão de Concurso" (p. 435). 

5 Aliás, em respeito ao princípio da especialização, de todo conveniente que os Centros de Apoio, enquanto ór
gãos auxiliares, sempre que possível, fossem necessariamente ouvidos para se pronunciarem sobre a atualização 
e suficiência do conteúdo programático das matérias afetas às suas respectivas áreas de atuação. 
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mação da Comissão de Concurso apresentada informal ou formalmente pelo 

Procurador-Geral, como também a forma de apreciação dessa questão pelo 

Conselho Superior do Ministério Público, são procedimentos de agir adminis

trativo que ignoram princípio de democracia interna e, mais do que isso, deixam 

de apresentar motivos e os fundamentos mínimos de ordem técnica pelos quais se 

propõe ou se homologa a formação de Banca Examinadora com uma determinada 

configuração, situação que, não raras vezes, frustra a participação de membros mais 

qualificados e, portanto, em melhores condições técnicas e intelectuais de desem

penharem este encargo com mais desenvoltura e competência. 

7. Os maus exemplos de membros que se tomam componentes de Comissão de 

Concurso para exame de determinada matéria ou grupo de disciplinas para os 

quais não possuem histórico de conhecimento científico, acadêmico e profis

sional capaz de justificar alto grau de especialização, infelizmente são bastante 

frequentes e, no mais das vezes, refletem na elaboração de provas de baixa 

qualidade, questões objetivas óbvias ou mesmo confusas, indagações disserta

tivas mal formuladas e indigentes de maior substância ou mesmo em arguições 

despreparadas, atividades desastradas que, isolada ou conjuntamente, causam Pt:o

fundo (e longo, quando não vitalício) prejuízo à instituicão do Ministério Público 

(e sociedade), muitas vezes proporcionando seleção inidônea e inadequada que, 

lamentavelmente, diante desses vícios, exclui possibilidade de ingresso dos candi

datos melhores preparados, objetivo último de todo e qualquer concurso público, 

especialmente aquele que definirá, de modo vitalício, representantes da sociedade 

na defesa dos seus mais elevados e complexos interesses. 

8. Selecionar quais serão os novos valores humanos, aos quais se encarrega o 

iminente presente e, sobretudo, o futuro da instituição, é tarefa constitui ta

refa dignificante de enorme ônus e responsabilidade, encargo que precisa ser 

conduzido por critérios eminentemente técnicos, não por razões de política 

institucional, antiguidade ou mesmo posse deste ou daquele cargo ou mesmo 

histórico de ocupação de cargos da Administração Superior. Nesse âmbito, de

finitivamente, não pode haver espaço discricionário para razões de conveniên-

cia e oportunidade alheias ao interesse público primário. ' 

9. Justamente por isso há de se exigir que cada examinador preencha determinados 
requisitos objetivos, o que inclui não só ausência de impedimentos, mas, necessa

riamente, a satisfação de condições específicas, contanto que pertinentes e razoá

veis com todas as atribuições ordinariamente afetas a uma Comissão de Concurso. 
10. O que se percebe em algumas ocasiões é pura e simplesmente a observância e 

indicação de membros meramente desprovidos de impedimentos sem que se 

atente para o fato de que esse é só o primeiro passo, mas jamais a nica condição 

para que um membro do Ministério Público tome-se avaliador em condições 

de exercer tal difícil e complexa tarefa. 
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11. Por se entender que esta realidade é preocupante, especialmente porque a ela
boração de diretrizes para concurso público consistente em complexa atividade 
intelectual, relevante mecanismo que permite otimizar ou não a própria profis
sionalização da função pública6, quer-se sustentar a necessidade da definição 
de critérios objetivos e rígidos padronizados para permitir que determinado 
membro do Ministério Público seja indicado ou, como se entende ideal, melhor 
de isso, efetivamente investido e habilitado pela via democrática a participar 
de Banca de Concurso Público de ingresso à carreira. 

12. Sustenta-se que não apenas eventual indicação, mas, sobretudo, a homologa
ção de membro de Comissão de Concurso, precisa consistir em ato administra
tivo vinculado ao cumprimento de requisitos normativos mínimos específicos a 
serem padronizado e estabelecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Pú
blico, sem prejuízo de que cada Administração Superior, dentro da sua relativa 
autonomia7 (artigo 128, parágrafo quinto, da CR), a esse marco possa acrescer 
exigências adicionais e suplementares, contanto que coerentes e razoáveis com 
o objetivo essencial da escolha, tudo de modo a permitir que os membros mais 
capacitados e com maior grau de conhecimento produzido sobre a matéria pos
sam encarregar-se da tarefa de seleção. 

13. Não obstante o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) já tenha se 
ocupado de estabelecer vedações relacionadas ao tema (ex: exercício de magis
tério em cursos preparatórios ou equivalente no último triênio, parentesco do 
examinador com candidatos), sustenta-se que, ao lado deste aspecto, devem 
existir critérios adicionais positivos de igualou até mesmo de maior relevância, 
notadamente parâmetros voltados à escolha criteriosa dos agentes político
-honoríficos que comporão a complexa tarefa de testarem conhecimentos dos 
candidatos que pretendem transpor a condição de cidadãos para assumir a re
presentação e advocacia qualificada da sociedade civil na defesa dos interesses 
sociais indisponíveis e demais elevadas questões relacionadas à operosa e desa
fiadora missão constitucional do Ministério Público. 

14. Dentro dessa ideia, propõe-se que a formação da Banca Examinadora observe 
critérios meritocráticos específicos de modo a somente permitir que se admi
ta determinado membro como integrante da Comissão de Concurso quando, 
além de não ostentar impedimentos, restar comprovado histórico de atuação 

6 Na palavra do Professor Romeu Felipe Bacellar Filho, em artigo específico sobre o tema (2002) , a "profissio
nalização da função pública c nstitui instrumento de legitimação da Administração Pública perante o povo: 
primeiro, para garantir a observância do princípio da igualdade da escolha de seus agentes, a partir de critérios 
que possibilitem a aferição daqueles mais preparados para o exercício da profissão. 

7 A autonomia aqui qualificada como "relativa" explica-se na necessidade de se conciliar o caráter nacional do 
Ministério Público, traduzido na possibilidade do CNMP emitir normas e recomendações em caráter gera l, 
com certa autonomia federativa no tocante a organização e atribuições de cada unidade do Ministério Público, 
atividade última que, contudo. deve ser exercida e pautada dentro de marcos normativos de caráter mais am
plo, respeitado o princípio da proporcionalidade. 
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profissional, bem como concomitante atividade e produção acadêmica efetiva 
em relação a matéria pela qual está encarregado de examinar. Há de se apli
car aqui a ideia de notório conhecimento capaz de permitir a qualificação do 
membro da Comissão de Concurso como jurista de "reputação ilibada", tanto 
pessoal como técnica, definição em relação a qual, sob outro contexto, já se fez 
menção no próprio CNMP. Não por acaso a ideia consta registrada num dos 
"considerandos" da Resolução n. 24/20078. 

15. Parte-se do princípio de qL\e o membro do Ministério Público que não puder 
conciliar histórico profissional e atividade acadêmica em relação a determi
nada matéria ou disciplina não possui condições de se colocar como decisivo 
mediador entre um candidato que pretende ingressar à carreira e a decisão 
administrativa pertinente à sua aprovação ou reprovação. 

16. Por essas e outras razões que não mais se tolera que o Procurador-Geral de 
Justiça ou qualquer outra au toridade da Administração Superior possa, formal 
ou informalmente, indicar de modo unilateral membros para composição de 
Comissão de Concurs09 sem, pelo menos, ter que fundamentar sua escolha 
de modo fundamentado e justificado, ato administrativo vinculado composto 
que, ainda assim, tem que ser avaliado de forma igualmente motivada pelo 
órgão organicamente competente, no caso, o Conselho Superior do Ministério 
Público, o que se espera seja feito em sessão aberta, facultada a impugnação e 
participação de todo e qualquer cidadão interessado. 

17. Mais do que isso, sustenta-se que a escolha dos membros consiste em julga
mento fundamentado que há de ser feito a partir de objeto de todos os mem
bros interessados e objetivamente em condições de participarem dessa escolha, 
vale dizer, de modo radicalmente democrático. 

18. Se o concurso pretende a seleção dos membros mais aptos, vocacionados e ca
pacitados para a função, nada mais coerente e razoável que os avaliadores sejam 
criteriosamente escolhidos de acordo com o conhecimento e com a desenvoltura 
que possuem em relação a matéria examinada, o que vale tanto para examinadores 
titulares como suplentes, sendo extensivo, ainda que em menor grau, ao próprio 
Secretário do Concurso e servidores envolvidos na organização do certame. 

19. Avaliar candidatos que pretendem ingressar na carreira do Ministério Público 
definitivamente não pode ser tarefa para prática de política institucional, mui
to menos para permitir que colegas sem nenhuma tradição ou vocação aca
dêmica ou mesmo profissional vinculada à matéria, por mais voluntariosos e 

8 Considerando que a Resolução do CNMP antes mencionada, ao estabelecer que compete ao Conselho Su
perior do Ministério Público indicar jurista de reputação ilibada para compor a Comissão de Concurso, criou 
atribuição ao referido órgão da administração superior, o que é reservado à "lei" em sentido forma l. 

9 Exemplo disso, ainda que para fim de escolha de servidores, reside no artigo 25, XXVI, "c", da Lei 7.669/82 (Lei 
Orgânica do Ministério Pl,blico do Rio Grande do Sul), segundo o qual" art. 25 . ( ... ) compete ao Procurador
-Geral de Justiça ( ... ) XXVI - indicar membro do Ministério Público ( ... ) c) para presidir a comissão de concur
so para os serviços auxiliares do Ministério Público. 
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colaborativos que sejam, possam aceitar, de modo orgulhosamente temerário, a 
aventura de um encargo que, objetivamente, exige indiscutível preparo e profissio
nalismo pautado por alta especialização e conhecimentos específicos, possibilidade 
concreta que precisa ser demonstrada de modo objetivo e indiscutível para que o 
avaliador desempenhe seu encargo de modo minimamente satisfatório. 

20. A necessidade de se observar não só requisitos negativos (falta de impedimen
tos), mas, especialmente, critérios positivos, deve ser acrescida de outras duas 
exigências fundamentais, quais sejam, 20.1) permitir que democraticamente 
todo e qualquer membro do Ministério Público que atenda aos pressupostos 
em questão possa se habilitar ou se candidatar a de Comissão de Concurso 
(cabendo a decisão final à Administração Superior por definição motivada), 
bem como 20.2) estabelecer princípio de que as Bancas Examinadoras, para 
cada matéria ou grupo de disciplinas a ser examinado, devam ser compostas e, 
mais do que isso,·. eXercer avaliação, não apenas pela ótica de um titular e um 
suplente, mas sim de um colegiado composto de no mínimo dois membros para 
cada função, o que diminui a chance de subjetivismo lO e, ao mesmo tempo, re
duz chance de erro, descritério ou de arbitrariedade no processo de avaliação, 
o que não raras vezes se verifica na prática. 

21. Já é mais do que chegada a hora de o Ministério Público, dentro da perspectiva 
de uma gestão estrategicamente planejada voltada à uma atuação cada vez 
mais aprimorada e ótima, em respeito à concretização do princípio constitu
cional da eficiência (artigo 37, "caput", da CR), profissionalizar a gestão do 
concurso de ingresso à carreira, cumprindo não só formalmente, mas material
mente, e da melhor forma, o horizonte de sentido que justifica a previsão cons
titucional que estabelece a investidura do concurso público como comando 
constitucional imperativo (artigo 37, lI, da Constituição da República). 

22. Diz isso porque, embora a previsão constante na Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público (artigo 15, 1II, da Lei 8.625/93) estabeleça que "ao Conselho 
Superior do Ministério Público compete: (. . .) III - eleger, na forma da Lei Orgâni
ca, os membros do Ministério Público que integrarão a Comissão de Concurso de 
ingresso na carreira", tal dicção legal é extremamente genérica e insuficiente na 
medida em que não prevê a forma pela qual esta "eleição" se dará, deixando a 
cargo da livre "autonomia" de cada unidade federada estabelecer a regulamen
tação e o critério de escolha e seleção desses membros, o que pode propiciar 
tanto omissões quanto abusos e arbitrariedades, ou seja, atos administrativos 
viciados e desprovidos da necessária motivação. 

23. De qualquer forma, mencionando a legislação institucional a palavra "elei
ção", na esteira da filosofia da linguagem e do próprio contexto derivado da 

10 Obviamente que este colegiado há de ser o mesmo em todos os mo~entos do concurso, salvo motivo de 
comprovada força maior ou necessidade de substituição, tudo para evitar que hajam critérios diferenciados em 
relação a uma mesma fase do certame ou avaliação. 
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expressão, quer-se crer que este significante (eleição) é incompatível com ou
tros significados que não um procedimento democrático e aberto a participa
ção de todos os membros do Ministério Público que preencham determinadas 
condições tida como relevantes,no qual a escolha a ser feita ao final terá de ser 
igualmente democrática e, sobretudo, fundamentada em voto aberto e público. 

24. Por conta desse contexto que, no âmbito da normatização dos critérios para 
composição de Banca Examinadora nos Concursos de Ingresso à Carreira, de
fende-se a necessidade de criação de marco normativo adequado para permitir 
que haja maior detalhamento de exigência que não constaram da Constituição 
(artigo 129, parágrafo terceiro, da CR), muito menos da Leis Orgânicas do Mi
nistério Público (Lei 8.625/93 e Lei Complementar 75/93), situação que, não 
raras vezes, tem dado margem a situações inadequadas. 

25. Eleição, definitivamente, não é indicação, muito menos sugestão de nomes 
para uma formal e desmotivada homologação. Eleição é processo democrático 
cercado de ampla publicidade e acessibilidade, controlado sob o crivo da lega
lidade, no qual todo e qualquer membro que preencha os requisitos mínimos 
poderá ser habilitado, cabendo a decisão final ao Conselho Superior do Minis
tério Público como órgão da Administração Superior. 

26. Desnecessário lembrar que a composição da Banca Examinadora é não só 
decisiva para a avaliação adequada do conhecimento dos candidatos que se 
submetem ao certame, mas também para discutir, dentro de parâmetros esta
belecidos, quais os critérios para a formalização do edital indicando o conteúdo 
das matérias/disciplinas, ato este que, não poucas vezes, apresenta imprecisões, 
vaguezas, quando não equívocos, seja por menções genéricas, repetidas, seja 
por referências pouco expressivas e justificadas pelo que se exige da função 
teórico e prática do membro do Ministério Público. 

27. É preciso definir uma normatização padronizada que evite ou, na pior das hipó
teses, dificulte, possibilidade que incongruências e qualquer sorte de inadequa
ções sejam praticadas maculando o concurso público, tais como; 27 .1) admitir
-se examinador de uma matéria ou disciplina em relação a qual nunca se des
tacou pela atuação profissional ao ponto de se considerar nela notoriamente 
especializado ou experimentado; 27.2) aceitar-se como avaliador de uma ma
téria alguém que nunca exerceu atividade docente ou que nunca nada falou, 
escreveu ou publicou academicamente sobre os temas submetidos à avaliação; 
27.3) admitir-se que alguém possa ser avaliador de candidato que, apesar de 
não ser seu parente, com ele já possuiu algum tipo de vínculo pessoal íntimo, 
quando não profissional; 27.4) aceitar-se que examinador possa, sem nenhum 
tipo de controle ou prestação de contas, praticar arbitrariedade unilateral em 
relação a determinado candidato, etc; 27 .5) tolerar que possa haver troca de 
gabarito de prova objetiva sem justificativa para o ocorrido; 27.6) tolerar que 
questões da prova objetiva possam ser formuladas com redação imprecisa ou 
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de modo a conter mais de uma resposta possível; 27.7) admitir-se que haja ele
vado número de questões anuladas, justamente porque foram mal elaboradas; 
21.8) admitir-se que o edital seja vago sobre determinados conteúdos, bem 
como tolerar que se admita indagação de questão não contida no edital como 
lei do concurso ou pertinente a outra area que não a submetida a exame. 

28. Ganha ênfase a necessidade de profissionalização da gestão e organização dos 
concursos de ingresso à carreira do Ministério Público justamente por existir 
sólida barreira jurisprudencial no tocante à interferência em atos administrati
vos dessa natureza via provocação judiciaP I , restrição a controle jurisdicional 
de legalidade e garantia de prestação jurisdicional (artigo 50, XXXv, da CR) 
que somente vem a confirmar a necessidade que haja uma escolha técnica e 
motivada da Comissão de Concurso, atividade necessária para garantir que 
o certame cumpra com a sua finalidade, que é proporcionar de modo igual, 
impessoal e legal, possibilidade da seleção dos candidatos mais preparados para 
exercício do cargo. 

29. Demostrando o cabimento e pertinência do que se propõe, vale dizer, neces
sidade de padronização de critérios objetivos e regulamentação de procedimento 
democrático para escolha de membros da Comissão de Concurso, cumpre atentar 
para existência de histórico de atuação e preocupação nesse sentido de parte do 
Conselho Nacional do Ministério Público, que possui aparente poder normativo 
primáriol2 para expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomen
dar providências, conforme artigo 130-A, parágrafo segundo, I, da CR. 

30. A maior prova disso reside no fato de as Resoluções n. 14/2006 e 24/2007 do 
CNMP terem disposto sobre "regras gerais regulamentares para o concurso de 
ingresso na carreira do Ministério Público", por mais que a questão específica 
dos critérios para c mposição da Comissão do Concurso não tenha sido objeto 
de normatização nos termos e dentro do alcance ora pretendido. 

31. Em relação à Resolução n. 14/2006, já com a alteração da Resolução n. 24/2007, 
diz essa no seu artigo 30 que ''As Comissões de Concurso são presididas e cons
tituídas na forma prevista nas respectivas Leis Orgânicas"l3, ocasião em que 

11 "Não cabe ao Poder Judiciário, no controle jurisdicional da legalidade, substituir- se à banca examinadora do con
curso público para reexaminar os critérios de correção das provas e o conteúdo das questões formuladas ( ... ) ." (MS 
27.260, ReI. p/ o ac. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 29-10-2009, Plenário, DlE de 26-3-2010.) Vide: MS 
30.344-AeR, ReI. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 21-6-2011, Segunda Turma, DlE de 1º-8-2011 ; RE 
lli,lOO, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 21-6-2005, Primeira Tunna, Dl de 9-9-2005 - grifou-se. 

12 Como bem lembra a doutrina de Carlos Roberto de Castro Jatahy, na sua obra "Curso de Princípios Institu
cionais do Ministério Público" (2009, 4a edição, p. 468), foi o próprio Supremo Tribunal que, na ADC-MC n. 
12/DF, Relator Ministro Carlos Brito, Tribunal Pleno, julgamento em 16/02/2006, "em sede de declaratória de 
constitucionalidade, ao analisar a resolução sobre o nepotismo na Magistratura, acabou por afirmar que o CNJ 
possui 'poder normativo primário' ''. 

13 Esse mesmo artigo, em redação original do artigo 30, pela Resolução n. 14, assim estava construído: "a co
missão do concurso, no âmbito de cada um dos ramos do Ministério Público, será integrada pelo Procurador
-Geral, que a presidirá, e por 2 (dois) membros do Ministério Público do ramo respectivo, por 1 (um) jurista 
de reputação ilibada e seu suplente, indicado pelo respectivo Conselho Superior, e por 1 (um) advogado e seu 
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foram estabelecidos impedimentos de membros comporem Banca Examinado
ra, no caso, apenas requisitos negativos já mencionados, um deles relacionado 
a existência de grau de parentesco do avaliador com algum candidato, outro 
referente à impossibilidade de membro da Comissão ter participado de "curso 
destinado a aperfeiçoamento de alunos para fins de aprovação em concurso 
público" nos últimos 3 (três) anos":. 

32. A propósito, demonstrando que é plenamente viável equilibrar normatização 
geral do CNMP com possibilidade de adequação e respeito à relativa auto
nomia federativa de cada unidÇlde, toma-se de exemplo desta possiibilidade a 
situação envolvendo o conceito e comprovação de atividade juridical, em re 
lação ao qual houve edição de diversos atos normativos oriundos pelo CNMP 
(Resolução n. 04/2006, Enunciado n. 02/2006, Resolução n. 29/2008 (revo
gada) , 40/2009 e 57/2010). Tal situação bem evidencia e comprova a possibi
lidade de ocorrer padronização e emissão de pronunciamentos baliza dores de 
pronunciamento abstrato e de caráter geral sobre determinadas questões de 
parte do CNMp, tudo sem prejuízo da previsão de se resguardar às Administra
ções Superiores e Comissões de Concurso a serem formadas no âmbito de cada 
Ministério Público o cabimento para análise de casos concretos. 

33. Da mesma forma, outro exemplo relevante, ainda que de âmbito de incidência 
distinto, residente mo fato de a Recomendação 12/2009 do CNMP ter estabe
lecido a necessidade de inclusão da disciplina de direito eleitoral nos programas 
e editais de concursos públicos para ingresso à carreira. 

34. Assim, sem embargo da possibilidade do CNMP atuar no tocante à material 
para fim de regulamentação, desde que dentro de determinados limites, de 
modo a estabelecer regras gerais sem suprir questões complementares específicas 
e peculiares passíveis de serem acrescentadas pelas respectivas unidades de modo 
autônomo e justificado, de todo conveniente que, a par disso, seja revisto e atua
lizado o marco legislativo institucional do Ministério Público no tocante ao tema, 
pois questões gerais e abstratas de caráter cogente, de regra, devem estar previstas 
e suportadas em lei, não em normatizações de cunho administrativo. 

35. Por derradeiro, considerando que a Ordem dos Advogados do Brasil participa 
do certame com a indicação de membro para Comissão de Concurso, como 
previsto no artigo 129, parágrafo terceiro, da Constituição da República, bem 
como no artigo 59 da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, por coe
rência ao exposto, sustenta-se a necessidade de se fazer respeitar e cumprir 
normatização capaz de assegurar o respeito aos mesmos critérios aqui defen
didos, respeitada, obviamente, a autonomia da referida autarquia especial no 
desenvolvimento e aprimoramento do processo dentro desses parâmetros. 

suplente , indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil", a propósito do que, seja em relação a este como 
outros dispositivos, houve propositura da AO! 3868 pela CONAMP (Associação Nacional dos Membros do 
Ministério Público), até o momento sem julgamento. 
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36. Inúmeras outras questões poderiam ser discutidas, porém quer-se aqui não só 
sugerir alternativas e modelos passíveis de serem seguidos, mas igualmente 
problematizar a questão para maior reflexão, aspecto ultimo no qual reside o 
sentido do presente ensaio. 

37. ANTE O EXPOSTO, objetivamente propõe-se: 

37.1) que haja normatização mínima com padrão nacional e caráter geral a 
ser estabelecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) 
voltada à definição de parâmetros mínimos necessários para que membro 
da instituição componha Banca Examinadora; 

37.2) que, respeitada normatização mínima padronizada pelo CNMP de modo 
geral, caiba a cada unidade ministerial relativa autonomia para estabele
cer critérios complementares que se mostrarem razoáveis com as especi
ficidades e realidade local, contando que haja fundamentação, pertinên

cia e razoabilidade na proposta; 
37.3) que, na hipótese de indicação unilateral de membro para integração de 

Comissão de Concurso, entenda-se que tal ato administrativo possui na
tureza vinculada, dependente de exaustiva e pública motivação; 

37.4) que, sob o ponto de vista ideal, respeitados os requisitos exigíveis, seja 
permitido que todo e qualquer membro do Ministério Público possa de
mocraticamente concorrer e participar da disputa para atuar na condi
ção de examinador em relação a determinado certame; 

37.5) que, dentre os critérios mínimos necessários para que alguém se habilite, 
seja indicado ou mesmo tenha seu nome aprovado como membro de Co
missão de Concurso, conste a necessidade de comprovação cumulativa e 
objetiva de histórico de atuação profissional de modo a demonstrar alta 
especialização e conhecimento na matéria examinada e/ou exercício de 
relevante e militante atividade acadêmica compatível com o encargo, na 
qual se inclua necessidade de demonstrar notório conhecimento sobre a 
matéria, bem como comprovar a formulação prévia de estudos, reflexões 
e publicações academicamente relevantes; 

37.6) que haja obrigatoriedade para que toda e qualquer matéria a ser exami
nada dependa no mínimo de um colegiado composto por no mínimo 04 
(quatro) membros entre titulares e suplentes, tudo para evitar individua
lismo arbitrálio ou mesmo excesso de subjetivismo nocivo à seleção dos 
melhores e mais preparados candidatos; 

37.7) que, independentemente da atuação normativa do CNMP no que lhe 
cabe, é de todo conveniente que haja revisão e atualização da legislação 
institucional do Ministério Público para fim de estabelecer critérios ge
rais a respeito da composição das Comissões de Concurso!Bancas Exa-
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minadoras de modo padronizado e compatível com o caráter nacional do 
Ministério Público como instituição; 

37.8) que a exigência democrática e de motivação na escolha de membros seja 
direcionada ao próprio representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
(artigo 59 da Lei 8.623/95). 
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A Pessoa Jurídica não pode Ser Destinatária das 

Normas Criminais Ambientais 

Marcondes Pereira de Oliveira* 

Introdução 

o presente trabalho tem por objetivo trazer à luz a necessária discussão sobre a ina

dequação de destinação de responsabilidade penal ambiental à pessoa jurídica. A incon

gruência se apresenta cientificamente, mas com desdobramentos práticos operacionais 

em detrimento da tutela do bem jurídico ambiental. 

O constituinte originário de 19882, fez comandar ao legislador ordinário a responsa

bilização criminal da pessoa jurídica em função de ilícitos ambientais, assim, cumpriu-se 

o comando por via da Lei dos Crimes ambientais.} 

Entretanto, permanecem algumas questões irresolutas4, afinal não se podem resol

ver problemas normativos simplesmente positivando a decisão política, sem que haja uma 

conciliação científica, sistemática e organizadora do ordenamento jurídico. 

Questões que podem ser colocadas: É razoável a regra societas delinquere non potest? 
As teorias da ficção e da realidade possuem algum reflexo no direito penal? É adequada a 

imputação de responsabilidade criminal à pessoa jurídica? 

A tentativa de abordagem destas questões leva indubitavelmente a uma remissão 

aos preceitos e princípios mais básicos do direito penal, onde se revela a desnecessidade 

de dispensar à pessoa jurídica, a norma criminal como forma de proteção do bem jurídico 

ambiental, mesmo na hipótese de conferir dignidade penal a este bem jurídico. 

Promotor de Justiça .do Ministério Público do Estado do Piauí. Mestre em Ciências Jurídico-Penais pela Uni
versidade Autônoma de Lisboa. 

2 CR88 Art.225. § 3º As condutas e atividades consideradas les ivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas fís icas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os 
danos causados. 

3 Lei 9605/98. Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme 
o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou con
tratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade. 

4 No sistema Common Law (Grã-Bretanha, dos Estados Unidos e países de mesma aadição jurídica) é pacífico o 
entendimento da responsabilidade criminal da pessoa jurídica, situação diversa é encontrada nos países europeus, a 
exemplo de Alemanha e Espanha, com recente quebra desta tradição em países como a França, Holanda e Portugal. 
Cfr. MIR PUlG, Santiago, Direito IJenal - Fundamentos e Teoria do Delito (2004), Tradução Cláudia Viana Garcia e 
José Carlos Nobre Porciúncula Neto, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais - 2007, p.171. 
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Ante a possibilidade de proteção adequada e eficaz do bem jurídico ambiental atra

vés da responsabilização da pessoa jurídica no âmbito civil e administrativo, propõe-se 

interpretação na aplicação das normas de responsabilização criminal da pessoa jurídica 

no sentido de não lhes dispen&ar a totalidade das garantias necessárias à imputabilidade 

da conduta humana, tudo com objetivo de buscar a tutela, em favor do bem jurídico 

ambiental e contra a pessoa jurídica, de forma mais célere, adequada e eficaz. 

Fundamentação 

o bem jurídico ambiental e a sua dignidade penal 

Tem-se que a missão do direito penal é manter a ordem social e o faz pela via da 

proteção subsidiária dos bens jurídicos, mediante a regulação de condutas que ameacem 

bens jurídicos dotados de dignidade penal. A dignidade penal está relacionada não só aos 

valores essenciais a existência humana, mas também a outros "valores-meios ou instru

mentais" como relata Figueiredo Dias: 

"Tratar-se-ia neles de bens jurídicos cujo domínio de eleição se situa as mais faz 

vezes 'no direito de mera ordenação social, mas que, tendo em conta o seu valor 

instrumental na protecção das condições essenciais necessárias à existência hu

mana, assumiriam relevância penal, constituindo como que uma técnica de tutela 
antecipada dos 'valores-fins' essenciais."5 

o bem jurídico ambiental impôs reformulação à teoria do bem jurídico na medi

da em que se teve de migrar de uma "concepção de bem jurídico pessoal" para uma 

"concepção dualista" de bem jurídico pela qual para além da proteção de bens jurídicos 

individuais, ao direito penal se reconheceria legitimidade para proteção a bens jurídicos 

coletivos.6 

Outra reformulação significativa está relacionada ao entendimento de que, o con

trato social que legitima o direito criminal se encontra firmado, não somente com os 

indivíduos contemporâneos à norma penal, mas também àqueles futuros indivíduos que 

advirão ter interesse no bem jurídico tutelado. 

A dignidade penal do bem jurídico ambiental está relacionada à segurança, saúde 

ou ao bem estar das pessoas, aos recursos econômicos ambientais, às utilidades sociais do 

5 FIGUEIREDO DIAS, Jorge de, Direito penal, parte geral, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, tomo 
L, 1 ª edição brasileira 2ª edição portuguesa, São Paulo, Coimbra Editora/Editora Revista dos Tribunais - 2007, 
p.143. 

6 Não são inatos, mas decorrem de uma positivação social. 
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equilíbrio ecológico, à conservação de formações físicas, geológicas, geomorfológicas e 
biológicas.7 . 

Assim, ante a necessidade de se preservar o equilíbrio ecológico do meio ambiente, 
por ser essencial à sadia qualidade de vida da geração atual e das futuras, o meio ambiente 
como bem da vida foi alçado à bem jurídico-penal, portanto, uma decisão político-crimi
nal de intervenção mediante norma penal para ameaçar de pena as condutas tendentes 
a lesão dos referidos bens da vida. . 

Características do direito penal 

o que afinal diferencia o direito criminal dos demais ramos do direito? Poderíamos 
pensar que a diferença básica estaria na qualidade da sanção, afinal em quase a totalidade 
das normas penais brasileiras a sanção em abstrato é a privação de liberdade, tipo de san
ção estranha às normas civis e administrativas. Entretanto, nada existe a impedir que a 
norma penal venha acompanhada de uma sanção mais suave, sem que isto descaracterize 
a natureza criminal da norma. Tampouco nada existe a impedir que determinado orde
namento jurídico venha a impor sanção que exorbite o razoável, prescrevendo penas de 
morte ou cruéis, sem que se descaracterize a seara criminal. Portanto, não é a qualidade 
da sanção que caracteriza a norma criminal, senão outras características admitidas em 
função não só da qualidade da sanção (aflitiva), mas principalmente do destinatário da 
norma: o ser humano. 

Em função do ser humano, em respeito à dignidade da pessoa humana e aos demais 
direito fundamentais da pessoa humana, em razão da severidade das sanções criminais é, 
que se edificou o sistema criminal dotado de princípios específicos de garantia que termi
na por impor limites à persecução estatal. Estes limites não se encontram tão-somente no 
direito penal e normas afins8, mas também em todo o sistema repressivo. 

Estas são bases de um sistema edificado pedra por pedra, em um lapso de tempo 
muito longo, onde os princípios foram sedimentados em função das construções filosófi
cas. Conveniente citar a opinião de HASSEMER: 

"Esses temas não podem sequer ser abordados sem a intervenção da Filosofia do 
Direito, e a literatura específica o demonstra com alguma nitidez; às linhas mestra 
da Política criminal pertencem a noção do Direito, a imagem do ser humano e a 
dignidade humana, humanidade e tolerância, racionalidade e praticabilidade -
um arsenal de instrumentos da Filosofia do Direito. As fronteiras do Direito penal 

7 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa de, Crimes ambientais à luz do conceito de bem jurídico-penal: (des)criminali
zação, redação típica e (in)ofensividade , São Paulo, IBCRlM - 2008, p.1 88. 

8 Para N ilo Batista o "direito penal é o conjunto de normas jurídicas que prevêem os crimes e lhes cominam sanções, 
bem como disciplinam a incidência e a validade de tais normas, a estmttlra geral do crime, e a aplicação e exewção 
das sanções cominadas." Portanto, estaria umbilicalmente ligado ao direito penal: o direito processuat" penal, 
normas de organização judiciária, lei de execução penal, regulamentos penitenciários, etc. Cfr. BATISTA, 
N ilo, Introdução cririca ao direito penal brasileiro, 5ª edição, Rio de Janeiro, Editora Revan - 2001, p.24. 
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legítimo se determinam através da teoria dos bens jurídicos penais, que nada mais 

é do que um rebento da Filosofia idealista e do Iluminismo. "9 

Desta forma, as normas penais estão atreladas a princípios 10 tais como: o princípio 

da responsabilidade pelo fato, princípio da imputação, princípio da culpabilidade, princí

pio da humanidade das penas, princípio dos fins da pena e princípio da proporcionalidade 

das penas; dentre outros, todos eles erguidos em função da pessoa humana e que carac

terizam o direito penal. São conquistas que não devem ser abandonadas. I I 

As penas criminais são severas em razão do grave ataque a valorosos bens da vida, entre

tanto, em função das características do destinatário (o ser humano), a aplicação das mesmas 

encontra-se condicionada por cautelas e garantias, estas sim, caracterizam o direito penal. 12 

Estas cautelas e garantias, sejam materiais ou procedimentais, tornam a tutela penal 

lenta e de eficácia débil com é próprio do direito penal. I3 

Portanto, as características do direito penal, processual penal e da própria tutela penal 

são incompatíveis com qualquer proteção suficiente que se deseje dispensar à pessoa jurídica, 

incompatibilidade em razão da desnecessidade de fortes garantias as quais, se exigidas, implica 

necessariamente em mitigação na eficácia da tutela dos bens ambientais. 

Desnecessidade de garantias penais à pessoa jurídica 

Em regra os penalistas ão contra a responsabilidade penal dos entes coletivos e 

da pessoa jurídica e isto se dá por diversos motivos. Alguns fundamentam a sua con

trariedade na teoria da ação princípio, a conduta humana como base para a respon

sabilidade penal (Nullum crimen sine actione) 14. Seguem este caminho os sistematiza-

9 HASSEMER, Winfried, Direito Penal - Fundamentos, Estrutura, Política, Organização e revisão Carlos Eduardo 
de Oliveira Vasconcelos, traduçUo Adriana Beckman Meirelles ... [et. al.]. Porto Alegre, Sérgio Antônio Fabris 
Ed. - 2008, p.26. 

10 Díez Ripollés estratifica os princípios fundamentais do direito penal em três grandes grupos: O grupo dos prin
cípios de proteção, o grupo dos princípios da responsabilidade e o grupo dos princípios da sanção. Cfr. DÍEZ 
RIPOLLÉS, José Luis, A racionalidade das leis penais: Teoria e Prática (2002), Tradução de Luiz Regis Prado, São 
Paulo, RT - 2005, p.l45. 

11 Conforme adverte Jescheck: "S lo en el ClLrso dei siglo XVIII ai XIX se produjo el cambio en virtud del cual sólo los 
individuos estaban some tidos ai Derecho penal. Para el/o fueron decisivos alg1!mentos dogmáticos y po/ítico-criminales 
de mucha mayor importancia que la disCl!sión acerca de la 'naturaleza' de la persona jurídica (teoria de la ficción o 
teoría de la realidad) ." JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, 1imado de derecho penal, parte gene
ral, Traducción de Miguel O I medo Cardenete, 5u edición, corregida y ampliada, Granada, Comares Editorial 
- 2002, p.243. 

12 Em semido próximo Figueiredo Dias: "Da função do direito penal, por um lado, e da específica natureza das sanções cri
minais, por outro, de'l1vam os limites materiais do próprio direito penal;" FIGUEIREDO DIAS, Jorge de, Ob. cit., p.156. 

13 "Ao contrário, seu instrumental é pesado, anacrônico e desigualmente fraturado em suas possibilidades de produzir 
efeitos." HASSEMER, Winfried, Direito Penal - Fundamentos, Estrutura, Política, [ ... ], p.227. 

14 PIERANGELl, José Henrique, "A Constituição e a responsabilidade penal das pessoas jurídicas" in PIERAN
GELl, José Henrique, Escritos j l4rídico-penais, 3u edição, São Paulo, RT - 2006, p.132. 
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dores finalistas , por todos citamos Zaffaroni.15 Segue a mesma trilha argumentativa o 
funcionalista Roxin: 

"Solo 'órganos' humanos pueden actuar con eficacia para ellas, pero entonces hay 
que penar a aquéllos y no a la persona jurídica. Esto suena a obviedad, pero no 
lo es. Dado que existe la necesidad de volver a privar a la persona jurídica de los 
beneficios ha obtenido mediante los delitos de sus órganos y que también en otros 
aspectos se considera que una actuación penal sobre el patrimonio de la persona 
jurídica es frecuentemente más eficaz que la exigencia de responsabilidad a sus 
órganos, no es inusualla pena para las asociaciones en el Derecho excranjero, 
sobre todo en Inglaterra y en EE. UU" . 16 

Outros penalistas argumentam mais incisivamente em relação ao princípio da cul
pabilidade como faz de forma contundente Bitencourt l7 ou em relação ao princípio da 
imputação como o faz Hassemer: 

"A versão moderna deste problema e a responsabilidade do indivíduo pela da 
empresa, da sociedade ou de um órgão que a pertença, e o prinCípio de que as ins
tituições não são responsabilizadas penalmente, senão os homens que atuam nelas 
ou através delas. As formas anteriores do Direito Penal estatal conheciam vítimas 
humanas e a vingança de sangue: formas de responsabilização que desconheciam 
o princípio da imputação (e por isso também a 'pena'?), culturas jurídicas que não 
pensavam nos indivíduos, mas em grupos, clãs ou tribos. "18 

Sem embargo da incompatibilidade dos princípios básicos do direito penal (ação 
humana, imputabilidade e culpabilidade) com a responsabilização penal dos entes co
letivos, interessa-nos aportar a desnecessidade e a inadequação desta responsabilização 
para o fim de tutelar o bem jurídico-penal e, notadamente, o bem jurídico ambiental. É o 
caminho que aponta Jescheck: 

"Pero este paso no resulta necesario. Ellegítimo objetivo político-criminal de que 
los entes colectivos con patrimonios jurídicamente autónomos Pierdan los benefi-

15 ZAFFARONI, Eugênio Raúl; PIERANGELI, José Henrique, Manual de Direito Penal Brasileiro: parte geral , 5' 
Edição, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais - 2004, p.389. 

16 Cfr. ROXIN, Claus, DerecllO Penal, Parte General, Tomo I - Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito, 
Tradução da 2ª edición ale mana y notas por Diego-Manuel Luzón Pena, Miguel Díaz y Garda Conlledo y Javier 
de Vicente Remesal, Reimpresión 1ª Edición (1997), Madrid , Civitas Ediciones SL- 2006, p.259. 

17 Crr. BlTENCOURT, Cezar Roberto, Manual de Direito Penal: parte geral, 7ª edição, São Paulo, Saraiva - 2002, 
p.164; SILVA, Germano Marques da, Direito Penal Português - Parte geral 11: teoria do Cl1me, 2ª edição revista e actua
üzada, Lisboa, Editoria Verbo - 2005, p.95: ''Assentando a idéia de culpabilidade na personalidade ética da pessoa 
humana, é sempre forçada a atribuição de responsabilidade penal a uma entidade que não tem essa natureza." 

18 HASSEMER, Winfried, Introdução aos Fundamentos do Direito Penal (1989), Tradução da 2a. edição alemã 
revista e ampliada , de Pablo Rodrigo Alflen da Si lva, Porto Alegre, SAFE - 2005, p.278. 
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cios obtenidos a través de los delitos cometidos por sus órganos, debe y puede ser 
alcanzado de un modo distinto ai de la pena."19 

No entanto, a tendência de positivar a responsabilidade penal das pessoas jurídicas 
continua seduzindo os atore do sistema repressivo. Neste sentido Jakobs critica a opção 
alemã da imposição de multa às pessoas jurídicas: 

"Esta solución, indecisa por partida doble - pena no, pera sí multa, y ésta solo 
facultativamente -, se eligió porque, supuestamente, la pena, por su vinculación a 
un juicio de culpabilidad desvalorador, resultaría desproporcionada, en contrapo
sición con la multa, ético-socialmente más bien indiferente."2O 

Como fica demonstrado, existem incompatibilidades que entrava a responsabili
zação penal da pessoa jurídica, entretanto, esta responsabilização é aceita por questão 
político-criminal, no sentido de efetuar punições a atos atribuíveis à pessoa coletiva. É o 
que nos diz também Germano Marques: 

"Deve convir-se, porém, que embora as pessoas jurídicas não possam delinqüir 
nem ser castigadas como tal, não devem, numa perspectiva político-criminal, fi
car impunes os factos que lhe são 'atribuíveis' em consideração de que a vontade 
formal que decide uma dada conduta não seja a vontade de indivíduos concretos, 
mas antes a 'vontade social,."zl 

No entanto, com já se anunciou antes, não se pretende tomar partido na discussão 
sobre a teorização da pessoa jurídica, se mera ficção do direito ou realidade social embasa
da no critério organicista. Tampouco se pretende defender não punição do ente coletivo 
por atos dos gestores que o beneficie, senão esclarecer a desnecessidade de manusear o 
sistema repressivo para efetivar a devida punição. 

É que as pessoas jurídicas, ao contrário da pessoa humana, somente são toleradas 
se estiverem no desempenho de um papel a serviço dos fins e interesses da coletividade. 
Aquelas são descartáveis, o ser humano não. Este será tolerado mesmo que não se destine 
a nada lícito ou produtivo para a sociedade.2z Por mero ato administrativo, garantido o 
devido processo legal, é evidente, poderá ser extinta a pessoa jurídica.23 Ou seja, até a 

19 }ESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas, Oh. cit. , p.244. 
20 }AKOBS, Günther, Derecho Penal, Parte General- Fundamentos y teoria de la imputaci6n (1991), Traducción de 

Joaquin Cuel\o Contreras y Jose Luis Serrano Gonzalez de Muril\o, 2ª Edición, corrigida, Madrid, Marcial Pons 
-1997, p.183. 

21 SILVA, Germano Marques da, Oh. cit, p.95 
22 e R.88. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo- se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: [ ... ] 

23 NCC. Art. SI. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, 
ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. 
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mais severa das penas poderá ser efetivada contra a pessoa jurídica, sem que lhe sejam assegu
radas as garantias do direito criminal, estas sim, destinadas somente à pessoa humana. 

É sabido que as garantias e limites pertinentes ao direito penal, bem como ao direito 
processual penal, funcionam como barreiras que tornam a tutela penal lenta e de eficácia 
suave. Estas fortes garantias foram edificadas em favor do individuo humano impondo 
limites a atuação estatal, entretanto, à pessoa jurídica devem ser dispensadas garantias 
mais suaves, nada muito além do princípio da legalidade e do devido processo legal, ou 
seja, as mesmas garantias dispensadas aos indivíduos na esfera civil. Na esfera criminal as 
garantias são bem maiores, em função, é claro, da relação "natureza aflitiva das penas", 
"juízo de culpabilidade desvalorador" e ser o destinatário um ser humano. 

Portanto, ao direito administrativo disciplinador poder-se-ia designar a tarefa de 
punir as pessoas jurídicas por graves ataques ao meio ambiente, com medidas severas, 
céleres e de eficácia segura. Não é esta a situação do direito positivado, entretanto, em 
legítima e razoável interpretação o aplicador do direito penal pode efetuar a sanção sem 
aplicar as garantias penais e processuais típicasz4 da seara criminal, no intuito de imprimir 
celeridade e eficácia da tutela de proteção ao meio ambiente. 

Conclusão 

As pessoas jurídicas não podem ser destinatárias de normas criminais, seja em vir
tude das incompatibilidades existentes entre as garantias simples e suficientes às pessoas 
jurídicas e os princípios basilares do direito criminal (estes sim, necessários a impor limi
tes ao Estado em face das garantias destinadas à pessoa humana); seja em virtude da des
necessidade de mobilização do aparato repressivo a aplicar sanções às pessoas jurídicas, 
mesmo em se tratando se severas sanções. 

As pessoas jurídicas prescindem de demasiadas cautelas e de fortes garantias quando da 
aplicação de sanção por parte do Estado Democrático de Direito, mesmo que estas sanções se
jam severas em virtude da gravidade do ataque ou da importância do bem jurídico protegido, 
a exemplo do meio ambiente, do contrário resultará, desnecessariamente, enfraquecimento 
da tutela ao bem da vida, seja pela lentidão, seja pela debilidade na eficácia. 

A necessária repressão à pessoa jurídica pode se efetivar em seara administrativa 
disciplinadora ou mesmo civil, com ganho na celeridade e efetividade da tutela que se 
deseja, proporcionando uma melhor e mais adequada proteção ao meio ambiente. Mes
mo em juízo criminal, a sanção possuiria um efeito secundário da condenação imposta ao 
agente da pessoa jurídica. 

Frente ao direito positivado (Art.225, § 3Q da CR88 e Art.3Q da Lei 9605/98), não 
cabe ao aplicador do direito desmerecer a vontade do legislador, no entanto, lhe cabe 

24 Presencial idade nos atos judiciais, notadamente os probatórios; garantia de remédio heróico (habeas corpus); 
sistemática recursal; revisão criminal como instrumento próprio da defesa; princípio in dúbio pro reo; proibição 
de rutela antecipada; impossibilidade de responsabilidade objetiva; indisponibilidade no processo; etc. 

1407 I 



Marcondes Pereira de Oliveira 

interpretar o direito posto, inclusive no sentido de impor maior eficácia à proteção do 

direito em questão. 

Como já fora demonstrado, a caracterização da norma penal não se encontra na 

qualidade da pena, nem na advertência legislativa de que aquele ilícito se trata de crime 

ou mesmo na determinação de que se processe no juízo criminaF5, mas tão-somente em 

função dos princípios básicos fundamentadores do direito criminal que se reflete em for

tes garantias à pessoa humana. 

Afirmar a responsabilidade criminal da pessoa jurídica é, em última conseqüência, 

remeter a responsabilização da mesma a um sistema de fortes garantias que torna dificul

tosa a aplicação e execução das sanções aplicadas, sem, contudo, o estigma advindo da 

origem da penalidade, se fixar na personalidade do ente, assim como ocorre em relação à 

pessoa humana. 

Portanto, na aplicação das normas que impõe sanções à pessoa jurídica por ilícito 

ambiental há que se interpretá-las no sentido de lhe dispensar, mesmo em sede de per

secução criminal, somente as garantias suficientes aos indivíduos em geral e típicas do 

direito administrativo discip linador ou do direito civil, mesmo que se trata de sanções 

mais severas, tal como a extinção26 da própria pessoa jurídica. 
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Inquérito Policial, Prisão em Flagrante Delito 

e a Lei nº12.403/11. 

Marcus Vinícius Amorim de Oliveira* 

1. Colocação do problema 

Não é de hoje que se sabe que muitos inquéritos policiais se resumem, quanto às 
diligências investigatórias, ao auto de prisão em flagrante delito, sobremaneira nos casos 
de menor complexidade. Não há propriamente, então, uma investigação, mas somente 
a formalização de um ato de exercício do poder de polícia do Estado. Colhem-se os de 
poimentos do condutor, de testemunhas - muitas delas apenas circunstanciais - e, por 
fim, interroga-se o flagranteado. Por razões várias, certos inquéritos policiais não contêm 
uma apuração dos fatos mais aprofundada, cingindo-se, quando muito, à expedição de 
guia para a realização de algum exame pericial ou juntada de um documento qualquer. 
Esses motivos variam da sobrecarga de trabalho da autoridade policial e de seus agentes 
à deficiência da estrutura organizacional e material das polícias. Nesse ínterim, entre

tanto, os autos do inquérito policial permanecem no cartório da Delegacia de Polícia, 
aguardando a realização dessas providências, enquanto que, não sendo a hipótese de 
restauração da liberdade mediante fiança arbitrada pela própria autoridade policial, os 
flagranteados permanecem encarcerados, na expectativa de uma decisão judicial acerca 
de sua liberdade. É essa realidade que tem causado diversos transtornos no âmbito do sis
tema de justiça criminal, já que as Delegacias de Polícia se transformaram em sucursais de 
estabelecimentos prisionais, e naquilo que toca em particular a este texto, não raras vezes 
configuram-se casos de ilegalidade na atuação do Estado repressor. A prisão em flagrante 
assim perpetuada se transmuta em verdadeira antecipação da pena. Lembra a Promotora 
de Justiça Fabiana Barreto: "Nas localidades em que o controle judicial do flagrante não é 

efetivo, o que explica a existência de prisões com duração de mais de dois dias é a inércia judicial, 
a falta de uma análise efetiva sobre a necessidade da prisão, a ausência de um pedido formal de 
liberdade provisória" (BARRETO, 2007:93). 

Após a lavratura da prisão em flagrante delito, ou mais precisamente, quando ocor
rem as comunicações da efetuação do ato constritivo ao juiz, ao Ministério Público e, se 

* Promotor de Justiça no Estado do Ceará, Professor na ESMP - Escola Superior do Ministério Público do Estado 
do Ceará e na FANOR - Faculdades Nordeste (marcus.amorim@bol.com.br). Área Criminal. 
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for o caso, à Defensoria Pública, tem-se uma situação jurídica em relação à custódia do 

flagranteado que, com o advento da Lei nº 12.403/11, teve alterada sua conformação e 

seu lugar no processo penal brasileiro, daí sobrevindo conseqüências importantes nos 

mais variados aspectos, os quais serão objeto deste trabalho. 
Com efeito, este ensaio se propõe a analisar a natureza jurídica da prisão em flagran

te delito após a entrada em vigor da Lei nº 12.403/11, que modificou substancialmente 

o regime de prisões provisórias no processo criminal, dentro do contexto do novo pano

rama que se desenhou no ordenamento jurídico-penal brasileiro, e a partir daí, sustentar 

teses acerca das implicaçõe jurídicas da prisão em flagrante delito em relação ao prazo 

para encerramento do inquérito policial, ao relaxamento da prisão em flagrante delito e a 

atuação do Ministério Público como fiscal da preservação da ordem jurídica. A pesquisa 

se justifica, nesse novo contexto, pela constatação dos efeitos práticos para a intervenção 

do membro do Ministério Público, no exercício do controle externo da atividade poli

cial, no tocante à legalidade da prisão em flagrante delito, haja vista a necessidade de 

avaliação de um eventual excesso de prazo na ultimação das diligências investigatórias e 

surgimento de situações capazes de propiciar o relaxamento da prisão. 

2. Aspectos Gerais da Lei nº12.403/11 

A Lei n.º12.403/11, antes mesmo de entrar em vigor, deu ensejo a muitos debates 

em torno das modificaçõe empreendidas no regime de prisões provisórias. Causa até 

estranheza que a nova legislação tenha surgido quando tramita no Congresso Nacional 

o anteprojeto de um moderno Código de Processo Penal, e mais ainda, que ela tenha 

ressuscitado um já quase esquecido Projeto de Lei n.º4.208/01, do qual efetivamente 

derivou, mas com alterações bastante significativas. 

Com a Lei n.º12.403/ 1, restou configurado, em definitivo, o processo cautelar em 

matéria penal, muito embora, e mesmo porque não se trata de algo imprescindível, tenha 

sido dispensada uma sistemática tanto mais autônoma quanto possível do processo de co

nhecimento do qual essa modalidade de atividade jurisdicional, por sua própria natureza, 

depende e é subsidiário. Tem-se agora, decerto, um leque bem mais amplo de medidas a 

serem adotadas pelo juiz da causa, direcionadas à preservação da regularidade do jus per
sequendi, e que não mais se restringem, pois, à prisão provisória do indiciado ou réu. Seus 

requisitos são a necessidade, a adequação e a suficiência (art.282, incisos I e lI, e art.31 O, 

inciso lI, CPP), e também devem estar presentes seus pressupostos, isto é, a existência de 

fumus boni juris (fumus commissi delicti) e periculum in mora (periculum libertatis). A ausên

cia de qualquer um desses elementos torna a providência ilegal. 
As medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das 

partes, ou ainda, quando no curso da investigação criminal, por representação da au

toridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público (art.282, §2º, CPP). 

Nesse novo modelo, as medidas cautelares se caracterizam pela cumulatividade entre si 
(art.282, §1º e art.319, §4!1, CPP), pela incidência do contraditório (art.282, §3º, CPP), 
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pela possibilidade de substituição, a qualquer tempo, enquanto durar o processo, por 
outra medida de igual natureza (art.282, §4º, CPP) e, notadamente, por sua precariedade 
(art.282, §5º, CPP). Tudo isso sob a incidência normativa de importantes direitos e prin
cípios constitucionais, a saber: dignidade da pessoa humana (art. 1 º, III, CF), liberdade 
(art.5º, caput, CF), devido processo legal (art.5º, LIV, CF) e estado presuntivo de inocên
cia (art.5º, LVII, CF), que atuam como vetores da conteudincação dessas novas regras. 

Como se percebe, a prisão em flagrante delito, apesar de permanecer com suas re
gras disciplinadas no mesmo topos da lei de regência (arts.30 1 a 310, CPP), em quase 
nada se enquadra nessas características das medidas cautelares. 

É nesse novo cenário que a legislação oferece ao juiz as seguintes opções de me~ 
didas cautelares: (a) comparecimento periódico em juízo (art.319, inciso I, CPP) ; (b) 
proibição de acesso ou frequência a certos lugares (art.319, inciso lI, CPP); (c) proi
bição de contato com pessoa determinada (art.319, inciso III, CPP); (d) proibição de 
ausentar-se da comarca ou do país (art.319, inciso IV, e art.320, CPP); (e) recolhimento 
domiciliar noturno (art.319, inciso V, CPP); (f) suspensão de função pública ou ativida
de econômica (art.319, inciso VI, CPP); (g) internação provisória (art.319, inciso VII, 
CPP); (h) fiança (art.319, inciso VIII, CPP); (i); monitoração eletrônica (art.319, inciso 
IX, CPP); e, propositalmente, por último, (j) prisão provisória (arts.311 a 318, CPP e Lei 
n.º7. 960/89). Muitas críticas tem surgido à aplicabilidade e pertinência de algumas dessas 
medidas, principalmente ao seu objetivo inescondível de amenizar a dramática realidade 
carcerária, mas o certo é que se obteve um avanço importante no rumo de um processo 
penal mais efetivo e racional, que satisfaça os anseios sociais de diminuição dos índices de 
impunidade, porém, sem prejuízo da tutela das garantias individuais. 

3. Natureza Jurídica da Prisão em Flagrante Delito antes e 
após a Lei nº12.403/11 

Em sua redação original, a prisão em flagrante delito do cidadão provocaria, via de 
regra, sua permanência no cárcere até o julgamento do processo. A soltura do indivíduo 
sobre quem o Estado punha suas mãos se apresentava como uma providência de caráter 
excepcional, quase discricionário. Afinal, se o crime era mesmo flagrante, cuja autoria já 
se fazia de logo conhecida e verificada, e bem assim, a materialidade resultava incontro
versa, devidamente explicitada, não havia porque deixar de considerar o réu como culpa
do, restando ao processo penal o encargo de legitimar o poder punitivo no caso concreto 
e orientar a aplicação da sanção respectiva. Daí a denominação de liberdade "provisória" 
ao instituto jurídico através do qual se restituía a liberdade do indiciado ou réu - e diga
-se, desgraçadamente preservada no texto constitucional vigente. 

Mas a conjuntura social, política, econômica e institucional do País, no início da dé
cada de 1940, era muitíssimo diferente daquela que encontramos hoje. A sociedade bra
sileira era preponderantemente rural. Os níveis de criminalidade, sobretudo a violenta, 
de conflitos interpessoais, apareciam nas estatísticas em níveis bem menos preocupantes. 
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Fausto lembra que a polícia se via às voltas com ocorrências de gatunagem, escroques, 
desordens e vadiagem (FAUSTO: 2001). Sequer se sonhava com manifestações de cri
minalidade que, nos dias que correm, parecem, de certa maneira, um tanto banais, a 
exemplo dos delitos virtuais, dos crimes ambientais, contra o consumidor e tantos outros, e 
que vem se expandindo da esfera das relações individuais para as transindividuais (difusas e 
coletivas), e por conseguinte, atingindo outros níveis de complexidade e repercussão social. 

Não seria desarrazoado, portanto, crer que uma agência policial, a despeito das preca
riedades que sempre a assombraram, pudesse administrar sem maiores dificuldades as rotinas 
internas e investigar suficientemente as infrações penais sob sua responsabilidade. Era inco
mum, afinal, observar filas de atendimento, boletins de ocorrência registrados para, logo em 
seguida, serem arquivados, carceragens superlotadas ou dificuldades para realização de proce
dimentos (exames periciais, obtenção de documentos etc.) relativamente simples. 

Diante dessa realidade, aquela com a qual se deparava o legislador de 1941, a prisão 
em flagrante delito, não sendo a hipótese de soltura do indiciado, não se constituía um 
problema gerencial- e me mo ideológico. Como muitas legislações ao redor do mundo, 
a brasileira a adotou e a doutrina pátria não ofereceu contestação. Então, o prazo legal 
de dez dias para o encerramento do inquérito policial se mostrava adequado e capaz de 
oferecer tranqüilidade à autoridade policial para condução das diligências investigatórias 
após uma prisão em flagrante delito. Inexistia a obrigação de comunicar o ato ao juízo 
competente ou a outros órgãos com atuação judicial. Não se tinham tantas brechas, atra
vés de habeas corpus, para a declaração de ilegalidade do ato de prisão. 

Com o passar do tempo, contudo, as demandas foram se avolumando, no que acom
panhava o ritmo das pequenas revoluções que se sucederam nos mais variados espectros 
da vida brasileira. De um modo geral, todas as instâncias do sistema de justiça criminal 
passaram a acusar fôlego cansado para acompanhar as passadas largas das mudanças. 
Surgiram, então, maiores dificuldades para a conclusão das investigações - algo que esti
mulou o uso de certos expedientes, como o indiciamento extemporâneo - e a necessidade 
de mais esforços para cumprimento dos prazos; as prisões em flagrante delito, à míngua de 
conversão para prisão preventiva, começaram a se perpetuar, de maneira tal que, quando 
condenados, réus já contabilizavam tempo até mesmo para extinção da própria pena. 

Assim, a prisão em flagrante delito passou a ser considerada pela doutrina como 
uma modalidade de prisão provisória, mesmo no bojo do regime constitucional de 1988. 
Demercian e Maluly chegam, inclusive, a associá-la à prisão preventiva (DEMERCIAN 
e MALULY, 2001:181-2). A topografia mesma do instituto no Codex permitia essa inter
pretação. Talvez por esse motivo, nos últimos anos, magistrados se habituaram a "homo
logar" a prisão em flagrante delito, mas para tão somente chancelar sua legalidade e re
gistrar a presença de elementos caracterizadores da prisão preventiva e, enfim, decretá-la 
de ofício. Essa "homologação", normalmente, era desprovida de fundamentação, exarada 
de forma sintética. A "homologação", nessas circunstâncias, é medida absolutamente 
desnecessária, além de causar uma verdadeira inversão de valores: parte-se da presunção 
de que a prisão foi ilegal, merecendo ser "homologada" pela autoridade judiciária ao vis-
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lumbrar que, todavia, ela é legal. Ora, a presunção há de militar em favor da legalidade 
do ato, como convém a qualquer ato administrativo, e somente mediante decisão funda
mentada é que deve a autoridade judiciária declarar sua ilegalidade, pouco importando se 
de viés formal ou material. lmpende, afinal, que o magistrado baixe os olhos tanto para os 
aspectos formais (cumprimento de ritos e prazos) quanto materiais (motivos e circunstâncias 
da efetuação da detenção) do auto de prisão. No entendimento de Machado, antes da nova 
legislação, "por disposição expressa da Lei Maior e do CPp, à autoridade judicial incumbe avaliar a 
necessidade da custódia cautelar, analisando se é mesmo caso de se manter o encarceramento do preso 
em flagrante delito . Caso contrário, se o juiz não proceder a essa análise, estará delegando à autori
dade policial o poder jurisdicional de decretar a prisão provisória dos indiciados, já que o flagrante se 
converte numa autêntica prisão processual" (MACHADO, 2010:598). 

A redação do art.306, do CPp, foi ligeiramente alterada com a Lei n.º12.403/11, de
pois de já tê-la sido com a entrada em vigor da Lei n.º11.449/07. De acordo com o texto 
atual, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imedia
tamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por 
ele indicada (art.5º, inciso LXII, CF e art.10, LC n.º75/93). Se a lei exige a comunicação 
imediata, isso significa que a primeira medida a ser adotada pela autoridade policial, tão 
logo concluída a lavratura do auto, consiste em remeter os expedientes de comunicação. 
No entanto, o mesmo dispositivo legal dispõe que, em até 24 (vinte e quatro) horas 
após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em 
flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a 
Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de 
culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das 
testemunhas. A dissonância do próprio texto normativo gerou posições doutrinárias di
vergentes, não somente quanto ao prazo como também sobre os documentos que devem 
acompanhar o expediente. Filiamo-nos àqueles que entendem pela imprescindibilidade 
da lavratura imediata do auto de prisão, tendo-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas 
como deadline para ultimação da formalização do ato e envio dos documentos, só jus
tificada em casos excepcionais, como, por exemplo, a embriaguez do flagranteado ou a 
ausência da autoridade policial em plantões. 

E de acordo com a nova redação dada ao art.31O, do Codex, ao receber o auto de 
prisão em flagrante delito, o juiz deverá, em decisão fundamentada: (a) relaxar a prisão 
ilegal; (b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos 
constantes do art.312, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares 
diversas da prisão; ou (c) restaurar a liberdade do indivíduo, com ou sem arbitramento de 
fiança. Ainda, se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o autuado praticou 
o fato sob o manto de alguma excludente de antijuridicidade, poderá, também funda
mentadamente, conceder ao indiciado a restauração de sua liberdade, mediante termo de 
comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. 

Nesse momento, pois, a prisão em flagrante delito já alcançou seu propósito, isto 
é, a prisão em flagrante delito, seja ela própria ou imprópria, revelou-se como o ato de 
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captura para evitar ou minimizar os efeitos da ação criminosa. O agente é posto sob a 
custódia do Estado, com a liberdade temporariamente cerceada, diante da constatação 
empírica da ilicitude de sl:la conduta. O Estado agiu, na esfera administrativa, em ma
nifestação explícita de seu poder de polícia, ao cercear liberdades individuais para 
resguardo de um interesse público, a saber, a segurança da coletividade. Após sua 

formalização, ao Judiciário cabe julgar se aquele ato do Estado preenche os requisitos 
legais, e não sendo o caso, a prisão é adjetivada de ilegal, forçando seu relaxamento 
imediato. Em sentido inverso, se a prisão for legal, o juiz poderá aplicar alguma me
dida cautelar, inclusive a prisão preventiva, ou simplesmente restaurar a liberdade do 
indiciado, mediante assunção de certas obrigações. Nesse caso, a prisão em flagran
te delito deixa de existir. Todavia, sabe-se que nem sempre a autoridade judiciária 
aprecia o auto de prisão de modo imediato. A imediatidade é exigida para a remessa 
de cópia do auto pela autoridade policial, mas não para o julgamento da autoridade 
judiciária. Logo, é nesse diapasão, de alguns dias ou mesmo semanas, que se levanta 
o problema ligado ao prazo para encerramento do inquérito e a caracterização de uma 
nova hipótese de ilegalidade da prisão. 

Ao providenciar a remessa da cópia do auto de prisão em flagrante delito, a auto
ridade se desincumbe da obrigação legal que se lhe impõe. Doravante, tem a responsa
bilidade de prosseguir com a investigação até conclusão do inquérito policial instaurado 
com base na referida autuação. Ocorre que a autoridade policial não é informada sobre a 
decisão judiciallastreada em alguma das hipóteses do art.310, do CPp, a não ser que o fIa
granteado ainda esteja recolhido à própria Delegacia de Polícia, situação que, sabidamen
te, não deveria acontecer. A autoridade policial, portanto, não tem conhecimento prévio 
do prazo disponível, se de 10 (dez) ou de 30 (trinta) dias, como regra geral (art.10, CPP), 
para o encerramento das investigações. O contexto, afinal, é outro. Como salientado 
alhures, o indivíduo preso em flagrante delito possivelmente permaneceria encarcerado, 
e tal informação era de domínio da autoridade policial. Mas, depois do novo arcabouço 
constitucional, e principalmente agora, com a Lei n.º12.403/11, a matéria é da alçada ju
dicial. Capez adverte para o seguinte: "Com a entrada em vigor da Lei n. º 12.403/11, poderá 
surgir posição no sentido de que o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial no caso 
de indiciado preso, não se conta mais a partir da lavratura do auto de prisão em flagrante, mas 
de sua conversão em preventiva, nos termos do art.3lO, inciso II, do CPP. Isto porque, agora 
(. . .), toda prisão em flagrante deverá ser comunicada ao juiz no prazo máximo de 24 horas (. . .). 
Não há mais prisão provisória decorrente exclusivamente do fato de alguém ter sido preso em 
flagrante. Sem urgência e necessidade, não existe segregação cautelar. Ou é caso de prisão temporária, 
ou o flagrante é convertido em prisão preventiva, por estar presente um dos seus requisitos, ou não 
existe prisão antes da condenação transitar em julgado. A prisão em flagrante passou, assim, a ser 
urna mera detenção cautelar provisória pelo prazo de 24 horas, até que o juiz decida se o indiciado 
deve ou não responder preso à persecução penal" (CAPEZ, 2011: 7-8). 

Não acreditamos seja razoável submeter a organização do trabalho da autoridade 
policial à imprevisibilidade da decisão judicial acerca da prisão em flagrante delito. lma-
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gine-se a situação em que, após a remessa da cópia do auto, passam-se dez dias até que a 
autoridade judiciária, por um motivo qualquer, mesmo que plausível (gozo de férias pelo 
titular da Vara, problemas na escrivania etc.), profira decisão, afinal, convertendo a pri
são em flagrante delito em custódia preventiva. Nessa hipótese, a considerar a dilatação 
temporal do status de prisão em flagrante delito, o prazo para encerramento do inquérito 
já terá expirado, sem qualquer dolo ou culpa da autoridade policial. Isso não significa, Ror 
óbvio, que a prisão preserve sua legalidade, já que a demora para a decisão judicial, a ser 
avaliada segundo o critério de razoabilidade, pode eventualmente configurar, de revés, 
um constrangimento ilegal, sanável pela via do habeas corpus. Todavia, não se macula 
o auto de prisão em flagrante, mas apenas a restrição da liberdade do indivíduo. Mas o 
que se cuida neste trabalho é verificar a postura a ser adotada pela autoridade policial, e 
de consequência, pelo membro do Ministério Público no controle externo da atividade 
policial, quanto ao prazo para conclusão do inquérito policial. 

Ora, parece certo que, tendo havido o encaminhamento de cópia do auto de prisão, 
e a despeito de inexistência de previsão legal de prazo específico para que seja proferida 
a decisão a que se refere a regra do art.3l0, do Codex, deve-se recorrer aos parâmetros 
gerais para as manifestações judiciais. Nestes termos, e por se tratar de decisão interlocu
tória simples, o juiz singular deverá decidir em cinco dias (art. 800, inciso lI, CPP), exceto 
na hipótese de prisão ilegal, quando a decisão deverá ser dada imediatamente (art.5º, 
inciso LXV, CF). 

Nas outras situações, deve-se, inclusive, abrir vista do auto ao Ministério Público 
para manifestação. Mas não há qualquer impedimento para que, munido da comuni
cação da prisão, acompanhada de cópia do respectivo auto, o membro do Ministério 
Público requeira o que entender cabível, seja a conversão da prisão em flagrante delito 
em custódia preventiva ou mesmo a restauração da liberdade, com ou sem aplicação de 
medidas cautelares diversas. É possível também propugnar pelo reconhecimento da ile
galidade da prisão em flagrante delito. 

E se não há homologação da prisão em flagrante, posto que desnecessária, mas 
ao contrário, o ato constritivo administrativo se consuma por si mesmo, surge uma 
nova situação de ilegalidade da prisão, tão logo expire o prazo de 5 (cinco) dias e não 
exista decisão judicial a respeito da prisão em flagrante delito. E na data em que a de
cisão é proferida, seja pela conversão, seja pelo relaxamen to da prisão ou restauração 
da liberdade, tem-se então o marco inicial para a contagem do prazo para conclusão 
do inquérito policial. Na hipótese de conversão para prisão preventiva, aí sim, tem-se 
uma prisão cautelar. Pensamos que é es te o sentido jurídico que se deve dar ao termo 
"indiciado preso", contido no texto do art. 10, do CPp, fruto de uma interpretação 
sistemática. 

Por derradeiro, registre-se que os prazos são contados por dia, e não por hora. Logo, 
ainda que cópia do auto seja encaminhado imediatamente, a contagem do prazo se ini
ciará no dia seguinte. Não se cuida aqui de levar em conta a existência de feriado, sábado 
ou domingo, já que os prazos relativos a inquérito policial são ininterruptos. 
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4. Conclusões (Síntese Dogmática) 

De tudo quanto foi exposto, podemos chegar às seguintes conclusões, ora apresen
tadas como síntese dogmática do trabalho: 

(a) Mesmo com a redação antiga, não havia, e a partir da Lei n.º12.403/11, tornou
-se ainda mais evidente a desnecessidade de "homologação" judiciária do ato de 
prisão em flagrante delito. Ao invés disso, o juiz, diante do respectivo auto de 
prisão, fará incidir alguma das hipóteses elencadas na regra do art.310, do CPP. 

(b) Com a entrada em vigor da Lei n.º12.403/11, e sobremaneira, por força da nova 
redação dada ao art.31O, do CPp, a prisão em flagrante delito não mais se cons
titui uma modalidade de prisão cautelar, como o são a prisão temporária e, por 
excelência, a prisão preventiva. Trata-se de um instituto jurídico sui generis, que 
retrata uma manifestação imediata do exercício do poder de polícia pelo Estado 
(prisão captura) e se caracteriza como uma detenção precária com efeitos tem
porais limitados. 

(c) Ao receber a comunicação da prisão em flagrante delito, acompanhada de có
pia do respectivo auto, nada obsta, e antes disso, torna-se extremamente re
comendável que o membro do Ministério Público, ao deparar com uma prisão 
ilegal, pleiteie o seu imediato relaxamento junto à autoridade judiciária com
petente, ou requeira sua conversão para prisão preventiva, e também se for o 
caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, independentemente da cessão 
de vista dos autos. 

(d) Numa nova interpretação ao art.10, caput, do CPp, o prazo para encerramento 
do inquérito policial tem por termo inicial a data em que o juiz profere deci
são acerca do status do flagranteado, isto é, relaxa a prisão em flagrante delito, 
converte-a em custódia preventiva ou restitui-lhe a liberdade. 
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Conselhos Estaduais de Educação e 

Democracia Participativa 

Maria Izabel do Amaral Sampaio Castro* 

1. Justificativa 

A Constituição Federal tem dentre seus princípios fundamentais o Estado Demo

crático de Direito, a cidadania e a soberania popular, como podemos veriricar desde logo 

em seu art. 1 º e parágrafo único. 

A leitura do texto constitucional nos remete a várias passagens em que destaca 

a participação popular na formulação ou fiscalização das políticas públicas. Como 

exemplos, podemos citar o art. 10, art. 14, incisos I, II e III, art. 29, inCisos XII e XIII, 

art . 31, § 3º, art. 37, § 3º, art. 49, inciso Xv, 194, inciso VII, art. 198, inciso III e art. 

204, inciso 11. 

"É nesse sentido, muito embora não especificado nas alíneas constitu

cionais, que está introjetada a ideia da formação dos Conselhos Gestores, 

órgãos paritários de caráter interinstitucional inovador, funcionando como 

arena de mediação entre a sociedade civil e o Estado. 

Com base nestes dispositivos constitucionais, os Conselhos Gestores 

são criados como fóruns capazes de, em alguma medida, canalizar as reivin

dicações populares e, ao mesmo tempo, se constituírem em esferas públicas 

democráticas de controle da Administração Pública" 1. 

Numa democracia participativa como a brasileira, os Conselhos de Direitos ou Ges
tores têm grande importância no cenário nacional, configurando-se searas de participa

ção popular, por meio da representação da sociedade civil, com atribuição de participa

rem da formulação das políticas públicas e fiscalizarem o seu cumprimento, razão pela 

qual é imprescindível que tenham caráter deliberativo e não só consultivo. 

* 8ª Promotora de Justiça de São Caetano do Sul-SP. Integrante do Movimento do Ministério Público Democrá
tico- MPD 
Bruno Prates Costa Oliveira, Novos Arranjos Institucionais de Participação Popular pós-1988. Um estudo dos 
Conselhos Gestores municipais na caPital do Espírito Santo. 
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Assim, no nosso entender, é imprescindível a participação dos representantes 
da sociedade civil na compo ição dos Conselhos de Direitos, sem a qual tais órgãos 
colegiados passam a ser simples espaços de ratificação das decisões tomadas pelo 
Poder Público, posto que compostos apenas por representantes por ele indicados, os 
quais, por certo, defenderão apenas os seus próprios interesses, correndo-se o risco de 
~erem deixados de lado os interesses do povo, em especial das minorias socialmente 
excluídas. 

Após 1988, em respeito ao princípio constitucional da soberania popular, muitos 
Conselhos Gestores ou de Direitos foram criados, seja no âmbito nacional, seja no esta
dual ou municipal. 

Na composição de alguns desses Conselhos, geralmente presenciamos a paridade entre 
representantes do governo e da sociedade civil. A título de exemplo, podemos mencionar a 
Lei Federal nº 8.142/90 (Conselho Nacional de Saúde), Lei Federal nº 8.742/93 (Conselhos 
de Assistência Social- art. 16) , Lei Federal nº 8.842/94 (Conselhos dos Idosos - art. 6), Lei 
Federal nº 8.242/91 (Conselho Nacional da Criança e do Adolescente - art. 3º). 

Essa paridade, porém, não é acompanhada pela grande maioria dos Conselhos de 
Educação, em especial dos Conselhos Estaduais de Educação, uma vez que a sociedade 
civil não acaba participando de sua composição, deixando, assim, as deliberações por eles 
tomadas nas mãos apenas de representantes do poder público. 

No nosso entender, a falta de paridade entre representantes da sociedade civil e do 
poder público na composição dos Conselhos de Educação fere o princípio constitucional 
da democracia participativa, na qual a soberania popular é imperiosa. 

A sociedade civil, representada por alunos, pais de alunos, associações ou movi
mentos sociais que defendem os interesses da educação, deveria compor os Conselhos 
de Educação, a fim de possibilitar sua oxigenação, trazendo para a mesa de debate as 
questões do dia-a-dia escolar, a visão dos usuários do serviço de educação ofertado pelo 
Estado e pelos particulares por força do art. 209, I, da c.F.. A sociedade civil presente, 
em igual número que os representantes do Poder Público dará maior representatividade 
e legitimidade às deliberações desses órgãos colegiados. 

O Conselho de Direito tem a importante missão de, deliberando, participar 
da formulação e fiscalização das políticas públicas. Logo, se ele não contar com a 
representação paritária entre representantes da sociedade civil e do poder público, 
não atenderá aos anseios da democracia participativa desejada pelos legisladores 
constituintes de 1988. 

Assim, se ao Ministério Público, a teor do disposto no art . 127, da Constituição 
Federal cabe a defesa do regime democrático e dos direitos assegurados na Consti
tuição, promovendo as medidas necessárias para sua .garantia, aos Procuradores e 
Promotores de Justiça cabe perseguir a democracia participativa nos Conselhos de 
Direitos, em especial nos Conselhos de Educação, alvo do presente estudo, e os quais 
são menos abertos à participação popular por meio da representação da sociedade 
civil em sua composição. 
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2. Exposição da Tese 

Democracia, como regime político, "é um processo de convivência social em que o 
poder emana do povo, há de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo em proveito 
do povo"z. 

Democracia é "defender que todos têm o direito de igual participação no debate 
político e uma chance real de progredir e florescer como ser humano independente das 
características que lhe são inatas e que não dependem de sua vontade3• 

A democracia "julga da mesma maneira a vontade política de cada um, assim como 
respeita igualmente cada credo político, cada opinião política, cuja expressão, aliás, é a 
vontade política. Por isso, a democracia dá a cada convicção política a mesma possibili
dade de exprimir-se e de buscar conquistar o ânimo dos homens através da livre concor
rência (Kelsen 1993,103-104)"4. 

Quando a Constituição Federal de 1988, em seu art. 1 º, parágrafo único, diz que 
"todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou direta
mente ( .. .)", nada mais está ela a dizer que a democracia é a base do Estado Democrático 
de Direito, que, por sua vez, fundamenta-se nos elementos primordiais elencados no 
"caput", dentre eles a cidadania. 

''A democracia que o Estado Democrático de Direito realiza há de ser 
um processo de convivência social numa sociedade livre, justa e solidária 
(art. 3º, I), em que o poder emana do povo, e deve ser exercido em provei
to do povo, diretamente ou por representantes eleitos (art. 1 º, parágrafo 
único); participativa, porque envolve a participação crescente do povo no 
processo decisório e na formação dos atos de governo; pluralista, porque 
respeita a pluralidade de ideias, culturas e etnias e pressupõe assim o diálo
go entre opiniões e p.ensamentos divergentes e a possibilidade de convivên
cia de formas de organização e interesses diferentes da sociedade; há de ser 
um processo de liberação da pessoa humana das formas de opressão que não 
depende apenas do reconhecimento formal de certos direitos individuais, 
políticos e sociais, mas especialmente da vigência de condições econômicas 
suscetíveis de favorecer o seu pleno exercício"5 . 

. Ao mesmo tempo em que a Constituição Federal privilegia a soberania popular, ela 
aponta a descentralização da Administração Pública numa tentativa de reduzir o poder 
central do Estado, contando com a participação de seu usuário na condução das políticas 

2 José Afonso da Silva, Comentário Contextual à Constituição, p. 40. 
3 Eduardo Appio, Direito das Minorias, Jornal Carta Forense, p. B16. 
4 J uliana Neuenschwander Magalhães, Jornal Carta Forense, p. B 17. 
5 José Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, p. 119-120. 
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públicas que envolvem os dir itos sociais e fundamentais estabelecidos no art. 6º, confor
me podemos verificar pelo art. 37, § 3º. 

José Afonso da Silva afirma que a participação do usuário na Administração Pública 
depende de lei, que deve trazer outras formas de participação além das estabelecidas no 
dispositivo constitucional indicado, "até porque a enumeração dos incisos do artigo não 
caracteriza participação na Admistração, porque o usuário continua externo à formação 
das decisões. Participa apenas quem interfere, colabora, na formação das decisões ( ... )6. 

Uma das formas encontradas pela Constituição Federal de expressar a democracia 
participativa foi possibilitar que os Conselhos de Direitos, como órgãos colegiados que 
atuam na formulação de políticas públicas, sejam integrados, paritariamente, por repre
sentantes do poder público e da sociedade civil e sejam dotados de poderes deliberativos. 

Exemplo disso pode ser visto no art. 198, inciso III, da Constituição Federal, que 
prevê a participação da comunidade nas políticas públicas relacionadas ao SUS, de modo 
que a Lei Federal nº 8.142/90 , regulamentando esse dispositivo constitucional, prevê em 
seu art. 1 º que: 

" O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo 
das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - a Conferência de Saúde; e 
II - o Conselho de Saúde. 
§ 1 º A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de 
saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos ní
veis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinaria
mente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 

§ 2º O C onselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, 
órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores 
de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de es

tratégias e no con trole da execução da política de saúde na instância corres
pondente, indu ive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões 
serão homologa as pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 
esfera do governo. . 

É certo, porém, que a previsão de existência dos Conselhos de Direitos não consta 
expressamente no texto cons titucional, mas a 'partir do momento em que temos como 
principias fundamentais do E tado Brasileiro a soberania popular com a descentralização 
administrativa, tais órgãos colegiados com representatividade da sociedade civil passam 
a refletir instâncias em que poder público e o povo podem sentar juntos para debaterem 

6 Comentário Contextual à Constitu ição, p. 348. 

1424 I 



Conselhos Estaduais de Educação e Democracia Participativa 

políticas públicas, garantindo a participação popular na formulação destas e a fiscalização 
da sua execução. 

Os Conselhos de Direitos, em suas mais diferentes áreas (meio ambiente, saúde, 
educação, idoso, pessoa com deficiência, etc.), devem existir em todos os níveis da fede
ração, posto que são órgãos formuladores de políticas públicas e, como tal, devem delibe
rar sobre as políticas públicas nacionais, estaduais e municipais, numa forma de expressão 
da democracia participativa. 

Nesse sentido, não há como concebermos Conselhos de Direitos sem a participação 
popular, pois se compostos apenas por representantes do poder público, funcionarão ape
nas como órgãos consultivos do governo, assessorando-o tecnicamente, como se fossem 
apenas um braço da Administração Pública. 

Nos Conselhos de Direitos, o poder de decisão é partilhado e as ações e políticas 
públicas das três esferas da federação sofrem o controle social por meio da presença da 
sociedade civil em sua composição, cujos representantes devem ser em igual número que 
os do poder público. 

Além da paridade entre representantes do poder público e da sociedade civil, para 
que os Conselhos de Direitos sejam a viva expressão da democracia participativa e da so
berania popular, devem eles ter poder de deliberarem (e não só serem consultados) sobre 
as questões postas em discussão. Sem o caráter deliberativo, não terão força para efetivar 
a vontade do povo na formulação ou análise das políticas públicas, enfraquecendo o prin
cípio constitucional da soberania popular. 

Pois bem. Se tomarmos como referência os Conselhos de Educação, em especial os 
Estaduais, alvo desse nosso estudo, temos que a Constituição Federal estabeleceu em seu 
art. 206, inciso VI, que a gestão democrática é um dos princípios que devem nortear o 
ensino brasileiro. Tal regra é repetida pelo art. 3º, inciso VIII, da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96). 

A respeito da gestão democrática do ensino, diz Moaci Alves Carneiro?, que se trata 
de um "valor que faz construir e enxergar a escola-cidadã que nada tem a ver com um 
modelo burocrático, tradicional, tecnicista e excludente que, ainda, prevalece. Na gestão de
mocrática, a ideologia da burocracia, que tem como eixo a hierarquia autoritária, é substituída 
pela 'construção da hegemonia da vontade comum' ( ... ). A compreensão de gestão democrática 
do ensino público tem evoluído de acordo com o contexto e com o próprio entendimento das 
comunidades da relevância da educação e da função social da escola". 

Vemos, assim, que as questões que norteiam o dia-a-dia das escolas que integram o 
sistema de ensino brasileiro, público e privado, devem ser deliberadas por toda comuni
dade escolar, a fim de propiciarem que os interesses de todos, em especial daqueles que 
representam a minoria social, sejam ouvidos e respeitados. 

''A gestão democrática do ensino público é fundamental para a ultrapassagem de 
práticas sociais alicerçadas na exclusão, na discriminação, na apartação social que invia-

7 LDB Fácil, p. 58 e 72. 
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bilizam a construção histórico-social dos sujeitos. Nesse sentido, a ingerência político partidá

ria na gestão escolar é antidemocrática e defonnadora dos interesses educacionais8• 

Se nas comunidades escolares a participação de todos que dela fazem parte deve 

acontecer nas deliberações relacionadas à gestão escolar, como podemos aceitar que os 

órgãos de educação que compõem o sistema de ensino estadual, como os Conselhos de 

Educação, a participação democrática e paritária entre os representantes do Poder Públi

co e da sociedade não aconteça? 

É importante apontar, ainda, que pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na
cional (Lei nº 9.394/96), o Estado é responsável pelo sistema estadual de ensino, que, 

nos termos do art. 17, compreende as instituições de ensino mantidas pelo Poder Público 

estadual (I), as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal 

(II), as instituições de ensino fundamental e médio criadas pela iniciativa privada (III) e os 

órgãos de educação estadual (IV), no caso, o Conselho Estadual de Educação é um deles. 

Vemos, então, que o Conselho Estadual de Educação delibera sobre questões que 

afetam todo o sistema estadual de ensino especificado no art. 17, da LDBEN, mas as rei

vindicações populares não encontram voz na maioria desses órgãos estaduais colegiados, 

embora suas deliberações atinjam toda sociedade. 

Tais órgãos de educaçã têm fundamental importância na formulação das políticas 

públicas educacionais, sendo de extrema relevância as matérias que dependem de sua 

deliberação. Vejamos como exemplo, o Conselho de Educação do Estado de São Paulo, 

cuja Lei nº 10,403/71, em seu art. 2º, aponta como sua atribuição: 

8 Ibid, p. 58. 

I - formular os objetivos e traçar normas para a organização do Siste

~a de Ensino do Estado de São Paulo; 
11 - elaborar e manter atualizado o Plano Estadual de Educação, com 

aprovação do Governador; 

111 - fixar critérios para o emprego de recursos destinados à Educa

ção, provenientes do Estado, da União, dos Municípios ou de outra fon

te, assegurando-lhe aplicação harmônica e bem assim pronunciar-se sobre 
convênios de ação interadministrativa; 

IV - fixar normas para a concessão de auxílio do Estado a entidades 

sem fins lucrativos, mantenedoras de escolas, visando assegurar o ensino 
gratuito aos menores, dos sete aos quatorze anos, portadores de deficiência, 

doença ou desvio da normalidade." 
V - fixar critérios para a concessão de bolsas de estudo no ensino ul

terior ao do primeiro grau, bem como para a fixação do respectivo valor e 

forma de sua restituição; 
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VI - pronunciar-se sobre a instituição de fundações ou associações de 
fins escolares, cuja manutenção seja total ou parcialmente feita pelo Poder 

Público estadual, e aprovar-lhes os respectivos estatutos; 
VII - fixar normas para a instalação e funcionamento de estabele

cimentos de ensino do primeiro e segundo graus mantidos pelo Estado, e 
aprovar os respectivos regimentos e suas alterações; 

vrn - fixar normas para a instalação, autorização de funcionamento 
e reconhecimento de estabelecimentos de ensino do primeiro e segundo 
graus, municipais ou privados, bem como para aprovação dos respectivos 
regimentos e suas alterações; 

IX - fixar normas para a fiscalização dos estabelecimentos referidos no 
inciso anterior, dispondo inclusive sobre casos de cassação de funcionamen
to ou de reconhecimento; 

X - autorizar a instalação e o funcionamento de universidades esta
duais e municipais ou mantidas por fundações ou associações instituídas 
pelo Poder Público estadual ou municipal; aprovar-lhes os estatutos e re
gimentos gerais e suas alterações; reconhecê-las e aos novos cursos que 
venham a ser por elas criados nas formas dos respectivos estatutos ou regi
mentos gerais; 

XI - autorizar a instalação e o funcionamento dos estabelecimentos 
isolados de ensino superior estaduais e municipais, ou mantidos por funda
ções ou associações instituídas pelo Poder Público estadual ou municipal, 
assim como de seus novos cursos; aprovar-lhes os regimentos e suas altera
ções e reconhecê-los; 

XII - fiscalizar inclusive através de apreciação dos relatórios anuais, os 
estabelecimentos isolados de ensino superior, de que trata o inciso XI, facul
tada a delegação, total e parcial, de competência à Secretaria da Educação, 
que a exercerá de acordo com normas fixadas pelo Conselho; 

XIII - proceder na forma do artigo 49 da Lei Federal n. 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, à verificação periódica das universidades e estabeleci
mentos isolados de ensino superior referidos nos incisos X e XI deste artigo, 
para os fins previstos no artigo 48 da mesma lei; 

XIV - exercer o controle dos resultados obtidos pelos estabelecimen
tos isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, ou por fundações ou as
sociações pelo mesmo instituídas, quanto ao atendimento das suas finalidades 
e objetivos institucionais, assim como proceder à análise do seu custo e produ
tividade, facultada a delegação, total ou parcial, de competência à Secretaria 
da Educação, que a exercerá, de acordo com normas fixadas pelo Conselho; 

XV - pronunciar-se sobre a incorporação, ao Estado, de escolas de 
qualquer grau e, bem assim, sobre a transferência de estabelecimento de 
ensino superior e de um para outro mantenedor, quando o património hou-
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ver sido constituído, no todo, ou em parte, por contribuições do Estado, do 
Município ou da União; 

XVI - aprovar a reunião dos estabelecimentos isolados de ensino su
perior referidos o inciso XI deste artigo em federações de escolas, ou sua 
incorporação a universidades; 

XVII - fixar as condições para a admissão, a qualquer título, em 
cargos e funções do magistério estadual do primeiro e segundo graus, 
assim como as condições de provimento, carreira e regimes de trabalho 
dos docentes do estabelecimentos isolados de ensino superior estadual 
ou municipal; 

XVIII - fixar normas para a admissão nas funções de docentes 
dos estabelecimentos isolados de ensino sup~rior, mantidos pelo Estado, 
fundações ou as ociações por ele instituídas e aprovar em cada caso, a 
admissão; 

XIX - fixar normas para a admissão nas funções de docentes dos es
tabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelos Municípios ou 
fundações ou ass ciações instituídas pelo Poder Público municipal, e apro
var, em cada caso, as indicações feitas; 

XX - fixar critérios para a avaliação de títulos de candidatos aos con
cursos para O'pr vimento efetivo de qualquer cargo da carreira docente 
nos estabelecimentos isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, e 
aprovar a constituição das respectivas bancas examinadoras; 

XXI - fixar normas e decidir sobre a cassação de autorização de fun
cionamento ou de reconhecimento de qualquer curso ou escola vinculados 
ao Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, respeitado o que dispõe o § 
2.° do artigo 2.° do Decreto-Lei Federal n. 464, de 11 de fevereiro de 1969; 

XXII - promover correicões em qualquer estabelecimento vinculado 
ao Sistema Estadual de Ensino e sugerir providências; 

XXIII - dispor sobre as adaptações necessárias à transferência de alu
nos de uma para utra escola ou curso, inclusive de estabelecimento de país 
estrangeiro, em relação ao ensino médio e aos estabelecimentos isolados de 
ensino superior referidos no inciso XI deste artigo; 

XXIV - fixar normas sobre os cursos de aprendizagem de que trata o 
artigo 51 da Lei Federal n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redacão 
alterada pelo Decreto-Lei Federal n. 937, de 13 de outubro de 1969, e aprovar 
os relatórios anuais das entidades responsáveis pelos referidos cursos; 

.; XXV - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino; 
XXVI - emitir parecer sobre assuntos ou questões de sua competên

cia, que lhe sejam submetidos pelo Governo do Estado; 
XXVII- julgar, em última instância, na forma da alínea "a" áo artigo 50 

da Lei Federal n. 5.540, de 28 de novembro de 1968, recursos por estrita argüi-
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ção de ilegahdade das decisões finais das universidades e dos estabelecimentos 
isolados de ensino superior referidos nos incisos X e XI deste artigo; 

XXVIII - exercer as demais atribuições que a legislação federal con
fere aos conselhos estaduais de educacão e, bem assim, no que couber, no 
âmbito estadual, as que são consignadas ao Conselho Federal de Educação 
em relação ao sistema de ensino da União; 

XXIX - elaborar seu regimento, submetendo-o à aprovação do Go
vernador. 

o Conselho de Educação do Estado de São Paulo é composto por 24 (vinte e qua
tro) membros nomeados pelo Governador, escolhidos entre pessoas de notório saber e 
experiência em matéria de educação, observada a devida representação dos diversos 
graus de ensino e a participação de representantes do ensino público e privado (art. 5º, 
Lei nº 10.403/71). Tem poder de deliberação, porém não conta com a participação de 
representantes da sociedade civil, não prevendo, portanto, a paridade entre estes e os 
representantes do poder público (art. 1 º, Lei nº 10.403/71). 

Uma pesquisa feita pela Ong "Ação Educativa", publicada no Blog "de olho nos 
Conselhos Estaduais de Educação", publicada em 02 de novembro de 2010, revelou que 
a maioria deles não conta com a participação popular em sua composição. 

A pesquisa referida foi feita via internet, consultando 26 Conselhos Estaduais, cujas 
conclusões merecem destaque: 

1. Dos 26 Conselhos Estaduais pesquisados, no tocante à composição 
dos Conselheiros, veirificou-se que: 

a) 11 (onze) prevêem os representantes da sociedade civil com espe
cificação dos segmentos que a representarão, 10 (dez) não prevêem a indi
cação de representantes da sociedade civil e 05 (cinco) prevêem indicações 
dos representantes da sociedade civil, porém não especificam os segmentos 
que a representarão; 

b) 19 (dezenove) não contam com a participação de pais e alunos 
dentre os Conselheiros; 08 (oito) têm a representação de alunos e 07 
(sete), de pais. 

1.2. 14 (catorze) possibilitam a recondução dos Conselheiros nomea
dos por uma única vez; em 08 (oito) a legislação não menciona a possibili
dade ou impossibilidade de recondução dos Conselheiros; 04 (quatro) não 
têm restrições sobre o número de vezes em que os Conselheiros poderão ser 
reconduzidos e 01 (um) prevê a possibilidade deles serem reconduzidos por 
duas vezes. 

1.3. Em todos os Estados, a nomeação dos Conselheiros é feia pelo 
Governador, sendo que no Amazonas, em Goiás e no Piauí, há a necessida
de dessa nomeação ser aprovada pela Assembléia Legislativa. 
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A Lei Federal nº 9.131/95, que cria o Conselho Nacional de Educação (CNE), 
estabelece que ele será compo to pela Câmara de Educação Básica e pela Câmara de 
Educação Superior, as quais serão constituídas cada uma, por doze conselheiros ( ... ) no
meados pelo Presidente da República (art. 8º), sendo que pelo menos a metade, obriga
toriamente, provem de indicações em listas elaboradas especialmente para cada Câmara, 
mediante consulta a entidades da sociedade civil, relacionadas às áreas de atuação 
dos respectivos colegiados (§ 1 º - destaquei). 

Vemos, então, que a sociedade civil está indicada como parte integrante do CNE, 
embora a lei não especifique q ais seriam as entidades que a representariam. 

Já no tocante aos Conselhos Estaduais de Educação a representatividade da so
ciedade civil é bem difícil de se mostrar presente e o exemplo de São Paulo, o maior 
Estado da Federação em termos populacionais, é bastante emblemático, ainda mais se 
considerarmos que a Lei que o criou data de 1971, portanto totalmente fora do contexto 
da Constituição Federal que, como dito, fundamenta-se na democracia participativa, 
elevando como soberana a vontade popular. 

A Constituição do Estado de São Paulo prevê em seu art. 242 que o "Conselho Es
tadual de Educação é órgão normativo, consultivo e deliberativo do sistema de ensino do 
Estado de São Paulo, com suas atribuições, organização e composição definidas em lei", 
mas até hoje, essa lei não foi atualizada, garantindo representatividade para a sociedade 
civil nesse órgão colegiado de extrema importância para o sistema estadual de ensino. 

Analisando a composição do atual Conselho de Educação de São Paulo, veremos 
que grande parte dos seus Conselheiros são provenientes do ensino superior, muitos dos 
quais de universidades particulares, havendo dentre eles, dentista e advogado. Há, tam
bém, representantes de escolas particulares de ensino básico. Os representantes do poder 
público são, em geral, professores da UNICAMP e USP. 

Não podemos aceitar que s representantes da rede privada de ensino, básica ou supe
rior, sejam considerados representantes da sociedade civil, posto que integram a rede de en
sino do Estado, a teor do art. 17, da LDBEN e como tal são representantes do poder público. 

A escola pública de educação básica tem poucos assentos na composição do Conse
lho Estadual de Educação de São Paulo e a sociedade civil, então, praticamente nenhum, 
salvo uma Conselheira identificada como esposa de um Deputado Estadual e membro de 
uma ONG, que não conseguimos localizar na pesquisa que fizemos na internet. 

Muitos dos Conselheiros da Educação de São Paulo são quase que vitalícios, pois 
alguns integram o órgão colegiado desde 1999, outros, desde 2001 e assim por diante, 
evidenciando que a recondução ao cargo, cujo mandato é de dois anos (art.5º, da Lei 
Estadual nº1O.403/71), não tem limites. É quase que um órgão dinástico. 

Em 2007, foi apresentado um projeto de lei na Assembléia Legislativa do Estado de 
São Paulo pelo então Deputado Estadual Roque Barbieri do PTB, propondo a alteração 
de dispositivos da Lei nº 10.403/71, reorganizando o Conselho Estadual de Educação. 

Referido projeto-de-Iei não foi posto em pauta para análise e eventual aprovação, 
mas a sua leitura revela a manutenção da não participação de representantes da socie-
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dade civil na composição do Conselho Estadual de Educação, que passaria a ter metade 
de seus integrantes, do total de 24 (vinte e quatro), indicados diretamente pelo Chefe 
do Poder Executivo e metade deveriam ser escolhidos pela Assembléia Legislativa do 
Estado, observada a devida representação dos dirversos graus de ensino e participação de 
representantes do ensino público e privado. 

Nas justificativas da apresentação desse projeto, o então Deputado Estadual afirma 
que o colegiado, composto por integrantes de notório saber e experiência em área de 
educação, são os responsáveis pela formulação das políticas públicas na área de ensino, 
motivo que se revestem, suas indicações, de enorme responsabilidade e inquestionável 
representatividade. Nesse sentido, por meio do projeto de lei, procurava-se estabelecer 
uma metodologia mais representativa na indicação dos conselheiros do Conselho 
Estadual de Educação, trazendo a participação do Poder Legislativo, integrado por 
mandatários da população para representá-los na fiscalização e na realização do pro
cesso legislativo estadual, na escolha de metade dos integrantes daquele Órgão, além 
de estabelecer transparência e legitimidade nas prerrogativas do exercício das fun
ções de conselheiro, levando a um aperfeiçoamento da legislação que rege a matéria. 

É fato que o projeto melhora a Lei atualmente em vigor, que data de 1971, pois 
estabelece mandato com possibilidade de apenas uma recondução e reconhece a necessi
dade de se dar mais representatividade popular ao Conselho Estadual de Educação, cuja 
importância é apontada nas justificativas do projeto de lei, em razão da formulação de 
políticas públicas relacionadas à área do ensino. Todavia, esse mesmo projeto não per
mite, ainda, a participação de representantes eleitos pela própria sociedade civil, ou seja, 
alunos, pais de alunos, associações e movimentos sociais ligados à defesa dos interesses da 
educação, em número igual aos representantes do poder público. 

Se os Conselhos de Educação dos demais Estados da Federação forem analisados 
em sua composição, talvez a realidade não seja muito diferente da que foi constatada no 
Estado de São Paulo e a pesquisa acima aponta referenda essa conclusão. 

Por outro lado, alguns Estados conseguiram aproximar a legislação do Conselho de 
Educação aos princípios da Constituição Federal de 1988. 

No Rio de Janeiro, por exemplo, o Conselho de Educação é instituído pela Lei 
3.155/98, prevê que na composição dos 21 membros, 08 (oito) são escolhidos pelo Go
vernador, 08(oito), pela Assembléia Legislativa e 05 (cinco) por membros de classe ou 
associações da área da educação. A sociedade civil está presente, porém não em paridade 
com os representantes dos demais órgãos. 

O Mato Grosso do Sul, por meio da Lei nº 1460/93, criou o seu Conselho Estadual 
de 'Educação, determinando que a escolha de seus integrantes será do Governador, que 
levará em conta a necessidade de nele serem devidamente representadas as diversas re
giões do Estado, os diversos graus de ensino e o magistério oficial e particular. O Decreto 
Regulamentador nº 11.942/05, ao especificar os grupos que serão indicados pelo Gover
nador, prevê que um deles deverá representar os Movimentos Populares que realizam 
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atividades ou experiências na área educacional, dando, então representatividade para a 
sociedade civil. 

Embora essa representação dos Conselhos Estaduais do Rio de Janeiro e do Mato 
Grosso do Sul não seja paritária, é inegável que houve uma tentativa de se afinar os 
órgãos colegiados com os princípios constitucionais da soberania popular e da descentra
lização da Administração Pública. 

Num momento em que a educação tem sido amplamente discutida na tentativa de 
se melhorar a sua qualidade e atingir os seus objetivos previstos no art. 205, da Consti
tuição Federal9

, I como podem os destinatários dessa educação permanecerem apartados 
das instâncias públicas que discutem o serviço que lhes é prestado? 

Não vemos, portanto, motivo para que os alunos do ensino médio e superior, seja da 
rede pública como da privada, bem como os seus pais, associações ou movimentos sociais 
ligados a questões da educação, não possam representar a sociedade civil nos Conselhos 
Estaduais de Educação, .a fim de que possam deliberar sobre assuntos que são de grande 
interesse ti importância para eles. 

Só assim, no nosso entender, tais Conselhos representarão "esferas públicas demo
cráticas de controle da Administração pública"lO. 

O projeto de lei que instituirá o novo Plano Nacional de Educação para o decênio 
2011 -2021, que está em análise no Congresso Nacional, tal qual o anterior, não prevê a 
participação da sociedade civil na composição dos Conselhos Nacional, Estaduais e Mu
nicipais de Educação, mas há emendas nessa tentativa. 

Uma delas apresentada por nove parlamentares do PT, PSOL e PCdoB, acrescenta 
a meta 13 à gestão democrática do ensino, com o seguinte teor: "democratizar a gestão 
da educação e das instituições educativas, garantindo a participação dos estudantes, fun
cionários, pais ou responsáveis, professores, gestores e comunidade local na definição e 
realização das políticas educacionais, de modo a estabelecer o pleno funcionamento dos 
conselhos e órgãos colegiados de deliberação coletiva da área educacional". 

A outra emenda foi apre entada por três parlamentares do PT e do PSOL, acres
centando a meta 19, no seguinte sentido: "garantir que nos conselhos de educação, da 
União, dos Estados, do DF e dos municípios, bem como nos colegiados escolares, os pais 
e alunos possuam, pelo menos, metade dos assentos". 

Por fim, a emenda apresentada pela deputada Fátima Bezerra (PTRN) modifica 
o art. 9º, propondo que Estados, Distrito Federal e Municípios "deverão aprovar leis es
pecíficas disciplinando a gestão democrática da educação em seus respectivos âmbitos 
de atuação no prazo de um an contado da publicação desta lei, de forma a garantir a 
constituição paritária dos Con elhos de Educação entre os representantes do governo e 
da sociedade civil". 

9 A saber: pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. 

10 Bruno Prates Costa Oliveira, Novos arranjos institucionais de participação po/ntlar pós-1988. Um estudo dos Con
selhos Gestores municipais na caPital do EsPírito Santo. 

I 432 I 



Conselhos Estaduais de Educação e Democracia Participativa 

Fica claro que ausência da sociedade civil nos Conselhos de Educaçao tem sido 
sentida, porém não tem sido trabalhado efetivamente para que isso aconteça de fato, em 
total desrespeito aos princípios constitucionais da soberania popular e da descentraliza
ção administrativa. 

Diante desse quadro, considerando que a educação é um direito social (art. 6º, CF.) 
e que o Ministério Público é o defensor do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis (art. 127, "caput", CF.), deve ele atentar-se sobre a composição 
dos Conselhos de Educação no âmbito nacional, estadual e municipal, zelando pela efeti
va representação da sociedade civil, arguindo, se o caso, a inconstitucionalidade das leis 
que criam tais órgãos colegiados com ofensa aos princípios constitucionais da soberania 
popular e descentralização da Administração Pública. 

3. Conclusões 

A) A Constituição Federal tem dentre seus princípios fundamentais a democracia 
participativa assentada na soberania popular (art. 1 º, parágrafo único) e a descentralha
ção da Administração Pública (art. 37, § 3º). 

B) A interpretação sistemática da Constituição Federal revela que a participação 
popular é admitida como forma de descentralização e controle da Administração Pública. 

C) Os Conselhos de Direitos, em suas diversas áreas (educação, saúde, assistência so
cial, meio ambiente, idoso, pessoa com deficiência, dentre outras) são instâncias deliberativas 
de políticas públicas, de modo que, numa democracia participativa, não se concebe a existên
cia desses órgãos colegiados sem que a sociedade civil faça parte de sua composição e esteja 
representada paritariamente com os representantes do Poder Público. 

D) Os Conselhos de Direito devem ter caráter deliberativo, sob pena de não asse
gurarem a participação popular na gestão pública. 

E) O Conselho de Direito que não conte com a participação da sociedade civil em 
igual número dos representantes do governo e não tenha caráter deliberativo, ofende os 
princípios constitucionais da soberania popular e da descentralização da Administração 
Pública, de modo que a lei que o criou deve ser reconhecida como inconstitucional. 

F) Se a educação é um direito social fundamental (art. 6º, CF.) e se o Ministéro 
Público é o defensor do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indispo
níveis (art. 127, "caput", da CF.), deve ele atentar-se para os Conselhos de Educação, no 
âmbito federal, estadual, distrital e municipal, a fim de zelar pelo seu caráter deliberativo 
e pela representação da sociedade civil em paridade com os representantes do poder 
público, garantindo, assim, a observância dos princípios constitucionais da soberania po
pular e da descentralização da Administração Pública. 

G) As leis que criam Conselhos de Direitos com ofensa aos princípios constitucio
nais da soberania popular e da descentralização da Administração Pública, por não ga
rantirem a participação da sociedade civil em paridade com os representantes do governo 
e por não terem caráter deliberativo, são inconstitucionais, cabendo ao Ministério Públi-
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co a tomada de providências em defesa do regime democrático e dos interesses sociais e 
individuais indisponíveis. 
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Área de atuação: Cível Especializada 

1. Introdução 

A despeito de ser um tema pouco explorado pela doutrina e jurisprudência pátrias, 

o estudo e a compreensão da improbidade administrativa eleitoral é de fundamental im
portância no combate à corrupção administrativa. 

Isto porque, embora a Lei nº 8.429/92 estabeleça uma série de condutas caracteri
zadoras de improbidade administrativa (artigos 9º, 10 e 11), não há em seu bojo qualquer 
referência aos atos de improbidade praticados durante o período eleitoral, o que acaba 

dificultando sobremaneira a responsabilização dos agentes públicos que, no intuito de 
obter vantagem nas eleições, utilizam-se da máquina administrativa em proveito próprio. 

Justamente para coibir estes desmandos administrativos praticados durante os plei
tos eleitorais, a Lei 9.504/97 - também chamada de Lei das Eleições - estabeleceu em seu 
artigo 73, e incisos, uma série de condutas que são vedadas aos agentes públicos durante 
a campanha eleitoral, afirmando em seu § 7° que a prática de qualquer das condutas enu
meradas no caput do dispositivo em questão se enquadra no ato de improbidade previsto 

no artigo 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92, sujeitando o infrator às sanções dispostas no 
artigo 12, inciso IlI, da referida lei. 

Ocorre que, ao estabelecer que as condutas enumeradas no caput do artigo 73 ca

racterizam um tipo específico de ato de improbidade, ou seja, aquele contemplado no 
artigo 11, inciso I, da Lei n° 8.429/92, o legislador não levou em consideração a especifici

dade de cada conduta, destoando do regime geral da Lei de Improbidade Administrativa. 

* 

** 

Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutor em Direito do Estado pela Univer
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Com efeito, a Lei 8.429/92 elenca três modalidades de atos de improbidade admi- . 
nistrativa, que se diferenciam de acordo com resultado da conduta praticada pelo agente. 
Assim, se a resultante do ato praticado for entiquecimento ilícito, haverá subsunção ao 
artigo 9º. Se for prejuízo ao erário, amolda-se ao artigo 10. Por fim, se houver violação de 
princípios da Administração Pública, enquadra-se no artigo 11. , 

Além do mais, a referida lei de regência gradua as sanções de acordo com a moda
lidade de ato de improbidade administrativa praticado. Assim, será maior a intensidade 
nos atos de improbidade que importam em enriquecimento ilíCito (artigo 9º); será média 
nos atos de improbidade que causam lesão ao erário (artigo .10); e será menor nos atos 
de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11). 

Pois bem, é exatamente neste aspecto que reside o problema. 
Se existe uma lógica estabelecida na LIA no sentido de considerar o resultado da 

conduta para fins de adequação típica e, por outro lado, graduar as sanções de acordo com a 
gravidade dos atos praticados, verifica-se que a Lei 9.504/97, em seu artigo 73, § 7º, rompe 
com esta lógica, porquanto vincula uma série de condutas diversas entre si a uma espécie 
determinada de ato de improbidade administrativa (art. 11, I, da LIA), e estabelece, ainda, a 
mesma carga sancionatória para todas as hipóteses (art. 12, IlI, da LIA). 

Ao que parece, o legislador infraconstitucional não se atentou para o fato de que 
nem todas as condutas enumeradas no artigo 73 se amoldam perfeitamente à figura do 
desvio de finalidade3, podendo se enquadrar em outras hipóteses previstas na Lei de Im
probidade Administrativa (arts. 9º e 10 da LIA), inclusive com a aplicação de sanções 
mais severas (art. 12, I e lI, da LIA). 

Emerson Garcia afirma ser evidente a imperfeição técnica contida no § 7º do artigo 73, 
porquanto as condutas previstas no caput não se limitam à violação de um princípio adminis
trativo ou importam mer~ desvio de finalidade, consoante reza o artigo 11, I, da LIA.4 

E mais, nos dizeres de Garcia, esta situação constitui um verdadeiro paradoxo, na 
medida em que "a prática de determinado ato de improbidade sujeita o agente a penali
dades muito mais severas do que aquelas que sofreria acaso tivesse praticado o mesmo ato 
em detrimento da democracia".5 

De fato, pode-se afirmar ue o legislador - ciente ou não, acabou criando uma quarta 
modalidade de ato de improbidade, que não se confunde com as outras três elencadas na Lei 
8.429/92, pois discrepa completamente do regramento geral estabelecido pela referida lei de 
regência, na medida em que ignora o resultado naturalístico das condutas e as agrupa em uma 
mesma categoria de ato de improbidade, prevendo as mesmas sanções para todas elas. 

Neste passo, contudo, mbora possam ser direcionadas severas críticas ao editor 
da norma, a verdade é que a linguagem normativa presente no § 7º, do artigo 73, da Lei 

3 Art. 11 C.·): 
I - praticar ato visando fim proibido em lei.oll regulamento Oll diverso daquele previsto, na regra de competên
ciai 

4 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2002, p. 227. 

5 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogé rio Pacheco. Op. cit. , p. 227. 
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9.504/97, é clara no sentido de vincular as condutas descritas no caput ao tipo específico 
de improbidade previsto no artigo 11, inciso I, da LIA, de modo que não cabe ao intér
prete, sob o pálio de corrigir imperfeições técnicas da lei, inserir expressões ou mesmo 
significados que a norma não comporta. 

Nessa medida, sem pretender tomar partido de um positivismo exacerbado, que 
não mais se coaduna com a lógica constitucional, por existirem valores outros que devem 
ser levados em conta no momento da interpretação normativa, não se pode olvidar que 
quando a norma expressamente impõe o comando a ser seguido - se tratando de uma 
regra de conduta, portanto - qualquer interpretação a contrario sensu do seu conteúdo 
lhe retira a aplicabilidade. 

Isto se deve ao fato de que, diversamente dos princípios que permitem diversos 
graus de concretização, não prescrevendo condutas determinadas6

, as regras contêm "fi
xações normativas" definitivas e seguem, por assim dizer, a lógica da aplicação ou não ao 
caso concreto, isto é, ou elas se encaixam perfeitamente ao fato e, portanto, são aplicá
veis, ou não se amoldam a situação fática e deixam de ser aplicadas.7 

Dessa forma, por se tratar de uma regra e não de um princípio, dúvidas não restam 
de que a única interpretação autorizada para o artigo 73 da Lei das Eleições é de que 
todas as condutas nele elencadas se subsumem ao ato de improbidade previsto no artigo 
11, inciso I, da Lei 8.429/92, sujeitando o agente às sanções previstas no artigo 12, inciso 
IlI, do referido diploma legislativo. 

Cumpre destacar que o artigo 37, § 4º da Constituição Federal, ao prever que os 
atos de improbidade sçrão constituídos "na forma e gradação previstas em lei", abre a 
possibilidade para que outros diplomas legais - além da Lei 8.429/92, instituam con
dutas caracterizadoras de improbidade administrativa, como é caso da Lei 10.257/2001 
(conhecida como Estatuto da Cidade), de tal sorte que as hipóteses extravagantes de 
improbidade administrativa contempladas na Lei 9.504/97 estão em plena consonância 
com os ditames constitucionais. 

Por fim, o bem jurídico protegido primordialmente por essa modalidade especial 
de ato de improbidade administrativa é o princípio democrático, que exige para a sua 
concretização a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais. 
Não se almeja com os atos de improbidade administrativa da Lei 9504/97 a proteção ex
clusivamente da moralidade administrativa, do patrimônio público ou dos princípios da 
Administração Pública. Quer-se, em especial, a proteção do regime democrático. 

2. Atos de Improbidade Eleitoral em Espécie 

Dispõe o artigo 73, caput, da Lei 9.504/97: 

6 Os princípios podem, excepcionalmente, regular condutas, desde que ausente a regra jurídica. 
7 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa: 15 anos da Lei 8.429/1992. São Paulo: RT, 

2007, p. 151. 
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Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes 
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
nos pleitos eleitorais: 

A grande questão que surge quando da leitura deste dispositivo é se as condutas nele 
descritas devem necessariamente afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos 
ou se este elemento normativo já é intrínseco às hipóteses elencadas em seus incisos. Em 
termos outros, haveria a pos ibilidade de se tolerar uma destas condutas se fosse possível 
demonstrar que tal ato não comprometeu a igualdade entre os concorrentes ao pleito? 

A resposta, sem dúvida, é negativa. 
Com efeito, valendo-se da lição de Olivar Coneglian, pode-se afirmar que todas as 

condutas enumeradas no artigo sob comento realmente afetam a igualdade de oportu
nidades entre candidatos, razão pela qual são expressamente proibidas pelo legislador.8 

Assim, mesmo que o resultado concreto não se aperfeiçoe - prejuízo à igualdade 
entre os postulantes - haverá punição ao agente que praticar qualquer das condutas 
enumeradas no artigo 73 da Lei 9.504/97, consoante as regras constantes nos parágrafos 
do referido dispositivo, bem como pela prática do ato de improbidade administrativa 
previsto no artigo 11, inciso l, da Lei 8.429/92, com aplicação das sanções previstas no 
artigo 12, inciso IlI, da referida lei. 

O Tribunal Superior Eleitoral, aliás, já teve a oportunidade de se posicionar a res
peito deste assunto, afirmando que todas as condutas enumeradas no artigo 73 da Lei 
9.504/97 não exigem a potencialidade da conduta, bastando a mera prática destes atos 
para sua configuração.9 

2.1. O Inciso I do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A primeira conduta vedada aos agentes públicos nos pleitos eleitorais é "ceder ou 
usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis 
pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária", 
conforme reza o inciso l do artigo 73 da lei 9.504/97. 

Tal previsão tem por escopo impedir que agentes públicos - servidores ou não - ce
dam ou utilizem bens públicos para favorecer candidatos, partidos políticos ou coligações. 
Esta proibição é genérica, p is atinge todas as esferas da Administração Pública, ou seja, 
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas respectivas autarquias, 
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, estejam ou não em pro
cesso de eleição. 

8 CONEGLlAN, O lival'. Lei das eleições comentada. 5. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 334. 
9 BRASIL. Tribunal Superior EI itoral. Recurso Especial Eleitoral nQ 21151!PR. Relator: Ministro Fernando 

Neves da Silva. Julgado em: 27/03/2003 . Publicado em: 27/06/2003 (grifo nosso). 
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2.2. O Inciso li Do Artigo 73 Da Lei 9.504/97 

A segunda conduta proibida é "usar materiais ou serviços, custeados pelos Governos ou 

Casas Legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e nonnas dos 

órgãos que integram", consoante o disposto o inciso II do artigo 73 da lei 9.504/97. 

Esta disposição visa coibir o uso excessivo de materiais e serviços colocados à dis

posição dos órgãos da Administração Pública (serviços de telefonia, postal, gráfico, etc.), 

para fins de propaganda eleitoral. 

2.3. O Inciso III do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A conduta vedada pelo legislador nesse inciso é "ceder servidor público ou empre

gado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Execu

tivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido 

político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou 

empregado estiver licenciado. 

O dispositivo em questão se refere à indevida cessão ou utilização de servidores 

públicos nas campanhas eleitorais. 

2.4. O Inciso IV do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A quarta conduta proibida pelo legislador é "fazer ou permitir uso promocional em 

favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e servi

ços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público". 

O comando normativo é claro no sentido de vedar aos agentes públicos a distribui

ção gratuita de bens e serviços de caráter social para fins políticos ou eleitoreiros. 

2.5. O Inciso V do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A quinta conduta vedada aos agentes públicos em período eleitoral é "nomear, 

contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou rea

daptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, 

ainda, ex affieia, remover, transferir ou exonerar servidor público, na circunscrição do 

pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos , sob pena de nulidade 

de pleno direito" . 

De acordo com Olivar Coneglian, o objetivo primordial deste dispositivo é impedir 

que os detentores do poder utilizem seus cargos para promover atos de retaliação contra 

servidores que não os tenham apoiado politicamente ou que não tenham seguido a mes 

ma linha política do superior. Por esta razão, a vedação se entende por um período con-
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siderável: três meses anteriores ao pleito (início do mês de julho) até a posse dos eleitos 
(1 Q de janeiro do ano subseqüente). 1O 

2.6. O Inciso VI do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

As condutas proibidas no artigo 73, inciso VI, da Lei 9.504/97 são as seguintes: 

VI - nos três meses que antecedem o pleito: 
a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos Estados e 
Municípios, e dos Estados aos Municípios, sob pena de nulidade de ple
no direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal 
preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cro 
nograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de 
calamidade pública; 
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concor
rência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, 
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou mu
nicipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em 
caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça 
Eleitoral; 
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário 
eleitoral gratuito, salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de 
matéria urgente, relevante e característica das funções de governo; 

A alínea "a" declara ser proibida, nos três meses antecedentes ao pleito eleitoral, a 
transferência voluntária de recursos da União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos 
Municípios, salvo as hipóteses de recursos destinados a cumprir obrigação formal preexis
tente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os 
destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública. 

De outro lado, a alínea "b" declara ser vedada ao agente público, nos três meses que 
antecedem o pleito, "autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, servi
ços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 
entidades da administração indireta". 

Finalmente, a alínea "c" veda, nos três meses anteriores à eleição, o "pronuncia
mento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a 
critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das 
funções de governo". 

10 CONEGLlAN, Olivar. Op. cit., p. 338. 
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2.7. O Inciso VII do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A penúltima conduta obstada pelo legislador é "realizar, em ano de eleição, antes 
do prazo fixado no inciso anterior, despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 
estaduais ou municipais , ou das respectivas entidades da administração indireta, que ex
cedam a média dos gastos nos três últimos anos que antecedem o pleito ou do último ano 
imediatamente anterior à eleição". 

Nos dizeres de Olivar Coneglian, os administradores em geral não possuem um li
mite de gastos com publicidade, uma porcentagem, um padrão legal. Assim, cada agente 
público pode aplicar o volume de recursos que desejar com propaganda, ficando adstrito 
apenas aos limites orçamentários. I I 

Com o intuito de limitar estes dispêndios, ficou definido no presente inciso que o 
agente público, no primeiro semestre do ano de eleição l 2, não pode gastar valor superior 
à média do que gastou nos três últimos anos ou à média dos gastos do ano anterior. 

2.8. O Inciso VIII do Artigo 73 da Lei 9.504/97 

A última conduta vedada em época de campanha eleitoral é "fazer, na circunscrição 
do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos que exceda a recompo
sição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a partir do início do 
prazo estabelecido no art. 7º desta Lei e até a posse dos eleitos". 

O propósito do legislador foi proibir a concessão de aumento real aos servidores 
durante o período eleitoral, o que poderia significar tentativa de cooptação de votos. 

No entanto, o próprio inciso admite a revisão salarial para fins de reajuste inflacio
nário, ou seja, pela perda de poder aquisitivo ao longo do ano da eleição. 

3. Sujeitos 

Após a análise dos atos de improbidade eleitoral em espécie, convém identificar os 
sujeitos ativo e passivo destes atos. 

3.1. Sujeito Ativo 

De plano, denota-se que o § 1º do artigo 73 da Lei 9.504/97, estabelece o conceito 
de agente público para os fins de aplicação do disposto no seu caput, assim decretando: 

II CONEGLlAN, Olivar. Op. cit., p. 347. 
12 Tal interpretação decorre do emprego da frase "antes do prazo fixado no inciso anterior". O inciso anterior 

estipula o prazo de três meses antes do pleito eleitoral. Assim, se as eleições ordinárias ocorrem no primeiro 
domingo de outubro, tem-se que o início deste prazo é o mês de julho do ano eleiroral. Desta forma, pode-se 
afirmar que o prazo fixado no dispositivo em questão se inicia 06 (seis) meses antes do mês de julho, o que 
representa o primeiro semestre do ano. 
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§ 1 Q Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, 
ainda que tran itoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, co tratação ou qualquer outra forma de investidura ou víncu
lo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da admi
nistração pública direta, indireta, ou fundacional. 

Verificando o conteúdo deste dispositivo, observa-se que ele guarda intensa simili
tude com o artigo 2Q da Lei de Improbidade Administrativa, que elenca este mesmo rol 
de agentes públicos para os fins de aplicação daquele diploma. 

Neste contexto, importa registrar que a Lei das Eleições, embora não faça referência 
expressa ao terceiro que contribui para a prática do ato de improbidade eleitoral, ou seja, 
não repete a regra contida no artigo 3Q da Lei 8.429/92, acaba estabelecendo no § 8Q do 
artigo 73 que as sanções de s spensão da conduta vedada e multa - previstas no § 4Q

, são 
aplicáveis aos candidatos, partidos e coligações que dele se beneficiarem. 

Logo, não se tem dúvida que os terceiros beneficiários dos atos de improbidade 
eleitoral igualmente se sujeitam às sanções decorrentes de sua prática. 

Outro ponto de grande relevância diz respeito ao conceito de "candidato" para fins 
de aplicação da Lei 9.504/97. 

De fato, a partir de uma interpretação gramatical da lei, pode-se dizer que só existe 
um candidato a partir do momento que transita em julgado a decisão que admite o seu 
registro de candidatura. 

No entanto, de acordo com Pedro Roberto Decomain, para fins de incidência dos 
incisos constantes no artigo 73, deve-se reconhecer a existência de um candidato antes 
mesmo da sua escolha na convenção partidária, desde que o ato tenha sido praticado com 
o intuito de beneficiá-lo em uma eleição posterior. Além disso, prossegue o autor, com 
mais razão ainda já se tem um candidato quando o seu nome já tiver sido aprovado em 
convenção partidária. 13 

Em que pese este entendimento manifestado por Decomain, deve-se ter atenção 
para não se elas tecer demasiadamente este conceito a ponto de infringir os mandamentos 
legais aplicáveis à espécie. 

Como cediço, o conceito de candidato é um conceito jurídico e, como tal, decorre 
de previsão legal. Em termos outros, somente poderá ser candidato aquele que respeitar 
o trâmite previsto em lei para adquirir tal condição. 

Nessa medida, tem-se que a própria Lei das Eleições estabelece que a escolha dos 
candidatos ocorre durante a realização das convenções partidárias, sendo que esta apro
vação pelo partido é indispensável para que possa haver o registro da candidatura. 

Diante desta indispensabilidade expressamente prevista pelo legislador, pode-se 
afirmar que a figura do candidato surge somente após a aprovação do seu nome pelo 

13 DECOMAlN, Pedro Roberto. Eleições (Comentários à lei nQ 9.504/97). 2. ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 353. 

1442 I 



Improbidade Administrativa Eleitoral 

partido a que é filiado, ainda que o registro efetivo de sua candidatura se dê em momento 

posterior. 
Desta forma, revela-se planamente coerente a tese de que a presente lei eleitoral se 

aplica aos candidatos já aprovados em convenção partidária, até mesmo porque, a partir 
deste momento, "pode surgir interesse no escuso emprego de recursos públicos em bene
fício do sucesso eleitoral dessa pessoa". 

Por outro lado, não se pode dizer que existe um candidato antes mesmo da realiza
ção das convenções partidárias, pois sequer existe a certeza de que o partido efetivamente 
indicará tal pessoa para concorrer ao pleito. 

Compreender de maneira contrária significa dar azo à insegurança jurídica, pois se 
estabelece uma situação em que todos os agentes políticos, ainda que logo após a eleição, 
poderão ser considerados candidatos em potencial para um pleito que somente ocorrerá 
quatro anos mais tarde, de modo que a incidência dos dispositivos constantes na Lei das 
Eleições seria perene e não intermitente. 

Neste contexto, não se pode perder de vista que a Lei 9.504/97 é uma lei especial 
que incide durante um certo lapso de tempo, ou seja, durante o período de campanha 
eleitoral. Fora deste período, embora possa haver a prática de qualquer das condutas 
enumeradas no seu artigo 73, sua análise se dará no âmbito geral da improbidade admi

nistrativa, mediante enquadramento nas hipóteses contidas na Lei 8.429/92, com a con
sequente aplicação das sanções próprias deste referido diploma legal (art. 12, I, lI, I1I). 

Devidamente identificado o sujeito ativo, o passo seguinte é a verificação do sujeito 
passivo. 

3.2. Sujeito Passivo 

No que concerne ao sujeito passivo, a grande questão a ser respondida é a seguinte: 
os atos de improbidade eleitoral são praticados contra as entidades da Administração 
Pública, contra os candidatos (partidos e coligações), ou contra o processo eleitoral? 

A rigor, contra todos. 
Primeiramente, não se tem dúvida que os atos de improbidade eleitoral são prati

cados contra todos os entes da Administração Pública direta e indireta, ou seja, União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios, bem como suas respectivas autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista, não existindo maiores discussões a 
este respeito. 

No entanto, deve-se ponderar que os atos de improbidade eleitoral comprometem 
a igualdade de oportunidade entre candidatos ao pleito, consoante preconiza o caput do 
artigo 73 da Lei das Eleições. 

Em outras palavras, o agente público que pratica qualquer das condutas elencadas 
no artigo 73 da Lei das Eleições não prejudica somente o ente da Administração a que 
esteja vinculado, mas atinge, por igual, os candidatos, partidos e coligações que disputam 
a eleição. 
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Além disso, não se pode olvidar que a igualdade entre os concorrentes constitui um 
dos primados do processo eleitoral, de tal sorte que a quebra deste princípio compromete 
a higidez de todo o procedimento. 

Dessa forma, pode-se afirmar que, para além das entidades da Administração Pú
blica, são também sujeitos passivos dos atos ímprobos de natureza eleitoral os candidatos, 
partidos e coligações que disputam o pleito, bem como o próprio processo eleitoral em si. 

4. Sanções 

Para tratar das sanções decorrentes da prática das condutas enumeradas no artigo 
73 da Lei 9.504/97, é neces ário, antes de tudo, diferenciar as sanções previstas neste di
ploma legal daquelas contempladas na Lei 8.429/92, mais especificamente em seu artigo 
12, inciso 111. 

Com efeito, o agente público, ao praticar qualquer das condutas descritas no artigo 
73, responderá perante duas órbitas de responsabilidade distintas , quais sejam, esfera elei
toral e esfera da improbidade administrativa, ambas autônomas e independentes entre si. 

Inicialmente, no âmbito da responsabilidade eleitoral, o agente infrator ficará sujei
tos às sanções previstas nos §§ 4º e 5º do artigo 73 da Lei das Eleições, os quais estabele
cem as seguint~s reprimendas: suspensão imediata da conduta ~edada, quando for o caso; 
aplicação de multa no valor de cinco a cem mil UFIR; e, nas hipóteses dos incisos I, 11, 
III, IV e VI, a possibilidade do candidato beneficiado, agente público ou não, ter cassado 
o seu registro de candidatura. É de se destacar, aliás, que a pena de multa se estende ao 
partido ou coligação do qual o candidato faça parte (§ 8º), sendo que o partido benefi
ciado será excluído do rateio dos valores originários das multas, quando da distribuição 
do Fundo Partidário (§ 9º). 

Por sua vez, no âmbito da improbidade administrativa, sujeitar-se-á às sanções pre
vistas no artigo 12, inciso III , da Lei 8.429/92, que assim às elenca: ressarcimento integral 
do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a 
cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incen
tivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos. 

Em que pese alguns autores - dentre eles Francisco Octavio de Almeida Prado -
sustentarem que a aplicação cumulativa de multa configuraria "intolerável bis in idem"l4, 
não prospera tal alegação, na medida em que as sanções pecuniárias possuem natureza 
distinta, ou seja, a multa prevista na Lei 9.504/97 possui caráter administrativo-eleitoral, 
ao passo que na Lei 8.429/92 possui caráter eminentemente civil. 

De outro lado, também não há qualquer óbice à aplicação cumulativa das sanções 
de cassação do registro de candidatura e suspensão dos direitos políticos, na medida em 

14 PRADO, Francisco Octavio de Almeida. Improbidade administrativa. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 139. 
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que esta possui uma abrangência consideravelmente superior àquela, pois suspende tanto 

a capacidade eleitoral ativa quanto a passiva, o que não ocorre na primeira (cassação de 
registro) . 

Em síntese, por se tratarem de esferas autônomas de responsabilidade, podem ser 

aplicadas as sanções previstas em ambos os diplomas legais, cada qual seguindo o seu 

procedimento próprio. 

5. Síntese Dogmática 

Após o estudo realizado, podem-se extrair as seguintes conclusões: 

Primeira: os atos de improbidade administrativa eleitoral, por expres

sa disposição do artigo 73, § 7º, da Lei 9.504/97, sujeitam-se a um regime 

jurídico especial que não se confunde com aquele da Lei 8.429/92, por

quanto são equiparados indistintamente à figura do artigo 11, inciso I, da 

LIA, ainda que tais condutas possam ser, em tese, enquadradas nos artigos 

9º, 10 e 11 da referida lei de regência. 

Segunda: as condutas enumeradas no artigo 73 da Lei 9.504/97 não 

exigem a comprovação da sua lesividade, bastando a mera prática destes 

atos potencialmente lesivos à igualdade entre os candidatos. 

Terceira: o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa 

eleitoral é o agente público juridicamente considerado candidato, ou 

seja, a pessoa física vinculada a partido político e aprovada em conven

ção partidária. 

Quarta: os terceiros beneficiários dos atos de improbidade eleito

ral (candidatos, partidos e coligações) igualmente se sujeitam às san

ções decorrentes de sua prática, consoante reza o artigo 73, § 8º, da Lei 

9.504/97. 
Quinta: os sujeitos passivos do ato de improbidade eleitoral são, a um 

só tempo, a Administração Pública; os candidatos, partidos e coligações 

que disputam a eleição; e, ainda, o próprio processo eleitoral. 

Sexta: o bem jurídico protegido primordialmente por essa modalidade 

especial de ato de improbidade administrativa é o princípio democrático, 

que exige para a sua concretização a igualdade de oportunidades entre os 

candidatos nos pleitos eleitorais. 

Sétima: as sanções decorrentes da prática de ato de improbidade 

eleitoral, previstas no artigo 12, inciso III, da Lei 8.429192, são aplicadas 

sem prejuízo das reprimendas administrativo-eleitorais elencadas na Lei 

9.504/97, sujeitas a regime jurídico diverso. 
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1. Introdução 

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer as diretrizes atinentes à política 

urbana nos seus arts. 182 e 183, define a utilização da política de planejamento urbano 

como instrumento precípuo à consecução dos objetivos de ordenar o pleno desenvolvi

mento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

Para nosso ordenamento jurídico a ocupação urbana não pode ser aleatória, mas ra

cionalizada e sustentável. O conceito de sustentabilidade tem ocasionado várias contro

vérsias doutrinárias, mas pode ser considerado, a nosso entender, como aquele com esteio 

em três pilares básicos: crescimento econômico, equidade social e equilíbrio ecológico. 

A Lei 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) foi editada com o desiderato de regulamen

tar os arts. 182 e 183 da Constituição Federal. Esse diploma legal estabeleceu as diretrizes 

gerais e objetivos da política urbana, as quais visam ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade. Entendemos por funções sociais da cidade 

aquelas ligadas à habitação, à saúde, à educação, ao trabalho, à circulação e à recreação. 

Por sua vez, a função social da propriedade diz respeito ao uso e à ocupação do solo. 

O Estatuto da Cidade disponibilizou importantes instrumentos jurídicos e urbanís

ticos para viabilizar sua concretização. Tais instrumentos proporcionam aos administra-
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dores das cidades fórmulas factíveis de propiciar o melhor aproveitamento de espaços 
físicos habitáveis. 

Posteriormente, o Estatuto arrolou uma série de situações capazes de configurar a 
prática de ato de improbidade administrativa. O que evidencia a preocupação do legisla
dor no sentido de conferir efetividade aos preceitos do Estatuto e de coibir seu emprego 
desvirtuado e contrário ao postulado do bem comum. 

Quer-se, desse modo, através do presente trabalho, trazer alguma contribuição para 
o estudo dos atos de improbidade previstos no Estatuto da Cidade. Buscar-se-á realizar 
uma interpretação sistemática, à luz do texto constitucional, com o objetivo de harmoni
zar e viabilizar a correta aplicação da Lei de Improbidade e do Estatuto da Cidade. 

Para cumprir tal desiderato, estudar-se-á a improbidade administrativa no Estatuto 
da Cidade, não sem antes tecer algumas considerações sobre este diploma legal, acerca 
do seu fundamento constitucional de validade, suas diretrizes, seus objetivos e principais 
instrumentos jurídicos e urbanísticos. 

Abordadas as questões preliminares atinentes ao Estatuto da Cidade, procurar-se
-á demonstrar as dificuldades e o modo mais adequado de se harmonizar os preceitos do 
Estatuto com os dispositivos da Lei de Improbidade. Por fim, analisar-se -á cada uma das 
hipóteses de ato de improbidade previstas no Estatuto. 

Em síntese, almejamos, com o presente trabalho, proporcionar subsídios para o es
tudo da improbidade administrativa no âmbito da Lei 10.257/2001. Para isso, far-se-á um 
estudo desses regramentos à luz do texto constitucional, identificar-se-ão as dificuldades 
de integração entre as duas citadas legislações, para o fim de apontar o modo mais ade
quado de aplicação de tais dispositivos. 

2. Improbidade Administrativa no Estatuto da Cidade 

2.1 A Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade 

Enceta-se este tópico com uma admoestação: o ordenamento jurídico deve ser es
tudado e compreendido à luz da ideia de sistema. Com a Constituição da República não 
é diferente. l Pois bem, levando-se em conta a topografia constitucional, tem-se que o 
capítulo da política urbana insere-se no Título VII da Constituição Federal, "Da Ordem 
Econômica e Financeira". Convive com os seguintes capítulos: "Dos Princípios Gerais da 
Política Econômica" (capítulo 1) 2; "Da Política Agrícola e Fundiária e a Reforma Agrá
ria" (capítulo III) 3; e, "Do Sistema Financeiro Nacional" (capítulo IV)4. Desse modo, os 

FIGUEIREDO, Marcelo. ° Estatuto da Cidade e a Lei de Improbidade Administrativa. In: DALLARI, Adil· 
son Abreu; FERRAZ, Sérgio. Estatuto da Cidade: comentários à lei federal 10.257/2001. 2a ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006. . 

2 Arts. 170 a 181 da Constituição Federal. 
3 Arts. 184 a 191 da Constituição Federal. 
4 Art. 192 da Constituição Federal. 
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princípios gerais atinentes à atividade econômica devem servir de parâmetro para a edifi
cação da política urbana a ser implementada pelo Poder Público Municipal. De maneira 
que, a política urbana precisa observar os seguintes ditames: função social da proprieda
de, arrefecimento das desigualdades sociais e proteção ao meio ambiente5• 

A partir dessa ordem de idéias, compreende-se o enunciado do art. 182 da Consti
tuição, segundo o qual "a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 
Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvol
vimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes". O mesmo se 
diga em relação ao §2º do art. 1826, que submete a política urbana ao princípio maior da 
função social da propriedade, cuj a densificação se dá, no âmbito das cidades, através do 
plano diretor. 

No pertinente à função social, nos casos em que o proprietário do solo urbano não 
edifica, subutiliza, ou não utiliza seu bem, o art. 182, §4º, incs., da Constituição Federal 
aduz expressamente algumas ferramentas jurídicas disponibilizadas com o fito de conferir 
concreção ao princípio, quais sejam: parcelamento ou edificação compulsórios; imposto 
sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; e, a desapropria
ção. Ainda no concernente à função social, o constituinte, no art. 183, caput, concedeu 
o direito à usucapião àquele que possui área urbana de até duzentos e cinqüenta metros 
quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua mo
radia ou de sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 

Tendo em conta as aludidas prescrições constitucionais, compete ao legislador in
tegrar a vontade constitucional. A Lei 10.257, de 10 de julho de 2001, denominada 
Estatuto da Cidade7, que regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, busca 
cumprir este papel. O diploma legal estabelece diretrizes gerais acerca da política urbana. 

Como adverte Carlos Ari SUNDFELD, convém não superestimar os efeitos imedia
tos da Lei 10.257/2001, pois constitui um conjunto normativo intermediário. Várias são 
suas normas diretamente invocáveis, por exemplo, usucapião especial de imóveis urba
nos, direito de superfície, concessão de uso especial para fim de moradia (editadas pela 
MP 2.220, de 04.09.2001). Porém, todo o restante reclama desdobramento legislativo 
posterior, primeiro pelo Plano Diretor e ulteriormente pelas leis municipais.B 

O Estatuto da Cidade estabelece, em seu art. 2°, as diretrizes gerais da política ur
bana, essas diretrizes tem status de normas gerais nacionais, obrigando a todos os entes da 
federação, especialmente os Municípios.9 O dispositivo enuncia que: 

5 Vide art. 170 da Constituição Federal, que define os princípios da ordem econômica. 
6 CF/88, Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 
e garantir o bem- estar de seus habitantes. ( ... ) 
§ 22 - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação 
da cidade expressas no plano diretor. 

7 Vide parágrafo único do art. 12 da lei. 
8 SUNDFELD, Carlos Ari. O Estatuto da Cidade e suas diretrizes . IN: DALLARI, Adilson Abreu, FERRAZ, 

Sérgio. Estatuto da Cidade : comentários à lei federal 10.257/2001. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 52. 
9 SUNDFELD, Carlos Ari. Op. Cit. , p. 53. 
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Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvi
mento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: 
I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à 
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura ur
bana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 
presentes e futuras gerações; 
11 - gestão democrática por meio da participação da população e de associa
ções representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, 
execução e ac mpanhamento de planos, programas e projetos de desenvol
vimento urbano; 
III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais seto
res da sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse 
social; 
IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espa
cial da população e das atividades econômicas do Município e do território 
sob sua área de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do cres
cimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 
V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços 
públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às carac
terísticas locais; 
VI - ordenação e controle do uso do solo ( ... ) 
VII - integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, 
tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do ter
ritório sob sua área de influência; 
VIII - adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município e do território sob sua área de influência; 
IX - justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; 
X - adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e finan
ceira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de 
modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição 
dos bens pelos diferentes segmentos sociais; 
XI - recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resulta
do a valorização de imóveis urbanos; 
XII - proteçã , preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e ar
queológico; 
XIII - audiência do Poder Público municipal e da população interessada 
nos processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efei-
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tos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, 

o conforto ou a segurança da população; 

XIV - regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por popu

lação de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de 

urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 

socioeconômica da população e as normas ambientais; 

XV - simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e 

das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumen

to da oferta dos lotes e unidades habitacionais; 

XVI - isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promo

ção de empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, 

atendido o interesse social. 

o Estatuto afirma com veemência a necessidade de uma intervenção estatal organi

zada. Nas palavras de Carlos Ari SUNDFELD, a ação estatal não pode ser simplesmente 

um "amontoado de intervenções sem rumo", 10 imprescindível se faz uma clara orientação 

global. Sem ordenação, sem uma política urbana, o crescimento da cidade se torna de

sordenado e distorcido. 

A política urbana terá como fito promover o pleno desenvolvimento das funções 

sociais do todo (da cidade) e das partes (de cada propriedade em particular).lI Quando 

falamos em funções sociais da cidade estamos a nos referir ao fornecimento de moradia, 

trabalho, saúde, educação, lazer, transporte, etc. 

Para a efetivação dos princípios e diretrizes consignados no Estatuto da Cidade, 

foram adotadas várias medidas: (a) possibilitar a sanção jurídica pela inércia, omissão, do 

Poder Público; (b) fornecer parâmetros normativos para o controle das políticas públicas 

implementadas; (c) coibir o comportamento privado que fustigue o equilíbrio urbano; (d) 

possibilitar a tutela da ordem urbanística por meio da ação civil pública, nos termos dos 

arts. 53 e 54; (e) responsabilização do dirigente municipal por ato de improbidade admi

nistrativa, na forma do art. 52. Ocupar-nos-emos de examinar cada uma das hipóteses 

elencadas no art. 52. 

2.2. A Integração do Art. 52 do Estatuto da Cidade com a Lei de 
Improbidade Administrativa 

Uma questão preliminar que merece nossa reflexão no que se refere aos atos de im

probidade administrativa previstos na Lei 10.257/2001 é a que diz respeito à dificuldade 
para integrar o art. 52 à Lei de Improbidade. 

10 SUNDFELD, Carlos Ari. Op. Cit. , p. 53. 
11 SUNDFELD, Carlos Ari. Op. Cit. , p. 54. 
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o art. 52 da Lei 10.257/2001 prescreve a responsabilização de prefeitos, pela 
prática de ato de improbidade administrativa, nas hipóteses enumeradas em seus 
incs .. Todavia, reporta-se à Lei de improbidade, assim dispondo: "sem prejuízo da 
punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o 

Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429, de 2 de junho 
de 1992, quando:". 

Afirma Marcelo FIGUEIREDO que, tal como redigida, a regra jurídica indubitavel
mente ensejará dificuldades em sua aplicação, Mais adequado seria definir expressamente 
toda a estrutura lógica da norma jurídica. De maneira a evidenciar o suposto de fato e a 
respectiva imputação de uma conseqüência. Isto é, deixar claras as sanções no próprio 
art. 52, ou remeter-se literalmente às hipóteses previstas na Lei 8.429/1992. Do modo 
como foi formulada, a regra do art. 52 constitui norma não-autônoma, na medida em que 
não estabelece sanção. De modo que, para sua integral aplicabilidade, reclama a incidên
cia de outra norma, no caso, a Lei 8.429/1992,n 

Mesmo com o reconhecimento de que, em caso de transgressão do art. 52 da Lei 

10.257/2001, as sanções aplicáveis são aquelas estatuídas na Lei 8.429/ 1992, ainda sim 
nota-se certa insegurança jurídica, já que poderá haver dificuldades na identificação do tipo 
de sanção a ser imposta. Dema dar-se-á a resposta às seguintes indagações: O ato de improbi
dade causou enriquecimento ilícito? Causou lesão ao erário? Atentou contra os princípios da 
Administração Pública? Obtidas essas respostas, poder-se-á identificar a regra correspondente 
na Lei de Improbidade, a fim de determinar quais as sanções cabíveis. I3 

Para Emerson GARCIA, o Estatuto da Cidade não representa nada de novo, ape
nas concede maior especificidade às condutas já contempladas na Lei 8.429/ 1992. Vale 
transcrever a lição do autor: 

Tratando-se de conduta que infrinja o Estatuto da Cidade, a operação de en
quadramento na tipologia legal irá se bipartir em duas fases: 1 º) enquadramen
to da conduta em um dos incs. do art. 52 da Lei nº 10.257/01; e 2º) posterior 
enquadramento nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, conforme o ato resulte 

em enriquecimento ilícito, dano patrimônio público e violação aos princípios 
regentes da ativi.dade estatal. Por tal razão, fosse suprimido o art. 52 do Estatuto 
da Cidade, não haveria qualquer óbice à responsabilização do agente à luz das 
figuras básicas c ntempladas na Lei de Improbidade. 14 

A despeito da crítica, o mesmo autor admite a importância do preceito, que tor
na incontroverso o dever jurídico e zelar pelo cumprimento do Estatuto da Cidade e a 
responsabilidade do Prefeito pela prática das condutas ali averbadas. Nesses casos, não 

12 FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa, 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 379. 
13 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cir. , p. 379. 
14 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Iml)robidade administrativa. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2004, p. 440. 
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poderá ele eximir-se de responsabilidade imputando-a a outros agentes da organização 
administrativa. 15 

Cumpre anotar ainda que, em se tratando de conduta que fira o Estatuto da Cidade, 
mas que não esteja enunciada no art. 52, poderá ela sofrer imediata subsunção às modali
dades previstas na Lei 8.42911992. Vale dizer, a razão de ser do art. 52 é tomar cristalino 
o rol de atos de improbidade passíveis de serem praticados pelo Prefeito Municipal, para 
o fim de aumentar a responsabilidade na gestão do erário. 16 

2.3. As Hipóteses de Improbidade Administrativa Previstas 
no Estatuto da Cidade 

o art. 52 da Lei 10.257/2001 apresenta a seguinte redação: 

Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e 
da aplicação de outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade 
administrativa, nos termos da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, quando: 
I - (VETADO) 
II - deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento 
do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 40 
do art. 8º desta Lei; 
III - utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo 
com o disposto no art. 26 desta Lei; 
IV - aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de cons
truir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei; 
V - aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo 

com o previsto no § 1 º do art. 33 desta Lei; 
VI - impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incs. I a III do 
§ 4º do art. 40 desta Lei; 
VII - deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observân
cia do disposto no § 3º do art. 40 e no art. 50 desta Lei; 
VIII - adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 
25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, compro
vadamente, superior ao de mercado. 

Vetado o inc. I, inicia-se a análise do inc. II do dispositivo transcrito. 

15 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Op. Cit., p. 440. 
16 Nesse sentido GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. 0I). Cit., 440. 
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2.3.1. Inciso II do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

o inc. II do art. 52 da Lei 10.257/2001 averba a hipótese de improbidade adminis
trativa caso o alcaide não realize, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento 
do imóvel incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4º do art. 82 da 
mesma lei. O art. 8º do Estatuto da Cidade trata da desapropriação com pagamento em 
títulos. Enuncia que, "decorridos cinco anos de cobrança do IPTU progressivo sem que o pro
prietário tenha cumprido a obrigação de parcelamento, edificação ou utilização, o MunicíPio po
derá proceder à desapropriação do imóvel, com pagamento em títulos da dívida pública" . E o § 
4º do art. 8º ordena que o Município proceda ao adequado aproveitamento do imóvel no 
prazo máximo de cinco anos, contado a partir da sua incorporação ao patrimônio público. 

Há que se estar atent ao art. 182, §4º, da Constituição Federal, assim como 
ao princípio da função social da propriedade (art. 5º, inc. XXIII, da Constituição), 
para se interpretar escorrei tamente a norma do art. 52, inc. II , da Lei 10.257/200L 
O Estatuto da Cidade foi plasmado com o desiderato de integrar a vontade constitu
cional. Disponibilizou ao Poder Público Municipal a possibilidade efetiva de aplicar 
instrumentos urbanísticos mencionados no texto constitucionaJ17, tais como: (i) par
celamento ou edificação compulsórios; (ii) imposto sobre a propriedade predial e ter
ritorial urbana progressivo no tempo; (iii) desapropriação com pagamento mediante 
títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com 
prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados 
o valor real da indenização e os juros legais. l8 

Nas palavras de Marcelo FIGUEIREDO: "com a promulgação do Estatuto há plenas 
condições para que a função social da propriedade deixe de ser uma mera "recomendação", 
para se concretizar na realidade jurídica nacional. Para tanto há os instrumentos urbanísticos 
lá contemplados"l9. 

A desapropriação para fins de reforma urbana insere-se nesse contexto, juntamente 
com outros instrumentos urbanísticos, alguns já referidos. É cediço que as desapropria
ções têm sido historicamente subterfúgio para a prática de abusos e desmandos. São vio
lações ao direito de propriedade; indenizações que se prolongam no tempo, em ofensa às 
determinações constitucionais; malversação de fundos e recursos públicos que deveriam 
ser destinados ao pagamento de precatórios e indenizações, entre outros. Enfim, banaliza
-se a má gestão de verbas públicas, desrespeita-se o cidadão, em prejuízo ao espaço urba
no. Desse modo, a norma em exame, ao prescrever a responsabilização do prefeito muni
cipal por ato de improbidade administrativa quando não der adequado aproveitamento 
ao imóvel incorporado ao patrimônio público, revela-se legítima e necessária. 

A conduta omissiva caracteriza a hipótese do inc. II do art. 52. Ou seja, o admi
nistrador municipal permanece inerte ante a necessidade de se adotarem medidas a fim 

17 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 378. 
18 Vide art. 182, §4º, da Constituição. 
19 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 382. 
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de conferir o adequado aproveitamento ao imóvel desapropriado. Para Caramuru Afon
so FRANCISCO, efetivadas essas medidas não há que se falar em ato de improbidade. 
Ainda que, ao término do prazo de cinco anos, o imóvel não tenha sido completamente 
aproveitado, nos termos do plano diretor.2o 

O prazo de cinco anos a que se refere o inc. em comento somente se inicia a partir do 
registro de carta de adjudicação do imóvel apropriado, que é o ato pelo qual o bem é incor
porado ao patrimônio público, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei 3.365/1941, que reza: 

Art. 29. Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expro

priante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a 

transcrição no registro de imóveis. 

A conduta do agente que se subsume ao previsto no inc. 11 do art. 52 constitui ato 
de improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, consoante o 
previsto no art. 11, inc. 11, da Lei 8.429/1992, "retardar ou deixar de praticar, indevidamente, 
ato de ofício". 

Trata-se o inc. 11 sob comento de uma especialidade do modelo genérico de im
probidade-prevaricação previsto na LIA - "deixar de proceder, no prazo de 5 anos ... " - , 
comportamento omissivo doloso que, se caracterizado, haverá de importar na aplicação 

das sanções do inc. III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 21 

Entretanto, do ponto de vista pragmático, o dispositivo é de difícil aplicação, tendo 

em vista o elevado prazo para o cumprimento da obrigação, não coincide com o período 
de duração dos mandatos dos Prefeitos Municipais. Como esses mandatos têm quatro . 
anos de duração, a não ser em caso de reeleição, essa modalidade de improbidade não 
tem aplic'ação concreta, pois antes do decurso do quinquídio legal já terá o alcaide deixa

do a Administração Pública. 
Melhor seria que o legislador reformasse a disposição legal para o fim de reduzir o 

prazo de cumprimento do aproveitamento do imóvel incorporado ao patrimônio público 
para algo em torno de dois anos, admitindo, de outra parte, além da conduta dolosa, o 
comportamento culposo como bastante em si mesmo para configurar a modalidade de 
improbidade do inc. 11 do art. 52 do Estatuto da Cidade, posto ser evidente que, nesses 
casos, a omissão culposa da autoridade leniente com os seus deveres legais não merece ser 
ignorada. Alteração desse jaez conferiria efetiva carga punitiva ao descumprimento dos 

20 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Op. cit., p. 298. 
21 Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está 

o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações: [ ... ] 
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração per
cebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos. 
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comandos do Estatuto, protegendo o interesse público e o cidadão que teve o seu direito 
de propriedade expropriado pelo Município para uma finalidade pública não efetivada. 

2.3.2. Incisos III e VIII do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

Optamos por estudar em conjunto os preceitos contidos nos ines. III e VIII do art. 
52 do Estatuto da Cidade porque ambos dizem respeito ao direito de preempção, ainda 
que sob aspectos distintos. 

2.3.2.1. Inciso 111 do art. 52 

Segundo o inc. III do art. 52 da Lei 10.257/2001, o Prefeito incorre em ato de im
probidade administrativa quando utiliza áreas obtidas por meio do direito de preempção 
em desacordo com o disposto no art. 26 da mesma lei. 

Na forma do art. 25 do Estatuto da Cidade, o direito de preempção confere ao Poder 
Público municipal preferência para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação one
rosa entre particulares. As áreas nas quais incidirá tal instituto, bem como o prazo de sua 
vigência, serão estabelecidas em lei municipal, baseada no plano diretor. 

O art. 26 declara que o direito de preempção será exercido sempre que o Poder 
Público necessitar de áreas para: (i) regularização fundiária; (ii) execução de programas 
e projetos habitacionais de interesse social; (iii) constituição de reserva fundiária; (iv) 
ordenamento e direcionamento da expansão urbana; (v) implantação de equipamentos 
urbanos e comunitários; (vi) criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; (vii) 
criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de interesse ambiental; 
e, (viii) proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico. 

A norma destina-se a punir o dirigente municipal que conferir utilização desvir
tuada às áreas obtidas através do instituto do direito de preempção. Noutras palavras, 
sancionar-se-á o administrador que utilizar tais áreas em desacordo com o preconizado 
pelo art. 26 do Estatuto. 

No que tange ao inc. em exame, disserta Marcelo FIGUEIREDO: 

Parece-nos que a norma que contempla a improbidade quer exatamente afastar a prá

tica corrente do administrador público irresponsável, aquele que simula a necessida

de ou utilidade de obras públicas ou de um "ordenamento urbanístico" que jamais se 

concretiza. A ameaça da improbidade na hipótese será instrumento útil para evitar a 

utilização arbitrária da propriedade privada pelos meios ora concedidos pelo Estatuto da 

Cidade. Havendo interesse coletivo e social, os institutos devem ser utilizados tal como 

planejados. Do contrário o administrador dever ser alcançado pelo ato de improbidade 

administrativa.21 

22 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cic. , p. 385. 
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o administrador que se comporta na forma descrita no inc. III do art. 52 da Lei 
10.257/2001, pratica ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da Administração Pública, na forma do art. 11, inc. l, da Lei 8.429/1992, "praticar ato vi
sando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência", 
hipótese que se caracteriza essencialmente pela afronta ao princípio da únalidade,23 sujei
tando o ímprobo às sanções do inc. III do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa. 

2.3.2.2. Inciso VIII do art. 52 

De sua parte, o inc. VIII do art. 52 do Estatuto estabelece que incorre em impro
bidade administrativa o prefeito que "adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos 
termos dos arts. 25 a 27 desta Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovada
mente, superior ao de mercado". 

Consoante o já mencionado, o instituto do direito de preempção tem por escopo 
permitir que o município possa utilizar o imóvel em conformidade com os propósitos 
previstos no plano diretor. Desse modo, pode lei municipal criar, em determinada área, 
a preempção, segundo a qual o município tem direito de preferência para a aquisição do 
imóvel, para lhe dar o fim previsto no plano diretor. Ocorre que essa aquisição a ser reali
zada pelo Poder Público deve se dar pelo preço de mercado, jamais por preço superior ao 
valor de mercado. Do contrário, estar-se-á favorecendo indevidamente o particular em 
prejuízo do interesse público. 

A conduta que se subsume ao enunciado no VIII do art. 52 da Lei 10.257/2001, 
constitui ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito do par
ticular em detrimento do patrimônio público, pela via do superfaturamento de preço de 
bem pertencente a particular. Por esse motivo, tem-se aqui, a princípio, a configuração 
do ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário, nos termos do contido 
no art. 10, inc. V, da Lei 8.429/1992: "permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de mercado". 

Por conseguinte, a conduta descrita no inc. VIII do art. 52 do Estatuto da Cidade 
importará na aplicação ao infrator das sanções contidas no inc. II do art. 12 da LIA. 24 Na 
eventualidade dessa modalidade especial de superfaturamento de preço ter sido praticada 
pela autoridade municipal com o fito de se enriquecer pessoalmente, cometerá o agente 
público outra modalidade de ato de improbidade administrativa, ou seja, praticará ato 

23 BERTONCINI, Mateus. Ato de improbidade administrativa: 15 anos da Lei 8.429/1992. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 175. 

24 Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas, previstas na legislação específica, está 
o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações: 

II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito 
anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 
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de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito, previsto no inc. 11 do 
art. 9º da Lei 8.429/1992, sujeitando o ímprobo às penalidades contidas no inc. I do art. 
12 da Lei.25 

2.3.3. Inciso IV do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

o inc. IV do art. 52 da Lei 10.257/2001 declara que o Prefeito incorre ém ato de 
improbidade administrativa quando aplica os recursos auferidos com a outorga onerosa 
do direito de construir e de alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 da 
mesma lei. 

O art. 28 do Estatuto da Cidade trata da outorga onerosa do direito de construir, 
prescreve que "o plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser 
exercido acima do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 
prestada pelo beneficiário". Coeficiente de aproveitamento é a relação entre a área edifi
cável e a área do terreno (art. 28, § 1 º, do Estatuto). Por seu turno, o art. 29 dispõe sobre 
a alteração do uso do solo, estabelece que essa figura pode ser fixada em determinadas 
áreas, através do plano diretor, mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário. 

Conforme o art. 31 da Lei 10.257/2001, os recursos auferidos com a adoção da 
outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso serão aplicados com as 
finalidades previstas nos incs. I a VIII do art. 26, a saber: 

I - regularizaçáo fundiária; 
11 - execução de programas e projetos habitacionais de interesse social; 
III - constituição de reserva fundiária; 
IV - ordenamento e direcionamento da expansão urbana; 
V - implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 
VI - criação de espaços públicos de lazer e áreas verdes; 
VII - criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de 
interesse ambiental; 
VIII - proteção de áreas de interesse histórico, cultural ou paisagístico; 

Dessa maneira, tem-se que a norma enunciada no inc. IV do art. 52 cuida da regular 
e adequada gestão dos recursos auferidos a partir da aplicação desses dois instrumentos 
urbanísticos - outorga onerosa do direito de construir e alteração do uso do solo -, vin
culando a aplicação desses recursos ao atendimento das finalidades averbadas nos incs. 
I a IX do art. 26. 

25 I .c· na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento 
integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 
pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o 
Poder Público ou receber benef[cios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; 
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Conforme noticia Marcelo FIGUEIREDO, ambos reclamam regulamentação a ser 
efetivada pelo plano diretor. Além do plano diretor, por meio de lei específica estabelecer
-se-ão as condições a serem cumpridas para a outorga onerosa do direito de construir e 
para alteração de uso do solo.26 

Consoante lição de Caramuru Afonso FRANCISCO, convém acentuar que não 
basta a aplicação dos recursos em uma finalidade prevista no art. 26 do Estatuto da Cida
de. Há que se observar ainda o plano diretor e a lei municipal específica referente a tais 
instrumentos urbanísticos. Do contrário, estará o dirigente municipal incurso na prática 
de ato de improbidade administrativa. Z7 

O comportamento que se amoldar ao previsto no inc. IV do art. 52 constitui ato de 
improbidade que atenta contra os princípios da Administração Pública, na forma do art. 
11, inc. I, "praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência", hipótese que se caracteriza pela violação ao princípio da finali
dade, sujeitando seu autor às sanções do inc. III do art. 12 da LIA. 

2.3.4. Inciso V do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

O inc. V do art. 52 da Lei 10.257/2001 decreta que o prefeito incorrerá em ato de 
improbidade se aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo 
com o previsto no § 1 Q do art. 33 da mesma lei. De sua parte, o art. 33, § 1 º, declara que 
os recursos obtidos pelo Poder Público municipal através desse instrumento urbanístico 
serão aplicados exclusivamente na própria operação urbana consorciada. 

As operações urbanas consorciadas são disciplinadas pelos arts. 32 a 34 do Estatuto 
da Cidade. São instrumentos urbanísticos de fomento que se propõem a viabilizar o apro
veitamento e a valorização do solo urbano. Por meio deles, a Administração Municipal 
pode auferir recursos privados para construção de obras e equipamentos urbanos, a fim 
de revigorar o espaço urbano. Em verdade, esse instituto deve ser utilizado em áreas da 
cidade que demandam especial intervenção do Poder Público (revitalização, preservação, 
indução de novas características ou correção das já existentes). Sempre em conformidade 
com o plano diretor e a lei específica de sua instituição.28 

Pondera Marcelo FIGUEIREDO que a implementação de uma operação consor
ciada passa por várias etapas jurídicas. Trata-se de uma operação complexa. Interagem 
diversos atores, a saber: o Poder Público, como promotor e agente do interesse público; 
o particular; o proprietário; o usuário; o investidor; o empresário; as empresas; as asso
ciações de moradores etc. Sua disciplina abrange modificação de potencial de constru
ção, alterações na lei de zoneamento, estudos de viabilidade urbanística e de caráter 
econômico-financeiro para determinar a viabilidade do empreendimento como um todo, 

26 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 387. 
27 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Op. Cit., p. 304. 
28 Nesse sentido FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 387. 
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definição da contrapartida financeira e pagamento efetuado com base na estimativa de 

valorização dos imóveis. 29 

Noutros termos, a operação demanda uma série providências e articulações, pelas 

quais se estabelecem inúmeras e complexas relações jurídicas, bem como interesses anta
gônicos que reclamam um constante diálogo entre as partes envolvidas. 

Dado esse emaranhado de interações que a operação consorciada propicia, nota-se 

que a visibilidade e o controle na movimentação e destino dos recursos públicos e pri
vados que lhe dizem respeito é medida que atende ao interesse público, ao princípio da 

publicidade e ao imperativo democrático na gestão do espaço urbano. 
Conforme leciona Marc.elo FIGUEIREDO: 

A publicidade dos atos praticados, a gestão participativa de todos quantos 
sofram a intervenção estatal, a transparência na definição dos critérios eco
nômicos envolvidos na operação, são instrumentos imprescindíveis à lisura 
na condução desse poderoso instrumento de intervenção urbanística no 

espaço das cidades.3D 

O tratamento especial conferido pelo Estatuto à matéria é imprescindível. Não se 
pode permitir que os recursos auferidos com tais operações sejam utilizados, por exemplo, 
para amortizar dívidas que nenhuma relação têm com as finalidades da própria operação 
em estudo, ou para pagar juros de empréstimos para pagamentos de servidores públicos, e 
assim por diante. O dirigente municipal que pratica a conduta proibida pelo inc. V do art. 

52 incorre no ato de improbi ade previsto no inc. I do art. 11 da Lei 8.429/1992. 

2.3.5. Inciso VI do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

Segundo o inc. VI do art. 52 da Lei 10.257/2001, o alcaide comete ato improbidade 
administrativa quando impede ou deixa de garantir os requisitos contidos nos incs. I a 
III do §4º do art. 40 do Estatuto. Este dispositivo diz respeito ao plano diretor, que Ué o 

instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana". O §4º do articulado 
trata do processo de elaboração e da fiscalização da implementação do Plano, assim reza: 

§ 4º No processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua 

implementaçã , os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 
I - a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 
população e de associações representativas dos vários segmentos da comu
nidade; 
II - a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

29 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. it. , p. 388. 
30 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 389. 
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III - O acesso de qualquer interessado aos documentos e informações pro
duzidos. 

A norma reproduzida reitera a necessidade de que a política urbana conduzida pelo 
Poder Público Municipal seja transparente e promova ampla participação popular. Não 
se pode olvidar que a gestão democrática constitui uma das diretrizes do Estatuto da 
Cidade, conforme o averbado no seu art. 2º, inc. lI. Os mecanismos que viabilizam a 
transparência, a participação popular e a gestão democrática são as audiências públicas, 
ampla publicidade e acesso a documentos e informações. Enfim, medidas que facilitem a 
compreensão de tudo aquilo que é discutido e deliberado. 

Compete acentuar que o plano diretor, tal como delineado na Lei 10.257/2001, 
não se legitima se não houver participação direta da população. Para Caramuru Afonso 
FRANCISCO, esse instituto revela o desejo do Estatuto de promover a democracia par
ticipativa nas cidades. Essa participação não se limita à criação e organização dos eventos 
previstos em lei (audiências públicas e debates), mas reclama sua ampla divulgação, a fim 
de se permitir a efetiva participação da comunidade. Aqueles que querem tomar parte no 
processo devem ter a oportunidade de fazê-lo, razão pela qual precisam ser conveniente e 
oportunamente informados acerca da possibilidade de participação.3 1 

No atinente à divulgação do mencionado processo de elaboração do Plano Diretor, 
vale colacionar a lição de Caramuru Afonso FRANCISCO, que discorre: 

Não havendo, portanto, a devida divulgação no processo de participação 
popular, ter-se-á, também, o ato de improbidade administrativa previsto 
neste inc. [VI] do art. 52 do Estatuto, vez que não basta haver promoção 
de audiências públicas e debates, mas que estes eventos tenham a partici
pação da população e de associações representativas dos vários segmentos 
da comunidade.32 

No que concerne à abrangência dessa divulgação, disserta o mesmo autor: 

Assim a divulgação não deverá ser tão-somente dirigida à população em 
geral, mas também às associações mencionadas no art. 40, basicamente as 
associações de moradores, associações de bairros, associações que defen
dam interesses difusos e coletivos, bem como entidades filantrópicas, assis
tenciais e religiosas, que deverão ser, também, formalmente convidadas a 
participar do processo.33 

31 FRANCISCO, Caramllrll Afonso. Op. Cit., p. 306. 
32 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Op. Cit., p. 307. 
33 FRANCISCO, Caramuru Afonso. Op. Cit., p. 308. 
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Não obstante o exposto, importa assinalar advertência de Marcelo FIGUEIREDO, 
segundo o autor, a norma do inc. VI do art. 52 é vaga em sua formulação. Demanda-se 
um maior detalhamento da regra para apurar a existência de sua violação. Sem regula
mentação, que discipline concretamente a participação popular, dificulta-se a tarefa de 
se identificar quando e como o Chefe do Executivo a transgrediu.34 

A despeito disso, mesmo sem a dita regulamentação, decerto que, em determinados 
casos concretos, com estima aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, po
dem ser constatadas situações que constituam violação efetiva ao contido no inc. VI do 
art. 52 do Estatuto da Cidade. 

O comportamento do diligente municipal que se amolda ao contido no inc. em comen
to implica na prática de ato de improbidade prevista no art. lI, incs. II e Iv, da Lei 8.429/1992. 

Quando o administrador, no processo de elaboração do plano diretor, não promove audiên
cias públicas e debates com a participação popular (art. 40, §4º, I, do Estatuto) incide na 
hipótese do inc. II, vez que deixa de praticar ato de ofício. Por outro lado, quando não garante 
a publicidade no processo de elaboração (art. 40, §4º, II e III, do Estatuto), incorre no inc. Iv, 
segundo o qual constitui ato de improbidade "negar a publicidade aos atos oficiais". As sanções 
correspondentes são as previstas no inc. III do art. 12 da Lei 8.429/1992. 

2.3.6. Inciso VII do Art. 52 do Estatuto da Cidade 

O inc. VII do art. 52 da Lei 10.257/2001 enuncia que incorre em ato de improbidade 
administrativa o prefeito que "deixar de tomar as providências necessárias para garantir a obser
vância do disposto no § 3ºdo art. 40 e no art. 50 desta Lei". O §3º do art. 40 versa que: "a lei que 
instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez anos". O art. 50, por seu tumo, 
declara que os Municípios com mais de vinte mil habitantes, integrantes de regiões metropo
litanas e aglomerações urbanas e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada 
em vigor do Estatuto da Cidade deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. 

Importa registrar que a atual redação do art. 50 da Lei 10.257/2001 foi dada pela 

Lei 11.763/2008, que prorrogou o prazo para a elaboração dos planos diretores munici
pais. A redação revogada tinha o seguinte teor: "os MunicíPios que estejam enquadrados na 
obrigação prevista nos ines. I e TI do caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor 
aprovado na data de entrada em vigor desta Lei deverão aprová-lo no prazo de cinco anos". Por 
sua natureza, esse preceito inequivocamente constitui norma temporária. 

Nota-se que o inc. em comento trata de duas situações distintas. Primeiro: obriga o 
dirigente municipal a encaminhar proposta de revisão do plano diretor pelo menos a cada 
dez anos. Segundo: institui a obrigação pela qual todos os municípios brasileiros, com 
mais de vinte mil habitantes, tenham um plano diretor até a data de 30 de junho de 2008. 

Consoante o consignado no texto constitucional (art. 182, § 1 º) e no Estatuto da 
Cidade (art. 40, caput), o plano diretor constitui instrumento básico da política de desen-

34 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit. , p. 390. 
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volvimento e expansão urbana. Nos termos de Marcelo FIGUEIREDO: "Ele é a esPinha 
dorsal da política urbana"35. Dele advêm os principais direitos e obrigações urbanísticos. 

Não há sequer como implementar o conjunto de instrumentos urbanísticos contempla

dos no Estatuto sem plano diretor. Desse modo, tem-se a necessidade e coerência da 

exigência referente à sua implantação e revisão periódica. 

A norma se refere também ao processo legislativo municipal. Tendo em vista a 

exigência de revisão periódica do plano diretor, há que identificar quem é competente 

para oferecer o projeto de alteração da lei que institui mencionado plano. Demais disso, 

na hipótese de ausência de revisão no prazo legal sobre quem recairia a responsabilidade? 

A iniciativa para a apresentação do Plano Diretor pertence ao Poder Executivo 

Municipal, ao prefeito. É esse Poder que promove, articula e prepara o plano, ouvindo 

toda a comunidade envolvida. O prefeito descumpre a regra em comento se não enca

minha o projeto de criação, ou alteração, do plano diretor, incorrendo, portanto, em ato 

de improbidade. Entretanto, se o dirigente municipal remete o projeto e este dormita no 

Legislativo sem justa causa, poder-se-ia responsabilizar os agentes políticos componentes 

da Câmara Municipal se restar comprovada omissão dolosa.36 

A conduta do agente político que se subsume ao inc. VII do art. 52 importa na prática 

do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, inc. II, da Lei 8.429/1992. Hipótese 

em que se aplicam as penas previstas no inc. III do art. 12 da Lei de Improbidade. 

3. Síntese Dogmática 

Primeira: a Lei 10.257/2001, ao prever em seu art. 52 novas condutas de ato de im

probidade administrativa, ampliou o microssistema normativo de combate à improbidade 

administrativa criado pelo § 4º do art. 37 da Constituição Federal e regulamentado pela 

Lei 8.429/1992. 

Segunda: o Estatuto da Cidade, consciente de sua interface com o Direito Admi

nistrativo, arrolou hipóteses de ato de improbidade administrativa no art. 52, as quais 

devem ser avaliadas sob o crivo de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídi

co vigente, de maneira a equilibrar o conteúdo da Lei 8.429/1992 e da Lei 10.257/2001, 

ambos diplomas legais de mesmo grau hierárquico. 

Terceira: há que se realizar um duplo movimento hermenêutico para a sua aplica

ção: a) adequação da conduta em um dos incisos do art. 52 do Estatuto da Cidade; b) 

enquadramento da conduta nos arts. 9º, 10 ou 11 da Lei 8.429/1992, conforme o ato 

resulte em enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou violação aos princípios da Admi

nistração Pública. 

35 FIGUEIREDO, Marcelo. Op. Cit., p. 391. 
36 Nesse sentido FIGUEIREDO, Marcelo. Op. cit., p. 391. 
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Quarta: o bem jurídico protegido primordialmente pelo aludido art. 52, é o meio 
ambiente urbano, ou seja, o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a 
garantia do bem-estar de seus habitantes, consoante o art. 182 da CF. 

Quinta: o art. 52 da Lei 10.257/2001 tem sua importância por tornar irrefutável o 
dever jurídico de zelar pelo cumprimento do Estatuto da Cidade, bem como da Constitui
ção Federal e a responsabilidade do dirigente municipal pela possível prática das condu
tas ali descritas. Nesses casos, não poderá ele, sob o argumento de que não é onipresente, 
transferir a responsabilidade aos demais agentes da organização administrativa. 

Sexta: o sujeito ativo, por excelência, dos atos de improbidade administrativa estipu
lados nos incisos. do art. 52 cio Estatuto da Cidade é o Prefeito, ou seja, o chefe do Poder 
Executivo Municipal, não alcançando, por conseguinte, as autoridades federais e estaduais, 
não detentoras das competências constitucionais e legais próprias e privativas dos Municípios 
em matéria de política urbana, Excepcionalmente, as sanções da Lei 8.429/1992, combinadas 
com o art. 52 da Lei 10.257/2001, alcançarão outros agentes municipais. 
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Urbanismo: um exemplo a ser seguido 

Maurício Kalache 

Especializadas 

I. Exposição 

A atuação especializada do Ministério Público 

Na medida em que os direitos sociais foram sendo reconhecidos pela legislação bra
sileira e reclamaram a formulação, a execução e a fiscalização de políticas públicas para 
a sua promoção, surgiu para o Ministério Público a necessidade de organizar os seus 
serviços de modo a concentrar e especializar o trabalho de parte de seus membros nesses 
respectivos temas. Foi assim, principalmente a partir de 1988, que se consolidaram as 
Promotorias de Justiça especializadas na defesa do ambiente, do consumidor, da saúde 
pública, da educação, da infância e da juventude, do patrimônio público, da pessoa por
tadora de deficiência, do idoso, etc. 

A especialização das unidades ministeriais é capaz de produzir vários resultados po
sitivos, melhorando os índices de eficiência da instituição. É que o trabalho concentrado 
em eixos temáticos produz a expertise necessária para a formação de pessoal com maior 
capacidade de formulação da crítica e do exercício de uma vigilância competente sobre o 
efetivo respeito aos direitos sociais assegurados na Constituição e na legislação de regên
cia (art. 129, II e III, da CF) . 

Ademais, a identidade temática do órgão de execução e a divulgação pública da 
existência de um serviço ministerial especializado desperta a atenção dos particulares 
e dos representantes dos poderes públicos interessados, permitindo a aproximação des
ses interlocutores com a instituição e oportunizando o intercâmbio de informações e a 
formação de redes de proteção, assistência e promoção dos respectivos direitos difusos e 
coletivos (ONGs., órgãos governamentais, centro científicos, imprensa, etc.) 

Portanto, sempre e quando se identificar o surgimento de uma nova área de atuação 
ministerial, é possível que a Administração Superior decida institucionalizar a especiali
zação dos órgãos de execução e a criação dos respectivos Centros de Apoio. 

Dentre as possibilidades de materialização dessa especialização dos órgãos do Minis
tério Público está: a) a mera acumulação das nO.yas funções, ao lado daquelas já desem-
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penhadas, com um incremento mínimo de estrutura física e de auxílio ao membro; b) a 

criação de um Centro de Apoio, sem a institucionalização necessária de Promotorias de 
Justiça especializada em todas as Comarcas (vide, no Paraná, o caso do Centro de Apoio 
das Promotorias de Justiça de Proteção às Comunidades Indígenas e do Centro de Apoio 
das Promotorias de Justiça de Proteção à Educação); c) a efetiva criação das Promotorias 
de Justiça, das Procuradorias de Justiça e dos respectivos Centros de Apoio temáticos. 

Qualquer que seja a opção da Administração Superior, certo é que a existência de 

órgãos especializados já sinaliza o interesse institucional no incremento da política públi

ca respectiva. 
Claro que a decisão administrativa de especialização das Promotorias de Justiça le

vará em conta a disponibilidade de recursos materiais e humanos existentes, o que, como 
se sabe, nem sempre suficiente face à demanda, sendo certo que, em muitos momentos, a 

instituição não tem pessoal s ficiente nem para atender as áreas tradicionais de atuação 
do Ministério Público. 

De todo modo, a chefia deverá manejar os meios que houver para atender as priori
dades de atuação do Ministério Público, segundo definidos no Planejamento Estratégico 
e nas expectativas do povo. 

A finitude dos recursos e dos meios à disposição da instituição, porém, não pode ser um 
obstáculo intransponível e nem o fundamento único para a falta de atuação nas novas áreas 
em que a contemporaneidade passe a exigir a atenção do parquet, pois que, com ou sem a es
pecialização das Promotorias de Justiça, o Ministério Público brasileiro não pode omitir-se na 
defesa de cada um dos direito sociais listados na Constituição Federal (art. 127, caput, da CF). 

Direito urbanístico 

A organização da vida nas cidades desperta a atenção do Direito em vários de seus 
ramos. Assim, o direito civil trata da posse, propriedade, direito de vizinhança, direito 
de construir, locação, etc; o direito administrativo, do poder de polícia, da autorização, 

permissão, licença de localização e instalação, das servidões administrativas, da desapro
priação, do trânsito, da concessão de serviços públicos (transporte coletivo, água, luz, esgoto, 
comunicações, etc); o direito ambiental cuida da definição de espaços livres, de parques, pra
ças, áreas de preservação permanente, água, solo, ar, poluição sonora, entre outros; o direito 
tributário das contribuições d melhOlia e do IPTU progressivo; o direito sanitário, da higie
ne e salubridade das edificações e do saneamento; o direito do consumidor, da proteção dos 
hipossuficientes nas relações de consumo estabelecidas na fruição dos bens e serviços urbanos 
e o direito penal cuida dos crimes contra a ordenação do território. 

Não obstante a dedicação de cada um desses ramos jurídicos aos respectivos temas, 
o urbanismo! impôs à ciência do direito o reconhecimento de que a disciplina dos vários 

"( ... ) a ciência que se ocupa com a sistematização e desenvolvimento da cidade buscando determinar a melhor 
posição das ruas, dos edifícios e obras públicas, de habitação privada, de modo que a população possa gozar de 
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aspectos da ordenação da vida nas cidades deveria fixar domicílio em um único e novo 
endereço jurídico, diverso daqueles tradicionais, concebido agora para sob o princípio da 
coesão dinâmica das normas urbanísticas2• 

A defesa do surgimento de um novo ramo do direito não surpreende os cultores do 
direito administrativo, que já testemunharam o nascimento e a emancipação do direito 
tributário, do direito financeiro, do direito ambiental, do direito econômico, entre outros, 
pelo que não haverá nenhuma perplexidade em apresentar-se o direito urbanístico3 , 

como parte destacada do direito público, que foi tecido com fragmentos da tradição nor
mativa do direito civil, do direito administrativo, do direito ambiental, etc. 

De fato, a evolução histórica do direito urbanístico brasileiro acompanha a forma
ção das primeiras cidades. A regulamentação do território urbano, com a disciplina do 
uso e do parcelamento do solo, o traçado das ruas, a definição dos limites para a cons 
trução das obras e as posturas edilícias, são os rastros indeléveis da presença de normas 
urbanísticas na tradição do direito brasileiro. 

Contudo, é com a previsão de capítulo próprio na Constituição de 1988 (Políti
ca Urbana - art. 182) e da conseqüente promulgação do Estatuto das Cidades (Lei nQ 

10.257/2001) que o direito urbanístico alcança maior reconhecimento na taxionomia 
jurídica nacional. 

O controle jurídico da vida urbana é matéria de ordem pública, eis que a atividade 
urbanística é sempre desenvolvida pelo poder público em face dos cidadãos4• Bem por 
isso, o Estatuto da Cidade define as suas normas " ... como de ordem pública e interesse social 
que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar 
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental" (art. 1 Q, par. único) e, de conseqüência, 

uma situação sã, cômoda e estimada" (MAZZAROLI, Leopoldo. I Piani Regulatori Urbanistici. Apud Toshio 
Mukai. Direito Urbano e Ambiental, 3a ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006, p23) 

2 " ( ... ) Mas as nonnas urbanísticas têm uma característica que não se encontra em outras normas jurídicas, e que 
podemos denominar de coesão dinâmica, a fim de exprimir a idéia de que "a visão estátic;a da norma singular e 
da sua ratio não é suficiente para individualizar a essência do fenômeno urbanístico" - como nota Pierandrea 
Mazzoni./ ( ... ) Por essa razão é que denominamos coesão dinâmica a essa particularidade das normas urbanís
ticas, a fim de denotar que sua eficácia somente (ou especialmente) decorre de grupos complexos e coerentes 
de nonnas e tem sentido transfonnacionista da realidade. É que "a norma urbanística, se tomada isoladamente, não 
oferece nenhuma imagem de possível mudança do real, em relação a determinado bem; ela precisa de um enquadra
mento global, numa visão dinâmica com outras normas, e mesmo com todo o sistema de normas urbanísticas que, 
somente no seu complexo, é idôneo a fomecer a visão real do tipo e da quantidade de mudança que, em relação 
àquele bem, pode e deve verificar-sef'Isso importa que a prospectiva globalmente dinâmica seja essencial ao discurso 
urbanístico, não só, como é óbvio, sob o perfil sócio-econômico, mas também sob o perfil mais estritamente jurídico; 
de tal necessidade não parece que a doutrina haja tomado consciência concretamente." (SILVA, José Afonso. Direi
to Urbanístico Brasileiro. 5ª ed. reve atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p.62-63) 

3 "( ... ) O direito urbanístico como ciência é o ramo do direito público que tem como objeto expor, interpretar e 
sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços habitáveis." (SILVA, José Afonso. Oh. cio p. 50) 

4 "( ... ) A atividade urbanística, como se viu , consiste , em síntese , na intervenção do Poder Público com o ob
jetivo de ordenar os espaços habitáveis. Trata-se de uma atividade dirigida à realização do triplo objetivo de huma
nização, ordenação e harmonização dos ambientes em que vive o Homem: o urbano e o rural./Uma atividade com 
tais propósitos só pode ser realizada pelo Poder Público, mediante intervenção na propriedade privada e na vida 
econômica e social das aglomerações urbanas (e também no campo), a fim de propiciar aqueles objetivos. Daí por 
que, hoje, se reconhece que a atividade urbanística é função pública. ( ... ) " (SILVA, José Afonso. Oh. cito p. 34). 
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inclui a ordem urbanística entre os interesses passíveis de tutela por meio da Ação Civil 
Pública (art.1 Q

, inciso VI, da Lei nQ 7.347/1985). 

Direito à Moradia 

Consagrado desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos5, o direito à mo
radia foi expressamente incluído, a partir da EC nQ 26/2000, no rol dos direitos sociais 
previsto no artigo 6Q

, da Constituição Federal. 
Com efeito, " (o) direito à moradia é parte do direito a um padrão de vida adequado. 

Ou seja, não se resume a apenas um teto e quatro paredes, mas o direito de toda mulher, 
homem, jovem e criança de ter acesso a um lar e a uma comunidade seguros para viver 
em paz, co~ dignidade e saúde física e mental. ( ... )"6. 

A moradia adequada deve incluir, ademais: uma condição de ocupação estável, ou 
seja, residir em um local sem o medo de remoção ou de ameaças indevidas ou inespera
das; acesso a serviços e bens públicos e infra-estrutura, como energia elétrica, sistema 
de esgoto e coleta de lixo; acesso a bens ambientais, como terra e água, e a um meio 
ambiente equilibrado; moradia financeiramente acessível, a um custo acessível ou com 
acesso a subsídios ou financiamentos que garantam que os custos sejam compatíveis com 

os níveis de renda; um local em condições adequadas de habitação, ou seja, respeitado 
um tamanho mínimo, com real proteção contra frio, calor, chuva, vento ou outras amea
ças à saúde, riscos estruturais e suscetibilidade a doenças; acesso prioritário à moradia 
para grupos em situação de vulnerabilidade ou desvantagem; moradia em localização 
adequada, ou seja em local onde exista acesso a médicos e hospitais, escolas, creches e 
transporte, em áreas urbanas ou rurais; adequação cultural, ou seja, a construção deve 
ser feita com materiais, estruturas e disposição espacial que viabilizem a expressão da 

identidade cultural e a diversidade dos vários indivíduos e grupos que a habitam.7 

Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo 

Já há muito, o Ministério Público tem dedicado-se a temas de natureza urbanística, 
não, porém, de forma concentrada e alinhada com claros projetos de intervenção. 

5 Artigo 25, parágrafo 12 Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família 
saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cu idados médicos e os serviços sociais indis
pensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de 
perda dos meios de subsistência fora de seu controle. (negritei). 

6 DIREITO À MORADIA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2011. Dis
ponível em: lmp:/lpt.wikipedia.org/w/index.php?title- Direito %C30/0AO moradia&0Idid= 26757247 > . 
Acesso em: 6 out. 20 11. 

7 DIREITO À MORADIA. In: WIKIPÉDIA, a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 201 1. Dis
ponível em: http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Direito _%C30/0AO _moradia&oldid = 26757247 > . 
Acesso em: 6 out. 2011. 
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Com efeito, principalmente a partir da edição da Lei nº 6.766/1979 (Lei de Uso 
e Parcelamento do Solo Urbano), seguida da definição da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei nº 6.968/1981), da Constituição Federal de 1988, da superveniência do 
estatuto consumerista (Lei nº 8.078/1990) e, mais recentemente, da Lei nº 11.977/2009 
(regularização fundiária), o Ministério Público brasileiro tem desenvolvido ações setoriais 
de defesa dos interesses dos citadinos. 

Em alguns Estados da Federação, há algum tempo percebeu-se que a abordagem 
mais adequada do plexo de temas e problemas suscitados pelo direito urbanístico exigiam 
a institucionalização de mais essa área temática na definição dos serviços das Promoto
rias de Justiça encarregadas da defesa de interesses e direitos difusos e coletivos. Daí o 
surgimento da Promotoria de Justiça do Urbanismo (e da Habitação, como no exemplo do 
Estado de São Paulo) e do respectivo Centro de Apoio Operacional. 

De fato, a decisão de instituir mais essa área especializada de atuação já ocorreu em 
diversos estados, entre os quais São Paulos, Distrito Federa19, Minas Gerais10, Rio Grande 
do SUP1, Amazonas1z, Rondônia (apenas na cidade de Porto Velho) e Acre. 

O exemplo deve ser seguido também no Estado do Paraná, onde a matéria está 
pulverizada entre as Promotorias do Consumidor (Loteamentos e Condomínios), Meio 
Ambiente (praças, áreas livres, ocupações irregulares em zonas de preservação perma
nente), Patrimônio Público (afetações e desafetações de áreas de domínio público), Saú
de Pública (saneamento básico) e Direitos Constitucionais (principalmente na promoção 
do direito à moradia e à regularização fundiária). 

A atuação dispersa e fragmentária não atende a necessidade de compreensão do 
fenômeno urbanístico a partir do princípio da coesão dinâmica de suas normas, restan
do a descoberto o enfrentamento institucional de temas como a mobilidade urbana, a 
segurança viária, a ocupação do solo urbano, a revisão participativa do plano diretores, 
limitações do direito de construir, entre outros. 

Destarte, a experiência acumulada em várias unidades da federação merece ser se
guida pelo Ministério Público brasileiro que, por iniciativa local ou por recomendação 
do Conselho Nacional do Ministério Público, deveria institucionalizar a Promotoria de 
Justiça da Habitação e Urbanismo e o respectivo Centro de Apoio Operacional, fixando
-se como áreas de sua intervenção, entre outras, as seguintes 13; 

a) zelar e defender os princípios e instrumentos democráticos de ordenação e pla
nejamento do território urbano, segundo estabelecido na Constituição Federal, 
no Estatuto das Cidades e nas leis locais; 

8 Art. 295, inc. X, LC nº 734/93. 
9 Resolução 11º 90, de 14 de setembro de 2009 (D.o.U. nº 203, seção 1, págs. 104 a 117, de 23 de outubro de 

2009) 
10 Resolução PO] 23/07. 
11 Art. 23, § 6º, IV; Lei nº 7.669/82 . 
12 Ato PO]/MPAM nº 166/2002. 
13 Esta relação está embasada nos atos de da PO] do Amazonas, do DF e RS. 
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b) fiscalizar a implantação e o respeito ao Plano Diretor do Município; 
c) fiscalizar o cumprimento das leis definidoras do uso e do parcelamento do solo 

urbano, das leis de edificações, das leis do sistema viário, promovendo as medi
das judiciais, extrajudiciais e/ou administrativas cabíveis; 

d) zelar pela correta utilização dos bens de uso comum do povo, tais como praças, 
áreas institucionais e demais espaços públicos, promovendo as medidas judi
ciais, extrajudiciais e/ou administrativas cabíveis; 

e) fiscalizar o desenvolvimento e a execução da política urbana, habitacional e de 
regularização fundiária, visando ao efetivo respeito das normas de regência; 

f) requisitar a instauração de inquérito policial, ajuizar e conduzir a ação penal das 
infrações penais relativas à ordem urbanística e dos crimes previstos na Lei nº 
6.766/79 e, nos casos conexos ou continentes a esses, dos delitos ambientais; 

g) zelar pelo cumprimento das normas relativas às posturas e aos engenhos publi
citários; 

h) fiscalizar a realização do estudo prévio de impacto de vizinhança - EIY, nos 
casos exigidos por lei; 

i) zelar pela legalidade e obediência às exigências das licenças urbanísticas deter
minadas por lei; 

j) fiscalizar as entidades e os órgãos públicos responsáveis pela execução da políti
ca pública urbana, habitacional e de regularização fundiária, no que concerne à 
atividade-fim relacionada à área de sua atuação; 

k) intervir, como custus legis, nas demandas em que se postular a aquisição ' da 
propriedade imobiliária por usucapião especial urbano, mandado de segurança 
coletivo em defesa da posse urbana, a regularização fundiária urbana e rural, 
a retificação do registro imobiliário e outras causas em que se discuta a posse 
coletiva de áreas urbanas ou rurais (art. 82, IlI, CPC); 

1) promover a defesa judicial ou administrativa do direito difuso à moradia e à 
ordem urbanística. 

A instalação da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo deveria atender 
às particularidades de cada Estado, observadas as alternativas de cumulação dessa área 
com outras de defesa de interesses coletivos e difusos, com ou sem a criação das Procura
dorias de Justiça especializadas. 

A implantação dessa Promotoria de Justiça deve ser priorizada nas capitais e nas 
regiões metropolitanas, recomendando-se, também, que em cidades de médio e grande 
porte do interior também se possibilite a sua criação. 

Nessa linha, o Ministério Público do Estado do Paraná também deveria instituí-las, 
a começar pelas Comarcas de Entrância Final, sem a necessidade, imediata, da criação 
de novos cargos, posto que a matéria poderá ser acumulada com outras especializadas, 
a critério do Colégio de Procuradores de Justiça, podendo-se ainda avaliar sua possível 
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atuação nas regiões metropolitanas, a exemplo do que se fez no Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais l4• 

11. Conclusões 

Por todo o exposto, conclui-se: 

1 Q) é necessária a institucionalização da Promotoria de Justiça e do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Habitação e do Urbanismo em 
todo o território nacional; 

2Q
) as atribuições dessa nova área de atuação ministerial deverão ser, entre 

outras as seguintes: 

a) zelar e defender os princípios e instrumentos democráticos de ordenação e pla
nejamento do território urbano, segundo estabelecido na Constituição Federal, 
no Estatuto das Cidades e nas leis locais; 

b) fiscalizar a implantação e o respeito ao Plano Diretor do Município; 
c) fiscalizar o cumprimento das leis definidoras do uso e do parcelamento do solo 

urbano, das leis de edificações, das leis do sistema viário, promovendo as medi
das judiciais, extrajudiciais e/ou administrativas cabíveis; 

d) zelar pela correta utilização dos bens de uso comum do povo, tais como praças, 
áreas institucionais e demais espaços públicos, promovendo as medidas judi
ciais, extrajudiciais e/ou administrativas cabíveis; 

e) fiscalizar o desenvolvimento e a execução da política urbana, habitacional e de 
regularização fundiária, visando ao efetivo respeito das normas de regência; 

f) requisitar a instauração de inquérito policial, ajuizar e conduzir a ação penal das 
infrações penais relativas à ordem urbanística e dos crimes previstos na Lei nQ 

6.766/79 e, nos casos conexos ou continentes a esses, dos delitos ambientais; 
g) zelar pelo cumprimento das normas relativas às posturas e aos engenhos publi

citários; 
h) fiscalizar a realização do estudo prévio de impacto de vizinhança - EIY, nos 

casos exigidos por lei; 
i) zelar pela legalidade e obediência às exigências das licenças urbanísticas deter

minadas por lei; 
j) fiscalizar as entidades e os órgãos públicos responsáveis pela execução da políti

ca pública urbana, habitacional e de regularização fundiária, no que concerne à 
atividade -fim relacionada à área de sua atuação; 

k) intervir, como custus legis, nas demandas em que se postular a aquisição da 
propriedade imobiliária por usucapião especial urbano, mandado de segurança 

14 Resolução PGJ/MPMG nQ 23/07. 
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coletivo em defesa da posse urbana, a regularização fundiária urbana e rural, 
a retificação do registro imobiliário e outras causas em que se discuta a posse 
coletiva de áreas urbanas ou rurais (art. 82, III, CPC); 

1) promover a defesa judicial ou administrativa do direito difuso à moradia e à 
ordem urbanística; 

m) instaurar inquérito civil público e promover ação de responsabilidade pela prá
tica de atos de improbidade administrativa previstos no Estatuto da Cidade. 

3º) é conveniente a institucionalização de Promotorias de Justiça Metropoli
tana de Habitação e Urbanismo, a exemplo do que se fez em Minas Gerais por meio 

da Resolução PGJ 23/ 7. 

III. Referências Bibliográficas 

MUKAI, Toshio. Direito Urbano e Ambiental. 3ª ed. Belo Horizonto: Editora Fórum, 
2006. 

SILVA, José Afonso. Direito Urbanístico Brasileiro. 5ª ed. São Paulo: Malheiros Ec\i.
tores, 2008. 

1472 I 



A Importância da Criação do Tribunal 

Ambiental Internacional para Efetiva Proteção 

da Amazônia 

Melissa Cachoni Rodrigues* 

Justificativa 

Fatores como o crescimento populacional, o aumento das indústrias, o alargamen
to das fronteiras econômicas e a intensificação da agricultura geram, a cada dia, mais 
resíduos de efeitos desconhecidos, lixo sem destino, poluição irreversível, desmatamento de
senfreado, causando uma preocupação global com a saúde do planeta. Sendo que os espaços 
de destacada diversidade biológica, como a Amazônia, são os mais afetados neste contexto. 

O desenvolvimento sustentável precisa, urgentemente, deixar de ser visto como 
uma meta e ser encarado como algo emergente. É alarmante a velocidade atingida pela 
degradação do meio ambiente e notória a insuficiência dos atuais instrumentos utilizados 
para sua contenção. 

A lesão ao meio ambiente tem sido praticada pelos cidadãos, por empresas e pelo 
próprio Estado, o que gera a necessidade do fortalecimento dos meios de reparação e 
repressão nos âmbito nacional e internacional. 

O caráter transfronteiriço do bem ambiental exige a atuação concatenada do Di
reito Ambiental e do Direito Internacional. O Direito Ambiental, com seus princípios, 
esclarece a magnitude do tema, enquanto o Direito Internacional oferece soluções em 
termos globais; fazendo nascer e atuar o Direito Ambiental Internacional. 

Contudo, os meios oferecidos por este Direito Ambiental transfronteiriço, sejam 
eles voluntários e pacíficos ou impositivos e coativos, não têm sido suficientes para a con
tenção da degradação do planeta, em especial de áreas delicadas como a da Amazônia. 

À semelhança do que ocorre com os direitos humanos, por incontáveis vezes, as 
soluções jurídicas locais são ineficientes. Neste contexto, o Tribunal Penal Internacional, 
criado pelo Estatuto de Roma de 1998, com vigência desde 2002, inspira a criação de um 
Tribunal Ambiental Internacional (TAl), já que também trataria de um bem de interesse 
de todos os povos: o meio ambiente. 

Promotora de Justiça da Comarca de Alto Piquiri 
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Hoje, apenas a Política e a Economia seriam capazes de interferir nas diretrizes 
ambientais mundiais, ou o Direito, a judicialização dos conflitos também seriam? A exi
gência, por parte dos Estados, do cumprimento de metas ambientais por outros é uma 
postura razoável diante da emergência e importância do bem em questão, a própria vida, 
ou configura uma atitude antidemocrática, que deve ser rechaçada pelo Direito Interna
cional? O abrandamento da soberania dos Estados e a criação de um Tribunal Ambiental 
Internacional (TAl) seriam uma forma eficaz de solução de problemas ambientais graves, 
como os que ocorrem na Amazônia? 

Buscando-se as respostas a estes questionamentos, nesta tese, analisa-se a socieda
de e o papel que Direito Internacional tem desempenhado, tratando-se sobre o tema das 
fontes, e se as normas de proteção ao meio ambiente, consideradas como direito humano 
ou não, devem ser consideradas como 50ft law ou ius cagens; E ESTUDA-SE OS Tribunais 
Internacionais como mecanismo de efetividade da aplicação das normas. Aborda-se a 
atuação do Estado e da Economia diante das questões internacionais, e expõe-se o 
desempenho dos Tribunais Ambientais Especializados em âmbito nacional e regional 
(TAEs). E, finalmente, propõe a criação do Tribunal Ambiental Internacional (TAl) 
como um dos meios de combate aos desafios do século XXI, em especial para efetiva 
proteção de áreas ambientalmente relevantes como a Amazônia, sugerindo-se quais se
riam sua legitimidade e competência, expondo-se os argumentos a favor do meio ambiente, 
seres humanos, Estados, empresas e relações internacionais, concluindo-se não só pela sua 
viabilidade, como sua verdadeira necessidade. 

Desenvolvimento 

A Sociedade Internacional e o Papel do Direito Internacional 

De fato, a globalização trouxe sérias mudanças para os Estados nacionais, nos mais 
diversos setores: comercial, econômico, social, cultural, jurídico, entre outros. Dessas 
alterações emergiu um desafio: como lidar com regras no plano global se, neste âmbito, 
os Estados detêm menos poderes e suas dificuldades estão agravadas? Afinal, os proble 
mas sociais estão cada vez mais graves, os recursos naturais estão diminuindo, o meio 
ambiente está fragilizado e a credibilidade estatal enfraquecida pela transformação da 
política social em liberal, que agravou a assimetria da distribuição de renda, aumentou o 
desemprego e a diminuiu o investimento em infraestrutura. 

Nesta linha de raciocínio, a ideia de um Tribunal Ambiental Internacional en
contra guarida em uma corrente sólida e moderna, como nosso tempo, de constantes 
transformações. As Cortes Internacionais nada mais são que instrumentos jurídicos 
(sem ignorar sua carga política) imprescindíveis desta supranacionalidade. Sendo o 
Direito Internacional, com seus princípios, o norte para a compreensão e aplicação 
das regras internacionais. 
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FONTES Do DIREITO INTERNACIONAL E MEIOS AUXILIARES - As Normas de Proteção 

ao Meio Ambiente como ius cogens 

A questão das fontes do Direito no plano internacional é complexa, pois nele, dife
rentemente do que ocorre no âmbito interno, não existe uma autoridade superior a que 

os Estados subordinem suas vontades. No plano externo, tudo que se faz ou deixa de fazer 

é conseqüência da vontade organizada dos Estados. 

O artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça (ECI]) (ORGANIZA

çÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1996) é universalmente aceito como sendo a enumera

ção mais autorizada das fontes de Direito Internacional Público: 

1. A Corte, cuja função é decidir de acordo com o direito internacio 
nal as controvérsias que lhe são submetidas, aplicará: 

a) as convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabe
leçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados litigantes; 

b) o costume internacional, como prova de uma prática geral aceita como 
sendo o direito; 

c) os princípios gerais de direito, reconhecidos pelas nações civilizadas; 
d) sob ressalva da disposição do art. 59 (verbis : a decisão da Corte só será 

obrigatória para as partes litigantes e a respeito do caso em questão), as decisões 
judiciárias e a doutrina dos juristas mais qualificados das diferentes nações, como 
meio auxiliar para a detem1Ínação das regras de direito. 

2. A presente disposição não prejudicará a faculdade da Corte de de

cidir uma questão ex aequo et bono, se as partes com isto concordarem. 

No dispositivo acima não está expresso o chamado ius cogens, que são, nas palavras 
de Valerio de Oliveira Mazzuoli (2008a, p. 28), "normas imperativas de direito interna

cional geral, aceitas e reconhecidas pela sociedade internaciona1 em seu conjunto, como 

normas das quais nenhuma derrogação é possível e que só podem ser derrogadas por 

norma de ius cogens posterior da mesma natureza". 

Tais normas estão expressamente autorizadas pelos artigos 53 e 64 da Convenção 
de Viena sobre o Direito dos Tratados (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 
1969), e um exemplo delas é a Declaração Universal de Direitos Humanos. 

Artigo 53 
Tratado em conflito com uma norma imperativa geral (ius cogens) 

É nulo um tratado que, no momento de sua conclusão, conflite com uma norma impera
tiva de Direito Internacional geral. Para fins da presente Convenção, uma norma impertativa 
de Direito Internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional 
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dos Estados como um todo, como norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode 
ser modificada por norma ulterior de Direito Internacional geral da mesma natureza. 

Artigo 64 
Superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral ius 
cogens 

Se sobrevier uma nova norma imperativa de Direito Internacional geral, qualquer tratado 
existente que estiver em conflito com essa nonna toma-se nulo e exttingue-se. 

Ainda, ensina Mazzuoli (2008a, p. 28) que as normas de ius cogens, "ao contrário 
das demais fontes do direito internacional previstas no art. 38 do ECIj, são hierarquica

mente superiores a todas as demais". 
Entre elas, as sobre a autodeterminação dos povos, a proibição da agressão, do ge

nocídio, da escravidão, da discriminação racial e da agressão racial, bem como as normas 

relativas a direitos básicos da pessoas. . 
Como as normas de ius cogens são absolutamente imperativas e inderrogáveis, 

opõem-se ao jus dispositivum - composto de regras emanadas da livre manifestação de 
vontade das partes - que norteou a estrutura do Direito Internacional por muitos anos. 
Ser "imperativa" implica duas características: 1. obrigatoriedade; 2. inderrogabilidade. 
A característica da obrigatoriedade não é a delineadora destas normas, já que as normas 
dispositivas também o são. Enquanto que a inderrogabilidade sim, é marca peculiar. 

Apesar de, na doutrina, ainda não haver uma conceituação tranqüila a respeito do 

que seja soft law, também chamada de soft norm (direito plástico ou flexível) - em contra
ponto ao sistema chamado de hard law (direito rígido). 

50ft law diferencia-se das demais regras jurídicas por dois fatores: 1) o fato de ser ela 
produto jurídico ainda inacabado no tempo, pois voltada a assunção de compromissos fu
turos (tratando-se, assim, de um compromisso programático); 2) o fato de estar governada 

por um sistema de sanções distinto daquele aplicável às normas tradicionais, sendo seu 
cumprimento mais uma recomendação do que propriamente uma obrigação dirigida aos 
Estados. A soft norm apenas impediria a implementação de algo que lhe fosse contrário. 

Há que se entender que as normas de proteção ao meio ambiente não podem mais se
rem tratadas como mera soft /aw, devido ao bem a ser protegido ser absolutamente necessário 
à manutenção da vida e à emergência da mudança de postura, já admitida pela maioria das 
nações (o que, evidentemente, nem sempre vem acompanhado de atitudes efetivas). 

TRIDUNAIS INTERNACIONAIS COMO MECANISMO DE EFETIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS 

NORMAS 

Após a constatação de que as normas de proteção ao meio ambiente devem ser tidas 
como ius cogens, portanto de observância obrigatória dos indivíduos, empresas e Estados 
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em todo o mundo, e inderrogáveis , conclui-se que, materialmente, está assegurado o 

dever de prevenção e reparação da natureza. 

Entre as tendências evolutivas do Direito Internacional elencadas pelo autor por

tuguês Jorge Miranda (2000, p. 23 -26) , estão a institucionalização, funcionalização, hu

manização, objetivação, e, como conseqüência lógica da junção das anteriores, a jurisdi

cionalização. A institucionalização refere-se à tendência, cada vez maior, da criação de 

organismos internacionais (MAZZUOLI, 2008a, p. 51), agências especializadas e órgãos 

supranacionais com poderes decisórios. 

A grande diferença entre os meios judiciais de solução de controvérsias e os diplo

máticos é que, naqueles, o cumprimento da solução apresentada não fica ao arbítrio das 

partes, já que, por sentença, os envolvidos são obrigados ao cumprimento (MAZZUOLI, 

2008a, p. 935). 

TRIBUNAIS AMBIENTAIS ESPECIALIZADOS EM ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL (TAEs) 

George e Catherine Pring, ele professor da Universidade de Denver Sturm College 

of Law e ela mediadora, de Colorado, são autores do Greening ]ustice Book: Criação e 

Melhoria dos Tribunais Ambientais. Eles fizeram uma pesquisa de campo a respeito destes 

tribunais nos anos de 2007 e 2008, entrevistaram advogados, promotores de justiça, juí

zes de direito, litigantes e representantes da sociedade civil, em dezenas de países, para 

desvendar as características-chave destas instituições. 

No Greening ]ustice Book (PRINGi PRING, 2009) o objetivo foi explorar esses da

dos, análises e conclusões, e aplicá-los à avaliação da ideia de oferecer justiça mais barata, 

rápida e eficaz em termos ambientais. E, aqui, servirá para ajudar a fundamentar a criação 

de Tribunal Ambiental Internacional centralizado. 

Tribunais ambientais especializados não são um fenômeno novo, tendo existido 

desde , pelo menos, o início de 1900. Por exemplo, a Dinamarca criou um Conselho de 

Proteção à Natureza, em 1917, e a Suécia e a Finlândia têm tribunais especiais para 

água desde 1918. Durante a década de 1970, a legislação ambiental moderna emergiu e 

cresceu rapidamente. Um ambiente de qualidade começou a ser reconhecido como um 

direito humano, e sua importância vem sendo reconhecida junto com o desenvolvimento 

econômico, social e cultural. 

No estudo publicado no Greeging]ustice Book foram identificados mais de 350 TAEs 

em 41 países, como Filipinas, China, Bolívia e Chile. Alguns países, como Índia e Tanzâ

nia, aprovaram legislação para criação, mas até agora não conseguiram aplicá-la. Vários 

países em cada continente como a Austrália, Bangladesh, Bélgica, China, Japão, Quênia, 

Tailândia, Trinidad e Tobago têm criado TAEs em âmbito nacional, estadual e local. Ain

da sob análise estão Abu Dhabi, EI Salvador, Inglaterra, Escócia, Hong Kong, H avaí, e os 

Pequenos Países Insulares do Caribe (SIDS). 

1477 I 



Melissa Cachoni Rodrigues 

A PROPOSTA DE UM TRmUNAl AMBIENTAL INTERNACIONAl (TAl) 

As políticas ambientais nacionais recorrentemente não são suficientes para evitar 
danos de âmbito global, como ocorre no âmbito da Amazônia, que exigem o emprego 
de instrumentos de amplitude internacional. Pode-se classificá-los em três grandes gru
pos: 1) meios diplomáticos, c mo: negociação, congressos e conferências internacionais, 
e mediação; 2) meios políticos, como: sanções internacionais, retorsão, represália, em
bargo, boicotagem e ruptura de relações diplomáticas; 3) meios jurídicos, como: arbitra
gem, solução judiciária e as experiências dos tribunais especializados no mundo. 

Infelizmente, contudo, os maiores e piores problemas advindos de danos ambien
tais, como a devastação da Amazônia, não raramente, não conseguem ser resolvidos 
pelos mecanismos diplomáticos e políticos acima citados (BARRAL, 2003, p. 278). Não 
restando outra hipótese que a determinação em processo judicial para cessação ou repa
ração dos danos ambientais, os quais precisam ser solucionados em contenda conduzida 
por tribunal especializado. Por isto, a necessidade e conveniência da criação do TAL 

Consagrando-se o princípio da complementariedade, a jurisdição do TAl seria 
subsidiária às nacionais (com ou sem TAEs) , contribuindo para o desenvolvimento de 
mecanismos processuais adequados e eficazes. Sendo que seria extremamente interes
sante, ainda, que os crimes ambientais tipificados em seu Estatuto formador também 
passassem a integrar o direito interno dos Estados-parte. 

Uma questão que pode ser suscitada é o possível conflito com a coisa julgada 
interna, ou seja, a eficácia q e torna imutável e indiscutível uma sentença. Há que se 
lembrar que no Brasil, a exemplo da maioria dos países democráticos, a lei não prejudi
cará o direito adquirido, o at jurídico perfeito e a coisa julgada. 

Ou seja, no caso de uma pessoa (física ou jurídica) sujeita à jurisdição do TAl, 
que já foi julgada pela Justiça de seu Estado, cessaria a competência do TAl, com base 
no princípio da complementariedade e do ne bis in idem, com o trânsito em julgado da 
decisão nacional, a menos que o tribunal tenha tido por objetivo subtrair o acusado à 

sua responsabilidade, ou não tenha conduzido o processo de modo independente e im
parcial, ou ainda se o julgamento estiver demorando demasiadamente. A jurisdição do 
TAl, como já ressaltado, seria subsidiária. 

ARGUMENTOS A FAVOR DA CRIAÇÃO DO TAl 

1. Atuação qualificada: o motivo mais alegado para a criação de um TAE e do TAl 
é a necessidade de que as decisões se dêem por especialistas, conhecedores da legislação 
ambiental. Pois, juízes generalistas de tribunais comuns, geralmente, não têm experiência 
suficiente com as leis complexas e princípios que compõem legislação ambiental e nem 
ao menos se sentem confortáveis com o testemunho de especialistas, na maioria das vezes 
altamente técnicos. Estes tribunais especializados exigem que os profissionais atuantes te-
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nham uma formação em Direito Ambiental. Isto cria uma oportunidade para a existência 

de uma decisão multidisciplinar, como uma .questão ambiental exige. 

2. Eficiência: num tribunal especializado o número de demandas é reduzido e os 

processos correriam de forma mais rápida, como os casos de prevenção, precaução e re

paração ambiental exigem, sob pena da decisão ser inútil quando proferida. 

3. Visibilidade: em termos globais, os governos estão sendo pressionados tanto in

terna quanto externamente a responder à procura de proteção do ambiente e propor
cionar melhor acesso à justiça ambiental. Pressões internas vêm da sociedade civil, das 

empresas interessadas, e outros que procuram garantir a proteção da saúde humana e 

ambiental para as atuais e futuras gerações. Pressões externas vêm das organizações in
tergovernamentais, ONGs, entre outras fontes (BARRAL, 2003, p. 294). 

4. Custo: o custo é um enorme obstáculo ao acesso à justiça ambiental, os processos 
podem ser extremamente caros para todas as partes, bem como ao sistema judicial. As 

despesas incluem advogados, transporte de testemunhas, peritos, tempo para o julgamen

to, a transcrição ou gravação dos depoimentos, as despesas de viagem, os ônus da sucum

bência, etc. Os tribunais especializados seriam mais rápidos, mais eficientes, e reduziriam 

os custos dele e das partes. 

5. Uniformidade: a necessidade de coerência das decisões e precedentes uniformes 

é outra grande justificativa para a criação dos tribunais ambientais especializados. Pare

ceres e julgamentos elaborados por profissionais familiarizados com a legislação tendem 
a serem mais uniformes, consistentes e coerentes. Esta uniformidade permite às partes 

e seus advogados terem certa previsibilidade, gerando mais confiança e segurança. Em 

especial a criação do TAl impediria a parte de "escolher" em que tribunal quer propor sua 

ação, tentando adivinhar qual lhe seria mais favorável. 

6. Permanência e estabilidade: um maior grau de certeza no que se pode esperar 

dos julgamentos e a possibilidade de poder se programar para seguir a interpretação que 

o tribunal já tem a respeito de uma data controvérsia, por exemplo. 
7. Compromisso: um tribunal de fácil acesso acaba por exigir que governos sejam 

ambientalmente mais responsáveis e demonstrem seu compromisso com á proteção do 

meio ambiente. A criação de um tribunal como este é um demonstrável compromisso 

com a justiça ambiental, especialmente quando aberto e transparente, possibilitando o 
acesso à informação e oportunidades para participação do público. 

S. Priorização: num tribunal especializado os casos urgentes podem ser priorizados ou 
acelerados, enquanto que, na justiça comum, os casos são geralmente analisados por ordem 

cronológica. Por vezes, é necessário que determinado caso seja analisado com mais urgência, 
em caso de dano iminente ao meio ambiente, por exemplo. Ademais, os juízes da justiça não 

especializada geralmente são tentados a adiar decisões de casos complexos, de grandes dificul
dades, como muitas vezes aqueles envolvendo questões ambientais, em favor dos processos de 

julgamento mais comum, mais fácil, com os quais já estão acostumados. 
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9. Criatividade: um tribunal especializado poderá adotar regras e procedimentos 
mais simples e flexíveis. Uma técnica mais informal pode tomar o processo menos intimi

dador, eliminando barreiras ao acesso à justiça. 
10. Formas de Resolução Alternativa: poderão adotar alternativas de resolução 

de litígios, como a conciliação, mediação de terceiros, arbitragem, etc. Isto tende a gerar 
um aumento na taxa de liqui,dação, bem como soluções inovadoras para os problemas, 
proporcionando melhores resultados para as partes e para o ambiente. 

11. Participação: a flexibilidade e transparência destes tribunais permitirá maior 

participação do público. 
12. Solução multidisciplinar dos problemas: a resolução de um complexo proble

ma ambiental, visando a efetividade de colaboração para um desenvolvimento sustentá
vel, muitas vezes requer uma abordagem multifacetada, que vai muito além das tradicio
nais decisões legalistas, aplicando-se conhecimentos multidisciplinares. 

13. Ativismo Judicial: o alcance de maior equilíbrio dos direitos ambientais e econômi
cos, como aumento da possibilidade de alcance de um efetivo desenvolvimento sustentável, e 
a liberdade dos julgadores para resolução dos problemas de formas criativas e mais adequadas 
ao tema, podem tomá-los grandes defensores da proteção do meio ambiente. 

A RELEVÂNCIA DO TAl PARA os ESTADOS, EMPRESAS E RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

Evidentemente, uma jurisdição como a proposta, para ser perfeita, requer uma cul

tura política em que, em geral, as decisões da Corte sejam aceitas por aqueles que estão 
no poder e de que o sentimento e a consciência ambiental-internacionalista seja tão 
grande que o desrespeito implique num custo político muito alto para os Estados. 

Os Tribunais Internacionais não podem garantir que os Estados respeitem os Trata
dos, mas podem, isto sim, aumentar substancialmente as chances deles serem obedecidos. 
Enquanto a conscientização natural não chega, o meio ambiente das futuras gerações 
deve encontrar guarida numa instituição de abrangência global. 

Quanto ao argumento de que podem existir Cortes ineficazes, este também vale 
para as Cortes Constitucionais, as quais nem por isso foram extintas. Além do mais, numa 
hipótese como essa, o que se deve fazer é aprimorá-las e não extingui-las. 

A instituição do TAl é um dos fatores principais que marcarão a proteção interna
cional do meio ambiente, pois visa, no âmbito repressivo, acabar com a impunidade dos 
agressores, e, no viés preventivo, inibir a repetição dos atos hostilizados; destacando-se, 
ainda, que objetiva sanar falhas dos tribunais nacionais e afastar a possibilidade da cria
ção de tribunais a hoc, à escolha do Conselho de Segurança da ONU, por exemplo. 

Isto deve induzir os Estados a, por exemplo: a) produzir legislação ambiental mais 
rígida e exigir seu cumprimento de forma mais firme; b) elaborar políticas públicas mais 
interessantes para os particulares, pessoas jurídicas públicas e privadas, CO~110 a institui
ção de isenções tributárias aos ambientalmente responsáveis; c) agir de forma exemplar 
quando atuar como empresa pública e sociedade de economia mista. 
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Atitudes como essas não intervirão de forma excessiva no setor privado, pois não 
limitarão a liberdade de iniciativa da indústria e do comércio, mas sim impedirão que 
seus lucros sejam pautados no dano ao meio ambiente, um bem difuso, de interesse e 
necessidade de todos; assim como refletirão na saúde dos funcionários e da população 
em geral que será menos afe tada pelas diversas formas de poluição. Afinal, há que se 
acabar com a cultura empresarial de que determinadas violações valem a pena levando 
em consideração o custo-benefício, como notoriamente tem ocorrido nas lesões aos direi
tos dos consumidores, pois as empresas atuam no sentido de que é melhor lesar muitos, 
não adequar seu atendimento, obter maiores ganhos e, esporadicamente, quando algum 
consumidor se insurgir, indenizá-lo, do que adotar uma política de cumprimento de suas 
obrigações como fornecedores de produtos ou prestadores de serviços. A passos largos, o 
tratamento das exigências ambientais tem se direcionado pelo mesmo caminho, porém, 
nesta área, com con~eqüências irreversíveis e de grande amplitude. 

O bom funcionamento do TAl também influenciará sobremaneira as empresas e a 
ordem econômica mundial, na medida em que a uniformidade das decisões num ambien
te global trará maior tranqüilidade e certeza às empresas, que saberão em que parâmetros 
pautar suas medidas de adequação operacional e de estrutura física, e levará coerência 
para as relações internacionais, já que ameniza as diferenças locais. A centralização do 
conhecimento jurídico desta área para resolução de problemas de grande amplitude in
centivam as empresas a agirem de acordo com a lei e sentirem que o descumprimento das 
normas não compensa, por exemplo, nos casos que podem gerar grandes indenizações ou 
reparações de alto valor. A atuação do TAl mostrará que, efetivamente, é melhor preve
nir do que remediar. 

Do mesmo modo, os indivíduos, pelas mesmas razões de maior tranqüilidade, cer
teza e coerência, serão induzidos e motivados a agir de acordo com os preceitos legais, 
participar das políticas públicas e das decisões administrativas do Executivo em todos os 
âmbitos, e exigir, como cidadão e consumidor, que as empresas cumpram com seus deve
res perante a proteção do meio ambiente. Ao valorizar a ética nos negócios, o consumidor 
também está exercendo a cidadania, pois tem o poder político de exigir a modificação do 
modelo de empresa quando discordam de suas práticas sociais. 

Para atender a estas novas exigências dos consumidores, muito tem se difundido, 
em todo o mundo, o conceito de responsabilidade social, na qual estão abrangidas as 
medidas de proteção do meio ambiente. Novas práticas tem sido buscadas especialmente 
pelas multinacionais. 

A imagem de empresa ambientalmente responsável, confiável socialmente, tem se 
sido considerada um valor indispensável nas relações comerciais globalizadas, até porque 
um "arranhão" nesta imagem pode comprometer, e muito, os investimentos internacio
nais, influindo na ordem econômica, além afetar o consumo pelo cidadão politizado ou 
influenciado pelas mídias. 

A Região Amazônica sempre foi uma vitrine, um símbolo não só da relevância da 
preservação do meio ambiente, mas, infelizmente, " um dos maiores exemplos de devas-
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tação experimentada no planeta. Como área que abrange mais de um país, a evidente 

insuficiência dos meios utilizados para prevenção e repressão dos danos ambientais ilustra 

mais uma das hipóteses de bem ambiental a ser melhor tutelado após a criação e funcio

namento do Tribunal Ambien tal Internacional. 

Conclusão 

A ineficácia da utilização somente dos meios diplomáticos e políticos, e, especial

mente, do presente sistema judiciário de solução dos problemas ambientais, baseado mor

mente em estratégias de jurisdições locais (nacionais), reflete-se drasticamente no atual 

estado de degradação global do meio ambiente, em especial em áreas tão delicadas e 

importantes como a Amazônia. À parte do necessário e imprescindível fortalecimento 
das técnicas jurídicas e não jurídicas dos Estados no âmbito interno, mostra-se necessária 

a implementação de uma proposta concreta e comum de abrangência global, qual seja: a 
criação de um Tribunal Ambiental Internacional. 

No decorrer da justificativa desta tese, sucintamente, realizou-se a análise da socie

dade internacional atual e das possibilidades ventiladas pelas fontes do Direito Interna

cional, constatou-se que as normas de proteção ao meio ambiente (consideradas como 

direito humano ou não) devem ser tidas como ius cagens E QUE Tribunais Internacionais 
são importantes mecanismos de efetividade da aplicação das normas. Estudando-se a 

atuação do ESTADO E DA ECONOMIA DIANTE DAS QUESTÕES INTERNACIONAIS, O DESEM
PENHO DOS TRIBUNAIS AMBIENTAIS ESPECIALIZADOS EM ÂMBITO NACIONAL E REGIONAL 

(TAEs), OS ARGUMENTOS FAVORÁVEIS À CRIAÇÂO DO TRIBUNAL AMBIENTAL INTERNA

CIONAL (TAl), E QUAIS PODERIAM SER SUA LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA, CONCLUI-SE 

QUE ESTE TRIBUNAL NÂO SE MOSTRA SOMENTE INTERESSANTE, MAS TAMBÉM IMPRESCIN

DíVEL PARA o reequilíbrio do meio ambiente (em especial em áreas como a Amazônia), a 
qualidade de vida dos seres humanos, a adequação das atitudes dos Estados e empresas, e 
harmonização das relações internacionais num ambiente realmente democrático. 

É fato, hoje, que não só a Política e a Economia são capazes de interferir nas diretri

zes ambientais mundiais, mas também e especialmente o Direito. A judicialização tem se 
mostrado necessária e eficaz diante das constantes e graves lesões ao meio ambiente em 
âmbito mundial. A exigência do cumprimento de metas ambientais dos Estados pelos ou
tros é uma atitude absolutamente razoável diante do gravidade da degradação ambiental 

do planeta, não configurando uma postura antidemocrática, sendo que o abrandamento 
da soberania dos Estados e a criação de um Tribunal Ambiental Internacional (TAl) 
mostra-se uma importante al ternativa de implementação de efetiva solução aos maiores 
problemas ambientais mundiais, como os que ocorrem na região amazônica. 

Como se pôde perceber, o tema é realmente delicado e de desdobramentos polê
micos, que invocam estudo in terdisciplinar e propõe a discussão de alternativas à forma 

tradicional de jurisdição, novas até mesmo para o moderníssimo Direito Internacional, 
mas de inegável relevância para o mundo e, evidentemente, não prescinde de constantes 
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avaliações após a criação e implementação para averiguação do efetivo atingimento de 
seus objetivos. 

Diante do atual estágio de necessidade de compatibilização dos interesses econômi
cos e ambientais, é preciso uma maior comunhão dos mecanismos de proteção ambiental 
pelos Estados, defendendo-se que a criação do Tribunal Ambiental Internacional é um 
passo necessário para o mundo globalizado. 

O Direito Ambiental Internacional realmente nasceu de alicerces muito diferentes 
dos do pensamento jurídico clássico. Essa verdadeira invasão da problemática ambiental 
no cotidiano da humanidade e, consequentemente, no mundo jurídico, obriga a reflexão 
dos operadores jurídicos. Os quais têm, diante de si, a tarefa de apontar caminhos que 
envolvem, muitas vezes, o conflito entre os interesses nacionais e internacionais, que 
têm como característica fundamental a sua projeção nos aspectos da soberania. Isto tudo 
choca-se, inegavelmente, com as técnicas tradicionais de solução de conflitos, bem adap 
tadas ainda apenas com O trato de interesses interindividuais. 

As inovações do Direito Ambiental Internacional projetam-se não apenas no conteúdo 
dos direitos em questão, como também na forma de garanti-los. Ou seja, os dois aspectos, o 
material e o processual, adquirem novos contornos e passam a requerer novos mecanismos e 
procedimentos especializados, enfrentando conflitos, inclusive políticos e econômicos. 

A atuação judicial sobre a matéria apenas em âmbito nacional, restrito a cada Es
tado isoladamente, destacadamente em áreas que abrangem mais de um, como a Ama
zônia, por muitas vezes, desperdiça recursos e energias das instituições com ações desti
tuídas de resultados práticos reais, por falta de visão de conjunto, que possibilitaria um 
melhor desempenho. A visualização da questão ambiental por um tribunal internacional 
especializado reduziria a discricionariedade e estimularia posturas mais uniformes, es
pecialmente das empresas e dos Estados poluidores, que teriam parâmetros mais reais a 
seguir com o desenvolvimento da jurisprudência. 

De fato, apesar da necessidade de maior proteção do meio ambiente ser comum a 
todos os Estados, a comunhão de estratégias não é fácil. Há, neste cenário, atores distin
tos, implicações diferentes para cada um deles, pretensões diversas, além de mecanismos 
de solução de conflitos variados. Mas, a importância do reconhecimento de novos direi
tos difusos impõe ao ser humano conhecimentos inéditos, exige posturas multidisciplinares e 
requer uma solução jurisdicional mais abrangente e eficaz no âmbito internacional, sob pena 
da irreparabilidade da lesão. As estruturas internacionais, diante disto, não podem esmorecer, 
pelo contrário, tem que se fortalecer, pensar novas formas de atuação, afinal a proteção ao 
meio ambiente é de interesse e dever de todos os homens e de todos os Estado. 
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A atuação diferenciada do Ministério Público 

contra a mortalidade materna 

Nadilson Partilho Gomes* 
Grace Kanemitsu Parente** 

"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, 
caput, da CF/88). 

Síntese Dogmática 

1. O Ministério Público, como instituição basilar na sociedade, deve utilizar-se de to
dos os instrumentos, mecanismos e estratégias disponíveis em sua atuação para melhoria do 
serviço de atendimento médico e hospitalar das mulheres e redução da mortalidade materna. 

Fundamentação 

1. Introdução 

Um desenvolvimento sustentável deve prever fruição de direitos básicos pelo ci
dadão. Inconcebível a situação vergonhosa da mortalidade materna no Brasil e em suas 
regiões pobres. De igual forma, a falta de uma atuação mais incisiva do Ministério Público 
em busca da melhoria desse caos na saúde pública. 

Veja-se que, a mortalidade materna é uma das mais graves violações dos direitos 
humanos das mulheres de saúde pública, sendo uma tragédia evitável em 92 % dos casos, 
ou seja, um desperdício de vidas. No Brasil, atinge mulheres e crianças com prevalência 
das classes com menor ingresso e acesso aos bens sociais. 

Como bem dito no Manual de Comitês de Mortalidade Materna do governo federal 
(2007, p. 09) a tragédia entre nós não parece ser bem visível oficialmente: "No Brasil 

* 
** 

Promotor de JustiçaIPA 
Promotor de JustiçaIPA 
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dois fatores dificultam o real monitoramento do nível e da tendência da mortalidade 
materna: a subinformação e o sub-registro das declarações das causas de óbito. A subin

formação resulta do preenchimento incorreto das declarações de óbito, quando se omite 

que a morte teve causa relaci nada à gestação, ao parto ou ao puérperio. Isso ocorre pelo 

desconhecimento dos médicos quanto ao correto preenchimento da declaração de óbito 
e quanto à relevância desse documento como fonte de dados de saúde. Já o sub -registro 

é a omissão do registro do óbito em cartório, freqüente nas regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, seja pela dificuldade de acesso aos cartórios, pela existência de cemitérios 
irregulares ou à falta de informações da população quanto à importância da declaração 

de óbito como instrumento de cidadania". 
O Ministério Público deve defender o direito à saúde das mulheres saudáveis, que se 

encontram no auge de suas idas reprodutivas, com potenciais de vida que são perdidos 

com a morte prematura, com causa quase sempre evitável. 
Desde a Conferência Internacional sobre Maternidade Segura, em 1987, realizada 

em Nairobi, Quênia, que colocara pela primeira vez em nível internacional a discus
são sobre o problema da morte de mulheres por complicações ligadas à gestação, parto 

e puerpérioj inclusive Conferência da Infância, de 1990, do UNICEFj Conferência de 
População e Desenvolvimento, em Cairo, em 1994j e 4ª Conferência Mundial sobre a 

Mulher, de Pequim, de 1995, os planos de ações preconizados e assinados pelo Brasil não 

foram cumpridos. 

A morte materna, tecnicamente, é definida como sendo a morte de uma mulher 
durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, inde
pendente da duração ou da I calização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada 
com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a 

c~usas acidentais ou incidentais, o que já escamoteia a tragédia dessa realidade. 

A Portaria nº. 663/94, do Ministério da Saúde, instituiu o dia 28 de maio como o 
Dia Nacional de Redução da Mortalidade Materna, reconhecendo o Estado brasileiro a 
gravidade do problema. 

Uma autuação prioritária na área abrirá o caminho para melhoria de todo o sistema 
de atendimento de saúde no Brasil, melhorando essa área, pois a morte materna é um dos 
mais sensíveis indicadores das condições de vida de uma população e reflete, principal
mente, a desarticulação, desorganização e qualidade inadequada da assistência de saúde 
prestada à mulher durante o ciclo gravídico-puerperal. 

2. Objeto 

Pretende-se discutir a importância da atuação do Ministério Público na defesa dos 
direitos à saúde das mulheres, especialmente os relacionados àqueles decorrentes da re

produção (gestação, aborto, parto e puérperio). 
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3. A atuação diferenciada do Ministério Público contra a mor .. 
talidade materna 

o Ministério Público, confornle previsão constitucional (art. 127, caput), tem missão 
importantíssima na melhoria da sociedade brasileira, devendo priorizar a defesa da mulher, 
especialmente daquelas em gestação, aborto, parto e puérperio, como estratégia eficiente de 
proteção das mulheres que dependem dos serviços públicos e de saúde das crianças. 

É verdade que, a morte de mulheres por complicações da gravidez, aborto, parto 
e puerpério ainda é realidade triste no mundo, sendo que anualmente, estima-se, que 
515 mil delas morrem, 99 % em países em desenvolvimento, conforme Hill, AbouZahr e 
Wardlaw (2001), o que significa dizer que é uma mazela de regiões pobres. No Brasil, em 
2001, as mortes maternas correspondiam a cerca de 6 % dos óbitos de mulheres de 10 a 
49 anos. Em 2003, dos óbitos matemos declarados, a razão foi de 51,7 óbitos matemos 
por 100.000 nascidos vivos. 

Risco evitável, como bem disse Boyaciyan "o risco de uma gestante falecer pode ser 
constatado mesmo antes da própria gestação. São pacientes de baixo nível social, que não 
foram assistidas por um programa de planejamento familiar e/ou pré-natal e, portanto, 
sem nenhuma assistência médica. Perdem, assim, a oportunidade da detecção, orientação 
e correção de patologias preexistentes". 

As mulheres das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil têm um risco 
maior de adoecer e morrer por complicações da gravidez, aborto, parto e puerpério do 
que as das regiões Sul E: Sudeste. Mas esses indicadores não param por aí, pois "as mu
lheres pretas, analfabetas e as residentes na Região Norte têm um risco maior de morrer 
por complicações da gravidez que termina em aborto", segundo Mario Francisco Giani 
Monteiro, Leila Adesse e Jacques Levin. 

Bem disse Ana Cristina d'Andretta Tanaka "como se sabe, a morte materna é a mais 
subinformada, quer dizer, é a morte sobre a qual se omite com maior freqüência que é de
corrente de complicações na gestação, aborto, parto ou puerpério. Embora o problema da 
subinformação ocorra em quase todos os países do mundo, nos países em desenvolvimen
to essa situação é ainda pior, pois além da subinformação ocorre também o sub-registro do 
óbito". Ainda completa, "no Brasil não existem pesquisas para dimensionar a magnitude 
da mortalidade materna em cada estado, mas somente alguns estudos locais e estaduais, 
os quais têm sido utilizados para estimar as razões de morte materna no país e por região, 
aplicando-se fatores de correção para diminuir o impacto da subinformação desses óbitos 
matemos. O fato de correção da subinformação da morte materna para o Brasil como 
um todo é de duas vezes, isto é, estima-se que, para cada morte declarada como materna, 
existe uma que não foi declarada como tal". 

As mortes maternas por causas obstétricas podem ser as obsté tricas diretas e as 
indiretas. Morte materna obstétrica direta é aquela que ocorre por complicações obsté
tricas durante gravidez, parto ou puerpério devido a intervenções, omissões, tratamento 
incorreto ou a uma cadeia de eventos resultantes de qualquer dessas causas. Já a morte 

1489 I 



Nadilson Partilho Gomes / Grace Kanemitsu Parente 

materna obstétrica indireta é aquela resultante de doenças que existiam antes da gesta
ção ou que se desenvolveram durante esse período, não provocadas por causas obstétricas 

diretas, mas agravadas pelos efeitos fisiológicos da gravidez. 
No Brasil, as quatro principais causas de morte materna, entre as obstétricas diretas, 

são as síndromes hipertensivas, as hemorragias, as infecções puerperais e as complicações 
do aborto, levantadas em 2000, pelo Ministério da Saúde. 

Veja-se que, conforme Bouvier-Colle (1995), as causas obstétricas diretas são mais 
evitáveis que as indiretas, p is dependem da qualidade da assistência durante o ciclo 
gravídico-puerperal, de acordo com estudo realizado na França 66 % dos óbitos ocorridos 
no período estudado eram evitáveis, sendo que 54,1 % foram devidos à inadequação da 
assistência, 10,8 % à negligência da paciente e 2,7 % à má prática. Assim, a assistência de 
má qualidade é decisiva para a ocorrência de mortes. 

Nesse estudo, o qual t mbém analisou a evitabilidade e qualidade da assistência 
também na Holanda e Reino Unido, os problemas assistenciais ocorrem principalmente 
nas causas hipertensivas e nas hemorrágicas, pois "a inexperiência do médico em cuidar 
da doença e a demora em admitir a gravidade do caso são fatores que levam à morte". 

Conforme Tanaka, no Dossiê de Mortalidade Materna, "as síndromes hipertensivas 
são responsáveis por quase m quarto das mortes maternas no Brasil, o que indica pro
blemas na qualidade da assi tência ou falta de pré-natal". Completa: "as causas hemor
rágicas estão ligadas diretamente à qualidade da assistência, na qual a oportunidade da 
atenção é fator decisivo. A falta de disponibilidade de sangue nos hospitais faz, por vezes, 
com que a assistência seja tardia e o agravo à saúde da mulher, irreversível". Ainda diz, 
"entre as causas obstétricas diretas, o aborto é a quarta causa de óbito materno no país, o 
que demonstra a completa falência da assistência à população, visto que o planejamento 
familiar é um direito garantido na Constituição de 1988. A morte de mulheres por aborto 
indica que as ações de planejamento familiar não estão funcionando adequadamente. 
Associada a isso, existe a questão da criminalização do aborto, que contribui para agravar 
ainda mais o problema, ao obrigar as mulheres a realizar a interrupção da gravidez na 

clandestinidade, sob condições precárias de assistência". 
Também, leciona Tanaka que "em regiões como o Norte do país, onde há a maior 

prevalência de malária, doença que tem como uma de suas principais complicações os 
distúrbios de coagulação, pode-se supor que algumas mortes maternas por hemorragias 
nessas regiões sejam devidas a complicações da malária". 

, Ainda, no que se refere à mortalidade materna são fatores de risco: a idade materna, 
a assistência pré-natal e qual idade da assistência, a existência de um sistema de referência 
e contra-referência e a via de parto. 

Sabe-se que as mulheres menores de 15 anos e maiores de 35 anos estão mais pre
dispostas a desenvolverem a doença hipertensiva específica da gravidez do que gestantes 
entre 15 a 34 anos, igualmente as mulheres com várias gestações e mais de 35 anos estão 
mais propensas às síndromes hemorrágicas. 
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Também, para resolução desse problema de morbidade materna é necessária a fre
qüência e a qualidade do pré-natal e da qualidade da assistência ao parto, conforme 
Tanaka & Mitsuiki (1999) . 

Outro problema a ser resolvido é o que concerne à falta de um sistema de referência 
e contra-referência, que vincule o pré-natal ao parto e regule a disponibilidade de leitos 
nas maternidades, "o que evitaria que a mulher em trabalho de parto fosse obrigada a 
peregrinar e mendigar por assistência", conforme asseverou Tanaka. 

Também o tipo de parto contribui para a mortalidade materna, já que o parto por 
cesariana expõe a mulher a um maior risco de complicações e morte. Nesse sentido, vale 
transcrever a assertativa de Cecatti, Pires e Goldenber (1999): ''A falsa associação de 
causa-efeito entre o aumento da taxa de cesárea e a diminuição da mortalidade perinatal 
foi responsável por um respaldo pseudocientífico para o aumento indiscriminado da prá
tica de cesariana em todo o mundo ocidental e particularmente no Brasil". 

A melhoria da saúde da mulher passa não só pela estruturação física do serviço de 
atendimento, mas pelo acompanhamento permanente das ações executadas e mesmo da 
investigação dos problemas e causas desencadeantes das mortes. Nesse sentido, pode-se 
utilizar o Manual para Investigação do Óbito com Causa Mal Definida (2009) como uma 
estratégia importante, com investigação da ficha de investigação de óbito com causa 
mal definida, da declaração de óbito, do estabelecimento de saúde, da unidade básica de 
saúde do Programa Saúde da Família, de outros locais, inclusive investigação domiciliar 
(autópsia verbal). Assim, deve-se manter a vigilância do óbito materno, para se averiguar 
se realmente o mesmo poderia ser evitado. Também, é imprescindível a investigação da 
oferta insuficiente de profissionais capacitados para atuar na atenção obstétrica e neo
natal, a luta contra a percepção restrita da magnitude da questão enquanto problema de 
saúde pública, por melhorias das condições sócio-econômicas da população e escolarida
de (60 % das mulheres não concluíram o ensino fundamental) . 

São necessárias políticas públicas de enfrentamento à mortalidade materna e fiscali
zação das existentes, a serem empreendidas pelo Ministério Público na melhoria de todo 
sistema de saúde pública. 

A atuação do Ministério Público nessa área deve ser o de engajar-se, realizando visi
tas nos estabelecimentos de saúde, participando de reuniões dos Conselhos de Saúde, dos 
Comitês de Morte Materna, estimulando suas criações, de encontros com a comunidade etc., 
de forma a conhecer a realidade, seus problemas, buscando soluções eficientes e eficazes para 
melhoria do atendimento da saúde das mulheres, aperfeiçoando os instrumentos jurídicos 
disponíveis, fortalecendo o controle social, de forma a garantir sua continuidade. 

Nesse trabalho, o Ministério Público deve observar se a notificação compulsória do 
óbito materno está sendo feita, conforme a Portaria nº. 653, de 28.05.2003, do Ministério 
da Saúde. Ainda, se a Portaria nº. 1.399, de 15.12.1999, do Ministério da Saúde, está 
sendo obedecida, já que, por ela, a vigilância epidemiológica da mortalidade infantil e 
materna é uma das atribuições do município, cabendo a ele garantir estrutura e equipes 
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compatíveis com o exercício dessas atividades, devendo ser realizada de forma comple
mentar ou suplementar, pelas secretarias estaduais de saúde. 

4. Conclusão 

Em síntese, a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público atribui
ções que o tornaram instrumento essencial do Estado Democrático de Direito. Seu perfil 
constitucional permite chamá-lo de guardião da sociedade e de seus interesses constitu
cionalmente assegurados, de forma que a amplitude do campo de atuação do Parquet e a 
sua independência são fatores diretamente proporcionais à consecução do bem-comum, 
objetivo final do Estado. Assim, a definição das atribuições do Ministério Público de 
forma a garantir o cumprimento de seu papel institucional e sua instrumentalização deve 
ser privilegiado por ele mesmo de forma ampla, inclusive no direito de acesso à água pelas 
pessoas, preservação desse recurso natural e promoção e melhoria do saneamento básico. 
Em seu art. 127, caput, a Constituição Federal de 1988 classifica o Ministério Público 
como instituição permanente, essencial à função jurisdicional de Estado e elege como 
suas incumbências a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis. Suas funções institucionais estão enumeradas no art. 
129, cujo exame revela a dimensão que o legislador constituinte pretendeu conferir ao 
Ministério Público, pois, além de sua atuação no inquérito policial e no processo penal, 
o Parquet atuará como guardião dos direitos constitucionalmente assegurados, inclusive 
quando atacados pelos próprios poderes públicos (inciso lI); do patrimônio público e 
social (III); da constitucionalidade dos atos normativos (IV); dos direitos e interesses das 
populações indígenas (V); dos interesses difusos e coletivos (III); entre outras atribui
ções. Ressalte-se que o rol do art. 129 é meramente exemplificativo, nos termos do inciso 
IX (exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade). 
Portanto, o legislador constituinte originário não considerou a melhor solução restringir a 
função do Ministério Público àquelas hipóteses expressamente previstas na Constituição 
Federal. Ponderou que, em face da relevância de sua atuação, deveria deixar clara, antes que 
algumas vozes sustentassem o contrário, a possibilidade de extensão da atividade do Parquet a 
outros casos que escapassem à sua previsão naquele momento. O legislador, portanto, permite 
o exercício de outras funções, desde que compatíveis com sua finalidade e, como não poderia 
deixar de sê-lo, de defesa de todas as políticas públicas relacionadas ao acesso com qualidade 
aos serviços de saúde em geral relacionados à mulher em idade reprodutiva. 

É a própria norma constitucional que legitima o Ministério 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" (art. 129, III, CF/88). Também, 
estando o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, in verbis, o mesmo 
deve ser respeitado e tornado realidade: ''A saúde é direito de todos e dever do Estado, ga
rantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
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de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e rechlperação". 

Os direitos das mulheres à vida, ao planejamento familiar e a uma melhor qualida
de de assistência, que não foram ainda alcançados, a contento no Brasil, necessitam do 
apoio e atuação do Ministério Público para se tornarem realidade, sendo inadmissível 
com os avanços científicos e tecnológicos nas áreas de saúde materna e perinatal que o 
processo de reprodução cause danos às mulheres, levando-as à morte. 
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A atuação do Ministério Público pela garantia de 

participação popular nos conselhos 

Nadilson Portilho Gomes* 
Crystina Michiko Taketa Morikawa** 

"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, 
caput, da CF/88). 

Síntese Dogmática 

1. O Ministério Público do Brasil, como instituição de defesa e de proteção do 
regime democrático, deve garantir a criação e o funcionamento dos conselhos, órgãos 
integrantes do poder executivo, com representatividade da sociedade civil organizada, 
colegiados, autônomos, elaboradores, normativos, deliberativos e fiscalizadores da execu
ção das políticas públicas, ainda, consultivos e mobilizadores. 

Fundamentação 

1. Introdução 

A Constituição Federal de 1988 ao mesmo tempo em que previu a incumbência de 
defesa do regime democrático pelo Ministério Público (art. 127, caput) , garantiu a parti
cipação popular no funcionamento do Estado por meios dos conselhos. 

A importância dos conselhos fora não só concebida para garantir a participação po
pular nas políticas públicas (formulação e elaboração), mas também para fiscalizar a apli
cação dos recursos nas áreas correlatas aos mesmos (controle). Ocorre que, os conselhos 
vêm atuando, por diversas razões, timidamente, não à altura de suas nobres atribuições, 

* 
** 

Promotor de JustiçaIPA 
Promotor de JustiçaIPA 
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especialmente os municipais, frustrando-se a tentativa constitucional de dar efetividade 
ao princípio democrático e de controle dos atos do poder público. 

O Ministério deve assumir sua missão de defesa do regime democrático neste país, 
exigindo a criação e funcionamento dos conselhos, estimulando a participação da socie

dade nos mesmos. 

2. Objeto 

Pretende-se discutir a importância da participação e fiscalização do Ministério Pú
blico na exigibilidade de criação e funcionamento dos conselhos, ainda, nos seus forta
lecimentos. 

3. A atuação do Ministério Público pela garantia de participa .. 
ção popular nos conselhos 

O Ministério Público na ordem constitucional brasileira é instituição de defesa do 
regime democrático (art. 127, caput). Nesse sentido, espera-se que o mesmo não garanta 
apenas a existência de todos os mecanimos e instrumentos democráticos de poder, mas o 
funcionamento de todos eles , com a participação popular, pois, como assevera TOURAI
NE, "a democratização não pode ser definida como a passagem do caos à lei ou da massa 
ao governo. Ela supõe a organização preliminar de demandas sociais e a autonomia de 
associações, de sindicatos ou de outros grupos de interesse. Supõe também que se estabe
leça um debate cujo espaço é a opinião pública. Se esta for dominada pelo confronto dos 
partidos, a democracia não terá base". Até porque, além das modalidades explícitas, mas 
espasmódicas, de democracia direta - o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular (art. 
14), a Constituição da República de 1988 aventa oportunidades tópicas de participação 
popular na administração pública (v.g., art. 5º, XXXVIII e LXXIII; art. 29, XII e XIII; art. 
37, § 3º; art. 74, § 2º; art. 187; art. 194, § único, VII; art. 204, lI; art. 206, VI; art. 224), 
as quais não exaurem todo o espírito constitucional de participação, já que a mesma não 
faz restrição ao direito de reunião (art. 5º, XVI) e, via de regra, impõe à transparência 
dos atos do poder público (art. 5º, XXXIII e art. 37, caput). 

As desigualdades existentes neste país, reconhecidamente são enormes. Maior con
centração de renda do continente, acesso ao saneamento e à água dos 20 % mais pobres 
inferior aos mais pobres do Vietnã, menor expectativa do negro ao nascer, milhares de 
crianças e adolescentes privados do acesso à escola (maioria negros e pardos), mais do 
que a população do Suriname, entre outras mazelas. Sem contar que, as desigualdades 
regionais, com crianças fora da escola na região Norte duas vezes mais do que na Sudeste, 
ou as locais, como a da população do campo com as maiores taxas de analfabetismo. Essas 
desigualdades, portadora de vários aspectos, só podem ser enfrentadas com a participação 
popular e nada melhor do aproveitar os canais organizados existentes, a par da necessi
dade de fortalecê-los a cada dia. 
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Os conselhos no Brasil, órgãos deliberativos, colegiados e fiscalizadores, com re
presentatividade popular, acabam refletindo as desigualdad~s locais e regionais, sendo 
que nas regiões Norte e Nordeste apresentam números de existência abaixo da média 
nacional. Fazendo sentido aqui a afirmação de BERCOVITI: "O grande problema da 

Constituição de 1988 é de como aplicá-la, como realizá-la, ou seja, trata-se de uma con
cretização constitucional". Assim, para dar efetividade à Constituição os conselhos de
vem ser criados e fortalecidos. Nesse aspecto, vale citar BOBBIO: "Quero dizer que, num 

regime que se apóia no consenso não imposto a partir do alto, alguma forma de dissenso 

é inevitável e que apenas onde o dissenso é livre para se manifestar o consenso é real, e 

que apenas onde o consenso é real o sistema pode proclamar-se com justeza democrática 
[ ... ] Tudo, portanto, se completa: refazendo o percurso em sentido contrário, a liberdade 
de dissentir necessita de uma sociedade pluralista, uma sociedade pluralista permite uma 

maior distribuição do poder, uma maior distribuição do poder abre as portas para a demo
cratização da sociedade civil e fina lmente a democratização da sociedade civil alarga e 
integra a democracia política". Que se concorde ou não, a participação popular deve ser 
garantida e posições tomadas respeitadas, sendo isso de essência do regime democrático. 

Nos municípios brasileiros existem, nessa ordem de prioridade, os conselhos de saú

de, de assistência e ação social, de educação, de direitos das crianças e dos adolescentes, 
de emprego e trabalho, de meio ambiente, de turismo, habitação, transporte, política 
urbana e outros. Como diz DOMBROWSKY "a disseminação dos conselhos em dife
rentes setores da administração pública por todo o território nacional, em larga medida 
impulsionada por normas legais impostas aos municípios" , "não implica necessariamente 

em institucionalização, mas que a base legal que determina a difusão dos conselhos con
fere a eles certa estabilidade, colaborando assim, para seu enraizamento na sociedade". 
O que significa que os mesmos devem exercer realmente seus papéis para que ganhem 
o respaldo social e sejam vistos como órgãos importantes na estrutura democrática, pois 
são legítimos canais populares e como outras formas de organizações coletivas possuem 
papel importantíssimo, como bem assinalou BRANT, no que se refere aos movimentos 
de organização popular: "O bloqueio dos canais institucionais de representação popu
lar - como os partidos políticos, as câmaras legislativas, os sindicatos e associações de 

massas - estimulou o uso dos laços primários de solidariedade na sobrevivência diária 
da população. Relações de vizinhança, parentesco, compadrio ou amizade permitiam a 
proteção imediata dos indivíduos diante de um clima social de medo. Foi em boa parte o 
desenvolvimento desses laços diretos entre pessoas, que confiavam umas nas outras, que 
deu origem a vários movimentos de base. Associações comunitárias, grupos políticos de 
crescimento molecular, comissões de fábrica, movimentos culturais, clube de mães ou de 
jovens, grupos de oposição sindical, tendências estudantis, enfim uma variada gama de 
movimentos localizados e dispersos fundamentava-se na confiança direta entre os seus 
membros e na consciência de seu desamparo diante das instituições mais vastas". 

O Conselho de Saúde teve fortalecimento com a previsão constitucional de parti
cipação da comunidade nas esferas de governo (art. 196, CF/88) e pela regulamentação 
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dos conselhos e conferências pela Lei nº. 8.142/90. O de Assistência Social também fora 
previsto na Constituição Federal (art. 204), com a obrigatoriedade da "participação da 
população ( ... ) na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis", 
ganhando impulso com a Lei nº. 8.742/93, que instituiu os conselhos nacional, distrital, 
estaduais e municipais como "as instâncias deliberativas do sistema descentralizado e par
ticipativo de assistência social, de caráter permanente e composição paritária entre go
verno e sociedade civil" (art. 16). O Conselho de Educação, com amparo constitucional 
(art. 206), dado o princípio da "gestão democrática", não fora operacionalizado pela Lei 
de Diretrizes e B~se da Educação Nacional (art. 9.394/96). Mas o Conselho do FUNDEF 
(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do 
Magistério), tornado obrigatório pela Lei nº. 9.424/96, com a atribuição de supervisionar 
a aplicação dos recursos provenientes deste fundo e a realização do censo escolar anual 
no âmbito dos municípios, atual Conselho do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desen
volvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação), desde 2007, e 
os conselhos de alimentação escolar, obrigatórios com o Programa Nacional de Alimen
tação Escolar, desde 2001, com participação de segmentos da sociedade civil, houve um 
reforço da representatividade formal da comunidade nesse setor. Os Conselhos Escolares 
também começaram a ganhar formalidade pelo espaço aberto pela L.D.B. (arts. 14 e 15). 
Os Conselhos de Cidades Municipais tiveram como marco a Lei nº. 10.257/2001, a qual 
dispora que "os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas 
incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações represen
tativas dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas 
atividades e o pleno exercício da cidadania" (art. 45). E ganharam força com o Conselho 
das Cidades (ConCidades), na esfera federal, criado em 2004. Finalmente, os Conselhos 
Tutelares, exigidos pela Lei nº . 8.069/90 (arts. 131 e seguintes), que poderiam se excetua
dos desse arrolamento, já que possuem antagonismo próprio, por já gozam de uma maior 
estabilidade, pela sua prescrição de permanência e autonomia, com atribuições previstas, 
inclusive algumas de coerção, e por não terem integrantes do Poder Executivo em suas 
composições eletivas, cujas escolhas de seus membros se dão pelo povo da comunidade. 
A par da obrigatoriedade legal e de vinculação aos recursos desses conselhos, vale aqui 
a afirmativa de BREMAEKER de que "podemos aceitar as hipóteses mais difundidas 
pela bibliografia de que a disseminação dos conselhos, de modo geral se deve, por um 
lado, às pressões dos movimentos populares, e por outro, às estratégias de organismos 
de crédito internacionais para combater o infindável problema da corrupção típicas dos 
países subdesenvolvidos e, também, a desmobilização daqueles movimentos pela institu
cionalização da participação", evidenciada "a marca de nascença que os liga aos movi
mentos democratizantes em atividade no final da ditadura militar e durante a Assembléia 
Constituinte na década de 1980 que lutaram por essa garantia legal". O que se quer dizer 
é que, exigidos por lei ou vinculação orçamentária ou construídos e mantidos simples
mente pela iniciativa popular, o Ministério Público deve zelar pelos mesmos para que não 
sejam alijados pelos particulares e políticos espúrios, os quais não aceitam, nem toleram a 
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participação popular e convivência com opiniões e posições contrárias as suas e aos seus 
interesses. Isso, também porque "a participação popular nos Conselhos que implementam 
políticas sociais é necessária, mas não suficiente para uma mobilização reivindicativa de 
políticas de direitos fundamentais sociais mais abrangente e incisa" (GONÇALVES). 

OS conselhos precisam não só ser criados,.mas fortalecidos numa forma de coibir 
as intromissões abusivas, centralizadoras, pelegas e aviltadoras de suas finalidades pelos 
poderes públicos e particulares, pois" [ ... ] numa sociedade justa, as liberdades entre ci
dadãos são iguais à tomada como estabelecida; os direitos, sustentados pela justiça, não 
estão sujeitos a barganhas políticas ou cálculos de interesses sociais [ ... ]", como bem 

assinalara RA WLS. Nesse sentido, o Ministério Público deve exigir suas criações, acom
panhar seus funcionamentos e zelar para que neles não haja intromissões ou fragilidades 

em suas autonomias, que os impeçam de agirem, subtraindo-se sua essência democráti
ca. Conforme Scott Mainwaring e Mariano Torcal, pensando em institucionalização de 
sistemas partidários, o que é válido aqui, "a sociedade deve reconhecer a necessidade da 
instituição em questão para bom funcionamento do sistema político como um todo. Por 
fim, tais práticas, instâncias ou organizações não podem ser subordinadas a interesses 
particulares. Elas devem adquirir um status e um valor independente próprio. Quando 

servem para fins personalistas ou particulares o nível de institucionalização é baixo". 
O Ministério Público pode contribuir nessa área mediante a exigibilidade de cria

ção dos conselhos, em todas as esferas de governo, garantindo a participação popular 
nos mesmo por meio das representações institucionais, com representantes da sociedade 
civil eleitos em fórum próprio e pela sociedade, zelando pela composição paritária entre 
governo e sociedade, averiguando a adequação da lei ou outro instrumento jurídico que 
os criaram e que os disciplinam, fazendo com que sejam viabilizados os exercícios de suas 
atribuições deliberativas e de controle social, fazendo cumprir suas "decisões", asseguran
do a liberdade de reunião e de escolha do presidente do conselho pelos seus pares, garan

tindo a disponibilidade pela gestão de local, horário adequado, estrutura mínima mate ria! 
e pessoal para funcionamento, o repasse de informações necessárias pelo órgão gesto~, 
propiciando a geração de uma cultura de freqüência das reuniões e colocação em pauta 
dos problemas existentes e de criação de espaço possível de interlocução entre Estado e 
Sociedade, tão imprescindíveis à democracia. 

Por tudo dito, merecem aceitação as palavras de Marie-Pierre Poirier, do UNICEF 
no Brasil, o que vale para todas as áreas sociais e para todos os grupos, ou seja, para que 
"os avanços conquistados pelo País alcancem todas e cada uma das crianças e adolescen
tes, são necessárias a criação e a implementação de políticas públicas que tenham como 
resultado a efetiva redução das desigualdades em todas as suas dimensões", considerando 
"fundamental a continuidade e o fortalecimento das articulações entre governamentais 
e sociais para superação das barreiras existentes". Isso, como visto, não é possível sem a 
participação da sociedade organizada, de forma que se "a Constituição de 1988 é voltada 
à transformação da realidade" (BERCOVITI), deve-se colocar em prática todo o seu po
tencial democrático, pois "o Estado de Direito, concebido e estruturado em bases demo-
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cráticas, mais do que simples figura conceitual ou mera proposição doutrinária, reflete, 

em nosso sistema jurídico, uma realidade constitucional densa de significação e plena de 

potencialidade concretizadora dos direitos e das liberdades públicas. - A opção do legis

lador constituinte pela concepção democrática do Estado de Direito não pode esgotar-se 

numa simples proclamação retórica. A opção pelo Estado democrático de direito, por isso 

mesmo, há de ter conseqüências efetivas no plano de nossa organização política, na esfera 

das relações institucionais entre os poderes da República e no âmbito da formulação de 

uma teoria das liberdades públicas e do próprio regime democrático (STF, MS 24831!DF, 
reI. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 22.06.2005, D.J. 04.08.06). 

Com o status constitucional que possui, com os poderes que tem e instrumentos 

jurídicos disponíveis, o Ministério Público pode e deve lançar-se em defesa da criação 

e funcionamento dos conselhos neste país. Não como único instrumento de democra

tização, mas que seja inserido num plano amplo, de atuação ministerial que priorize a 

participação da sociedade. 

3. Conclusão 

o Ministério Público deve empenhar- se na criação, constituição e funcionamento 

dos conselhos numa forma de preservar, manter e difundir o princípio democrático, es

pelhado na participação popular. Com isso, há maior possibilidade para que outros direi

tos sejam também preservados contra os centralismos e absolutismos, pois "entre Estado 

Constitucional e qualquer senhor de direito há uma radical incompatibilidade. O direito 

não é um objeto de propriedade de um, mas que deve ser objeto de cuidado de todos" 

(ZAGREBELSKY). Não pode, assim, a participação popular ser frustrada pelas diversas for

mas nocivas de morte e boicote à mesma. ''A democracia não pode sobreviver em um sistema 

em que fiquem desprotegidos os direitos e as liberdades fundamentais" (CAPELLETI). 
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o Ministério Público em Defesa do Direito à 

Alimentação Adequada na Amazônia 
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"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, 
caput, da CF/88). 

Síntese Dogmática 

1. O Ministério Público deve empreender uma luta incessante por acesso a ali
mentos adequados na Amazônia, especialmente para as pessoas mais carentes, 
de acordo com a nova política de direito de sustentabilidade sócio-ambiental. 

Fundamentação 

1. Introdução 

Diante da riqueza da floresta Amazônica parece absurdo que pessoas passem fome 
no local ou tenham acesso insuficiente aos alimentos necessários à suas sobrevivências. 

O tratamento dispensado à questão alimentar nessa região deve ser revisto urgen
temente, como uma forma de sustentabilidade desse patrimônio ambiental, com respeito 
a seus moradores. 

Para se ter uma ideia dessa situação vergonhosa, 11,2 milhões de brasileiros passam 
fome, sendo que meio milhão estão no Estado do Pará l

. No Brasil, a fome é essencialmen
te uma questão de desigualdade de acesso aos alimentos, e não de sua indisponibilidade2• 

* 
** 
*** 
1 
2 

Promotor de )ustiça/PA 
Promotor de )ustiça/PA 
Promotor de )ustiça/PA 
"Paraenses comemoram dia da alimentação com fome".!)]: O Liberal, Caderno, Atualidades, 15.10.11. 
Relatório Nacional de Acompanhamento cios Objetivos cle Desenvolvimento cio Milênio. 
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No presente trabalho, defende -se a especificidade do direito à alimentação adequa
da na Amazônia, buscando-se compatibilizá-lo com os direitos humanos. 

Ainda, pretende-se mostrar a importância de uma atuação positiva do Ministério 
Público nesse ramo novo do direito, a justificar o seu status constitucional de 1988. 

2. Objeto 

Pretende-se discutir a importância de uma atuação positiva do Ministério Público 
no direito à alimentação adequada para os povos da Amazônia. 

3. O Direito à Alimentação Adequada 

Pode-se dizer que, o Direito à Alimentação Adequada teve seu marco como direito 
humanitário com a Convenção de Genebra de 1964, quando se constatou que o alimento 
poderia ser usado com forma de dominação de pessoas sobre as outras3• 

Na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 25, e no 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -PIDESC, em seu artigo 
11 , fora reconhecido o direito humano à alimentação adequada. 

Segundo Flávio Valente o estado de segurança alimentar e nutricional "consiste em 
garantir a todos condições de acesso a alimentos seguros básicos seguros e de qualidade, em 
quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessi
dades essenciais, com base em práticas alimentares saudáveis, contribuindo assim para uma 
existência digna em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa humana"4. 

Esse conceito do autor está de acordo com Comitê de Direitos Humanos Econô
micos, Sociais e Culturais da ONU acerca do direito humano à alimentação adequada, 
expressa no Comentário Geral n. ° 12 ao PIDESC, o mesmo direito inclui o acesso estável 
e permanente a alimentos saudáveis, seguros e sadios, em quantidades suficientes, cultu
ralmente aceitos, produzidos de uma forma sustentável e sem prejuízo da implementação 
de outros direitos para as presentes e futuras gerações5. 

O Estado brasileiro recepciona os direitos reconhecidos nos tratados internacio
nais de direitos humanos por intermédio do art. 5°, § 2° da Constituição Federal como 
direitos fundamentais, o que torna o direito humano à alimentação adequada um direito 
constitucional. Não fosse isso suficiente, a leitura dos artigos 3°; 5°; caput; 5°, XXIII; 6°; 
7°, IV; 23, VIII e X; 170; 184; 186; 193; 196; 200, VI; 203; 208, VII; 226, § 8° e 227, 
da CF/88 evidencia a presença do direito humano à alimentação adequada no cerne do 

3 Nesse sentido: ZIEGLER, Jean. Relatório do relator especial do direito à alimentação. Submetido de acordo 
com a Resolução nO 2000/10 da Comissão de Direitos Humanos. Nações Unidas, Conselho Econõmico e 
Social. E/CNA/2001/53, Qüinquagés ima sétima sessão, 7 de fevereiro de 2001. 

4 VALENTE, Flávio Luiz Schieck. Direito humano à alimentação: desafios e conquistas . São Paulo: Cortez, 
2002, pA8. 

5 ONU. Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Comentário geral nO 12: O direito humano à 
alimentação adequada. Genebra. 1999, p.2. 
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ordenamento jurídico brasileiro. Acrescente-se, ainda, o artigo 79 do ADCT, sobre a 

necessidade de ações suplementares de nutrição para que a população brasileira possa ter 
uma vida com dignidade. 

Está, também, presente o direito humano à alimentação em várias das normas infra

constitucionais nacionais, a exemplo da complexa legislação sobre a água, o aleitamento ma

temo, o controle de qualidade dos alimentos, da produção e do consumo, a importância da 

alimentação para a saúde do ser humano, alimentação escolar, refeições dos presos etc. 

O Estado brasileiro possui um conjunto de programas voltados ao combate à fome, 

com um perfil de política pública de segurança alimentar e nutricional, buscando a re

dução da pobreza e a erradicação da fome em seu território , tais como Bolsa Família, 

Primeiro Emprego, Programa N acionai de Alimentação Escolar, Programa N acionai de 

Agricultura Familiar etc. Isso, sem contar os programas executados pelos municípios, 
Estados e Distrito Federal dentro dos serviços da assistência social. 

No fundo, o Brasil caminha na construção e implementação do direito humano 

à alimentação adequada (OHM), devendo muito a ser feito nessa área sócio-jurídica, 

não se podendo desprezar seus preceitos fundamentais , muito bem apontados por Mi

randa6: Diversidade: a alimentação é tão mais saudável se composta de diversos tipos de 

alimentos (predominantemente de origem vegetal, animal em menor escala); oferecer, 
numa mesma refeição, diversidade em COl; sabor e consistência; incorporar os hábitos 

alimentares regionais, pois eles têm fina sintonia com os recursos que a natureza local 

oferece e dialogam com a biologia dos corpos que vivem sob essas mesmas condições am

bientais; Aproveitamento integral: aproveitar ao máximo as potencialidades nutritivas 

dos alimentos, em todas as suas formas, pois desde as sementes até as cascas e raízes têm 

valores nutritivos que são complementares; Praticidade: a alimentação deve ser adequa
da às condições tecnológicas das comunidades, bem como ao ritmo de vida das famílias ; 

Economia: os custos financeiros e ambientais devem ser minuciosamente refletidos, tan

to sob o ponto de vista do poder aquisitivo dos sujeitos, quanto sob o ponto de vista dos 
recursos ambientais utilizados na produção, distribuição e preparo de alimentos, de modo 

a evitar-se ao máximo o desperdício e propiciar a sustentabilidade, do domicílio à socie

dade; Sanidade: a alimentação deve respeitar as necessidades nutricionais das comunida

des e dos indivíduos, sendo completa em quantidade, qualidade, harmonia e adequação. 
Deve ser livre de contaminação química, física, biológica e radioativa. Por precaução, 
não deve ser proveniente de organismos geneticamente modificados; Acessibilidade: os ali

mentos utilizados, de melhor qualidade, devem estar disponíveis e serem de fácil obtenção, 
acessíveis às condições financeiras das populações mais pobres; Cultura: a alimentação deve 
ser adequada aos costumes locais. Na maiOlia das vezes, há uma relação harmônica com o 

ambiente, sua oferta de alimentos e a cultura dos povos que ali interagem. 

6 MIRANDA, Regina da Silva. Alimentação adequada e saudável: uma ques tão de direito humano. Fonte: 
http: //www.slowfoodbrasil.com. Acesso em: 14.10.11. 
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Embora o MPF já trabalhe com o tema do Direito Humano à Alimentação Adequa
da de forma global por meio do Grupo de Trabalh07, com o objetivo de debater e propor 
metas e procedimentos para atuação coordenada dos Procuradores dos Direitos do Cida
dão em todo o país, no tocante a algumas das muitas dimensões deste abrangente tema, 

os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios ainda possuem 

atuação incipiente nesse setor. 

4. Direito à Alimentação Adequada na Amazônia e 
Sustentabilidade Sócio ... ambiental 

o Ministério Público brasileiro na nova ordem constitucional, inaugurada com a 
Constituição Federal de 1988, é um ator importantíssimo na melhoria do país como "ins
tituição permanente" e "essencial à função jurisdicional do Estado", já que, ao mesmo 
incumbe, de acordo com o art. 127, "caput", desta Carta, "a defesa da ordem jurídica, do 
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis". Sua mão forte 
pela função institucional prevista de promover, privativamente, a ação penal pública (art. 
129, I), não se esgota nisso, já que possui uma das mais relevantes de zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados 
na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129, lI). Isso, 
deu-lhe um grande papel de estratégico de fomento e exigibilidade de direitos na nova 
sociedade democrática, nunca antes vista. 

Na área de segurança alimentar e nutricional inúmeros dispositivos fortalecem sua atua
ção em diversificados setores, desde a alimentação das crianças, presos, idosos, portadores de 
necessidades especiais e patologias, estudantes etc., previstos na C~nstituição Federal e legis
lações extravagantes. Porém, o direito consumerista e da sanitário não conseguiram superar os 
problemas globais que afetam as populações que passam fome no mundo, devendo os mesmos 
ser tratados de uma forma geral, assim como são essas mazelas. 

O Estado tem um papel de protagonista para solução deve problema, devendo ser 
obrigado. A realização dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais é prevista pelo Pacto 
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de forma progressi
va, o que vem levando estudiosos do tema a evidenciar, diante de Estados omissos, que a 
realização progressiva deve se dá à medida da disponibilidade orçamentária e com o má
ximo de urgência possível, tendo prioridade os direitos econômicos, sociais e culturaiss. 

Na Amazônia, a segurança alimentar e nutricional da população devem ser vista 
sob o ponto de vista de duas óticas; dos contingentes populacionais pobres existentes nas 

7 Instituído pela Portaria PFDC N° 001/04, de 09 de Setembro de 2004. 
8 EIDE, Asbjorn. "Human rights requeriments to social and economic development". In: Food policy, pp. 23 a 

39, Grã-Bretanha: Elsevier Science, volume 21, nO 1, 1996, p. 34. Neste mesmo sentido: YACOOB, Moham
med Zakeria. "Right to food has absolute priority" . In: Combat Law: the human rights magazine, p.33, vaI. 1, 
issue 3, agosto/se tembro de 20e2, p. 33; o Comentário Geral n.O 3 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais da ONU. 
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grandes cidades ou em locais favelizados que sobraram de grandes projetos e das popula

ções tradicionais9
• Enquanto que, os primeiros sobrevivem em meio urbano precário, os 

segundos vivem em meio ambiente natural, porém ameaçado pela degradação ambiental, 

a qual provoca, por exemplo, o desaparecimento da pesca ou das espécies vegetais das 
quais extraíam seu sustento ou pela criação de unidades de conservação de proteção integral, 
interditando às comunidades seus meios tradicionais de subsistência. Mais frequentes são os 

casos de que as comunidades tradicionais são ameaçadas de despejos forçados, em virtude de 
ações de reintegração de posse ou traslados forçados pela construção de barragens ou outros 

projetos de desenvolvimento. Mesmo fora desses casos, sofrem as comunidades, em especial 

as quilombolas, a insegurança derivada da falta de titulação da propriedade. 

Na Amazônia, a questão alimentar dessas populações merece uma atenção maior 
não sendo à toa a preocupação de ABRANTES (2002, p.15): "Nesse contexto de um 
mundo globalizado, o uso econômico sustentável da incalculável riqueza da biodiversi

dade da Amazônia se constitui num dos grandes desafios dessa imensa região, tanto no 

processo de aproveitamento da vocação regional com base na exploração sustentável dos 
recursos naturais por meio da tecnologia, como na agregação de valor aos produtos. A 

questão que afIora é a seguinte: como fazer valer a riqueza da biodiversidade não só para 
a indústria da biotecnologia, mas também para as populações tradicionais que a conser
vam, utilizam e cultivam?" 

Segundo UNHARES (2009), "qualquer modelo de desenvolvimento para a região 

Amazônica baseado no uso sustentável dos recursos naturais, é necessário levar em con
sideração as populações tradicionais e os seus respectivos sistemas de manejo, que em 
grande medida contribuíram para formação de ecossistemas diferenciados, e até mesmo 

em alguns casos, por processos de especiação e domesticação de espécies (frutíferas prin
cipalmente), que figuram como uma das alternativas econômicas mais promissoras para a 

região. A garantia do território dessas populações como já foi ponderado, é de fundamen
tal importância para a manutenção da biodiversidade"lo. 

Não significa apenas isso, mas de democratizar uma alimentação suficiente, saudá
vel e adequada nessa região, já que sabidamente, conforme SHELP (2010, P. 135) "o uso 
político dos alimentos é perigoso. Por isso, populações de países democráticos são menos 

propensos a passar fome" ll. Isso coloca a questão do funcionamento da democracia em 

9 São exemplos de populações tradicionais: açorianos, babaçueiros, caboclos/ribeirinhos, caiçaras, caipiras/si
tiantes, campeiros (pastoeiro), jangadeiros, pantaneiros, pescadores artesanais, praieiros, quilombolas, serta
nejos/vaqueiros e varjeiros (ribeirinhos não-amazõnicos). In: SANTILU, J uliana. Sociambientalismo e Novos 
Direitos, IEB/ISA, p. 131-133. Populações tradicionais são "grupos humanos diferenciados sob o ponto de 
vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou menos isolada, com base 
na cooperação social e relações próprias com a natureza. Tal noção refere-se tanto a povos indígenas quanto 
a segmentos da população nacional, que desenvolveram modos particulares de existência, adaptados a nichos 
ecológicos específicos" (DIEGUES; ARRUDA, 2001, p. 27). 

10 UNHARES, Jairo Fernando Pereira. Populações tradicionais da Amazônia. Revista Pós Ciências Sociais, v. 1, 
n. 11, São Luís/MA, 2009. Disponível em: http:Uwww.ppgcsoc.ufma.br.Acessoem:13 .1O.11. 

11 SCHELp, Diogo. Bom prato de história. In: Veja, 21.04.2010, p. 135. 
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xeque na região com tanta gente faminta, devendo essa discussão se~ enfrentada, junta
mente com a busca de soluções práticas pelo Ministério Público. 

As particularidades locais também não podem ser desprezadas, como bem assinalou 
JARA (2001, p. 27): "O potencial criativo latente dos agricultores familiares é obscure
cido como resultado da introdução de pacotes tecnológicos - insumos industriais caros, 
inadequados e exógenos - associados aos subsídios financeiros que asseguram a rentabi
lidade artificial. A adoção indiscriminada de tecnologias gera insustentabilidade, ao não 
considerar as especificidades e os requerimentos tecnológicos locais e territoriais"12. 

5. Como defender o direito à alimentação adequada 

O papel do Ministério Público na área alimentar e nutricional está respaldado na 
Constituição Federal de 1988 (art. 127) e leis extravagantes, à exemplo do art. 82, III 
do CPC, nas causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou 
qualidade da parte 13 • 

O Ministério Público deve fiscalizar e promover o desenvolvimento de ações públi
cas: que garantam o acesso permanente ao alimento adequado e as condições necessárias 
para que a alimentação se realize; que assegurem o acesso a informações e serviços quali
ficados, possibilitando aos indivíduos o exercício do auto-cuidado alimentar. 

O Ministério Público deve manter sua atuação junto aos órgãos gestores de pro
gramas relacionados ao direito à alimentação adequada no sentido de não só ampliar a 
cobertura dos mesmos, mas também de aperfeiçoar critérios de controle na perspectiva 
da eficiência e do regular emprego dos recursos públicos. Nesse sentido, o aprimoramento 
sobre a execução e o controle, visando prevenir desvios e distorções é fundamental. 

A interlocução permanente do Ministério Público com órgãos de fiscalização e en
tidades representativas da sociedade são muito importantíssimas, o que poderá ser feito 
por meio de visitas, reuniões técnicas, audiências públicas etc. 

No que se refere ao cardápio escolar, o acompanhamento do mesmo é fundamental, 
desde os testes de aceitabilidade, acompanhamento da licitação, existência de conselho 
de alimentação escolar, conselho municipal de segurança alimentar e nutricional, até a 
fiscalização do fornecimento da alimentação para os alunos. 

Para verificar a regularidade da execução do PETI, o membro do MP pode requisitar in
formações às municipalidades, especialmente sobre atendimento das metas do programa esta
belecidas para o município, oferecimento da jornada ampliada, inclusive sobre os locais onde 
esta é ministrada, controle de freqüência e funcionamento das comissões (controle social). 

Havendo necessidade de auditoria em programa, a nível estadual ou municipal, a 
mesma pode ser requisitada à Coordenação Geral de Auditoria dos Programas da área de 
Previdência e Assistência Social, da Secretaria Federal de Controle Interno -SFC. 

12 JARA, Carlos Julio. As dimensões intangíveis do desenvolvimento sustentável. Brasília, DF: IlCA, 2001, p. 27 . 
13 Por exemplo, Lei n.2 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); e Lei n.2 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social 

LOAS). 
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Podem ser expedidas tantas quantas forem necessárias as recomendações, celebra
dos Termos de Ajustamentos de Condutas e, não havendo atendimento, ser promovida 
ação civil pública. 

Providências estratégicas a serem utilizadas pelos membros do Ministério Público, 
sugeridas pelo Grupo de Trabalho de Direito Humano à Alimentação Adequada, do Mi
nistério Público Federap4: a) Solicitar ou recomendar que a área técnica responsável da 
Secretaria Municipal ou Estadual de Saúde realize a avaliação social e nutricional do 
ofendido ou do grupo de ofendidos no prazo fixado, com especial atenção a gestantes, 
nu trizes, idosos e crianças de O a 6 meses; b) solicitar ou recomendar que a autoridade 
competente faça a inclusão do ofendido ou grupo no sistema de vigilância alimentar e 
nutricional sustentável e no CADÚNICO ou outro cadastro que venha a substituí-lo, e, 
se atendidos os critérios, o inclua em programas municipais e/ou estaduais de segurança 
alimentar e nutricional; c) solicitar ou recomendar que seja garantida a prestação de ser
viços de atenção básica de saúde a todas as famílias da comunidade afetada, com especial 
atenção a identificação precoce de gestações; a prestação de serviços de acompanha
mento pré- natal, com no mínimo seis atendimentos; operacionalização do SISVAN15; 
promoção de acompanhamento e reabilitação nutricional especial em crianças e gestan
tes desnutridas; d) solicitar ou recomendar seja elaborado relatório com informações so
bre a inclusão dos ofendidos em programas municipais, estaduais ou federais de segurança 
alimentar e nutricionais sustentáveis; e) no caso de não atendidas as recomendações 
cumpre avaliar as omissões!1acunas dos programas em execução com o fim de adoção das 
medidas extrajudiciais e judiciais para adequação dos programas às normas nacionais e 
internacionais sobre o direito humano à alimentação; f) possíveis medidas a serem ado 
tadas: 1) Identificação de áreas geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais sob 
risco de agravos nutricionais; 2) acompanhamento e a avaliação do estado nutricional de 
famílias beneficiárias de programas sociais e de famílias residentes em áreas geográficas ou 
integrantes de segmentos sociais e grupos populacionais sob risco de agravos nutricionais, 
com a efetiva incorporação do quesito cor/raça nos questionários, permitindo a desagre
gação de dados; 3) exigir que o município proceda ao cadastramento no CADÚNICO 
de população elegível pelas normas do cadastro; 4) exigir a identificação precoce de ges-

14 Manual de Atuação, elaborado pelo Grupo de Trabalho de Direito Humano à A limentação Adequada 
(DHAA). Fom e: http://www.prsp.mpf gov.br.Acesso em:1 2.09.11. 

15 Com o objetivo de buscar um permanente diagnóstico da situação alimentar e nutricional no Brasil, foi cria
do , por meio da Portaria n.Q 2.246, de 18 de outubro de 2004, do Ministro da Saúde, o Sistema de Vigilância 
N utricional (SISVAN), que compete: Art. 1 Q . Instituir e divulgar orientações básicas para a implementação 
das ações do SISV AN, no âmbi to do Sistema Único de Saúde - SUS, em todo o território nacional, com os 
seguintes objetivos: I - fornecer informação contínua e atualizada sobre a situação alimentar e nutricional dos 
municípios e dos estados; II - identificar áreas geográficas, segmentos sociais e grupos populacionais sob risco 
dos agravos nutricionais; III - promover o diagnóstico precoce dos agravos nutricionais, seja de baixo peso ou 
sobre peso e/ou obesidade, possibilitando ações preventivas às conseqüências desses agravos; IV - possibilitar o 
acompanhamento e a avaliação do estado nutricional de famíli as beneficiárias de programas sociais; e V - ofe
recer subsíd ios à fonnulação e à avaliação de políticas públicas direcionadas a melhori a da situação alimem ar 
e nutricional da população brasileira . 
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tações e o provimento de atendimento pré-natal adequado, com no mínimo 6 atendi
mentos para todas as gestantes; S) exigir o aumento de bolsas ou vagas nos programas de 
segurança alimentar ou correlatos; 6) fiscalização da execução das rubricas orçamentárias 
na área de segurança alimentar; 7) em caso de insucesso nas medidas judiciais há a possi
bilidade de recurso perante órgãos internacionais de direitos humanos. 

Mesmo tratando-se de programas federais, os Ministérios Públicos dos Estados po
dem e devem atuar positivamente contra esses problemas, até porque envolvem crianças 
e grupos vulneráveis socialmente, também por estarem mais presentes nos rincões do 
Brasil, não podendo fecharem os olhos para essas mazelas, inclusive, porque, em casos 
isolados, individualizados, resta inexistente interesse da União. Nesse sentido, no Bolsa
-Família devem ser observadas falhas e fraudes no cadastramento que deixam de fora do 
Programa famílias que atendem aos requisitos e incluem outras que neles não se enqua
dram; a utilização com fins el.eitoreiros; a insuficiência do número de benefícios ofereci
dos; inexistência de controle ou acompanhamento da mudança de perfil das famílias, de 
sorte a permitir alteração em face do Programa, seja para incluir ou excluir ou modificar o 
valor da renda mensal; verificar se o acesso ao programa ainda não é efetivamente enten
dido como um direito, possibilitando que o mesmo venha a ser visto como um "favor" por 
parte de gestores públicos. No PNAE, deve ser observada a centralização e a manipula
ção nos processos de compra de alimentos que resultam em perda de qualidade (adquire
-se produtos compostos, de baixo teor nutricional, no lugar de produtos naturais no ciclo 
produtivo local) e no superfaturamento dos preços; as condições ruins de armazenamen
to e manejo, que comprometem a qualidade da alimentação fornecida; a deficiência do 
controle social a cargo da comunidade escolar que dificulta o acompanhamento con
comitante; a suspensão do fornecimento da alimentação escolar por inadimplência do 
município em relação á prestação de contas; atualização da composição do Conselho de 

Alimentação Escolar, etc. No PETI, a insuficiência do número de benefícios; os 
hábitos culturais e as carências das famílias que dificultam a eficiência do Programa -
retirada das crianças do trabalho e sua manutenção na escola; a fiscalização do emprego da 
mão-de-obra infanto-juvenil no âmbito da produção familiar e informal e em residências 
(emprego doméstico), algo bastante frequente; deficiência no controle da frequência das 
crianças na escola e na jornada; se há para as crianças incluídas escola e jornada ampliada; 
se há capacitação dos monitores; se os locais onde deve funcionar a jornada ampliada não 
existem ou estão em condições precárias; se não há Conselho Municipal de Assistência Social 
funcionando; se há Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil funcionando. 

Até mesmo a exigibilidade de regularização fundiária deve ser pleiteada para as 
famílias que precisam trabalhar na terra para subsistência. 

6. Conclusão 

o Ministério Público deve assumir uma função positiva e estratégica no acesso e 
qualidade dos alimentos pelas pessoas, especialmente carentes, devendo acompanhar a 
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execução das políticas públicas nas áreas de segurança alimentar e nutricional. A essen
cialidade dessa atuação vem da própria Constituição Federal, espelhada no mandamento 
constitucional previsto no art. 127, da sua imprescindibilidade ao funcionamento da jus
tiça, defesa do regime democrático e dos interesses sociais e indisponíveis, para cumpri
mento do fundamento da República Federativa de dignidade da pessoa humana (art. 1 Q. 

IlI) e dos seus objetivos de (art. 3Q
): construir uma sociedade livre, justa e solidária (I); 

garantir o desenvolvimento nacional (II); erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir 
as desigualdades sociais e regionais (IlI); promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (IV). 

Um povo passando fome e com problemas sérios na alimentação está alijado do 
processo democrático em s1, sendo inconcebível que diante das riquezas produzidas pelo 
Brasil e a pujança natural da floresta Amazônica essa situação fique na omissão do Mi
nistério Público. 

A União, os Estados, Distrito Federal e Territórios e Municípios têm o dever de 
formular e implementar políticas públicas eficazes e efetivas que prevejam, em tempo 
determinado, a consecução do estado de segurança alimentar e nutricional de sua popu
lação, devendo ser exigidas pelo Ministério público 16• 

Para finalizar, a reflexão de GUEDES: "A sociedade deve se conscientizar da pro
blemática mundial ligada à fome, atuando efetivamente na questão, reunindo forças com 
os poderes públicos para o enfrentamento da desnutrição. É necessário que o governo 
envide esforços na efetividade deste direito fundamental, como forma de propiciar uma 
existência digna e justa de todos os seres humanos. Num mundo onde a injustiça se faz 
presente a todo o instante, o cidadão não deve deixar de lado o sentimento de solidarie 
dade para com o próximo, encarando o problema de frente, na tentativa de garantir, no 
mínimo, a todos, o direito fundamental a alimentação adequada. Um dos maiores moti
vos referente à crise mundial de alimentos está na discrepância social. A concentração 
de renda garante a existência desse abismo social. Sua natureza é política e econômica, 
ou seja, não provém de calamidades ou de um regime de escassez, mas, sim, da falta de 
recursos da população mais pobre para comprar alimentos" . Em outras palavras, o míni
mo deve ser garantido ao ser humano, já que está vocacionado ao máximo num Estado 

Democrático de Direito. 
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"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função juris
dicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, 
caput, da CF/88). 

Síntese Dogmática 

1. O Ministério Público, como instituição basilar na sociedade, deve defender o 

acesso à água de qualidade para a população e preservação dos recursos disponíveis na 

natureza, inclusive pela promoção e melhoria do saneamento básico no Brasil, para uma 

defesa efetiva do direito à saúde e à vida das pessoas. 

Fundamentação 

1. Introdução 

Apesar de, o Brasil ostentar uma grande reserva de água doce e ser apontado do Re
latório de Desenvolvimento Humano de 2006, do PNUD, como um dos países que têm 

mais água do que podem consu~nir, nem por isso conseguiu superar o desabastecimento 

nas regiões secas e entre a população de baixa renda, exigindo esse problema atenção 

especial. E não só, porque caminha lado a lado com a falta de saneamento básico. 
O próprio Doutor em Saúde Pública Leandro Luiz Giatti (2007, p. 134) assevera que: 

"Embora a Amazônia ostente grandioso patrimônio ambiental e abundância de recursos hí

dricos, é na região norte do Brasil, contida neste notável bioma, que se verificam os piores 

índices de acesso a serviços de saneamento e respectivos indicadores de saúde pública". 
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A luta contra a pobreza passa também pelo acesso à água de qualidade e sanea

mento básico, especialmente na Amazônia, onde a grande quantidade desses recursos 

naturais choca-se com a falta do último. 

A proteção da saúde e vida das pessoas deve ser levada a cabo pelo Ministério 

Público em todos os setores, inclusive no acesso à água de qualidade e por melhorias no 

serviço de saneamento básico. 

A água é recurso ambiental, nos termos do inciso V, do art. 3º da Lei nº 6.938/81, 

portanto, merecendo proteção legal, sendo substância formada por duas moléculas de 

hidrogênio e uma de oxigênio e, o mais importante, é essencial às funções vitais, pois 

sem ela não existe respiração, reprodução, fotossíntese, quimiossíntese, habitats e nichos 

ecológicos para a maioria da espécies existentes. 

A ausência ou contaminação da água implica na degradação da própria vida. 

A água, na sua forma líquida (mares, rios, lagos e igarapés) existe em 97 % na biosfe

ra na forma salgada e em 0,72 % na doce. Portanto, a água doce merece especial atenção, 

para sua preservação, devido esse recurso ser reduzido, esgotável. 

2. Objeto 

Pretende-se discutir a importância da atuação do Ministério Público no acesso à 

água para a população e preservação desse recurso natural, inclusive de disponibilização 

e melhoria do saneamento básico. 

3. A Defesa da Água e do Saneamento Básico pelo Ministério 
Público: Uma Atuação Indeclinável 

o Ministério Público, conforme previsão constitucional (art. 127, caput), tem mis

são importantíssima na melhoria da sociedade brasileira, devendo priorizar a defesa do 

acesso à água de qualidade para as pessoas, preservação desse recurso natural e acesso e 

melhoria do saneamento básico. 

Veja-se que, de acordo com o PNUD de 2006, apesar de aproximadamente 90 % da 

população ter acesso à água potável no Brasil, proporção semelhante à de países com alto 

IDH (índice de Desenvolvimento Humano), como Coréia do Sul (92%) e Cuba (91%), 

na coleta de esgoto, o Brasil possui uma taxa de atendimento de 75%, inferior à do Para

guai (80%) e à do México (79%). 

O Brasil precisa avançar para atingir as metas fixadas nos "Objetivos de Desenvol

vimento do Milênio" (série de metas socioeconômicas que os países-membros da ONU 

se comprometeram a alcançar até 2015. 
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Água Saneamento 
País 1990 2004 Avanço País 1990 2004 Avanço 

Estados Unidos 100 100 0% Estados Unidos '100 100 0% 
Argentina 94 96 2% Cuba 98 98 0% 
Chile 90 95 6% Argentina 81 91 12% 
Coréia do Sul - 92 - Chile 84 91 8% 
Cuba - 91 - México 58 79 27% 

México 82 97 14% Paraguai 58 80 38% 
Brasil 83 90 8% Brasil 71 75 6% 

Paraguai 62 86 39% Haiti 24 30 25% 
Eritréia 43 60 40% Eritréia 7 9 29%. 
Haiti 47 54 15% Coréia do Sul - - -

Apesar de estar perto de cumprir a meta de acesso à água, o indicador atual deixa 
o Brasil em 74º no ranking mundial de cobertura -lista composta por 159 países e ter
ritórios e que não inclui 14 nações com alto IDH, como Bélgica e Itália. No ranking de 

saneamento, a taxa brasileira de atendimento é a 67ª maior entre as registradas por 149 
países, grupo que deixa de fora 24 nações de IDH elevado, entre eles Noruega e França. 

Acesso ~ á"gua potáve . e a saneamento iUfelJuado em 2nD' 

40 

20 

EUA CUba Chile , Ojibuti Paraguai Br~sil Haiti 

L" __ ~Agwõl ' __ = ..,Saflteamerito 

Parte significativa do déficit brasileiro em saneamento se refere à falta de atendi
mento à população de baixa renda, segundo o RDH 2006. Esse estudo fala que é possível 
perceber uma relação entre nível de pobreza e acesso a água e saneamento e usa a desi
gualdade no atendimento com coleta de esgoto no Brasil para ilustrar a afirmação: "À 
medida que a renda aumenta, a cobertura média melhora. Mesmo uma renda nacional 
média relativamente alta não é garantia de uma alta taxa de cobertura entre os pobres. 
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No Brasil, os 20% mais ricos da população desfrutam de níveis de acesso a água e sanea
mento geralmente comparáveis ao de países ricos. Enquanto isso, os 20% mais pobres têm 

uma cobertura tanto de água como de esgoto inferior à do Vietnã". 

Brasil nas metas da ONU 

95~ 

80~ 

85~ 

80~ 

75~ 

70~ 

65~ 

Água Saneamento 

[ 1990 . 2004 • Meta 2015 

Localmente, somente isso não explica o problema, conforme defendeu Leandro 

Luiz Giatti (2007, p. 134), p r meio do seu estudo de caso de São Gabriel da Cachoeira, 
localizado à noroeste do Estado do Amazonas, onde "verificou-se a complexidade de 
fatores relacionados ao provimento de água e à melhoria da saúde pública para núcleos 
urbanos da Amazônia. A ausência de políticas concisas, as peculiaridades ambientais, 
as dificuldades logísticas e financeiras somam-se a questões socioculturais, a aspectos 
migratórios e a processos de rbanização desordenada, associada a impactos ambientais. 

Para a melhoria da saúde pública nessas circunstâncias torna-se necessária uma aborda
gem interdisciplinar, que possibilite a gestão dos recursos hídricos, a implementação do 
saneamento básico e, não ob tante, a pro~noção de adesão dos habitantes". 

Mas é certo que "água limpa e saneamento estão entre os mais eficientes remé

dios preventivos para reduzir a mortalidade infantil", conforme defendido pelo RDH do 
PNUD, de 2006. 

O PNAD-2007 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) revelou que o Brasil, 
com oito anos de antecedência, atingiu já em 2007 a Meta do Milênio (http://www.pnud.org. 
br/odm) para a água, porém não para o saneamento básico, o que compromete aquela, tendo 
a região Norte a menor parcela de domicílios ligados à rede de esgoto (9,8%). 

Veja-se que, segundo E aristo Miranda, Doutor em Ecologia, pela Universidade de 
Montpellier, na França, o maior problema ambiental do Brasil hoje é "a falta de coleta e 
tratamento de esgoto. Segundo dados do IBGE, quase 100 milhões de brasileiros vivem 
sem coleta de esgoto, que contamina os solos, corre a céu aberto e é fonte de graves 
doenças, responsáveis por 30% de nossa mortalidade. Do esgoto coletado, o Brasil trata 
apenas 10%. O resto vai direto para os rios". 
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Devemos atentar também que, como direito fundamental, a proteção ambiental 
foi reconhecida pela Declaração do Meio Ambiente, adotada pela Conferência das Na
ções Unidas, em Estocolmo, em junho de 1972, valendo destacar-lhe alguns princípios, 
relacionados às presentes e futuras gerações: "Princípio 2 - Os recursos naturais da Terra 
inclusos o ar, a água, a terra, a flora e a fauna e especialmente as amostras representativas 
dos ecossistemas naturais devem ser preservados em beneficio das gerações presentes e futu
ras, mediante uma cuidadosa planificação ou regulamentação segundo seja mais conveniente. 
Princípio 3 - Deve ser mantida e, sempre que possível, restaurada ou melhorada a capacidade 
da terra para produzir recursos vitais renováveis. ( ... ) Princípio 5 - Os recursos renováveis da 
terra devem ser empregados de maneira a se evitar o perigo de seu esgotamento e a se asse
gurar a toda humanidade a participação nos benefícios de tal emprego". Portanto, a defesa ao 
acesso à água de qualidade e ao saneamento básico merece ser empreendido pelo Ministério 
Público em favor da saúde e vida das presentes e futuras gerações. 

Em que pese a grande oferta de água na Amazônia, "os indicadores de saneamento 
da região Norte, nesta região hidrográfica, configuram-se como os piores do país, em 
que 55,7 % dos domicílios não são abastecidos de água por rede geral; do volume total 
de água em sistemas públicos, 32,4 % não recebe tratamento e 92,9 % dos municípios 
não possuem rede de esgotamento sanitário (IBGE, 2002)", segundo Leandro Luiz Giatti 
(2007, p. 136) . Também, segundo o mesmo autor (2007, p. 136): "Coincidentemente, é 
na região Norte do País que constata-se as maiores proporções para gastos com interna
ções por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado. Nesta região, no 
ano de 2000, o montante despendido com a referida categoria de moléstias representou 
6,84 % dos gastos hospitalares locais com doenças, ao passo que a média deste ônus no 
mesmo período em todo o Brasil foi 2,28 % e na região Sudeste 1,03 % (Brasil, 2004)". 

Assim, o Ministério Público deve assumir a defesa dessa importante causa, garantin
do o direito de acesso à água, sua preservação e de promoção e melhoria do saneamento 
básico, com os instrumentos jurídicos disponíveis, não se intimidando diante dos argu
mentos do Poder Público de limitação orçamentária, de existência de norma dependente 
de regulamentação, entre outros. Aqui, vale destacar que a Lei nº. 10.257, de 10.07.2001 
e a Lei n º. 11.445, de 01.01.2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento Bá
sico) foram importantíssimas para uma estratégia de atuação, amparada pela legislação. 

EROS ROBERTO GRAU (2003, p. 313) ensina bem que é preciso muito mais 
para realizar-se a Justiça do que a análise fria da Lei: ''Aplicar o direito é torná-lo efeti
vo. Dizer que um direito é imediatamente aplicável é afirmar que o preceito no qual é 
inscrito é auto-suficiente, que tal preceito não reclama - porque dele independe - qual
quer ato legislativo ou administrativo que anteceda a decisão na qual se consume a sua 
efetividade ( ... ). Preceito imediatamente aplicável vincula, em última instância, o Poder 
Judiciário. Negada pela Administração Pública, pelo Poder Legislativo ou pelos particu
lares a sua aplicação, cumpre ao Judiciário decidir pela imposição de sua pronta efetiva
ção". Segundo o jurista (p. 191), "a aplicação do direito supõe a tomada de uma decisão 
pela sua efetividade. Ao Judiciário cabe não apenas reproduzir o direito, mas também 
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produzi-lo, retido pelos princípios e jurídicos. Não se pretende atribuir ao Judiciário a 
função legislativa, mas, com base no princípio da supremacia da Constituição, assegurar 
a pronta exeqüibilidade de direito ou garantia constitucional imediatamente aplicável". 
Quanto à afirmação de que tal postura viola o princípio da "Separação de Poderes", Eros 
Grau responde que "cumpre tão somente lembrar que além de o Legislativo não deter 
o monopólio do exercício da função normativa, mas sim, apenas, da função legislativa, 
já de há muito se tem por superada a concepção de que a razão humana seria capaz de 
formular preceitos normativo unívocos, nos quais antevistas, em sua integridade, todas 
as situações da realidade que devem regular". "O Poder Judiciário, então, estará, de uma 
banda, vinculado pelo dever de conferir efetividade imediata ao preceito. De outra, es
tará autorizado a inovar o ordenamento jurídico suprindo, em cada decisão que tomar, 
eventuais lacunas que, não estivesse o preceito dotado de aplicabilidade imediata, atuaria 
como obstáculo a sua exeqüibilidade", conforme disse MARIOS AUGUSTO MALlSKA 
citando EROS ROBERTO GRAU (2001, p. 107-108). 

Ainda, FLÁVIA PIOVESAN (1997, p. 64) assevera que a norma do art. 5º § 1 º da 
Constituição Federal impõe "aos Poderes Públicos conferir eficácia máxima e imediata 
a todo e qualquer preceito definidor de direito e garantia fundamental. Este princípio 
intenta assegurar a força dirigente e vinculante dos direitos e garantias de cunho funda
mental, ou seja, objetiva tornar direitos prerrogativas diretamente aplicáveis pelos Pode
res Legislativo, Executivo e J diciário". 

Isso, sem contar que na "aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 
dirige e as exigências do bem comum" (art. 5º, do Dec.-Lei n.º 4.657, de 04.09.42, Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro). 

Assim, deve-se dar importância a esse problema, eis a razão do Ministro Sálvio de 
Figueiredo Teixeira (2000, p. 15) ter dito que "a degradação ambiental coloca em risco 
direto a vida e a saúde das pessoas, individual e coletivamente consideradas, bem como a 
própria perpetuação da espécie humana". 

4. Conclusão 

Em síntese, a Constituição Federal de 1988 conferiu ao Ministério Público atribui
ções que o tornaram instrumento essencial do Estado Democrático de Direito. Seu perfil 
constitucional permite chamá-lo de guardião da sociedade e de seus interesses constitu
cionalmente assegurados, de f rma que a amplitude do campo de atuação do Parquet e a 
sua independência são fatores diretamente proporcionais à consecução do bem-comum, 
objetivo final do Estado. Assim, a definição das atribuições do Ministério Público de 
forma a garantir o cumprimento de seu papel institucional e sua instrumentalização deve 
ser privilegiado por ele mesmo de forma ampla, inclusive no direito de acesso à água pelas 
pessoas, preservação desse recurso natural e promoção e melhoria do saneamento básico. 
Em seu art. 127, caput, a Constituição Federal de 1988 classifica o Ministério Público 
como instituição permanente , essencial à função jurisdicional de Estado e elege como 
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suas incumbências a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 
sociais e individuais indisponíveis . Suas funções institucionais estão enumeradas no art. 
129, cujo exame revela a dimensão que o legislador constituinte pretendeu conferir ao 
Ministério Público, pois, além de sua atuação no inquérito policial e no processo penal, 
o Parquet atuará como guardião dos direitos constitucionalmente assegurados, inclusive 
quando atacados pelos próprios poderes públicos (inciso II); do patrimônio público e 
social (1lI); da constitucionalidade dos atos normativos (IV); dos direitos e interesses das 
populações indígenas (V); dos interesses difusos e coletivos (1lI); entre outras atribui
ções. Ressalte-se que O rol do art. 129 é meramente exemplificativo, nos termos do inciso 
IX (exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade). 
Portanto, o legislador constituinte originário não considerou a melhor solução restringir a 
função do Ministério Público àquelas hipóteses expressamente previstas na Constituição 
Federal. Ponderou que, em face da relevância de sua atuação, deveria deixar clara, antes 
que algumas vozes sustentassem o contrário, a possibilidade de extensão da atividade do 
Parquet a outros casos que escapassem à sua previsão naquele momento. O legislador, por
tanto, permite o exercício de outras funções, desde que compatíveis com sua finalidade e, 
como não poderia deixar de sê-lo, de todas as políticas públicas relacionadas ao acesso à 
água, sua preservação e direito ao saneamento básico. 

Isso, sem contar a norma cogente da Constituição Federal, prevista no art. 225 da 
CF/88, a qual leciona: "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 futuras 
gerações". Inclusive, é a própria norma constitucional que legitima o Ministério 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" (art. 129, 1lI, 
CF/88). Também, estando o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, 
in verbis: ''A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas so
ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao aces
so universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 
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A Legitimidade do Ministério Público para a 

Defesa de Direitos Individuais Homogêneos 

Patrícia Paula dos Santos* 

Direitos Transindividuais 

Numa concepção tradicional, ao direito civil é delegada a função de regular as rela
ções individuais, por esta razão o Código Civil e o Código de Processo Civil dispõem sobre 
conflitos de interesses e os problemas da vida diária, disciplinando os direitos referentes 
ao indivíduo e a sua família, patrimônio, propriedade, e responsabilidade. Neste diapasão, 
tais normas não eram viáveis para tutelar os direitos metaindividuais, ou seja, os conflitos 
de massa que foram surgindo com desenvolvimento da sociedade. 

Essas mudanças de visões fizeram com que fossem percebidos os defeitos ou difi
culdades, melhor dizendo, limites de aplicação de determinados dogmas processuais às 
situações de direitos com titulares indeterminados e de litigiosidade massificada. 

O direito processual civil frente aos conflitos de massa, surgido de uma sociedade 
alterada em sua estrutura fundamental, foi forçado a uma mudança na sua tradicional 
ótica individualista, porque tais direitos não diziam respeito a um único indivíduo, nem 
poderia ser fracionado, para que a pessoa pudesse tutelar sua parte, uma vez que er~m 
direitos de todos. 

Era necessário um instrumento para a proteção dos direitos coletivos lato sensu, 
pois a tutela dos direitos individuais não possibilitava a defesa necessária dos direitos 
metaindividuais. 

Neste contexto, surgem dois projetos de lei para a defesa dos direitos transindivi
duais em juízo, o primeiro elaborado por Ada Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dina
marco, Kazuo Watanabe e Waldemar Mariz de Oliveira Júnior. E o segundo feito pelos 
Promotores de Justiça Antônio Augusto Mello de Camargo Feraz, Edis Milaré e Nelson 
Nery Júnior que apresentado ao Presidente da República e aprovado posteriormente pelo 
Congresso Nacional tomou-se a Lei de Ação Civil Pública, Lei 7.347/85, que ao contrá
rio do Código de Processo Civil só fez menção a direitos metaindividuais. 

Resta evidente que a ação civil pública visa defender qualquer direito difuso e co
letivo, não excluindo nenhum desses do rol de proteção. Assim, tratando-se de dano a 

Pós Graduada em Tutela dos Interesses Difusos, Coletivos e Individual Homogêneo, pela UNAMA Universi
dade da Amazônia, realizado no período de 08/04/2005 a 11/05/2007. Promotora de Justiça do Estado do Acre. 
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esses direitos é cabível a ação objetivando tutelá-los. No que tange aos direitos indivi
duais homogêneos, apesar de não haver previsão expressa por meio da Lei 7.347/85, com 
o advento do Código de Defesa do Consumidor sua proteção restou observada, por força 
do artigo 81, parágrafo único, inciso III, uma vez que ambos diplomas legais formam o que 
a doutrina denomina de microssistema de tutela aos direitos metaindividuais. 

Assim, a Lei n. 7.347 de 24 de julho de 1985, conhecida como Lei de Ação Civil 
Pública, conferiu legitimidade ao Ministério Público para a propositora de ações civis 
públicas em defesa dos interesses difusos e coletivos, como aqueles relacionados à defesa 
do meio ambiente, patrim' nio histórico e paisagístico, consumidor, deficiente, direitos 
constitucionais do cidadão etc. O diploma legal inaugurou uma nova fase do direito bra
sileiro e deu novo horizonte para a atuação da Instituição na área cível. Criou-se um ca
~al para tratamento judicial das grandes questões dos direitos transindividuais, dos novos 
conflitos sociais coletivos. Conferindo, ainda, o poder ao Parquet de instaurar e presidir 
inquéritos civis sempre que houvesse a informação sob a ocorrência de dano a interesses 
aos direitos por ela tutelados. 

Nesta nova face o Promotor de Justiça passa a ser órgão agente que propõe ações, 
requer diligências, produz provas, tais tarefas conferidas ao Órgão vieram posteriormente 
a ser ratificada pelo artigo 129 da Constituição Federal de 1988, como acima exposto. 

Desta forma, temos na atualidade meios para tutelar os direitos metaindividuais, ou 
seja, a Lei de ação civil pública e o Código de Defesa do Consumidor. 

Conceito de Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos 

Após este breve histórico se faz necessário o conceito dos diversos tipos de direitos, 
para saber se o Ministério Público tem legitimidade para tutelar os direitos individuais 
homogêneos. 

A doutrina ao tratar dos direitos metaindividuais refere-se a eles como direito ou 

como interesse utilizando as expressões como sinônimas, para outros o correto seria direi
to. Assim, qual a diferenciação? 

, É bom lembrar que grande parte do nosso Direito, como qualquer Ordenamento Ju
rídico, recebe influência de outros países. Com efeito, nos direitos metaindividuais houve 
a influência da doutrina itaJ.iana, onde direitos e interesses constituem em dois conceitos 
distintos: um refere-se aos direitos subjetivos os outros aos chamados interesses legítimos. 
Os primeiros são julgados pela justiça civil, pois são relações entre particulares; os outros, 
perante órgãos da justiça administrativa, por tratar de relações entre particular e adminis
tração pública ou de interesse público relevante. Essas distinções não são utilizadas pelo 
direito pátrio, porque a jurisdição brasileira é una, logo, tratando-se de direito privado 
ou público o órgão julgador será o mesmo. As expressões direitos e interesses metaindivi
duais são sinônimas, embora haja doutrinador que entenda diferente. 

Com o desenvolvimento da sociedade, em especial o consumo em massa, passou 
a haver necessidade de se tutelar os direitos ditos como coletivos em sentido amplo. O 
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Código de Defesa do Consumidor trouxe em seu artigo 81 o conceito legal do que vem a 
ser direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

Direitos difusos, segundo o artigo 81 , I do Código de Defesa do Consumidor, são 
aqueles transindividuais, de natureza indivisível, sendo titulares pessoas indeterminadas 
ligadas por uma circunstância fática. 

Seria transindividual porque ultrapassam direitos e obrigações individuais. Indivisí
vel porque a todos pertence, não havendo como cindi-Io, a titularidade indeterminada, 
pois não há como saber quais são os indivíduos atingidos, são as circunstâncias fáticas que 
irão ligar os indivíduos que tiveram seus direitos violados. 

Assim, direitos difusos são indivisíveis, com titularidade indeterminada ligada por 
um fato, por exemplo, um derramamento de petróleo no mar. 

J á os direitos coletivos, stricto sensu, conforme o conceito legal do artigo 81, 11 do 
Código de Defesa do Consumidor, seriam aqueles transindividuais, de natureza indivi
sível de que seja titular grupos, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a 
parte contrária por uma relação jurídica base. 

Por outro lado, as pessoas titulares deste direito são ligadas por uma relação jurídica 
base, sendo possível a determinação dos sujeitos lesados. A indivisibilidade está ligada no 
sentido de que o grupo, a categoria e a classe só restarão satisfeitos se todos estiverem, 
e a lesão de um equivale à lesão de todos, por exemplo, uma cláusula abusiva em um 
contrato de adesão. 

Os direitos individuais homogêneos, cujo conceito legal está no artigo 81, III do 
Código de Defesa do Consumidor, são aqueles decorrentes de uma origem comum. Esses 
direitos pertencem a indivíduos como o próprio nome já diz. Porém, em determinados 
casos serão tratados processualmente como coletivos. 

Desta definição é que surge a dúvida se o Ministério Público poderia tutelar direitos 
individuais, pois são divisíveis e pertencem a pessoas determinadas. Desta forma, seus 
titulares poderiam, por meio de ações individuais, tutelar seus direitos. O -que difere dos 
direitos difusos e coletivos, uma vez que nesses não há como o indivíduo proteger seu 
direito, pela legitimidade ordinária, pois o objeto é indivisível. Desta forma, mesmo que 
buscasse resguardar seu direito, estaria defendendo direito alheio, o que é vedado pelo 
Código de Processo Civil, pois não há previsão legal neste sentido. 

Condições da Ação com Ênfase à Ação Civil Pública para a 
Tutela dos Direitos Difuso, Coletivo e Individual Homogêneo 

É cediço que de acordo com o Código de Processo Civil as condições da ação são 
três: legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica. 

A primeira é a legitimidade das partes ou legitimidade ad causam que é a afirmação da 
existência de uma relação jurídica, entre o au tor e o réu, demandante e demandado. As
sim, o autor terá que ter legitimidade para estar em juízo e pleitear o que almeja, para ser 
titular da relação jurídica que afirma existir. A pessoa lesada é quem defende seus direitos. 
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É a regra do Ordenamento Ju 'dico Brasileiro. Neste caso existirá a legitimidade ordinária, isto 
é, o titular do direito está em juízo em nome próprio, para tutelar direito próprio. 

Por outro lado, poderá a norma jurídica conceder legitimidade para alguém ir a juízo 
em nome próprio, para tutelar direito de outrem, ou seja, a pessoa que não é titular da 
relação deduzida em juízo, será a parte, o que se denomina legitimidade extraordinária. 

A legitimidade extraordinária para Barbosa Moreira! se subdivide em: a) legitimi
dade extraordinária autônoma ocorre quando o legitin1ado atua em total independência 
do legitimado ordinário. Esta espécie que se desdobra em: legitimidade extraordinária 
autônoma exclusiva, quando o legitimado extraordinário exclui o legitimado ordinário; 
e legitimação exuaordinária autônoma concorrente onde poderá esta em juízo o legiti
mado extraordinário e o ordinário; b) legitimação extraordinária subordinada neste o 
legitimado ordinário é imprescindível, mas o legitimado extraordinário pode atuar no 
processo, geralmente como assistente. 

Para Alexandre Freitas Câmara2 a legitimidade extraordinária pode ser exclusiva, 
concorrente ou subsidiária. Exclusiva quando apenas o legitimado extraordinário poder 
ir a juízo, e não o legitimado ordinário. Entretanto, para alguns doutrinadores está nor
ma seria inconstitucional, por ferir o direito ao acesso à justiça; e concorrente quando o 
legitimado ordinário e o extraordinário podem ir a juízo tutelar seus direitos; e por fim, 
a subsidiária na qual o legitimado extraordinário só pode ir a juízo quando o legitimado 
ordinário não for. 

A legitimidade extraordinária quando forma demandas entre partes que não têm de 
um ou de ambos os lados, vínculo com a relação material discutida é denominada pela 
doutrina de substituição processual, ou seja, na legitimação extraordinária exclusiva onde 
este atua sem a presença do legitimado ordinário, ocorre a verdadeira substituição, mas, 
cabe lembrar que poderá ocorrer a legitimidade extraordinária concorrente, quando o 
legitimado ordinário não comparece para integrar a relação processual. 

Para a compreensão da legitimidade ad causam, diante de interesses transindivi
du'ais, cumpre atentar para o aspecto objetivo, caracterizado pela violação de uma norma 
e pela indicação de quem a regra jurídica aponta como legitimado para providenciar a 
tutelado interesse lesado ou ameaçado de lesão. 

Para a legitimidade ativa existem dois, sistemas: ope legis e ope judieis. Nesse passo, 
diante de conflito de massa, surge o dever de tutela, que é diferente do sistema individua
lista do Código de Processo Civil. 

O sistema ope legis é indicativo da existência da atividade do legislador para a disci
plina da legitimidade ativa, u seja, é a legislação que dispõe qual o legitimado para tute
lar o direito. Em princípio esse é o sistema vigente no Brasil. A Lei de Ação Civil Pública 

MOREIRA, José Carlos Barbosa Moreira, ''Apontamento para um estudo sistemático da legislação ex
traordinário" in Direito Processual Civil (ensaios e pareceres). p. 60-61 

2 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de direito processual civil v. 1. 4° ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 
p. 115-122. ' 
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e o Código de Defesa do Consumidor expressamente dispõem a representação adequada 
dos conflitos coletivos em juízo. 

Contudo, a doutrina e a jurisprudência vêm adotando também o sistema ope judi
eis, o qual o juiz do caso concreto que verificará se há, naquele caso, representatividade 
adequada daquele que se apresentou como autor da tutela do interesse transindividual 
ali tutelado. 

A representatividade adequada assume o compromisso que deve existir entre aque
le que pretende realizar a defesa e o direito transindividual que será defendido. 

Neste contexto, cabe citar as lições de José Marcelo Vigliar, que aduz: 

"[ ... ] a legitimidade para a defesa de interesses transindividuais seria 
ordinária. Parece-me que o fato da existência de previsão legal, que destina 
aos legitimados a função de realizar a defesa dessa modalidade de interesses 
em juízos, não seria suficiente. Os legitimados, propriamente considerados, 
não são os titulares dos interesses que são tutelados. Muitos deles - e aqui 
destacaria o Ministério Público - são vocacionados à defesa de interesses 
da sociedade e não atuam para eles mesmo [lembramos que a legitimação é 
conferida à instituição e não aos membros, que são agentes políticos que a 
desempenham]. A idéia da denominada legitimação ordinária tem base jus
tamente na denominada pertinência subjetiva da demanda. A demanda cons
titui o meio para realizar a defesa de um interesse que integra o patrimônio 
daquele que se julga lesado, ou ameaçado de lesão. No caso dos interesses 
transindividuais a defesa não se dá para o que realiza em juízo. Antes, na 
função de substituto processuais, comparecem em juízo para a defesa de 
interesses de outros (muitas vezes indeterminados e indetermináveis, como 
vimos anteriormente)."J 

A este propósito, o autor é substituto processual, agindo sem necessidade de au
torização, em nome do direito subjetivo de outrem, sendo que os próprios titulares in
dividuais não podem fazer valer diretamente seus direitos subjetivos coletivos. Nenhum 
dos titulares do direito individual vinculado à pretensão coletiva seja difusa, coletiva ou 
individual homogênea, pode atuar como parte no processo coletivo em geral, que é exclusivo 
para os legitimados extraordinários previstos no artigo 5° da Lei de Ação Civil Pública e artigo 
82 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, os legitimados são o Ministério Público, a 
União, os Estados, o Distrito federal, as entidades e órgãos da administração pública, direita 
ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, poderiam ajuizar ação civil pública. 

A legitimidade é ativa, exclusiva, autônoma, concorrente e disjuntiva. Ativa, por
que o polo ativo atende as necessidades de economia processual e acesso à justiça, que 
movimenta as forças sociológicas e políticas do atual ordenamento jurídico; exclusiva, 

3 VIGLlAR, José Marcelo Menezes. Interesses Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos. Salvador. Jus
podivm, 2005. p. 62. 

I 525 I 



Patrícia Paula dos Santos 

pois somente os legitimados extraordinários podem impetrar as ações coletivas; autôno

ma, uma vez que os legitimados impetram ações independentemente da vontade dos ti

tulares do direito; concorrente, haja vista que qualquer um dos legitimados poderá ajuizar 

a ação e disjuntiva, pois cada legitimado exerce sua vontade independente dos demais 

co-legitimados. 
A segunda condição da ação, o interesse de agir é a utilidade de uma decisão ju

dicial para o demandante fazer valer o seu direito. É verificado com a presença de dois 

elementos: a) utilidade é preciso que o autor demonstre que aquele processo irá lhe trazer 

algum benefício; b) necessidade decorre da vedação da autotutela, ou seja, aquilo que 

o demandante almeja só é possível por meio da tutela jurisdicional. A ausência de um 

destes elementos faltará ao autor interesse de agir. 
Por fim, a terceira e última condição da ação, possibilidade jurídica do pedido, é 

saber se o pedido em tese é acolhido pelo Ordenamento Jurídico Brasileiro. É necessária 
a presença das condições da ação para que se possa chegar ao provimento de mérito. A 

ausência implicará na extinção do processo sem resolução do mérito. 

Os pressupostos proce suais e as condições da ação também deverão estar presentes 
nas ações coletivas. 

Deste contexto, conclui-se que nas ações coletivas o Ministério Público atuará com 
legitimidade extraordinária, uma vez que age em nome próprio defendendo direito de 
outrem. 

Interesse Transindividuais e a Disciplina da Coisa Julgada 

É cediço que na legitimidade ordinária o autor está em juízo tutelando direito pró
prio, participa do contraditório, da ampla defesa, produz provas. Mas no caso dos direitos 

transindividuais o legitimado postula direito alheio, sem necessidade de haver autoriza
ção dos tutelados. 

Neste sentido, a coisa julgada do direito individual que se faz entre as partes, os 

seja, cria-se uma norma para aquele caso concreto, torna a decisão imutável. Por outro 
lado, a coisa julgada dos direitos coletivos, lato sensu, é diferente, uma vez que as provas 
produzidas e o andamento do processo são atos realizados pelo representante adequado. 

De acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor a coisa julgada será 
feita de acordo com o direito coletivo lato sensu tutelado. Assim, terá diferença entre a 
coisa julgada difusa, coletiva e individual homogênea. 

No interesse difuso a coisa julgada será erga omnes, ou seja, atingirá a todos, mas se a 
ação for julgada improcedente por insuficiência de provas outra ação poderá ser proposta 
por qualquer co-legitimado, desde que se utilizem novas provas. Em caso de procedência 
do pedido, em que o juiz condene o réu ao pagamento de indenização, a coisa julgada 

beneficiará lesados individuais, ou seja, os direitos homogêneos. 

1526 I 



A Legitimidade do Ministério Público para a Defesa de Direitos Individuais Homogêneos 

Quando ao interesse coletivo a sentença será imutável e ultra partes , isto é, benefi

ciará o grupo, categoria ou classe de lesados, exceto se a improcedência for por falta de 

provas, caso em que poderá ser proposta ou tra ação com novas provas. 

Cabe mencionar que se o au tor ingressar em juízo com ação individual deverá re

querer a suspensão desta para se beneficiar da sentença coletiva, pois, caso a ação seja 

julgada improcedente, poderá prosseguir com sua ação, ainda, que não seja por insufi

ciência de provas. 

No caso dos interesses individuais homogêneos a sentença será imutável erga omnes 

somente se for procedente, beneficiando vítima e sucessores. Porém, se o autor individual 

tiver proposto sua ação, deverá requer a suspensão do processo, para se beneficiar, porque se 

assim não fizer, não será beneficiado com a coisa julgada. Havendo improcedência do pedido 

da ação coletiva, restará sempre ao autor a possibilidade de ingressar em juízo, haja vista que 

tais direitos são individuais, mas tratados como coletivos, conforme já exposto. 

Vejamos o ensinamento de Hugo Nigro Mazzilli: 

"[ ... ] ações civis públicas ou coletivas deve ser aferido segundo o resul

tado da ação (secundum eventus litis): 

a) Pedido julgado procedente - em matéria de interesses difusos ou 

individuais homogêneos, a imutabilidade do decisum proferido em ação ci

vil pública ou coletiva será erga omnes. Em caso de interesses individuais 

homogêneos, ainda que a lei também diga que haverá coisa julgada erga 

omnes, no fundo a imutabilidade se limitará ao grupo, classe ou categoria 

de lesados, ou seus sucessores. Se o próprio lesado tiver ação individual em 

andamento, só se beneficiará do resultado da ação coletiva se tiver reque

rido oportunamente a suspensão de seu processo individual. Se se tratar 

de interesses coletivos, os efeitos serão ultra partes, mas ficarão limitados ao 

grupo, categoria ou classe. 

b) Pedido julgado improcedente - nas ações civis públicas ou coleti

vas, a improcedência por falta de provas não gera imutabilidade do decisum, 

pois nova ação poderá ser proposta por qualquer legitimado ativo, desde 

que fundada em nova prova. Se houver, conforme o caso, eficácia erga om

nes ou ultra partes, a impedir o ajuizamento de outra ação civil pública ou 

coletiva com o mesmo objeto (segundo o sistema do CDC, a imutabilidade 

será ultra partes, quando a sentença deva ser estender a todo o grupo, classe 

ou categoria de lesados determináveis, reunidos de maneira indivisível pela 

mesma relação jurídica básica; será erga omnes nos demais casos. Entre

tanto, se o objeto da ação coletiva consistir na defesa de interesses coletivos, 
em sentido estrito, ou de interesses individuais homogêneos, a improcedência 
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jamais impede a propositura de ações individuais, salvo para os lesados que 
tenham comparecido à ação coletivas como assistente litisconsorciais."4 

A diferença da coisa julgada em ação coletiva se justifica, pois poderá ocorrer que 
o legitimado adequado não produza provas, sendo negligente. Em tais casos, o juiz não 
poderá se eximir de julgar a lide, julgando-a improcedente, caso em que prejudicará inú
meras pessoas. Por isso, deve ser diferente a coisa julgada coletiva para evitar maiores 
prejuízos para a coletividade. 

Legitimidade do Ministério Público para a Defesa dos Direitos 
Transindividuais. 

A ação civil pública é instrumento útil para resolver judicialmente questões que atin
gem inúmeros lesados, dando a elas tratamentos uniforme e viabilizando o acesso à justiça. 

O artigo 10 da Lei de Ação Civil Pública permite a tutela dos direitos difusos e co
letivos. Porém, nada menClona sobre o direito individual homogêneo. No entanto, por 
meio de uma integração com o Código de Defesa do Consumidor é possível afirmar que a 
proteção de todos os direitos transindividuais são realizados pelo microssistema. 

Nesse sentido, o Ministério Público se utiliza constantemente da ação civil pública 
para assegurar o respeito aos direitos transindividuais. 

O rol de direitos tutelados pelo Ministério Público, previstos no artigo 129 da Cons
tituição Federal, embora extenso, não é exaustivo. Por isso, este Órgão está legitimado 
a proteger diferentes direit s, desde uma acusação, no âmbito penal, pareceres na área 
cível e outros. Mas a principal função do promotor de justiça na atualidade é a proposi
tura de ação civil pública para tutelar direitos transindividuais, uma vez que do contrário 
corre-se o risco de vários conflitos não serem apreciados pelo Poder Judiciário. 

Nesse ponto é que surge a divergência entre os doutrinadores sobre a possibilidade 
do Ministério Público tutelar os direitos individuais homogêneos, pois tem titularidade 
determinada e discute direitos disponíveis. A Carta Magna de 1988 não colocou expres
samente o direito individual homogêneo como função institucional do Parquet, como fez 
com os direitos difusos e c letivos. 

Todavia, os autores que defendem não ter o Ministério Público legitimidade para 
tutelar direitos individuais homogêneos fundamentam, a afirmação, no artigo 127, parte 
final da Constituição Federal, que dispõe expressamente como uma das funções institu
cionais a tutela dos direito, individuais indisponíveis. 

Por outro lado, doutrinadores como Nelson Nery Júnior, Rosa Maria Andrade Nery, 
Ada Pellegrini Grinover, Hugo de Nigro Mazzilli entre outros atestam ter a Instituição 

4 . MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em jnízo: meio ambiente, consumidor, patrimô
nio cultural, patrimônio público e outros interesses. 18° ed. rev. ampl. e acuaI. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 
492/493 
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legitimidade para tutelar direitos individuais homogêneos. Para alguns, a razão estaria 
na possibilidade do direito ser protegido por meio de ação coletiva. Para outros, a justifi
cativa estaria no artigo 129, IX, da Constituição Federal que permite ao Parquet exercer 
outras atribuições desde que compatível com sua finalidade, devido à relevância social 
que apresentam esses direitos, a proteção estaria justificada. 

Ademais, possibilitaria que em casos de grande repercussão nacional, o judiciário 
demonstrasse capacidade de resolver eficazmente os conflitos sociais, garantindo jun
to à sociedade o fortalecimento e a confiança na justiça. Sem contar que decisões que 
poderiam ser diversas, seriam julgadas da mesma forma e, ao invés de várias, teríamos 
uma única, contribuindo para que fosse cumprido o disposto no artigo 5°, LXXVIII da 
Constituição Federal. 

Em suma, caberá ao Ministério Público a proteção dos direitos difusos e coletivos, 
pois estão previstos expressamente entre as atribuições deste. No que tange ao direito in
dividual homogêneo é também atribuição da Instituição, porque são defendidos coletiva
mente ou, ainda, está dentre as finalidades compatíveis com as atribuições do promotor 
de justiça. 

Ademais, o constituinte ao diminuir as tarefas do Parquet fez com a intenção de não 
ser ele um advogado da União. 

O Supremo Tribunal Federal ao se manifestar sobre o tema reconheceu a legitimi
dade do Ministério Público para tutelar direitos individuais homogêneos: 

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRU
MENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE. MINISTÉ
RIO PÚBLICO. DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS. POSSIBILI
DADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte 
firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimida
de para ajuizar ação civil pública na defesa de direitos coletivos, re
lativos a pessoas determináveis, e individuais homogêneos social
mente relevantes. Precedentes. II - Agravo regimental improvido. 
(AI 781029 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWS
KI, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-171 DIVULG 05~09-2011 

PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-03 PP-00441) grifei 

No mesmo sentido, temos acórdão do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGI
MENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DES
TINADA À TUTELA DE DIREITOS DE NATUREZA PREVIDEN
CIÁRIA. EXISTÊNCIA DE RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. LE
GITIMIDADE ATIVA AO CAUSAM DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RECONHECIMENTO, PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO 
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DESPROVIDO. 1. Quando do julgamento do REsp 1.l42.630/PR (Quin
ta Turma, ReI. Ministra Laurita Vaz, DJe de 01/02/2011), restou procla
mado o entendimento favorável à legitimidade do Ministério Público para 
figurar no polo ativo de Ação Civil Pública destinada à defesa de direitos 
de natureza previdenciária, tendo em vista, principalmente, a presença do 
inquestionável interesse social envolvido no assunto. 2. O Supremo Tribu
nal Federal, apreciando a questão da legitimidade do Parquet para ajuizar 
Ação Civil Pública pertinente a benefício previdenciário, decidiu que "o 
Ministério PÚblico detém legitimidade para propor ação civil pública 
em defesa de interesses individuais homogêneos. quando presente evi
dente relevo social. independentemente de os potenciais titulares te
rem a possibilidade de declinar a fruição do direito afirmado na ação." 
(AgRg no AI 516.419/PR, 2.ª Turma, ReI. Min. GILMAR MENDES, DJe 
de 30/11/2010).3. Agravo regimental desprovido. Acórdão Vistos, relata
dos e discutid s estes autos, acordam os Ministros da QUINTA TURMA 
do Superior lrihunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas 
taquigráficas a seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regi
mental. Os Sr . Ministros Jorge Mussi, Adilson Vieira Macabu (Desembar
gador convocado do TJ/RJ) e Gilson Dipp votaram com a Sra. Ministra. 
Relatora. AgRg no REsp 1214633 / Se. (grifei) 

CONCLUSÃO: Finalmente, chega-se ao término da presente pesquisa e após aná
lise minuciosa, conclui-se que sob qualquer ângulo que se enfoque o papel desempenha
do pelo Ministério Público, como instituição autônoma e independente, que age sempre 
em prol do interesse público, defendendo a sociedade, poderá e deverá ingressar com a 
ação civil pública para resguardar direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 

É visível a amplitude do assunto no que tange aos eventuais problemas que por 
ventura poderão surgir, caso não seja proposta uma ação coletiva, isto é, uma ação civil 
pública para proteção dos direitos individuais homogêneos, os quais são: propositura de 
várias ações que contribuiriam para entravar ainda mais o judiciário, casos iguais com 
decisões contraditórias, descrédito da sociedade com a justiça e outros. 

Nesse parâmetro, incumbe ao Ministério Público contribuir, com o melhor de seus 
esforços para a consecução dos objetivos da República Federal do Brasil, ou seja, defender 
a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais, individuais indisponíveis e 
propor ação civil pública para tutelar direitos individuais homogêneos sempre que houver 
relevante interesse social, resguardada a independência funcional de cada membro. 
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A Ação Civil Pública como instrumento eficaz à 

prevenção da criminalidade: a implementação do 
perímetro de segurança escolar 

em Belo Jardim--PE 

Paulo Augusto de Freitas Oliveira* 

1. Introdução 

o presente trabalho tem por objeto a apresentação de alguns aspectos jurídicos uti

lizados na ação civil pública interposta pelo Ministério Público, na Comarca de Belo Jar

dim~ no ano de 2007, para fins de implementação, pelo gestor público municipal, de po

líticas sociais voltadas ao respeito do direito à segurança pública, à proteção das crianças 

e adolescentes, ao lazer e à educação. Tal iniciativa ministerial resultou, àquela época, na 
implementação do perímetro de segurança escolar no citado município, pela via judicial. 

À época, era fato público e notório na citada cidade, que a denominada Praça Amé

lia Soares Paes, mais conhecida como "Praça do Cassiano", havia se transformado, já há 

algum tempo, em um palco de irregularidades de toda ordem, sem que o município, na es

fera de sua competência constitucional, tomasse as providências necessárias à minimiza

ção dos problemas existentes, em particular, relacionados ao aumento da criminalidade. 
Situada numa região cercada por escolas públicas da rede municipal e particular 

de ensino, bem como pelo Hospital Regional de Belo Jardim, a Praça do Cassiano podia 

ser conceituada, em resumo, como um espaço físico "loteado" pela prefeitura local, onde 
foram construídos, com recursos públicos, cerca de 16 (dezesseis) quiosques de alvenaria 

(bares e botequins), para onde convergiam pessoas interessadas a consumir os produtos 

que são comercializados nesses bares, sobretudo, bebidas alcoólicas. Tais estabelecimen
tos comerciais foram destinados a alguns poucos "felizardos", que passaram a vender 

diversificados tipos de gêneros alimentícios e bebidas, destacando-se como principal pro

duto vendido e consumido, a bebida alcoólica. 

* Promotor de Justiça do Estado de Pernambuco 
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Como era de se esperar, a referida praça transformou-se, ao longo do tempo, em um 
ambiente nocivo à sociedade belojardinense, em razão das variadas práticas de ilícitos ali 

evidenciadas. A perturbação do sossego e da tranquilidade; a poluição sonora; a venda 

aleatória de bebidas alcoólicas a crianças e adolescentes; o tráfico e o consumo de drogas 
ilícitas eram alguns dos crimes registrados pelas polícias, naquele local. 

Nos atendimentos feitos na 2ª Promotoria de Justiça de Belo Jardim, com atribui
ções na tutela da criança e elo adolescente e meio ambiente, dentre outras, eram constan
tes as reclamações encaminhadas por pais de alunos, diretores e professores das escolas 
que ficam localizadas na referida praça, dando conta de que seus filhos/alunos estavam 

sendo lesados na porta de suas escolas, tanto pela proliferação de drogas lícitas e ilícitas 
quanto pela presença de pessoas de péssima índole naquela redondeza. 

Também era digno de registro, o elevado número de adolescentes em situação de 

risco na cidade, principalmente, envolvidos em práticas de atos infracionais, tendo como 
causa o exacerbado e incontrolável consumo de álcool e de outras drogas proibidas, na 
famosa Praça do Cassiano. 

Em visitas "in locu" e a partir da análise dos boletins de ocorrências policiais foi pos
sível a este representante do Parquet constatar o problema social e de segurança pública 
provocados pela total inércia do Estado, em especial, do poder público municipal, em 

atuar de conformidade com a legislação vigente, repita-se, na sua esfera de competência, 
para resolver os problemas apontados de forma preventiva e em parceria com as polícias. 

Na tentativa de buscar uma solução, talvez menos conflitante e mais consensual, 
até porque se esperava que o clamor da maioria da sociedade e o interesse público latente 
fossem compartilhados pelo chefe do executivo municipal, o Ministério Público local 
expediu a Recomendação nº 002/2007, por meio da qual foi recomendado o seguinte: 

'1\0 Poder Executivo MuniciPal, que providencie, no prazo de 30 (trinta) 
dias, a contar da data do recebimento da presente recomendação, a depender da 
oPção de cada proprietário, o remanejamento dos bares e restaurantes situados na 
Praça do Cassiano, que comercializam bebidas alcoólicas, para local adequado 
nesta cidade, respeitando o perímetro de segurança escolar; ou, alternativa
mente, forneça alvará de funcionamento para aqueles que preferirem !)ermane
cer, apenas pam a comercialização de lanches e gêneros afins, vedando-se, sem 
exceção, o depósito e a venda de bebida alcoólica". 

É importante destacar que os termos da referida recomendação, não só atendia aos 
interesses da maioria da sociedade, como também ao interesse privado dos comerciantes 
que trabalhavam na referida Praça, uma vez que foi incumbido ao Poder Público munici
pal a obrigação de viabilizar um local adequado nesta cidade para instalação dessas pes
soas. Ou seja, a recomendação, por si só, também acolhia os interesses dos comerciantes, 
que apesar de ser minoria, são cidadãos que mereciam a atenção da prefeitura municipal. 
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Tal recomendação, todavia, não foi observada pelo gestor municipal, o qual, sem 

qualquer satisfação à sociedade local, simplesmente ignorou os termos ali contidos, não 

apresentando os motivos de fato e de direito que levaram ao seu descumprimento. Na 

verdade, o gestor municipal se limitou a divulgar por meio de uma rádio local que não iria 

cumprir a recomendação do Ministério Público, apenas por não concordar com a mesma. 

Diante da inércia do Poder Público Municipal, foi impetrada a dita ação civil públi

ca, com pedido definitivo, pela total retirada dos bares existentes na Praça do Cassiano 

e sua reurbanização, não tendo, segundo recente notícia obtida junto à 1 ª Vara da Co

marca de Belo Jardim, onde a ação fora distribuída, ocorrido o julgamento final da ação. 

Não obstante, em sede de liminar, alcançou-se a adoção de medidas emergenciais pelo 

gestor público, voltadas à implementação de políticas sociais, em especial, relacionadas 

à garantia da segurança pública e à proteção das crianças e dos adolescentes, com a im

plementação do perímetro de segurança escolar, obrigando o gestor público municipal a 

adotar providências para o fiel cumprimento da Lei Estadual nº 10.454/90. 

2. Do cabimento da ação civil pública nessa situação 

Incumbe ao Ministério Público, como órgão essencial à administração da Justiça, 

a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis (art. 127, da Constituição Federal). 

O interesse processual do Ministério Público na propositura de ação voltada à 
implementação de políticas públicas de segurança e de proteção à criança e ao ado

lescente, visando à redução da criminalidade, deriva do alargamento da própria con

cepção desse interesse, sinalizada a partir do conteúdo da norma constitucional acima 

mencionada, a qual amplia a possibilidade da tutela jurisdicional para além dos direi

tos subjetivos, estendendo-a, também, aos interesses difusos. Ou seja, interesse que não 

configura coisa de ninguém, mas de todos e de cada um e em face do qual o Ministério 

Público está legitimado a provocar a atuação do Estado-Juiz a fim de que este diga sobre 

a ordem de prevalência dos valores que, através desta lide, serão trazidos à sua tutela. 

Outrossim, tem o Ministério Público legitimidade ativa para propositura de ação 

civil pública, por estar no exercício de atribuição expressa conferida à Instituição pela 

norma constitucional constante no art. 129, inciso III da Carta Maior, que dispõe ser fun

ção 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". (destacou-se) 

Esta legitimação vem, por sua vez, ratificada pelo art. 5º da Lei de Ação Civil Públi

ca, pelo art. 210, inciso I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo art. 25, inciso V, 

alínea "a" da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e pelo art. 4º, inciso IV, alínea 

"a", da Lei Orgânica Estadual do Ministério Público, constituindo uma decorrência do 

livre exercício de suas funções institucionais como agente político e como órgão essencial 

à administração da Justiça. 
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Enfim, a legitimidade para a causa outorgada aos membros do Parquet no seio da 
própria Lei Maior, corrobora a relevância da postulação da tutela aos interesses difu
sos por meio de uma ação estabelecida também em sede constitucional, como via para 
instrumentalizar a tutela jurisdicional adequada à reparação de danos relativos aos in
teresses difusos de qualquer natureza, mormente quando esses danos dizem respeito aos 
interesses da Infância e da Adolescência e à segurança pública, como no caso concreto. 

Justifica-se, ainda, a pertinência da ação civil pública, como meio para se obter, pela 
prestação jurisdicional, a resolução de uma lide que expressa a inaptidão dos poderes pú
blicos em absorver, na esfera administrativa, os interesses que através dela se manifestam. 
Por isso, como último recurso em defesa de tão relevantes interesses que se apresentam 
a descoberto, resta o apelo ao Judiciário. Não se trata de atividade sucedânea dos demais 
poderes do Estado, mas do exercício regular da função jurisdicional: a de dizer o direito. 
Quer se realçar com isto, a pertinência da propositura de uma ação com o escopo desta 
que ora se propõe, afastando-se, de logo, as decantadas objeções de desvio de poder no 
exercício da função judiciária. Neste sentido, esclarece Rodolfo de Camargo Mancuso: 

"( ... ) Não se trata de inchamento do Poder Judiciário, porque, quando ele 
outorga tutela aos interesses metaindividuais, não es tá desenvolvendo ativi
dade de 'suplência'; é sua própria atividade, de outorgar tutela a quem pede 
e merece. No caso dos interesses difusos, a intervenção jurisdicional é hoje 
considerada fundamental; não é que esse poder esteja a invadir a seara dos 
outros; será antes, um sinal de que os outros não estão a tutelar esses inte
resses, obrigando os cidadãos a recorrerem diretamente à via jurisdicional". 
(in Interesses Difusos, Conceito e Legitimação para Agir, pp. 98/99, São 
Paulo: Editora RT, 1988). 

Também na mesma linha, a oportuna apreciação de Paulo Afonso Garrido de Paula, 
do Ministério Publico Paul ista: 

"a ação civil para a defesa de interesses difusos e coletivos afetos aos mais va
riados problemas sociais, é um caminho impar de resgate da enorme divida social 
para com os grandes marginalizados deste País. É chegada a hora da Justiça 
cobrar respon. abilidades dos Governantes, colocando-os como réus quando de 
Suas omissões dessa questão crucial, dê sorte a verdadeiramente amparar os des
validos, efetivamente protegendo-os às dês cúria estatal. " - SP, RT, 1989. 

3. Aspectos constitucionais e legais abordados nessa ação civil 
pública 

A Constituição da República Federativa do Brasil, que garante instalar, neste País, 
um Estado Democrático de Direito, com fundamento na cidadania, na dignidade da pes-
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soa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dentre outros, visando 
construir, no território nacional, uma sociedade livre, justa e solidária, como garantia do 
desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a marginalização e reduzindo as desi
gualdades sociais e regionais, com a finalidade de promover o bem de todos, sem precon
ceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (CF, 
art. 1°, caput e incisos lI, III e IV; art. 3°, caput e incisos I a IV), assegura, como garantia 
fundamental dos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (CF, art. 5°, caput). 

Em seu art. 6º, a Constituição Federal garante a todos os cidadãos: " ... direitos 
sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência so
cial, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição." (Destacou-se) 

Em relação à segurança pública, a constituição cidadã, como se observa, prevê que 
é um dever do Estado, mas também um direito e uma responsabilidade de todos. Inte
ligência do art. 144, da CF/88 estabelecer que a responsabilidade pela segurança pública 
não se restringe apenas aos órgãos que a exerce, pois, a estes, foi dado o dever. Nesse sen
tido, devem as entidades federativas, respeitadas as competências de cada uma, atuarem 
para a promoç?o da segurança pública, não se admitindo, ainda mais na situação atual de 
violência no nosso país e na nossa cidade, o famoso jogo de colocar a culpa no "vizinho". 
Isto significa dizer que o gestor municipal local, sobretudo, na qualidade de agente públi
co, dentro da sua esfera de competência, tem a responsabilidade de atuar em benefício da 
sociedade e do interesse público, a fim de resgatar a ordem pública na Praça do Cassiano, 
sob pena de sua escusa, poder ser entendida como um ato de irresponsabilidade, inclusi
ve, sob o ponto de vista da improbidade administrativa. 

O problema da violência urbana não pode ser resolvido de forma estanque, apenas 
como uma questão de polícia. É preciso exigir dos entes federativos a sua parcela de con
tribuição, por meio de políticas públicas eficientes e preventivas, respeitado o âmbito de 
suas competências, de forma a dar efetividade à "responsabilidade" imposta pela Carta 
Magna. Ou seja, o município deve ser chamado à responsabilidade, em particular no caso 
concreto, a fim de adotar ações que venham se somar às outras empreendidas por outras 
esferas de poder, não podendo se eximir dessa responsabi.lidade, sob pena de descumprir 
uma regra constitucional. 

A Constituição brasileira de 1.988 também trouxe comando inovador. O art. 227 
orde'na que se dê absoluta prioridade ao segmento infanto-juvenil. 

Ensina DALMO DE ABREU DALARl: 

"O apoio e proteção à infância e juventude devem figurar, obrigatoria
mente, entre as prioridades dos governantes. Essa exigência constitucional 
demonstra o reconhecimento da necessidade de cuidar de modo especial 
das pessoas que, por sua fragilidade natural ou por estarem numa fase em 
que se completa sua formação, correm maiores riscos". 
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Não custa lembrar que os direitos afetos a infantes e jovens, foram os únicos defini
dos pela Carta Maior, como absolutamente prioritários. 

Por sua vez, o parágrafo único do art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
especifica que a garantia de prioridade compreende a preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas, bem como a destinação privilegiada de recursos 
públicos nas áreas relacionadas com a proteção à Infância e Juventude. 

WILSON DONIZETII, mais uma vez em sua obra "Comentários ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente" - SP Ma1heiros, ed. 1993, pág. 16, ao analisar o referido art. 
4º do ECA, assim se pronunciou: 

"Por absoluta prioridade, devemos entender que a criança e o adoles
cente deverão estar em primeiro lugar na escala de preocupação dos gover
nantes; devemos entender que, primeiro, devem ser atendidas as necessida
des das crianças e dos adolescentes ... ". 

"Por ab oluta prioridade entende-se que, na área administrativa, 
enquanto não existirem creches, escolas, postos de saúde, atendimento 
preventivo e emergencial às gestantes, dignas moradias e trabalho, não se 
deveria asfaltar as ruas, construir praças, sambódromos, monumentos ar
tísticos etc., porque a vida, a saúde, o lar, a prevenção de doenças são mais 
importantes que obras de concreto que ficam para demonstrar o poder do 
governante" (grifo nosso). 

Em merecendo a proteção de interesses de crianças e adolescentes atenção absolu
tamente prioritária, deve o Município atuar diretamente na adoção de políticas e ações 
que previnam e inibam situações de riscos. Nesse contexto, vê-se. que o ambiente que 
se criou na Praça do Cassiano, impróprio e nefasto às crianças e adolescentes daquela 
cidade, não deixou de ser o resultado de uma omissão do gestor público municipal, o qual, 
mesmo tendo sido alertado de que o referido local trazia sérios prejuízos ao desenvolvi
mento da juventude, conforme teor da Recomendação Ministerial inicialmente encami
nhada, continuou deixando, a segundo plano, as políticas sociais voltadas a esse público 
especial. Estava mais do que evidente que o problema vivenciado na Praça do Cassiano 
exigia a atenção prioritária do município, por ter reflexos diretos no desenvolvimento das 
crianças e adolescentes que ali vivem. 

Estava mais do que comprovado, repita-se, era público e notório, que o funciona
mento dos bares instalados no interior da Praça do Cassiano vinha sendo o fato gerador 
das diversas situações de risco a que se sujeitavam as crianças e adolescentes que por ali 
circulavam, principalmente, os alunos das escolas situadas no entorno. Eram constantes 
os registros de ocorrências pelas Polícias (Civil e Militar), bem como pelo Conselho Tute
lar, dentre as quais se destacavam: (i) a venda deliberada de bebidas alcoólicas às crianças 
e aos adolescentes (crime previsto no art.243, do ECA); (ii) a poluição sonora produzida 
pelos equipamentos de sons instalados nos bares (contravenção penal e crime contra o 
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meio ambiente), que prejudica, dentre outras coisas, o processo de ensino e aprendizagem 
nas escolas ali situadas; (iii) o aumento da evasão escolar, uma vez que os alunos ficam 
no "sugestivo" ambiente da praça, ao invés de irem assistir aula, sem que haja o efetivo 
controle por parte da própria direção das escolas; (iv) o envolvimento de adolescentes 

no tráfico e consumo de entorpecentes no ambiente da praça. Tais registros, por si só, 
demonstraram a necessidade de mudar a realidade social daquele local, porém, como 
dito, nada foi feito pelo gestor municipal para mudar esse cenário, e o pior, como era de 
se esperar se utilizou da desculpa de que tal quadro era um problema da polícia (governo 
estadual) e não do município. 

Uma outra questão que foi discutida no presente caso era o uso indevido de um bem 
de uso comum do povo, em particular, de uma praça pública, uma vez que estavam sendo 
ofendidos os direitos constitucionais ao lazer e à igualdade. Como defIui da própria expressão, 
os bens de uso comum do povo são aqueles que se destinam à utilização geral pelos indivíduos, 
podendo ser federais, estaduais ou municipais. São exemplos: os mares, as praias, as estradas, 
as ruas, as praças e os logradouros públicos (art.99, I, do código Civil) . 

Nessa categoria de bens não está presente o sentido técnico de propriedade, tal 
como é conhecido esse instituto no Direito. Ali, o que prevalecia era a destinação públi

ca, no sentido de sua utilização efetiva pelos membros da coletividade, indiscriminada
mente. Por outro lado, o fato de servirem a esse fim não retira ao poder público o direito 
de regulamentar o uso, restringindo-o ou até mesmo o impedindo, conforme o caso, des
de que se proponha à tutela do interesse público. No caso da Praça do Cassiano, vê-se 
que o poder público municipal deu uma destinação diversa à de uma praça pública, ou 
seja, ao invés de dotá-la de uma estrutura de lazer, comum e igualitária, como é a praxe, 
arbitrariamente a loteou, construiu quiosques de alvenaria dentro dos seus limites e os 
entregou a uns poucos privilegiados para exploração de atividade comercial. Na verdade, 
tal local deixou de ser praça, há muito tempo. 

Ainda nesse contexto, foi registrado na ação que compete ao município promover 
no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle 
do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, da C F/88). Daí, 
se entender que o gestor público municipal é o responsável direto pelo uso indevido do 
bem de uso comum do povo (Praça do Cassiano), uma vez que o seu uso inadequado e 
desordenado se deu com o seu consentimento, ou pela sua ineficiência ou negligência. 
Destarte, também por esse motivo, é que deve ser impelido a adotar todas as providências 
necessárias à readequação do uso do referido bem público, tornando-o útil ao lazer de 
toda sociedade e não da exploração mercantil de alguns poucos. Nesse contexto, impor
tante destacar o excerto da decisão judicial abaixo transcrito: 

"Bem Público- Uso Comum do Povo- Desvirtuamento-Remédio Jurídico. 
Os bens públicos de uso comum do povo não podem ser colocados à disposição e 
uso exclusivo de nenhum cidadão, por mais ilustre que ele seja, pois isso contraria 
a sua própria natureza, que é incompatível com essa situação, ex vi do Código Ci-
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vil, art.66, I. Nessas circunstâncias, é evidente que ao municíPio cabe a obrigação 
de impedir que o seu uso seja desvirtuado em detrimento do restante da coletivida
de e, principalmente, dos muníciPes que residem nas proximidades do local e que 
mais diretamente sofrem as conseqüências dessa indevida ocupação. A tolerância 
das autoridades municipais com essa anômala situação encontra remédio judicial 
no ajuizamento da ação cominatória destinada a compelir o Município, para, 
fazendo uso de seu poder de polícia, por cobro a ela". (TJ-SP-4ª CCiv - ApCiv 
nº 122.541 - ReI. Dês. FREITAS. CAMARGO -julgo Em 3/5/1990) 

Não obstante o tero dos demais argumentos jurídicos tratados, o que mais chamou 

a atenção do Poder Judiciário para concessão da decisão liminar guerreada foi o estabe
lecido na Lei Estadual 10.454/1990, que fixou como perímetro de segurança escolar, a 

área contígua à cada escola, compreendida num diâmetro de cem metros do seu epicen

tro, a fim de que se preserve o alunado, funcionários e professorado de ameaças diversas 

de pessoas capazes de causar qualquer tipo de violência, tráfico e venda de quaisquer 

substâncias e produtos nocivos à saúde e, qualquer forma de corrupção, tudo conforme 

previsão dos artigos 1 º e 2º do referido diploma legal. 

Não obstante se admitir a dificuldade de aplicação fática da citada lei estadual, 

sobretudo, em municípios do interior do estado, não se pode deixar de colocá-la em 
prática apenas sob o argumento de que tal norma "não é executável" ou "não pegou". É 
preciso interpretá-la, e mais do que isso, dar-lhe efetividade, utilizando-se do princípio 

da razoabilidade. 

É em respeito ao referido diploma legal e ao mencionado princípio, que deve pre

valecer o bom senso jurídico nas situações fáticas que se apresentarem nessa seara, dis

ciplinada pela Lei Estadual 10.454/1990, exigindo-se do poder público municipal a ob

servância e o cumprimento dos seus preceitos. No caso concreto, não havia dúvida de 
que o gestor municipal deveria imediatamente restringir a comercialização desenfreada 

de bebida alcoólica e outras substâncias nocivas à saúde das crianças e adolescentes pelos 

"proprietários" dos bares e botequins situados na Praça do Cassiano, tanto porque estão 
dentro do perímetro escolar anteriormente citado, mas, principalmente, pelo ambiente 
impróprio ao desenvolvimento da educação e segurança das crianças e adolescentes que 

estudam nas escolas circuhvizinhas. 

Como se já não bastassem os argumentos anteriormente colocados, não se podia 
deixar de lado a degradação da qualidade ambiental e a poluição sonora provocadas pe
los ensurdecedores sons emitidos pelos equipamentos existentes nos bares localizados na 
Praça e pelos veículos dos clientes. A situação era tão grave, que não se levava em con
sideração nem mesmo o fato dei existir um Hospital Regional, na frente da citada praça. 

Se os doentes e enfermos não estavam sendo respeitados, quanto mais os moradores das 

redondezas e os alunos que estudam nas escolas! 
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Não havia dúvidas de que o meio ambiente sofria graves agressões no caso concreto, 
sendo vítima direta e indireta das ações e omissões dos comerciantes, clientes e da própria 
autoridade municipal. 

Ademais, impende ressaltar que as normas constitucionais acima ressaltadas, ainda 
que programáticas, são dotadas de eficácia e devem ser observadas pelo gestor público 
para a implementação das políticas públicas. 

O poder discricionário do gestor público na escolha das políticas públicas a serem 
executadas está limitado pela prioridade conferida pela Carta Magna a determinados âm
bitos de atuação, prioridade esta que deve ser respeitada, sob pena de descumprimento 
do texto constitucional e das leis infraconstitucionais que a regulamentaram, por atitude 
omissiva do gestor. 

Nesse sentido, interessante o teor da ementa do Acórdão do Pleno do Supremo 
Tribunal Federal, que teve como relator o Ministro Celso de Mello, in verbis: 

"DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE 
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚ
BLICO. 

- O desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação es
tatal quanto mediante inércia governamental. A situação de inconstitu
cionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, 
que age ou adite normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, 
ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que nela se acham consig
nados, Essa conduta estatal, que importa em um facere (atuação positiva) 
gera inconstitucionalidade por ação. 

- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 
concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a tomá-los efetivos, ope
rantes e exeqüíveis, abstendo-se, em conseqüência, de cumprir o dever de 
prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação negativa do 
texto constitucional. Desse non facere ou non praestare, resultará a incons
titucionalidade por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a pro
vidência adotada, ou parcial, quando é insuficiente a medida efetiva pelo 
Poder Público [ .... ].- A omissão de Estado - que deixa de cumprir, em maior 
ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica
-se como comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, também 

ofende direitos que nela se fundam e também impede, por ausência de me
didas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princíPios 
da Lei Fundamental."6 

6 STF, RTJ 185/794-796, ReI. Min. Celso de Mello, Pleno. 
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Constata-se, conforme declarado pela Corte Constitucional, que o gestor público 

não possui liberdade plena na formulação e implementação das políticas públicas e na 

determinação da destinação dos recursos públicos. 
Em reiteradas decisões, o Ministro Celso de Mello reafirmou ser imperativo o res

peito a todos os preceitos contidos na Constituição Federal, proclamando em voto profe

rido na ADPF nº 45 MC/DF, in verbis: 

"Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Su
prema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta 
Política 'não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob 
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina 
a própria Lei Fundamental do Estado' (RT] 175/1212-1213, ReI. Min. Celso 
de Mello) ."7 

Em face da imposiçã constitucional de implementação dos diretos sociais, que se 

mostra sempre onerosa, e da limitação dos recursos públicos, formulou-se a cláusula da 

"reserva do possível", que procura compatibilizar a razoabilidade da pretensão e a dispo
nibilidade financeira do Estado. 

Impende ressaltar, contudo, que a ausência de recursos não pode ser um escudo em 

favor do gestor público para se furtar da obrigação de implementação dos direitos sociais. 

Reprise-se que não se concebe mais uma liberdade absoluta do gestor na escolha das 

políticas públicas. Assim, diante da escassez dos recursos e de uma grande quantidade de 

medidas a serem adotadas, o gestor deve optar pela implementação dos direitos relacio

nados à manutenção de uma existência digna ao ser humano. Este conjunto de direitos é 
chamado por Ana Paula de Barcellos de "mínimo existencial": 

"Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que 

não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que 
algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao de
terminar o seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer 
que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob 

a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é 
exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. 

A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em 
particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar 
do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua 

7 STF ADPF 45 MC/DF, ReI. Min. Celso de Mello, pendente de publicação, noticiado no Informa
tivo nº 345. 
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própria dignidade, que inclui, além de proteção dos direitos individuais, 
condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos funda
mentais dessa dignidade (o mínimo existenciaO, estar-se-ão estabelecendo 
exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atin
gi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, 
em que outros projetos se deverá investir. O mínimo existencial, como se 
vê, associado ao estabelecimento de prioridades orçamentárias, é capaz de 
conviver produtivamente com a reserva do possível."B (grifou-se) 

Resta indubitável que a necessidade de garantia à segurança pública, à educação, ao 
lazer e à saúde dos cidadãos, em especial, das crianças e dos adolescentes, encontram-se 
inseridas nesse rol mínimo de direitos essenciais. Para que tais garantias fossem resgata
das, no caso concreto, cobrou o Parquet do Estado-Juiz que o Município fosse impelido 
a adotar ações urgentes, voltadas à destinação pública da Praça do Cassiano. Dentre os 
pedidos, destacavam-se: (i) a imediata retirada de todos os comerciantes que vendem 
bebidas alcoólicas e outros gêneros nocivos à saúde da criança e do adolescente, na Praça 
do Cassiano; (ii) a readequação ou urbanização da estrutura da praça, preservando o 
meio ambiente e dotando-a de uma área de lazer adequada e propícia à frequência de 
crianças e adolescentes desta cidade; (iii) proporcionar uma melhor iluminação e uma 
maior segurança aos cidadãos. 

4. Do cabimento de liminar (inaudita altera pars) 

Conforme enfatizado acima, a ação civil pública não foi julgada em definitivo, até 
então. Nesse sentido, entende-se interessante fazer o registro, neste trabalho, dos argu
mentos utilizados para apresentação dos pedidos feitos pelo Parquet, em sede de liminar, 
bem como trazer a decisão já proferida pelo juízo local, à época, nos autos do processo 
nº1577 -20.2007. Tal decisão, por si só, alcançou a finalidade dessa ação, qual seja, a 
redução da criminalidade, a partir da implementação do perímetro de segurança escolar. 
Eis, então, os argumentos ministeriais e excerto da decisão judicial, em sede de liminar. 

Como é cediço, para a concessão de medidas liminares, é necessária a demonstra
ção de dois requisitos: o fumus bani iuris e o periculum in mora. É o que se passa a fazer. 

No que concerne ao requisito do fumus bani iuris (relevância do direito) não há que 
se negar a verossimilhança das alegações sobre fatos do domínio público (causa petendi) , 
nem tampouco a adequação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que 
embasam o pedido, restando demonstrada a aparência do bom direito. 

Quanto ao periculum in mora (perigo da demora), este resta evidenciado, posto que 
a eventual demora na prestação jurisdicional agravará ainda mais o atual quadro evi
denciado na Praça do Cassiano, acarretando irreparáveis prejuízos à segurança pública, 

8 BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princíPios constitucionais, 2002, p. 245/246. 
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à saúde e à dignidade das crianças e adolescentes. Sob essa ótica, também não há dúvida 

quanto ao perigo da demora. 
Realmente, Excelência, o direito tardio pode representar a total perda da identida

de do ser humano e de nada serve se não reparada a tempo, mormente em se tratando 

de verba de natureza alimentar. Os barnabés não podem e nem devem ficar reféns da 
burocracia, entraves e de recursos protelatórios, utilizados pelo atual governo municipal 
para procrastinar a resolução dos problemas acima relacionados. 

O perigo da demora, por sua vez, reside no desinteresse da municipalidade em pra
ticar uma política de atendimento às crianças e aos adolescentes verdadeiramente priori

tária, donde resulta a persistência do quadro de abandono no qual se encontram. 
É de se registrar, ademais, que a inércia dos poderes públicos, que tem contribuído 

para a manutenção desse estado de coisas, não pode servir para descaracterizar a premên
cia na obtenção da tutela jurisdicional, ante a necessidade de dar imediata efetivação a 
direitos afirmados nos textos legais. 

A recusa de uma prestação jurisdicional favorável à tutela liminar implica, em últi
ma análise, premiar a inércia e o desinteresse do poder público municipal, no sentido de 
viabilizar políticas sociais básicas de forma eficaz. Afinal, a liminar em sede de ação civil 
pública constitui medida inibidora do aprofundamento de danos. 

Sobre o cabimento d medida liminar em ação civil pública de conhecimento, as 
palavras do consagrado Hugo Nigro Mazzilli: 

"Não apenas nos processos de natureza cautelar, mas sim em qualquer 
ação civil pública ou coletiva, em tese será sempre possível a concessão de 
mandado liminar. Assim, graças ao sistema peculiar do processo coletivo, 
não é mister o ajuizamento de ação cautelar para pedir-se uma liminar; em 
qualquer ação de índole coletiva, pode o juiz conceder liminar, se lhe for 
requerida. Desde que presentes os pressupostos gerais de cautela, o juiz po
derá conceder mandado liminar em ação civil pública ou coletiva, com ou 
sem justificação prévia" (MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses 
difusos em juízo. 18ª ed. Saraiva: São Paulo. 2005, p 436) . 

Por todo o exposto, presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida 
liminar - a fumaça do bom direito e o perigo da demora - e certos de que as atitudes do poder 
público demonstra o descaso e desrespeito às normas acima referidas, através do chefe do 
executivo local que, resiste, propositadamente, em não cumprir a sua obrigação, como 
manda a Lei, REQUER O MINISTÉRIO PÚBLICO a concessão de medida liminar 
inaudita altera pars, determinando V Exª: 

a) Que o gestor municipal providencie o imediato ( prazo de 24 horas) fechamen
to de todos os bares e quiosques ora em funcionamento no interior e arredo
res da Praça do Cassiano, cassando os respectivos alvarás de funcionamento 
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porventura concedidos, removendo os comerciantes para local adequado nesta 
cidade; 

b) Que o gestor municipal adote, doravante, as providências necessárias a evitar 
instalações clandestinas de comerciantes de qualquer ordem, bem como o uso 
de equipamentos sonoros em níveis intoleráveis, no interior e limites da referida 
praça; 

c) Que o gestor municipal, doravante, evite que os quiosques desocupados sejam 
invadidos e utilizados para outros fins lícitos ou ilícito, providenciando a vigi
lancia necessária; 

d) Que o gestor municipal, no prazo de 30 dias, dote a praça de um melhor sis
tema de iluminação pública, colocando mais pontos de luz, a fim de prevenir 
ações criminosas. 

d) Outrossim, requer o Ministério Público a fixação de multa diária, no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser depositada no Fundo gerido pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não cumpra as me
didas liminares anteriormente mencionadas. 

A decisão liminar foi proferida, no ano de 2007, pelo Juiz Marcos Garcez de Mene

zes Júnior, tendo como fundamentos o seguinte: 

" ... Como cediço para concessão de provimento liminar faz-se necessário 
a demonstração do perigo da demora e da grave lesão de difícil reparação, no 
caso concreto observo que a manutenção do comércio de "vendas de quaisquer 
substâncias e produtos nocivos à saúde e, qualquer forma de corrupção", em 
perímetro inferior a 100 metros do epicentro de duas escolas, e, afronta à des
crição do art.2º, da Lei Estadual nº 10.454/90, exsurge como ônus indesejável a 
marcha regular do feito , cuja mora certamente agravará o prejuízo ao alunado e 
professores, com comércio de bebidas alcoólicas e cigarros. Sem olvidar, na notó
ria precária iluminação pública, vivificando a insegurança. 

A gravidade da lesão ou sua difícil reparação advém da exposição de crianças e 
adolescentes à atração de substâncias e produtos nocivos à saúde, afetando a condição 
peculiar de pessoa em desenvolvimento, contribuindo para evasão escolar, em atmos
fera proPícia para toda ordem de pertubações, desde apareUws sonoros em nível muito 
acima do suportável quanto à exposição, por si mesma, das crianças e adolescentes, 
dada a proximidade violadora do perímetro de segurança legal. 

O respaldo do art. 12 da Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública · 
e prevê a possibilidade do Magistrado conceder mandado liminar, com ou sem 
justificação prévia. Presentes os requisitos de sia concessão, quais sejam, o fumus 
boni iuris,representado no dever do Poder Público na prestação dos serviços e di
retos subjetivos do cidadão, previstos nos artigos 144,175,182 e 205, da Consti
tuição Federal, e do jJericulum in mora, evidenciado na possibilidade de afetação 
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no processo de desenvolvimento das crianças e adolescentes, além da exposição da 
população à precária iluminação pública. 

Ressalte-se a desproporção dos danos causados à Administração e os su
portados pela população do município, em razão das notícias de comércio de 
substâncias causadoras de dependências químicas e psíquicas, a menos de 100 
metros de estabelecimentos educacionais, ao lado hospital municipal, bem como 
da insuficiente iluminação pública, eX1Jressa, sem dúvidas, interesses sociais. 

Por esse fundamentos, com lastro no art. 12, da Lei nº 7.347/85 conjuga
do com o disposto na Lei Ordinária Estadual nº 10.454/90, concedo, em parte, 
o provimento liminar perseguido para determinm; como de fato determino ao 
Município, que: 

(a) em 30 dias dote a Praça Amélia Soares Paes, de melhor sistema de 
iluminação pública; 

(b) em 24 horas, adote as medidas necessárias para recolhimento das subs
tâncias e produtos nocivos à saúde, e qualquer forma de corrupção, comercia
lizadas em perímetro inferior a 100 metros do epicentro das duas escolas, bem 
como equipamentos sonoros em níveis intoleráveis, no interior e limites, contíguas 
a Praça Amélia Soares Paes." 

Cabe, finalmente, o registro de que a ação ministerial ora tratada, juntamente com 
a decisão liminar, são comemoradas, até hoje, pelos cidadãos daquela cidade. Dentre os 
principais reflexos decorrentes, destacam-se: (1) a drástica redução da criminalidade no 
local, antes palco de vários ilícitos (tráfico de drogas, prostituição infantil, pert\)bação 
do sossêgo); (2) a total proibição de venda de bebida alcoólica pelos estabelecimentos 
comerciais ali existentes, impedindo o consumo, não só por adolescentes, mas também 
por adultos; (3) redução da presença de pessoas estranhas à comunidade escolar, naquele 
local; (4) diminuição da evasão escolar, dentre outros. 

5. Conclusão 

Em síntese, conclui-se que o Ministério Público tem o dever institucional de passar 
a exigir do Poder Público Municipal a adoção medidas preventivas, voltadas à redução 
da criminalidade, a partir da utilização dos instrumentos extrajudiciais (recomendação 
e TAC) e da ação civil pú lica. A exemplo do que já ocorre, com maior frequência, em 
relação à defesa do meio ambiente e do consumidor, mais do que nunca, se faz necessário 
garantir o direito à segurança pública. 

Assim, como uma eficaz contribuição do Ministério Público para esse processo de 
redução da criminalidade, que envolve todos os Poderes do Estado, aponta-se a conso
lidação do perímetro de segurança escolar (Lei nº 10.454/90), em todos os municípios 
de Pernambuco. Daí, data vênia, ousar em apresentar este trabalho, como um exemplo 
simples, porém, exitoso. 
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Da (Ir) Razoabilidade na Restituição dos 

Instrumentos de Crimes contra o Ambiente 

Pedro Abi-Eçab* 

1. Introdução 

Embora a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) determine com clareza que 
os instrumentos do crime contra o ambiente "serão apreendidos" e "vendidos, garantida 
a sua descaracterização por meio da reciclagem" (art. 25, "caput" e § 4º), têm sido raras, 
na prática, as decisões judiciais impondo ao infrator a efetiva perda do bem. Na maioria 
dos casos, decide-se por sua restituição ao proprietário ou infrator, sob os mais variados 
argumentos, muitos deles de duvidosa juridicidade. 

Assim, embora a interpretação literal da lei aparentemente não traga dúvidas, faz
-se necessário examinar o assunto com mais vagar, pois ao que tudo indica, trata-se de 
mais um dispositivo legal que, como lamentavelmente ocorre em nosso país, "não pegou". 
Trata-se, dessa forma, de problema a ser examinado com rigor científico, sob pena de a 
situação fática redundar em crise de eficácia da norma ambiental, dado seu costumeiro 
descumprimento, mesmo diante de uma torrente de crimes ambientais l

. 

2. O Bem Ambiental e sua Importância Constitucional 

Dedicando um artigo específico e detalhado sobre o tema, nossa Carta de 1988 
estabelece o direito fundamental de todos 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 futuras 
gerações (art. 225, caput). 

Não bastassem estas abrangentes disposições, menções ao meio ambiente em seus 
diversos aspectos são encontrados de forma dispersa ao longo do texto constitucional, 

* Bacharel em Direiw pela USp, mestre e douwrando em Direiw pela PUC-Sp, promowr de justiça no Estado 
de Rondônia; membro do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizaçôes Criminosas (GAECO), 
Direwr do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. 
Em todo o país, são freqüentes os exemplos de instrumentos de crimes contra o ambiente que não tiveram seu 
perdimento decretado. É o caso de motosserras, de veícu los terrestres ou aquáticos envolvidos com transporte 
ilegal de madeira, palmito, ou espécimes da fauna silvestre, de maquinário utilizado na extração ilegal de mi
nérios (dragas), bem como em atividades de mineração ou desflorestamento ilegais. 
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evidenciando a essencialidade do meio ambiente: art. 5Q
, LXXIII; art. 7Q

, XXII, XXIII e 
XXXIII; art. 20, V; art. 21, XX; art. 23, IlI, VI e VII; art. 24, VI, VII e VIII; art. 91, § l Q

, IlI; 
art. 129, III; art. 170, VI; art. 174, § 3Q

; art. 177, § 4Q
, b; art. 182; art. 186, caput e incisos; 200, 

lI, VII e VIII; artigos 215 e 216; art. 220, § 3Q, lI; e, finalmente, art. 231, §§ lQ, 2Q e 3Q• 

Está-se, portanto, conforme refere Fernando Akaoui, diante do maior de todos os 
direitos fundamentais, qual eja, o direito à vida. Sem o equilíbrio ecológico, não haverá 
condições de o planeta continuar habitável, e qualquer outro direito funda'mental certa
mente se tornará inexeqüível (2010, p. 89). 

Visando dar efetividade ao direito fundamental acima, o parágrafo 3Q do mesmo 
dispositivo constitucional dispôs que as condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, à sanções de natureza civil, administrativa e penal, 
o que evidencia a nítida intenção do legislador constituinte em maximizar a proteção do 
bem jurídico meio ambiente através da atuação em três esferas. 

Bem difuso, cuja imprescindibilidade é cada vez mais reconhecida em tempos de 
caos ambiental planetário (sendo o aquecimento global e a escassez de água potável 
apenas dois dos mais assustadores sintomas já vivenciados), o meio ambiente, dada sua 
essencialidade reconhecida pelo texto constitucional, é tanto ponto de partida para to
dos os demais direitos como limitador natural dos demais direitos subjetivos do homem 
(Abelha, 2005, p. 72). 

3. Sistemática da Lei n. 9.605/1998 

Visando dar cumprimento ao mandato expresso contido na Constituição de 1988, 
a Lei 9.605/1998 prevê sanções mais severas para os crimes contra o ambiente, podendo 
ser interpretada como um diploma de caráter sancionador, porém, importante que se diga, 
de caráter descarcerizante2• 

Com relação aos efeito da nova lei sobre a legislação anterior, deve-se ressaltar que 
a mesma possui inegáveis efeitos derrogatórios sobre as normas que lhe contrariarem, 
haja vista o disposto no art. 2Q do Decreto-Lei nQ 4.657/1942 (Lei de Introdução ao 
Código Civil), já que dispôs integralmente sobre a tipificação dos crimes contra o meio 
ambiente e ainda criou nov<ls disposições processuais. Desse modo, as regras dos Códigos 
Penal e de Processo Penal só se aplicam subsidiariamente às da Lei 9.605/1998, quando esta for 
omissa e no que não lhe contrariarem. 

Com relação aos instrumentos utilizados na prática de crimes contra o ambiente, a 
Lei 9.605/1998, em caráter inovador e diversamente do que estabelece o Código Penal 
(art. 91, lI, lia") preceitua que: 

2 Diz-se do caráter descarcerizante pois, embora as sanções sejam bem mais severas do que na legislação anterior, 
raras serão as vezes em que o infrator terá sua liberdade restrita através de prisão, já que a maior parte dos 
tipos penais estão sujeitos à transação ou à suspensão condicional do processo previstas na Lei 9.099/1995. 
Ainda quando tais benefícios não forem cabíveis, será possível a substituição da pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos (art. 8º da Le i 9.605/ 1998). 
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''Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instru
mentos, lavrando-se os respectivos autos. 
( ... ) 
§ 4º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, ga
rantida a sua descaracterização por meio da reciclagem. 
( .. . ) 
''Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes san
ções, observado o disposto no artigo 6º: 
( ... ) 
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, ins
trumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza uti
lizados na infração; 
V - destruição ou inutilização do produto; 
( ... ) 
§ 6º. A apreensão e destruição referidas nos incisos IV e V do caput obede
cerão ao disposto no artigo 25 desta Lei." 

Regulamentando a lei, o art. 134 do Decreto 6.514/2008 , dispõe categoricamente 

que, após decisão que confirme o auto de infração, os instrumentos utilizados na prática 
de infração "não mais retornarão ao infrator" (caput) , devendo, nos termos do inciso IV 

ser destruídos, utilizados pela administração quando houver necessidade, doados ou ven
didos, garantida a descaracterização (a fim de evitar novas infrações). Segundo o inciso 
V, a descaracterização não se aplica aos equipamentos, veículos ou embarcações previstos 
no art. 72, IV, da Lei 9.605/1998, os quais serão utilizados pela administração quando 
houver necessidade, doados ou vendidos. 

Como se vê, enquanto a lei penal geral (art. 91, lI, "a") determina que somente de
terminados instrumentos do crime devam ser destruídos (quando forem objetos de porte, 
detenção ou fabricação ilícita), a lei ambiental penal não diferencia os instrumentos do 
crime ambiental, ou seja, não traz qualquer exceção à regra de perdimento, de modo que 
qualquer instrumento utilizado para a prática de crime contra o ambiente, seja de origem, uso 
ou posse lícitos ou não, deverá ser utilizado pela administração, doado ou vendido. Trata-se de 

evidente exemplo de preponderância da lei especial e posterior sobre a lei geral e anterior. 
Outra não é a opinião de Carlos Ernani Constantino: 

"a Lei Ambiental, em seu art. 25, caput, não fez tal ressalva, mas ordenou, 
pura e simplesmente, a apreensão dos instrumentos da infração (penal ou 
administrativa), sem deixar consignada a restrição 'desde que (os instru
mentos) consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou deten
ção constitua fato ilícito'. Assim, mesmo que os instrumema utilizados na 
infração (administrativa ou penal) sejam de fabrico, alienação, uso, porte 
ou detenção permitidos, deverão ser apreendidos e vendidos. ( ... ) Isso com 
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base no princípio de que lex specialis derogat generali, isto é: a lei especial 
(Lei Ambiental) prepondera sobre a lei geral (CP) em sua aplicação." 
(2002, p. 102) . 

Com efeito, a exemplo do que já dispunha tanto antiga legislação penal de tóxicos 
como a atual (Lei 11.343/2006) , o instrumento do crime, sej a seu uso, fabrico ou porte 
lícito ou não, deverá ter seu perdimento decretado, não se aplicando a regra geral do 
Código PenaP. 

É possível, portanto, observar com clareza a intenção do legislador em agravar o 
sancionamento das condutas penalmente lesivas ao meio ambiente, através do perdimen
to do instrumento utilizado na prática do crime, o que inegavelmente possui caráter puni
tivo e pedagógico, constituindo-se em moderno e interessante instrumento de repressão, 
pois não ataca a liberdade do agente, mas apenas seu patrimôni04• 

Importante destacar que o legislador não criou distinções entre os instrumentos do crime 
ambiental, de modo que não cabe ao intérprete fazê-lo. Assim, veículos, maquinário, fer
ramentas, armas de fog05, tudo terá o mesmo destino. Não exigiu a lei que os instrumen
tos sejam habitualmente empregados na prática de crime, bastando uma única utilização 
e sua relação com o resultado (consumado ou tentado) da infraçã06. 

Freitas e Freitas (2001) atentam para o fato de a apreensão: 

"além de se constituir em valioso elemento de prova, em muito concorrerá 
para que cesse a atividade degradadora7• É o que ocorre, por exemplo, com 

3 Nesse sentido, sentença profe rida no Juizado Especial Criminal de Guajará-Mirim-RO: "O Código Penal so
mente prevê o perdimento dos instrumentos do crime quando eles forem de origem ilícita. Já a previsão da lei 
ambiental assemelha-se a da lei de drogas: os instrumentos utilizados na prática do crime, independentemente 
de s'ua origem lícita ou ilícita, poderão ser confiscados." (Ação penal 015.2006.011299-2, juiz Marcelo Tra
montini, j. 7.8.2007) . 

4 O portuno ressaltar que, em nosso direito, a propriedade pressupõe o atendimento de sua função social (CR, art. 
5Q

, XXIII) , assim como a atividade econômica deve respeitar o meio ambiente (CR, art. 170, VI) . Posto isto, 
é evidente que o proprietário de bens móveis que os emprega para a prática criminosa de atos contra o meio 
ambiente (bem todos e essencial, como já visto) não atende ao pressuposto de obediência à função social. 

5 As armas de fogo podem ser instrumento dos crimes previstos na Lei 10.826/2003, lei especial que derroga no 
particular a legislação ambiental. Todavia, caso não incidam naqueles tipos, poderão se r objeto de crime da Lei 
9.605/98 mesmo que o infrator não viole as normas da legislação que regulamenta o uso e porte de armas . É o 
caso, p. ex., de agente possuidor de porte de arma de fogo e proprietário de espingarda devidamente registrada 
que venha a cometer crimes como os dos artigos 29, 32 ou 52. Nestes casos, o instrumento do crime é perdido 
ainda que o porte seja legal. 

6 Instrumento é "todo objeto que serve de ajuda para levar a efeito uma ação física qualquer; qualquer objeto 
considerado em relação à sua função, ao uso que dele se faz, urensílio; ( .. . ) recurso ou pessoa que se utiliza para 
chegar a um resultado; meio, inrermediário". (Houaiss, 2001). 

7 Por esta razão deve-se evitar a nomeação do próprio infrator como depositário, salvo casos excepcionais. Isto 
porque, com o instrumento do crime em mãos do próprio infrator, grandes serão as chances de que este perpe
tue a prática ilícita ou mesmo oculte o bem, temendo as conseqüências da lei. Apenas em casos isolados, quan
do a remoção do bem for extremamente difícil ou quando não houver estrutura suficiente para a mantença em 
depósito por terceira pessoa, pode se justificar a nomeação do infrator como depos itário. Negando a restituição 
ao infrator antes da sentença: "Diante da suspeita de que os bens arrecadados em poder do recorrente estão 
relacionados a crime ambiental, é prudente que eles permaneçam apreendidos , até julgamento definitivo do 
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a apreensão de veículos, barcos ou aeronaves empregados pelo agente para 
o transporte de outros instrumentos usados para a prática delituosa ou para 
a retirada do produto do crime." 

No caso do pedido de restituição criminal, devem ser analisadas as mesmas circuns
tâncias já estudadas a respeito dos problemas relativos à colocação do bem apreendido 

em depósito do infrator. Além disso, neste momento deve-se ressaltar a incidência do dis
posto no art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, ou seja, se regra é o perdimento do bem, não há 
razão justificável, salvo flagrante ausência de justa causaB, para a restituição ao infrator. 

A restituição pleiteada na esfera civil, geralmente através de mandado de seguran
ça, somente poderia se vislumbrar no caso de pedido de anulação do auto de infração, 

o qual, recorde -se, é dotado de presunção de veracidade e legitimidade visto se tratar 
de ato administrativo. Como se sabe, o mandado de segurança não possui dilação pro
batória, de modo que somente ilegalidades constatáveis icto oculi, vale dizer, flagrantes, 
poderiam ser corrigidas9• 

Ainda que o pedido de restituição seja considerado procedente pelo juízo, isto não 
significará o retomo do bem ao infrator. Isto porque, pode haver apreensão pelo órgão am
biental e, como já visto, as esferas de responsabilização são autônomas, não havendo neste 
particular sujeição da esfera administrativa à judicial (salvo evidentemente no caso de deci
são do juízo cível que anule o ato administrativo de constrição). Assim, segundo Freitas e 
Freitas (2001, p. 279-280), embora liberado o bem pelo juízo criminal: 

"isso não significa que ele deve ser devolvido ao proprietário. É que, além 
da apreensão pelo ilícito penal, outra deve ser feita em razão do ilícito ad
ministrativo (Lei 9.605/98, art. 70) (00')' 
Ora, o proprietário de veículo usado para transporte irregular de madeira po
derá sofrer pena administrativa de perda do bem (Lei 9.605/98, art. 72, IV)."l o. 

processo principa l. Consequentemente, se o agente for absolvido da imputação que lhe está sendo feita, será 
determinada a restituição definitiva dos objetos a quem de direito ." (Ap. Crim. n2 1.0407.06.012893-8/001 (1) , 
1 ª Câm. Crim. do TJMG, ReI. Fernando Starling. j. 17.02.2009) . 

8 Por exemplo: manifesta atipicidade, prescrição, ou ausência de indícios mínimos de autoria ou participação. 
9 Nesse sentido, em aresto assim ementado, decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito do tema: 

"Deve ser denegado o mandado de segurança em que pleiteada a liberação de veículo apreendido, em ternlO cir
cunstanciado, por utilização em suposta prática de crime ambiental, uma vez que não há direito líquido e certo do 
impetrante, pois o art. 25 da Lei n2 9.605/98 estabelece o perdimento de produtos e irlStrumentos envolvidos nessas 
infrações (MS n2 436.742/0, Cubatão, 3ª Câmara, reI. Des. Ciro Campos - j. 29.4.2003, unânmle). 

10 É com pesar a constatação, na prática forense cotidiana, do posicionamento de magistrados e membros do MP 
fruto de um profundo desrespeito para com a autoridade administrativa além do cabal desconhecimento da lei. 
É comum observar decisões judiciais determinando a liberação do bem em atropelo da autonomia das esferas 
e, pior, como se o órgão ambiental estivesse subordinado hierarquicamente ao Judiciário. Reitera-se que, salvo 
decisão em demanda judicial visando a anu lação do ato administrativo, não é lícito ao juiz determinar a resti
tuição do bem de forma incondicional se existe ato de apreensão na esfera administrativa. 
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Por esta razão, deve-se ter a cautela de, em decisão judicial (e atos dela decorrentes 
como alvará de liberação, p. ex.) que não anule expressamente o ato administrativo de 
apreensão, fazer constar a advertência de que a liberação não deve ser efetuada caso haja res
trição na esfera administrativa. Trata-se, grosso modo, de hipótese semelhante à do alvará de 
soltura, na qual o preso é posto em liberdade se por outro motivo não estiver detido. 

Outrossim, a Lei de Crimes Ambientais não deixa dúvidas de que os instrumentos 
utilizados na prática do crime ambiental devem ser vendidos. O procedimento do leilão, 
segundo Gilberto e Vladimir Passos de Freitas, será o do Código de Processo Civil (2001, 
p.279-280). 

4. Jurisprudência 

Os julgados reunidos e ora analisados estão longe de constituir um exame exausti
vo do entendimento dos Tribunais brasileiros sobre a matéria. Entretanto, são inegável 
amostra de como nossas cortes têm interpretado os dispositivos legais anteriormente ana
lisados, especialmente o do art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998. 

De modo geral, os julgados que negam o perdimento dos instrumentos de crimes 
ambientais e determina sua restituição fundamentam-se em argumentos de uma suposta 
razoabilidade, infelizmente construída sem critérios, aparentando no mais das vezes um 
olhar pontual sobre os argumentos do infrator (subsistência, p. ex.) em detrimento de um 
olhar global sobre os efeitos de sua conduta. 

Por exemplo, ao manter decisão que autorizava a restituição de instrumento de cri
me ambiental ao infrator mediante depósito, decidiu o TRF da 1 ª Região que: 

''A apreensão de instrumento vinculado à prática de crime ambiental, de 
que trata o artigo 25, §4º, da Lei 9.605/98, não se traduz em iniciativa ab
soluta, indiscutível, cabendo a mesma ser submetida ao crivo jurisdicional 
para aferição da proporcionalidade entre a perda do bem e o dano ambien
tal causado."" 

11 "PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. INSTRUMENTOS DO CRIME. APREENSÃO. PRO
PORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA. ART 118, DO CÓDIGO DE PRO
CESSO PENAL. CABIMENTO, 1. A apreensão de instrumento vinculado à prática de crime ambiental, de 
que trata o artigo 25, §4º, da Lei 9.605/98, não se traduz em iniciativa absoluta, indiscutível, cabendo a mesma 
ser submetida ao crivo jurisdicio ai para aferição da proporcionalidade entre a perda do bem e o dano ambien
tal causado. 2. Não dispondo a Lei 9.605/98 quanto à restituição de bens apreendidos, encontra-se tal medida, 
nos casos de que trata o artigo 25, da citada lei, submetido ao disciplinamento procedimental dos artigos 118 
e seguintes do CPp, devendo o julgador enfrentar cada uma das situações a autorizarem ou não a restituição 
pretendida. 3. Assegurando o julgador a restituição do bem mediante termo de depositário fiel, resguardando a 
eventual aplicação do artigo 25, 4º, da Lei 9.605/98, não merece reparo a decisão recorrida. 4 . Improvimento 
do recurso." (ACR 2004.37.00.007070-4/MA, reI. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, 4ª Turma, DJ 02/12/2005, 
p.l47, j. 25/10/2005, v.u.). 
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Em semelhante sentido, o TRF da 3ª Região entendeu que havia desproporcio
nalidade entre o crime a conduta de pescadores ilegais (tipificada no art. 34 da Lei 
9.605/1998) e a apreensão de petrechos de pesca e embarcação1z. 

No caso em tela, percebe-se que as Cortes adotaram o princípio da proporcionali
dade para mitigar a regra legal do perdimento, para isso usando como parâmetro o valor 
econômico do instrumento do crime em relação ao dano ambiental causado. 

Com a devida vênia, longe de ser algo de simples percepção, a mensuração do dano 
ambiental é hoje uma das questões mais complexas sobre a qual se debruçam os estu
diosos de diversas áreas, especialmente em razão do equilíbrio ecológico não ser aferível 
de. forma estanque, pois a Natureza é composta de um intrincado esquema de relações 
entre seus diversos componentes, sendo que a deterioração de um destes pode provocar 
reflexos imprevisíveis nos demais, afetando todo o equilíbrio 13 • 

Um dos exemplos mais corriqueiros é o dos veículos utilizados na prática de crimes 
ambientais, geralmente considerados tais bens de valor muito superior ao do dano. É o 
caso bastante corriqueiro dos caminhões utilizados para a prática do crime do art. 46, 
parágrafo único, da Lei 9.605/1998 ("transportar") e dos veículos de todo o tipo usados 
no transporte de animais silvestres para fins de comércio clandestino. 

Nestas duas situações, é de se indagar se o princípio da proporcionalidade consiste 
em avaliar o valor de mercado do instrumento do crime (p. ex., um caminhão) e compa
rá-lo à quantidade de toras de madeira nele transportadas. Na verdade, o dano ambiental 
da retirada destas toras envolve a abertura de estradas (geralmente clandestinas, em ra
zão da ausência de estudo de impacto ambiental) floresta adentro, a derrubada acidental 
ou não de árvores de menor valor comercial (uma tora, ao cair, arrastar consigo diversas 
outras que estão ao seu redor) que não serão exploradas. Ora, a derrubada destas árvores 
afugentará vários animais e inutilizará inúmeros ninhos de aves silvestres, que por sua vez 
integram cadeias alimentares e de polinização. Além disso, o cálculo do valor do dano 
ambiental deve incorporar a perda de carbono fixado nas árvores destruídas. 

Conforme reconhece Ney Bello Filho: 

"O Judiciário necessita observar questões extremamente pontuais a partir 
de um olhar global, ( ... ) [a] tendência do Judiciário é observar cada um 
destes casos isoladamente, sem conectá-los nem dar a eles a sua devida 
dimensão", olvidando que são apenas uma pequena parte do todo ( ... ) razão 
pela qual se faz mister inverter o 'olhar do juiz' para que se perceba, em atos 
de agressão à natureza, não apenas a queima ilegal de combustível fóssil, 
ou a derrubada ilícita de um espécime da flora, mas sim a prática de uma 
atitude que contribua para a mudança global do clima no planeta" (2010). 

12 Ap. Crim. 25663, 5ª Turma, relatOra Ramza Tartuce, D]U 03/05/2007, p. 361. 
13 Por esta razão, Antônio Herman Benjamin alerta que "nem sempre o dano ambiental é reparável", e não raros 

são os casos em que a não se consegue valorar adequadamente um bem ambiental e, por conseguinte, o dano 
(1993, p. 235) . 
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Fato é que a fundamentação de decisões com base no princípio da proporciona
lidade, nem sempre feita com rigor científico, acaba por traduzir no mais das vezes um 
suposto "bom senso" diante da casuística, o que está longe do balizamento metodológico 
proposto por Robert Alexy (2005, p. 339). 

Diante da abrangência dos princípios e do caráter plural e multifacetário da socie
dade atual, é comum a colisão ou conflito aparente de princípios. Bonavides (2006, p. 
279) lembra que a colisão regras se resolve na dimensão da validade enquanto a colisão de 
princípios na dimensão do valor. Portanto, no caso dos instrumentos do crime ambiental, 
deve -se sopesar os interesses constitucionais em jogo a fim de valorá-Ios: 

Interesses do infrator Interesse ambiental (difuso) 

• Direito individual de • Princípio da solidariedade (art. 3º, I) j 

propriedade (art. 5º, XXII) j • Princípio do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado e essencial à saída qualidade de 

vida das presentes e futuras gerações, cuja 

defesa é dever de todos (art. 225, caput) j 

• Princípio da função social, condição sine qua 

non para o exercício do direito de propriedade 

(art. 5º, XXIII) 14; 

• Atividade econômica deve primar pelo 

respeito ao meio ambiente (art. 170, VI). 

Além da valoração acima, deve-se registrar que há considerável tendência juris
prudencial que entende não haver a incidência do princípio da insignificância (ou da 
ofensividade) em matéria de crimes ambientai,15. Dessa forma, o argumento de despro
porcionalidade entre o dano ambiental e o valor do instrumento do crime perde ainda 
mais força, já que reconhecida a importância do bem difuso tutelado e a considerável 
lesividade das condutas que o violam. 

14 Seguindo o espírito constitucional, e ampliando o alcance especialmente para a matéria ambiental, dispõe o 
art. 1.228, § 1 º, do Código Civil de 2002 que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas 
finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, 
a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a 
poluição do ar e das águas. 

15 "Princípio da insignificância - lnaplicabilidade - Crime contra o meio ambiente - Natureza, verdadeiro pau'i
mônio da humanidade, cuja existência e exploração racional é assegurada a es ta e às futuras gerações, que não 
pode sujeitar- se à tese de que eventual lesão seja insignificante em matéria penal."(TJMG, ApCrim 486.599-8, 
5.ª Câm. Crim .. v. u., reI. Des. Antônio Armando dos Anjos). "Crime contra a flora - Princípio da insignifi
cância - Inaplicabilidade - Bem jurídico tutelado pela norma que não pennite a aplicação do benefício, além 
da possibilidade de irreversibilidade do dano." (TRF da 1ª Região, ReCrim 2003.34.00.041672-3-DF - 4.ª T 
- reI. Des. Carlos O lavo). Em , emelhante sentido, ainda: TRF da 3ª Região, 5ª Tunna, RSE 4543, processo 
2005.61.24.000380-8, reI. André Nabarrete, j. 30.10.2006, DJ 21.11.2006, p. 605. 
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Lembre-se, porque oportuno, o ensinamento de Paulo Affonso Leme Machado, 
segundo o qual a atividade degradadora do ambiente acaba sendo uma apropriação do degra
dador dos direitos de outrem, "pois na realidade a emissão de um poluente representa o con
fisco do direito de alguém em respirar ar puro, beber água saudável, viver com tranqui
lidade". Por esta razão, o consagrado autor cita o magistério de José de Aguiar Dias, que 
aduz não ser o conflito entre os interesses do homem e da Natureza "permanente, como 
quer fazer crer a doutrina extremista, mas ocasional. E quando ele ocorre, então, sem 
nenhuma dúvida, o que há de prevalecer é o interesse da coletividade." (2002, p. 314) . 

Outros julgados têm entendido, com extrema criatividade, que a Lei 9.605/1998 
não determina o perdimento de veículos e maquinários, pois esta não teria sido a inten
ção do legislador (sic). 

Segundo decidiu o TRF da 1 ª Região, em caso de caminhão apreendido ao trans
portar ilegalmente madeira: 

"Não sendo o caminhão coisa cujo fabrico, alienação, uso ou detenção 
constitua fa to ilícito, não há como considerá-lo, a princípio, instrumento 
de crime, até porque referido bem não é utilizado exclusivamente na prática 
de crimes. Não foi intenção do legislador dirigir a norma do art. 25, § 4º, da 
Lei 9605/98 aos bens que apenas ocasionalmente são utilizados nos delitos 
ambientais. " (destaque nosso) 16. 

Já o TRF da 3ª Região, em caso de pesca predatória, entendeu que "a jurisprudência 
vem suavizando o conceito de instrumentos de crime, não entendendo como tais as em
barcações e os transportes utilizados, quando se trata de instrumento de crime de pesca 
predatória" 17 

Seguindo outro raciocínio, segundo o qual as disposições da Lei 9.605/1998 devem 
ser interpretadas à luz do art. 91 do CP e do art. 118 do CPP (ignorando, portanto, que lei 
especial derroga lei geral, bem como o espírito da lei ambiental penal), o TRF da 1 ª Região 
decidiu que: 

"Não obstante a restrição do alcance da regra do artigo 25 da Lei 9605/98, 
nada obsta que, mesmo em se tratando de crime ambiental, a apreensão 

16 A. Crim. N. 2004.41.00.001763- 1/RO, reI. Hilton Queiroz, 4ª Turma, DJ 21/03/2005, p.79, j. 21/02/2005. 
Idêntica decisão em: ACR 2002.30.00.002164-8/AC) . São fartos os arestos do TRF da 1ª Região, cuja com
petência abrange justamente a Amazônia legal, entendendo plena resti tu ição de instrumentos de crime su
postamente "ocasionalmente são utilizados nos delitos ambientais" (Ap. Crim. n9 2009.36.03.002462-6/MT. 
3ª Turma, ReI. Assuse te Magalhães, ReI. Convocado Jamil Rosa de Jesus. j. 27.10.2009, e-DJF1 13.11.2009; 
Ap. Crim. n9 2008.37 .01.001548-0/MA, 3ª Turma, ReI. Assusete Magalhães. j. 02.03.2009, unânime, e-DJF1 
27.03.2009, p. 304; Ap. Crim. n9 2007.41.01.004014-0/RO, 3ª Turma, ReI. Tourinho Neto. j. 23.09.2008, 
unânime, e-DJF1 03.10.2008, p. 193; Ap. Crim. n9 2006.41.01.004045-8/RO, 3ª Turma, ReI. Olindo Me
nezes, ReI. Convocado Saulo Casali Bahia. j. 09.10.2007, unânime, OJU 09 .11.2007, p. 74; Ap. Crim. n9 

1999.41.00.002960-8/RO, 3ª Turma, ReI. Tourinho Neto. j. 29.05.2006, unânime). 
17 Ap. Crim. 25663, 5ª Turma, relatora Ramza Tartuce, OJU 03/05/2007, p. 361. 
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observe-se com amparo no artigo 91, do Código Penal, ou no artigo 118, do 
Código de Processo Penal."18 

Na mesma e equivocada trilha seguiu o TRF da 5ª Região, ao decidir pela aplicabili

dade do art. 91, Il, "a", do Cp, no caso de caminhão apreendido transportando ilegalmen

te carvão vegetal, por considerar que não se tratava de coisa cujo fabrico, alienação, uso, 

porte ou detenção constituía fato ilícito l9
. 

Tal criatividade não é nada elogiável. 

Com a devida vênia, os julgadores têm ido além do texto legal, enxergando distin

ção onde a lei não diferencia, ignorando os efeitos derrogatórios da lei especial, negando 

vigência a texto de lei federal e olvidando o espírito impresso na Lei 9.605/1998, mos
trando como os operadores do Direito ainda carecem de conhecimento mais profundo 

acerca da legislação ambiental e mesmo dos princípios constitucionais que se irradiam 

por todos os ramos do ordenamento. 

Não obstante, o FONAJE recentemente pacificou o entendimento de que "É pos

sível a decretação, como efeito secundário da sentença, da perda dos veículos utilizados 

na prática de crime ambiental."zo. 

Com relação ao enunciado acima, entendemos que o "possível" deve ser interpre

tado como poder-dever, não havendo discricionariedade judicial. Em outras palavras, 

tratando-se de instrumento utilizado na prática de crime ambiental, este deverá ter seu 
perdimento decretado. 

Oportunamente, Freitas e Freitas (2001) mencionam aresto anterior à Lei 9.605/1998, 
no qual já se determinava o perdimento de aeronave utilizada em mineração ilegal: 

"conforme decidiu o TRF da 10 Região: j\eronave utilizada na garimpa

gem ilícita, em área indígena, está sujeita a apreensão e perdimento, após 

sentença condenatória, transitada em julgado, devendo ser leiloada e o 

produto recolhido à conta do Fundo Nacional de Mineração' (Ap. Crim. 

0133132/RR, reI. Juiz Gomes da Silva, j. 13.04.1994, DJU 12.05.1994, p. 
22.225)". 

Em verdade, a grande polêmica diz respeito aos veículos utilizados na prática das 

infrações, geralmente porque às vezes seu perdimento representa, em si, uma penalidade 

que para o infrator soa mais grave que a própria sanção cominada no tipo penal, não se 

18 Ap. Crim. 2004.37.00.007066-3/MA, 4ª TUffi1a, reI. Ítalo Fioravanti Sabo Mendes, DJ 14/09/2005 p.33, j. 
16/08/2005 . Curiosamente, o mesmo julgador relatou acórdão unânime em que a Turma se manifesta em 
sentido diametralmente oposto: "O § 42, do art. 25, da Lei n2 9.605/98, afastou a possibilidade de se res
tituir coisa que tenha servido como instrumento para a prática de crime contra o meio ambiente." (ACR 
2001.41.00.005007-9/R0, DJ 25/04/2003, p.l27, j. 01 /04/2003). 

19 Apelação em MS n. 2004.81.00.001474-7. 4ª Turma, DJ 14/ 10/2005. p. 934. 
20 Enunciado 97, aprovado no XXI Encontro, Vitória - ES, 2007. 
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podendo ignorar que geralmente tais veículos são de propriedade de elites econômicas 
locais, umbilicalmente ligadas ao poder polític021 • 

Por derradeiro, é mister ressaltar que há vários julgados que não negam vigência ao 
disposto no § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, determinando corretamente o perdimento 
dos instrumentos de crimes ambientais22 • 

5. Conclusões Articuladas 

5.1. A Lei 9.605/1998, integrante do microssistema jurídico ambiental, foi editada 
para cumprir mandamento constitucional expresso (art. 225, § 3º) e tem por escopo re
primir mais duramente a prática de crimes contra o ambiente, privilegiando instrumentos 
que não impliquem em restrição da liberdade individual. 

5.2. Nesse sentido, a Lei 9.605/1998, no art. 25, "caput" e § 4º, bem como o Decreto 
6.514/2008 que a regulamenta, determinam expressamente o perdimento dos instrumen
tos utilizados na prática de crimes nela definidos, assim como ocorre em outras leis (p. 
ex., Lei 11.343/2006), 

5.3. O legislador da mencionada lei não criou distinções entre os instrumentos do crime 
que devem ter seu perdimento decretado, não cabendo ao intérprete, portanto, fazê-lo. 

5.1. O temperamento da regra de perdimento do instrumento do crime com base no 
princípio da proporcionalidade necessita avaliar a magnitude dos interesses difusos consti
tucionais envolvidos, especialmente os do art. 225, "caput", art. 5º, XXIII e art. 170, vi, da 
Constituição da República, que preponderam sobre o direito individual de propriedade. 

5.5. Uma das razões da não desarticulação de esquemas consolidados de reiteração 
delitiva na esfera ambiental (especialmente na região amazônica) reside no não perdi
mento dos instrumentos do crime, medida que implicaria em ônus ao infrator, tornando a 

21 Hoje é consenso que a decretação do perdimento dos caminhões e tratores empregados na extração e trans
porte de made ira ilegal na Amazônia (vulgarmente conhecidos como "toreiros") imporia a necessidade de uma 
profunda reformulação do modo de exploração deste recurso natural, hoje quase que totalmente realizado na 
ilegalidade. Injunções políticas e socioeconômicas, entretanto, têm ocasionado o fl agrante descumprimento do 
parágrafo 4Q do art. 25, haja vis ta os inúmeros setores da sociedade amazônica que lucram com o crime do art. 
46, parágrafo único, da Lei 9.605/98. 

22 Por exemplo, TRF da 4ª Região: "O artigo 25 da Lei nQ 9.605/98 dispõe expressamente sobre a venda dos 
instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, motivo pela qual resta configurado o interesse 
na manutenção da constrição e impossibilita a pretendida restituição do bem apreendido." (Ap. Crim. nQ 

2006.71.00.035888-0/RS, 7ª Turma, ReI. Néfi Cordeiro. j. 20.03.2007, unânime, DE 11.04.2007); TJMS: 
"APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - CRIME AMBIENTAL 
(ART 34, CAPUT, LEI NQ 9.605/98) - DECISÃO SOBRE RESTITUIÇÃO OU VENDA SOMENTE APÓS 
A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - ARTIGO 118 DO CPP E ARTIGO 25, § 4Q, DA LEI NQ 9.605/98 - PRIN
CÍPIO DA ESPECIALIDADE - MANUTENÇÃO DA APREENSÃO, PARA INSTRUÇÃO PROCESSUAL 
- RECURSO IMPROVIDO. Não é possíve l a restituição dos equipamentos apreendidos pela autoridade com
petente, tanto com fund amento na interpretação do art. 118 do Código de Processo Penal quanto pela apli
cação do § 42 do art. 25 da Lei nQ 9.605/98, mesmo na hipótese de suspensão condicional do processo, em 
razão da necessidade de eventual prosseguimento da ação penal." (Apelação Criminal em O utros Processos nQ 

2007 .02027 1-5/0000-00, 2ª Turma Crim., ReI. Claudionor Miguel Abss Duarte. j. 08.08.2007 , unânime). 
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prática da infração bem me no lucrativa, e portanto desinteressante, além de ter caráter 
altamente pedagógico. 

5.6. É equivocada a tendência jurisprudencial que tem negado plena aplicação ao 
art. 25, § 4º, da Lei 9.605/1998, impedindo sob as mais diversas razões O perdimento dos 
instrumentos de crimes contra o ambiente, postura esta que coloca em risco toda a efe
tividade do ordenamento ambiental penal, situação hoje verificada na região amazônica. 

5.7. Cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo cumprimento da norma que de
termina a apreensão e o perdimento, para isso adotando os procedimentos necessários na 
esfera judicial (peticionando a juízo ou interpondo recursos, p. ex.). 
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Aguas servidas na via pública: solução 

individual ou responsabilidade do poder público 

I. Introdução 

Rachel Medeiros Germano * 
Rosa Maria Pinheiro * * 

Trata a presente tese de estudo desenvolvido pelo Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Defesa do Meio Ambiente a partir de várias consultas formuladas pelos 
Promotores de Justiça do Rio Grande do Norte a respeito do tema, tendo como base um 
parecer de Ora. Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha, docente do Programa de Pós
-Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Departamento de Arquitetura da UFRN, 
elaborado a partir de pedido de perícia da 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio 
Ambiente da Comarca de Natal. 

11. Contextualização 

Aspectos Históricos 

A concepção dos direitos humanos, desde a criação das Nações Unidas, vem evo
luindo no estabelecimento de novas relações entre o Estado e os cidadãos, reconhecendo 
e aprofundando gradativamente os direitos individuais e sociais. Desde a Cúpula das 
Cidades - Conferência das Nações Unidas realizada em Vancouver, Canadá, no ano de 
1976, até a Conferência das Cidades, realizada em Istambul, no ano de 1996, existe 
a compreensão de que as profundas carências ambientais e assistenciais que afetam os 
assentamentos populares, particularmente nos países periféricos, contribuem para a am
pliação do quadro de pobreza e aprofundamento das desigualdades que atingem extensas 
periferias que se desenvolvem no entorno dos centros urbanos. 

Frente à perspectiva de perpetuação e agravamento dessa situação e dos efeitos 
nocivos derivados, identifica-se um esforço das nações no sentido de reafirmação dos di
reitos humanos, articulados aos direitos econômicos, culturais, sociais, ambientais e às li
berdades fundamentais, expressado por meio de acordos internacionais. Nesse contexto, 

* 
** 

Promotora de Justiça 
Assistente Ministerial 
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o direito à habitação assume uma transversalidade que merece ser particularmente con

siderada na leitura da legislação aplicada para a abordagem de conflitos socioambientais. 

O acelerado e desordenado processo de urbanização das cidades brasileiras pro

porcionou a formação de extensas áreas urbanizadas à margem das normas urbanísticas 

e carentes de infraestrutura e serviços urbanos, sobre as quais incidem favelas, cortiços, 

vilas, loteamentos populares, irregulares e/ou clandestinos, distribuídos 

na periferia urbana, nas áreas centrais deterioradas e em áreas distinguidas para 

proteção ambiental. 

Assimilando os postulados pactuados nos acordos internacionais para o enfrenta

mento dos graves problemas socioambientais incidentes sobre os extensos territórios da 

informalidade e ilegalidade urbana, a Constituição de 1988 estabeleceu os fundamentos 

da política urbana, articulando um conjunto de princípios e obrigações que se destinam 

a reverter o quadro de desigualdades socioambientais, tendo como base a universalização 

dos direitos básicos. Os direito destinados a garantir a cidadania e a qualidade de vida da 

população estão vinculados, em grande medida, à promoção de ações inerentes à regula

rização urbanística e fundiária e à promoção do saneamento ambiental dos assentamen

tos precários, tendo em vista a integração social e territorial de segmentos populacionais, 
ambiental e socialmente, segregados e excluídos dos benefícios da cidade. 

No sentido de complementar as especificações que tutelam o direito à cidade, o Es

tatuto da Cidade (Lei nQ 10.257/01), que regulamentou os artigos 182 e 183 da Constitui

ção, estabeleceu diretrizes para o cumprimento da função social da propriedade, forjando 

instrumentos que proporcionam as condições para a efetivação, por parte do poder público, 

do direito ao meio ambiente saudável e à moradia digna, cabendo ao município a delimitação 

das zonas especiais de interesse social incidentes em seu território, bem como a formulação e 

implementação das várias políticas destinadas à recuperação da qualidade ambiental, regula

rização urbanística e, quando pertinente, fundiária dos assentamentos precários. 

Fundamentos Normativos 

Segundo Saule Júnior (1999, p. 323), a Agenda Habitat foi sistematizada a partir 
dos compromissos resultantes das Conferências das Nações Unidas que incluem: a Cú

pula das Cidades, realizada em Vancouver, Canadá, no ano de 1976; a Cúpula do Meio 
Ambiente realizada no Rio de Janeiro, em 1992; a Conferência dos Direitos Humanos 

realizada em Viena, em 1993; a Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimen
to, em 1994; a Conferência de Copenhague sobre Desenvolvimento Social e de Beijing, 
sobre as Mulheres, em 1995, e a Conferência do Habitat, realizada em Istambul, em 1996, 

na qual foi definitivamente reconhecido o direito à moradia como um direito humano 
essencial, a ser assegurado, a todos, mediante provisão progressiva de habitação sadia, 

segura, protegida, acessível, disponível e suprida pelos serviços e infraestrutura básica, ao 
encargo do poder público. 
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A Agenda Habitat II (Saule Júnior 1999, pp. 321-393), como passou a ser denomi
nado o documento resultante da Conferência de Istambul, em seu parágrafo 84, especifica 
que os serviços e a infraestrutura básica compreendem o fornecimento de água potável, 
saneamento, gestão do lixo, transporte e comunicação, energia, serviços de emergência, 
escolas e segurança pública, explicitando que a responsabilidade primária de gerenciar e 
operar os serviços e a infraestrutura básica constitui atribuição dos governos estaduais e 
locais, com apoio e suporte dos governos centrais. Nesse sentido, vale pontuar que a Lei 
nº 11.445/2007, que define as diretrizes nacionais para o saneamento básico, já inclui o 
fornecimento de água potável como serviço de saneamento básico (assim como o esgota
mento sanitário, o manejo e destinação final dos resíduos sólidos e manejo e destinação 
final das águas pluviais). 

No artigo 85, a Agenda Habitat esclarece que, para prover os serviços básicos, os 
governos devem ter como medidas: a provisão e manutenção de infraestrutura, incluindo 
estradas, ruas, parques e espaços públicos; o adequado suprimento quantitativo e qua
litativo de água potável; o adequado saneamento e gestão do lixo; o transporte público 
disponível e acessível; a prestação de segurança pública; o escoamento de mercadorias 
para venda de produtos básicos e a provisão de serviços sociais, especialmente para co
munidades e grupos carentes. 

Dentre os mecanismos destinados à provisão universalizada e equitativa dos servi
ços e infraestrutura, o parágrafo 86 da Agenda Habitat inclui: capacitar as pessoas que 
vivem na pobreza e em desvantagem para terem acesso aos serviços e infraestrutura; 
apoiar grupos profissionais e acadêmicos para análise das necessidades por infraestrutura 
e serviços da comunidade; facilitar a mobilização de fundos, especialmente do setor pri
vado, para aumento dos investimentos. 

Visando à efetivação dos preceitos constitucionais e dos tratados internacionais, 
dos quais o Brasil é signatário, nas abordagens que objetivam a promoção de melho
rias na qualidade de vida das populações que vivem em assentamentos, desprovidos de 
condições consideradas essenciais para assegurar o mínimo de dignidade, deve-se exigir, 
do Estado, a adoção de políticas e a promoção de programas voltados à construção de 
moradias dignas, supridas pelos serviços e infraestrutura básica, incluindo a garantia de 
fornecimento de água potável, saneamento, gestão do lixo, além do transporte e dos 
equipamentos de saúde, escolas e segurança pública, cabendo, às autoridades locais, a 
responsabilidade primária de prover sistemas eficientes de serviços e infraestrutura bási
cos e, aos governos centrais, a de disponibilizar o apoio que capacita as esferas locais para 
o cumprimento satisfatório de suas obrigações. 

Uma das primeiras medidas a ser perseguida para assegurar o direito essencial à 
moradia consiste no reconhecimento das áreas afetadas com a carência generalizada 
de condições dignas de habitação, distinguindo-as, no zoneamento urbano, como áreas 
especiais de interesse social, com vistas a garantir a segurança jurídica, respaldando a 
assistência à população moradora dessas áreas com o apoio de instrumentos disponíveis 
no Estatuto da Cidade, assimilados nas políticas públicas local, tais como: concessão 
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de direito real de uso, usucapião urbano, assistência técnica e jurídica gratuita para as 

comunidades e grupos sociais menos favorecidos, dentre outros, criando as condições 
para a concretização do direito à moradia, uma vez que a efetivação dessas medidas faz 
parte dos compromissos assumidos, pelo Brasil, na Conferência do Habitat, tornando-os 

componentes obrigatórios da Política Nacional de Habitação. 

Princípios Constitucionais 

A instituição do Estado Democrático Brasileiro garante, em seus fundamentos, a 
cidadania e a dignidade da pessoa humana, no art. 1 º, incisos II e I1I, da Constituição, 
atingíveis mediante o alcance de objetivos fundamentais, dentre os quais se destacam a 
justiça social e a erradicação da pobreza, da marginalização e das desigualdades sociais e 

regionais (art. 3º, incisos II e I1I, da CF). 
O acesso aos direitos sociais assegurados pela Carta Constitucional, em seu art. 6º, 

educação, saúde, moradia e lazer, presume a disponibilização de um conjunto de equi
pamentos que formam uma estrutura física que abrange: escolas, unidades de saúde, re

sidências e equipamentos esportivos e recreativos, dentre outros, apoiados por serviços 
e infraestrutura urbana, cujas competências de normatização, provimento e gestão, em 
variados níveis, encontram-se distribuídas entre os entes federados. 

Dentre as competência comuns à União, estados e municípios, previstas no art. 23, 
inciso II, da CF, distinguem-se: cuidar da saúde e assistência pública, proteger o meio am

biente e combater a poluição em qualquer de suas formas; promover programas de cons
trução de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico; 

combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos. 

O texto constitucional atribui ao município, no art. 30, a primazia de legislar sobre 
assuntos de interesse local, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, prestar, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estr)dO, os serviços de atendimento à saúde da população e pro

mover o adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 
parcelamento e da ocupação do solo urbano, estabelecendo e executando, conforme dis
põe a CF em seu art. 182, a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de orien
tar o desenvolvimento e a expansão urbana e de ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade, garantindo o bem- estar de seus habitantes. 

O cumprimento dos direitos sociais também encontra respaldo nas disposições da 
CF, no art. 194, abrangendo os princípios da seguridade social, conceituada como um 
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado 
a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, organizadas 
segundo objetivos que compreendem: a universalidade da cobertura e do atendimento; 
a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
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a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; a eqüidade na 
forma de participação no custeio. 

A relevância das ações e serviços de saúde, enquanto componentes da seguridade 

social, encontra-se distinguida, nos arts. 196 e 197 da CF, como um direito de todos e de
ver do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, incluindo-se, dentre as ações sob a respon
sabilidade do sistema único de saúde, conforme o art. 200 da CF: executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica; participar da formulação da política e da execução 

das ações de saneamento básico e colaborar na proteção do meio ambiente. 

Ademais, a CF, em seu art. 225, vincula a sadia qualidade de vida à manutenção de 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público e à coletivida
de o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

A previsão de criação de Zonas Especiais de Interesse Social está presente no art. 4º, 
inciso V, alínea f, do Estatuto da Cidade, constituindo, nesse contexto, um instrumento 
fundamental para a efetivação do direito à moradia, garantido pelos Planos Diretores, 
como uma das bases da Política de Habitação Social. 

Direito à Cidade 

o Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257/01, regulamenta os artigos 182 
e 183 da Constituição Federal, estabelecendo normas de ordem pública e interesse social 
que regulam a função social da propriedade, em prol do interesse coletivo, da segurança e 
do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental, tendo como objetivo ordenar 

o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, garantindo o 
direito a cidades sustentáveis, à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraes

trutura urbana, ao transporte, à oferta de equipamentos urbanos e comunitários e de serviços 
públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 

A referida Lei estabelece, também, em seu art. 2º, o seguinte: a necessidade de 
condução da expansão urbana observando os limites da sustentabilidade ambiental, so 

cial e econômica do município e do território sob sua área de influência; a necessidade 

de observação da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização; a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e 
dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os inves
timentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais, 
e a necessidade de promover a regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda, mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, 
uso e ocupação do solo e edificação, considerando as normas ambientais e a situação socioe
conômica da população, com vistas à observação da justiça social, na promoção de ações 
relacionadas ao processo de urbanização e ao atendimento do interesse social. 
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A competência da União, com respeito à política urbana, inclui a autonomia para 

legislar sobre direito urbaníst ico, a obrigação de instituir diretrizes para o desenvolvimen

to urbano, incluindo a habitação, saneamento básico e transportes urbanos, a definição 
de diretrizes relativas à cooperação entre União, estados e municípios, a elaboração e 
execução de planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimen

to econômico e social e a promoção, diretamente ou em conjunto com os estados ou mu
nicípios, de programas destinados à construção de moradias e à melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. 
De acordo com o art. 39 do Estatuto da Cidade, a propriedade urbana cumpre sua 

função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade defini

das no plano diretor que deve assegurar a qualidade de vida e à justiça social na condução 

do desenvolvimento das atividades econômicas. 
Desse modo, compete ao município promover a política urbana, por meio de instru

mentos de planejamento, destinados à definição dos critérios de ordenamento territorial 

e à definição de políticas estratégicas para promoção do desenvolvimento local, incluindo 
a solução dos problemas relacionados aos assentamentos precários. 

Nesse sentido, o Estatuto da Cidade oferece, como especificado em seu art. 4º, um 
amplo rol de instrumentos e mecanismos a serem modelados e articulados para atender às 
necessidades específicas de cada município, como, por exemplo: a instituição de zonas es

peciais de interesse social; a concessão de direito real de uso; a concessão de uso especial 
para fins de moradia; o parcelamento, edificação ou utilização compulsórios; a usucapião 
especial de imóvel urbano; o direito de superfície; o direito de preempção; a outorga 
onerosa do direito de construir e de alteração de uso do solo; a regularização fundiária; a 
assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos favore

cidos; a demarcação urbanística para fins de regularização fundiária (Incluído pela Lei nº 

11.977, de 2009); a legitimação de posse (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) . 

Responsabilidade Municipal 

o plano diretor constitui o instrumento básico da política de desenvolvimento e 
de expansão urbana, de acordo com o art. 182, § 1 º, da CF, tendo como objetivo orde
nar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e 
como uma das diretrizes estabelecer mecanismos voltados à garantia do direito a cidades 
sustentáveis, incluindo o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 
infraestrutura urbana, dentre outros, como define o art. 2º, inciso I, da Lei 10.257/01. 

Para viabilizar a efetivação desses direitos, o plano diretor municipal deve estabe
lecer o zoneamento, delimitando, dentre outras, as áreas de incidência dos assentamen
tos de grupos sociais vulneráveis, como zonas especiais de interesse social, e especificar 
os instrumentos a serem utilizados para reverter os problemas socioambientais que os 
submetem às situações de segregação e exclusão, desenvolvendo políticas destinadas à 
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regularização urbanística, fundiária e à integração urbanística e recuperação ambiental 
desses assentamentos. 

A partir da instituição do Estatuto da Cidade, a intervenção urbanística do mu
nicípio, para corrigir a irregularidade e ilegalidade dos amplos territórios urbanizados à 

margem da Lei, passou a ser tomada como necessidade prioritária da política urbana, 
requerendo que, além da iniciativa de identificar e delimitar esses territórios, seja defi
nido um elenco de programas e investimentos destinados a promover, gradualmente, as 
transformações desejadas, mediante a gestão orçamentária participativa, conforme indica 
o art. 4º, inciso IlI, alínea f, da Lei 10.257/01, ratificado pelo art. 44 da mesma Lei. 

No sentido de instrumentalizar a operacionalização das iniciativas destinadas à pro
moção da política urbana, nos termos estabelecidos na Constituição Federal e no Estatu
to da Cidade, foram editadas outras normas que regem as principais temáticas setoriais 
do planejamento territorial, dentre as quais se destaca a Lei nº 11.445/2007, que define 
as diretrizes nacionais para o saneamento básico, definindo como tal, em seu art. 3º, o 
conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água potável, 
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 
pluviais urbanas. Nos termos dessa Lei, é de competência do titular dos serviços públicos 
de saneamento o planejamento, a regulação, a fiscalização e a prestação dos serviços de 
saneamento básico, não podendo ser delegada a primeira competência (artigos 8º e 9º), 
sendo o município o titular, por excelência, desses serviços. 

Logo, os serviços de esgotamento sanitário são de responsabilidade do município, 
cabendo a esse ente público a resolução dos problemas, sobretudo quando incidem sobre 
áreas de especial interesse social. A prestação dos serviços, em si, pode ser delegada a 
terceiro e o apoio institucional e financeiro podem vir do Estado ou da União, o que, 
todavia, não exclui a responsabilidade de atuação do ente municipal. 

De acordo com Bentes Sobrinha (2008), observando as previsões da Lei nº 
11.445/2007, o município deve ser responsabilizado pelas condições insalubres dos assen
tamentos que abrigam a população de baixa renda, obrigando-se a efetuar o planejamen
to e a efetivar as providências destinadas à mitigação desses passivos ambientais. 

Desse modo, a referida autora considera que, nos assentamentos não supridos por 
sistemas públicos de esgotamento sanitário, cabe ao município planejar e tornar efetiva 
sua instalação, buscando, se necessário, o apoio do Estado e da União, uma vez que esse 
passivo ambiental decorre de uma dívida histórica do conjunto da sociedade para com os 
grupos sociais mais pobres, não podendo ser admitida, nem perpetuada, sobretudo quan
do existe a obrigação constitucional do poder público de cuidar desse tipo de problema. 

lU. Jurisprudência Sobre O Assunto 

A jurisprudência já se debruçou sobre ° tema, porém de maneira genérica, abordan
do se o Município poderia ou não ser cobrado judicialmente para implementar serviços 
de saneamento básico, não adentrando na seara específica das águas servidas na via pú-
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blica, que, via de regra, existem onde não há serviço de esgotamento sanitário (coleta, 
transporte, tratamento e destinação final). 

Sobre o tema da responsabilidade municipal em relação aos serviços de saneamento 
básico, vale colacionar as seguintes decisões: 

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. SANEAMENTO BÁSICO. DESÍDIA PÚBLICA E NO
TÓRIA. LIMINAR DEFERIDA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. 
DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER 
DE POLÍCIA NO ÂMBITO LOCAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO 
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, POR INVASÃO DE 
ATRIBUIÇÕES EXCLUSIVAMENTE ADMINISTRATIVAS NO TRA
TO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. LESÃO IN CON
CRETO CONFIGURADA. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS AUTORIZADO. NA HIPÓTESE. RECURSO PROVIDO. 
O controle judicial das políticas públicas é vedado quando o pleito de
duzido em sede de ação civil pública reveste-se de caráter genérico. 
inespecífico e abstrato. Quando. porém. da execução de determinada 
política pública. seja por ação ou omissão. decorre prejuízo concreto. 
a interesses individuais homogêneos. difusos ou coletivos. é possível o 
controle judicial de tais políticas por meio de ação coletiva, já que inves
tidos o Judiciário, o Ministério Público e as associações de representação 
funcional específica, de caráter constitucional. Nesse caso, não se cogita 
de ativismo judicial frente à Administração e ao Legislativo, porquanto foi 
o próprio Poder Constituinte originário quem atribuiu ao Judiciário e aos 
demais órgãos em questão a titularidade para o manejo de ações específicas 
para compelir a Administração inconstitucionalmente omissa a implemen
tar políticas públicas. Nesse caso, cumpre ao juiz, na condição de guardião 
das promessas (na expressão de Garapón), obrigar o Administrador faltoso 
ou omisso a tornar factível o princípio vinculante da Supremacia da Cons
tituição. (TJSC, Agravo de instrumento n. 2008.054848-7, de Taió, ReI. 
Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgado em 30-
11 -2010) li (negritos e grifos acrescidos) 

"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚ
BLICA - AMBIENTAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGO
TAMENTO SANITÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 
MUNICÍPIO - OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO 
DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE 
PÚBLICA E DO SANEAMENTO BÁSICO - ARTIGOS 23, INCISO 
VI e XI, 225, § 1 º, DA CRF - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO MI-
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NISTÉRIO PÚBLICO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIAL
MENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
É de competência do Município a defesa. preservação. restauração e 

fiscalização do meio ambiente. como também a prática de atos que res
guardem o meio ambiente e a saúde pública. inclusive no que diz respei
to ao saneamento básico. em atenção ao disposto nos artigos 23. inciso 
VI e XI. 225. § 1 º. da Constituição Federal. 
Constatando-se omissões perpetradas pela Administração Pública, na fisca

lização do meio ambiente e da saúde pública, incumbe ao Poder Judiciário 
determinar que a pessoa jurídica de direito público interno, no caso o Mu

nicípio, promova a implantação das obras necessárias ao saneamento bási
co. Não é cabível a condenação do Município ao pagamento de honorários 
advocatícios em favor do Ministério Público, mesmo quando vencedor na 
ação civil pública. Inteligência do art. 128, § 5º, lI, "a", da CF. (TJMT, 
Apelação n. 92279/2008 - Classe CNI - 198 - Comarca CapitaL O uarta 
Câmara CíveL ReI. Mariano Alonso Ribeiro Travassos, julgado em 14-6-
2011)" (negritos e grifos acrescidos) 

"EMENTA: CONSTITUCIONAL. OMISSÃO DO PODER EXECUTI

VO NA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. 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. 
No microssistema da tutela ambiental impõe- se, em virtude dos princípios 

da precaução e preservação, uma atuação preventiva do Poder Judiciário, 
de forma a evitar o dano ao meio ambiente, pois este, depois de ocorrido, é 
de difícil ou impossível reparação. Por tal motivo que, nas ações que envol
vam o meio-ambiente, o uso da tutela antecipada se legitima ainda mais. A 
omissão do Município de Luz em tratar adequadamente do lançamento 

de esgotos e derivados. no Córrego do Açudinho. importa em flagrante 
violação ao meio ambiente e. por conseqüência. ao direito fundamental 
à saúde e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. O 
meio ambiente. como um bem extraordinariamente relevante ao ser hu
mano. é tutelado pela Constituição Federal. Assim. é dever inafastável 
do Estado empreender todos os esforços para a sua tutela e preservação. 
sob pena de violacão ao art. 225 da CE O Poder Judiciário. no exercício 
de sua alta e importante missão constitucional, deve e pode impor ao 
Poder Executivo Municipal o cumprimento da disposição constitucio
nal que garante a preservação do meio ambiente. sob pena de não o 
fazê-lo. compactuar com a degradação ambiental e com piora da quali-
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dade de vida de toda sociedade. A judicialização de política pública, aqui 
compreendida como implementação de política pública pelo Poder Judiciá
rio, harmoniza-se com a Constituição de 1988. A concretização do texto 
constitucional não é dever apenas do Poder Executivo e Legislativo, mas 
também do Judiciário. É certo que, em regra a implementação de política 
pública, é da alçada do Executivo e do Legislativo, todavia, na hipótese de 
injustificada omissão, o Judiciário deve e pode agir para forçar os outros po
deres a cumprirem o dever constitucional que lhes é imposto. A mera ale
gação de falta de recursos financeiros. destituída de qualquer compro
vação objetiva. não é hábil a afastar o dever constitucional imposto ao 
Município de Luz de preservar o meio ambiente. Assim, a este caso não 
se aplica à cláusula da Reserva do Possível, seja porque não foi comprovada 
a incapacidade econômico-financeira do Município de Luz, seja porque a 
pretensão social de um meio ambiente equilibrado, preservado e protegido 
se afigura razoável, estando, pois, em plena harmonia com o devido proces
so legal substancial." (TJMG - AGRAVO Nº 1.0388.04.004682-2/001 -
REL. DESª. MARIA ELZA - ]. 21/10/2004)" (grifos e negritos acrescidos) 

Assim, vê-se que os Tribunais de Justiça de Minas Gerais, de Santa Catarina e de Mato 
Grosso estão alinhados no sentido de atribuir ao poder público a responsabilidade de defesa do 
meio ambiente, inclusive mediante a prestação de serviços de saneamento básico. 

Destoando dessa orientação segue decisão, já reiterada, do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICA 
DO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DE
TERMINANDO A CONFECÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO 
DE REDE DE ESGOTO CLOACAL E SUA EXECUÇÃO PELA CON
CESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORSAN. NÃO-CABIMEN
TO .. INTELIGÊNCIA DO ART. 45 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/07 E 
ARTIGOS 104, 106 E 108 DO DECRETO ESTADUAL Nº 23.430/74. 
INEXISTÊNCIA DE LEI QUE OBRIGUE O PODER PÚBLICO, POR 
SI OU CONCESSIONÁRIA, A CONSTRUIR REDE COLETORA DE 
ESGOTO SANITÁRIO. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPOR
TUNIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE 
ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. ENTENDIMENTO JURISPRU
DENCIAL. A rede de esgotos é obra pública indispensável. Sua implanta
ção, todavia, importa demorados projetos técnicos dada a complexidade, 
além de vultosos investimentos. Por isso nenhuma cidade brasileira dispõe 
da coleta e do tratamento de esgotos cloacais em todos os seus logradouros, 
o que constitui, não há esconder, grave problema de saúde pública e de 
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degradação ambiental; umas disponibilizam o serviço em maior, outras em 

menor extensão; outras tantas nada oferecem. À vista dessa constatação, 

ou seja, guando ou enguanto não disponibilizada rede pública de esgo

tamento sanitário. se não para prevenir. ao menos reduzir os danos à 

saúde e ao meio ambiente. a legislação assim federal como do Estado do 
Rio Grande do Sul admitem solução individual e obrigatória. consisten

te na instalação do sistema de fossas sépticas e sumidouros. Na verdade. 

não há lei gue obrigue o poder público. por si ou por concessionária. a 
construir rede coletora de esgoto sanitário. ainda gue obra indispensá

vel. como disse acima. É gue sua realização exige técnica aprimorada e 

recursos públicos a mais das vezes insuficientes. Por isso fica a depender 

das disponibilidades orçamentárias e do juízo de conveniência e oportu

nidade próprios dos atos de administração. À vista disso o ordenamento 

jurídico, dá a solução para evitar ou minimizar os danos à saúde ou ao meio 

ambiente - a instalação em cada edificação do sistema de fossa séptica e 

sumidouro para colher os efluentes. Apelo provido. Unânime. (Apelação 

Cível Nº 70030325963, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Jus

tiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em 11/11/2009, 
publicado no OJE em 01-12-2009)" 

Constata-se que a decisão em tela, com análise simplista e isolada, pretende desqua

lificar, de uma só vez, todos os argumentos favoráveis à intervenção do Poder Judiciário 

para controlar as políticas públicas e toda a discussão quanto à exigência do mínimo 
existencial. Sobre o controle do judiciário em relação às políticas públicas, Ada Pellegrini 

Grinover escreveu artigo de singular relevância, sobretudo para quem atua na defesa dos 

direitos transindividuais, em que concluiu: 

"1. o Poder Judiciário pode exercer o controle das políticas públicas para 

aferir sua compatibilização com os objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil (art. 3º CF); 

2. esse controle não fere o princípio da separação dos Poderes. enten

dido como vedação de interferência recíproca no exercício das funções 
do Estado; 

3. conseguentemente. o Judiciário pode intervir nas políticas públicas 

- entendidas como programas e ações do Poder Público objetivando 

atingir os objetivos fundamentais do Estado - guer para implementá-las. 

guer para corrigi-las guando eguivocadas; 
4. há limites postos à intervenção do Judiciário em políticas públicas. 

Tais limites são: i. a restrição à garantia do mínimo existencial; ií. a 
razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder 
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Público e a irrazoabilidade da escolha do agente público; iii. a reserva 
do possível; 

5. a estrita observância desses limites, assim como o correto entendimento 
do que sejam políticas públicas, é necessária e suficiente para coibir os ex

cessos do Poder Judiciário; 
6. para fazer face ao descumprimento da ordem ou decisão judicial pelo 
Poder Público, sem embargo da aplicação de astreintes - pouco adequadas 
quando se trata da Fazenda Pública -, as sanções mais eficazes são a res
ponsabilização por improbidade administrativa e a intervenção federal ou 

estadual no estado ou município; e, em âmbito mais limitado, a imputação 

ao prefeito municipal o crime de responsabilidade; 
7. todas as espécies de ações - coletivas, individuais com efeitos coletivos, 
ou meramente individuais - são idôneas a provocar o controle e a eventual 
intervenção do Judiciário nas políticas públicas." (GRINOVER, pp. 35-36) 
(grifos e negritos acrescidos) 

No mesmo texto, quando trata do mínimo existencial, cita a autora em questão 
Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior: 

Costuma-se incluir no mínimo existencial, entre outros, o direito à educa

ção fundamental, o direito à saúde básica, o saneamento básico, a conces
são de assistência social, a tutela do ambiente, o acesso à justiça (ROCHA 
JUNIOR, 2008, p. 21-24). (GRINOVER, pp. 18) 

As conclusões da Professora Ada Pellegrini afasta os argumentos expendidos pelo 

acórdão do Tribunal gaúcho. 

Ademais, a invocação da Lei nº 11.445/2007 pelo Tribunal de Justiça do Rio Gran
de do Sul como base legal para atribuir à responsabilidade individual a construção de fos
sas e sumidouros foge completamente à interpretação teleológica e sistemática ou mesmo 
à luz da Constituição Federal. 

Vejamos. Uma interpretação não sistemática dos artigos 5º e 45 da Lei nº 11.445/2007 
poderia conduzir à interpretação do TJRS sobre o assunto: 

"Art. 5º Não constitui serviço público a ação de saneamento executada 
por meio de soluções individuais, desde que o usuário não dependa de 
terceiros para operar os serviços, bem como as ações e serviços de sanea
mento básico de responsabilidade privada, incluindo o manejo de resíduos 
de responsabilidade do gerador. 
( .... ) 
Art. 45 . Ressalvadas as disposições em contrário das normas do titular, da 
entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente 
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urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de 
outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. 
§ l Q Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admi
tidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e 
destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas 
pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas am
biental, sanitária e de recursos hídricos. 
§ 2~A instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento 
de água não poderá ser também alimentada por outras fontes." (negritos 
acrescidos) . 

o fato de a Lei das Diretrizes Nacionais de Saneamento permitir a existência de 
soluções individuais de abastecimento de água e destinação final dos esgotos sanitários 
em absoluto elide a obrigação de o Município prestar tal serviço. A lei destaca que tais 
soiuções são admitidas na ausência de redes públicas de saneamento básico e tal ausência 
não deve ser estimulada por meio de decisões tal qual a comentada mas, sim, refutada 
inclusive em sede judicial. Note-se, ainda, que o caput do art. 5º quando prevê que não 
constitui serviço público a ação de saneamento executada por meio de soluções individuais, desde 
que o usuário não dependa de terceiros para operar os serviços é porque existem casos em que 
essas ações de saneamento executadas por meio de soluções individuais são operadas pelo 
próprio poder público. Essa é uma realidade constatada facilmente no interior do Estado 
do Rio Grande do Norte, onde muitos municípios custeiam o esgotamento das fossas sép
ticas (solução individual) das residências dos munícipes. A Lei nº 11.445/2007 reconhece 
essa realidade e afirma somente não ser serviço público as soluções individuais operadas 
sem a dependência de terceiros. 

IV. Aplicação na Prática 

No atual contexto institucional, é imprescindível, para a concepção e aplicação 
das políticas públicas, a integração dos conteúdos constitucionais, considerando os fun
damentos fixados nos acordos internacionais. Tratando-se de intervenções que envol
vem problemas relacionados à habitação, é importante identificar se a situação avaliada 
apresenta alguma relação com a herança histórica que obrigou à segregação e exclusão 
socioambiental de vastos segmentos populares, impelindo-os às condições de irregulari
dade, ilegalidade e insalubridade urbana sobre a qual se deve intervir. 

Nesse sentido, o parecer emitido por Bentes Sobrinha (2008), em face de demanda 
apresentada pela 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Comarca de 
Natal, envolvendo problema de lançamento de água servida em via pública, no Municí
pio de Natal, assume uma importância balizar na orientação de casos semelhantes, uma 
vez que enfatiza a necessidade imperativa de identificação da relação entre o problema 
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ambiental e a situação social dos autores responsáveis pela irregularidade/ilegalidade. 
Ademais, o referido parecer, apresenta uma orientação metodológica que pode ser ob
servada quando existir a necessidade de adoção de medidas objetivando a recuperação 
da qualidade ambiental, vinculando-as à necessidade de respeito aos direitos humanos e, 
particularmente, às especificações relativas ao direito à habitação. 

Bentes Sobrinha (2008) contextualiza a vulnerabilidade dos grupos sociais nela in
seridos como: "a incapacidade de populações de competirem em 'bases iguais pelos re
cursos e oportunidades", ressaltando que essa vulnerabilidade é frequentemente causada 
pela marginalização e exclusão decorrentes dos processos socioeconômicos e das tomadas 
de decisões políticas. 

O conceito de vulnerabilidade social é balizado, sobretudo, pelas legislações muni
cipais. No município de Natal, por exemplo, o Plano Diretor determinou que população 
de interesse social é aquela cuja renda familiar mensal seja de até 3 salários (art. 6Q

). To
davia, há outros mecanismos de identificação desse segmento. Se o plano diretor define 
áreas de especial interesse social (AEIS - como no art. 7Q do Plano Diretor de Natal) ou 
zonas de especial interesse social, nas habitações desses locais, a vulnerabilidade social é 
presumida. Em políticas públicas de assistência social, os casos mais graves de vulnera
bilidade social são assistidos por ações de programas como o "Bolsa Família", o "Progra
ma do Leite" (estadual), dentre outros. Via de regra, os agentes públicos que atuam em 
programas de "Saúde da Família" e de erradicação do mosquito da dengue, por exemplo, 
também podem fornecer subsídios para balizar a aplicação do referido conceito, em cada 
município específico. 

Segundo Bentes Sobrinha (2008), em se tratando de casos que envolvam popu
lações vulneráveis, a precariedade sanitária dos assentamentos deve ser compreendida 
como uma dívida do Estado para com esses grupos sociais, no que tange à efetivação do 
Direito à Moradia. Portanto, a primeira instância a ser responsabilizada deve ser o poder 
público que age irregularmente, quando deixa de promover o planejamento e, por con
seqüência, as ações garantidoras dos direitos humanos fundamentais, dentre as quais a 
habitação digna e o meio ambiente saudável. Então, cabe a este ente a responsabilização 
preliminar pela suposta infração. Caso contrário, significaria penalizar duas vezes a popu
lação vulnerável que vive em assentamentos irregulares e precários: a primeira ao forçar 
que o indivíduo vulnerável resolva, de qualquer modo, sem qualquer assistência e de for
ma precária, sua urgente necessidade de abrigo e a segunda, por penalizar esse indivíduo, 
quando deixa de observar os requisitos legais aplicáveis à construção da moradia digna e 
que respeite as regras sanitárias. 

Quando destaca, em seu parecer, a necessidade de identificar se a ocorrência do 
lançamento de águas servidas sobre vias públicas apresenta alguma relação com a inser
ção do agente em segmento social vulnerável, Bentes Sobrinha (2008) alerta sobre o fato 
de que os princípios constitucionais, interpretados com base nas premissas assumidas nos 
acordos internacionais, passam a constituir obrigações do poder público, a serem efeti
vadas por meio da promoção de políticas públicas voltadas ao resgate da cidadania dos 
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grupos vulneráveis, ou seja, dos segmentos sociais incapazes de competir, em bases iguais, 

pelos recursos e oportunidades decorrentes dos investimentos coletivos que qualificam a 

cidade formal e legal. 

Desse modo, verificando-se a inserção do agente em condição de vulnerabilidade 

social, existe, preliminarmente, uma obrigação, por parte do poder público, de promover 

ações que assegurem o direito à moradia digna, incluindo nesse escopo o direito ao sanea

mento ambiental. Doutro lado, isso implica não cobrar do agente fragilizado a obrigação 

de promover a medida destinada a cessar a irregularidade destacada, em nível que supere 

sua capacidade individual. Nesses casos, o Município deve ser chamado à responsabilida

de para que atue diretamente na solução do problema. 

Quando se verifica a necessidade de definir medidas destinadas à solução de pro

blemas que envolvem o lançamento de águas servidas em vias públicas, devem ser apli

cados procedimentos voltados à identificação da origem do problema, recomendando -se 

a efetuação de vistoria destinada à verificação do caso particular, buscando identificar: 

1) as características do assentamento no qual incide o imóvel que promove o lan

çamento de água servida na via; 

2) a existência de sistema de coleta de esgoto na área vistoriada; 

3) se o lançamento de água servida existe apenas no imóvel vistoriado ou se ocorre 

em outros imóveis da vizinhança; 

4) a condição social do agente responsável pela irregularidade; 

5) a condição de comprometimento do lote com a edificação; 
6) se existe condição de solução do problema, mediante a construção de sistema 

individual de destinação final de esgoto; 

7) se existe necessidade de formulação de um programa destinado ao saneamento 

básico do assentamento vistoriado. 

Identificada a situação, caso se verifique a capacidade do agente responsável de pro

mover individualmente as medidas necessárias ao saneamento do problema, devem ser 

adotadas as medidas específicas para a solução do problema. Por outro lado, verificando

-se que se trata da habitação precária e de agente incluído em segmento vulnerável, 

recomenda-se o chamamento dos órgãos públicos responsáveis pelas políticas do sanea
mento e da habitação de interesse social, visando, inicialmente, ao estabelecimento de 

ações paliativas, dando sequência ao planejamento e efetivação de solução definitiva. 

Observa-se que, dependendo da condição social do agente, a medida paliativa pode 

gerar a necessidade de construção do sistema individual de destinação das águas servidas 

e, também, do periódico serviço de esgotamento da fossa séptica, ambos ao encargo do 

poder público, podendo se dá por meio de um programa específico para essa finalidade. 
Contudo, se o autor do lançamento das águas servidas na via pública não se enqua

dra no conceito de população vulnerável ou de área de especial interesse social, identi-
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fica-se que seria dever do proprietário adotar as medidas para não gerar transtornos e 
problemas de saúde para a população residente na vizinhança. 

Toma-se importante alertar sobre a importância de intervir, com prioridade, sobre 
situações que envolvem o lançamento de águas servidas em via pública, uma vez que, 
independente do caso, tal situação potencializa vários riscos à saúde pública, incluindo a 
possibilidade de proliferação de doenças como a dengue que, na atualidade, apresenta-se 
uma séria ameaça à saúde da população de várias cidades do Estado. Ademais, o lança
mento de águas servidas em via pública adquire especial gravidade, uma vez que, essas 
se tomam vetores para a proliferação de doenças de veiculação hídrica, submetendo as 
pessoas que transitam nos locais onde são lançadas e acumuladas. 

V. Conclusão 

Desse modo, ante a no tícia de águas servidas na via pública, deve o Ministério Pú
blico tentar fazer cessar a irregularidade, diferenciando a situação dos agentes integrantes 
dos grupos sociais vulneráveis, daqueles que podem arcar com as soluções individuais 
do problema. No primeiro caso, o Estado deve ser chamado à responsabilidade. No se
gundo, cabe ao agente pro otor da irregularidade o ônus da solução. De todo modo, o 
lançamento de águas servidas na via pública constitui um problema ambiental que exige 
prioridade de intervenção do município, podendo iniciar por medidas destinadas à mi
nimização do problema, tendo-se em vista a adoção das medidas mitigadoras, a médio e 
longo prazos, cabendo, a partir da abordagem inicial, o monitoramento sistemático das 
ações do planejamento que levam à solução definitiva do problema, fazendo valer as pre
visões da ordem urbanística e ambiental vigentes, enquanto indicativo do cumprimento 
das funções administrativas o poder público constituído. 
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Renato Guimarães Jr* 
Sérgio Ferreira Amaral** 

o preclaro Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin que, até 

hoje - e não entendo como - ainda não foi elevado o Excelso Supremo Tribunal Federal, 

anteviu - já no XVII CONGRESSO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, reali
zado em Salvador, BA, em setembro de 2007, e com discurso proferido pelo Procurador
-Geral da República, Antônio Fernando Barros Silva de Souza - anteviu, então, que 
o "desenvolvimento sustentável fortalece ação do Ministério Público". 

O Presidente da CONAMp, Dr. José Carlos Cosenzo, já antevia, que aquele "ideá
rio comum", que hoje se consolida, como a seguir busca esta tese demonstrar em sua 

conclusão, que a ação do Ministério Público deve, simultaneamente, atingir - numa só 

denúncia e, pois, num só processo criminal- o âmago do desafio ecológico, e insitamente, 
atingir, nessa mesma peça inaugural, o próprio âmago da corrupção que desvia o poder 
econômico em frontal, duríssima, ameaça à Sustentabilidade da Natureza. 

No painel "A Atuação das Instituições e o Desenvolvimento Sustentável", o Minis
tro Herman Benjamin feriu, por exemplo, a possibilidade de fundos para fortalecimento 
da ação do Ministério Público. 

Mas recurso, de quase nulo custo orçamentário, seria alcançado nessa angustiante 

área dos riscos à sustentabilidade, se, por singelo exemplo, não houvesse a atual impossi
bilidade de o próprio Promotor de primeira instância sustentar no Tribunal de Segunda 

* 

** 

Promotor de Justiça, do Ministério Público do Estado de São Paulo aposentado. Membro do Instituto dos Ad
vogados de São Paulo; Master of Compara tive Law, The George Washington University, USA; Doutor pela USP; 
Fundador e primeiro Presidente da World Prosecuwrs Secrion, da World Peace Through Law Cemer, Washington, 
D.C., USA; membro do Comitê de Ética na Pesquisa Médica, UNICAMP. 
Livre Docente de Educação da Unicamp Orientador de 16 mestrados e 5 doutorados. Co-autor de 18 trabalhos 
científicos em Tecnologia e Comunicação Educacional, Ambientes Virtuais, Engenharia Elétrica, Mecânica e 
Eletrônica e em TV Digital Interativa, com 11 livros publicados e 93 trabalhos técnicos. Co-autor, com Renato 
Guimarães Jr., em tese apresentada no Congresso Brasileiro do Ministério Público no Rio de Janeiro. 
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Instância, quiçá meramente subsidiando, seja no parecer, seja na própria sustentação 
oral, as intrincadas conexões entre agressão ecológica e abuso do poder econômico. 

Cuida-se, o olhos vistos, da responsabilidade social da empresa, conexa à toda ma
leabilidade dos recursos humanos do Ministério Público. 

Pareceres, particularmente em causas ecológicas - distantes da realidade da primeira 
instância - perdem a força persuasiva, sem o cumprimento institucional do que deveria se 
manter, nesse ápice funcional: a unidade indivisível do Ministério Público, otimizando-se 
nessa pelicular causa: a sustentabilidade do porvir ambiental. 

"Direitos e Deveres Ecológicos: Efetividade Constitucional e Subsídios do Direito Ame
ricano" - tese do Doutorado do signatário, USp, de 29, novembro, 1989, na véspera do 
20Q aniversário da assinatura da lei que instituiu o Relatório de Impacto Ambiental, no 
Centenário da República, e Bicentenário do Bill of Rights americano, e 300 anos do Bill 
of Rights inglês, e dois anos antes da II Conferência das Nações Unidas sob o Meio Am
biente e Desenvolvimento, no Brasil, tendo com Orientador o Prof. Dr. Fábio Nusdeo -
ante via já a Sustentabilidade como enorme desafio, mas com enorme retorno ao vital 
engrandecimento para o Ministério Público. 

Isto porque, a Sustentabilidade oferta à nossa Instituição a entidades particulares 
com legitimidade para assim agir - oportunidade de, repita-se, acionar, na defesa im
prescindível do futuro ambiental ao Planeta e, no mesmíssimo processo judicial, enfren
tar a corrupção do Poder Econômico que ousa desencadear guerra às futuras gerações, 
destruindo-lhes as frágeis e reservas naturais restantes no Planeta. 

A gênese desse descortinar está assim: " ... cinco anos depois de Estocolmo, em ter
mos de Direito Ecológico, na UNICAMP. .. (recomendou-se) "considerando que em to
dos países de cultura ocidental mais avançados o Promotor Público constitui instrumento 
de maior eficiência para a solução judicial de demandas ecológicas", o imediato apro
veitamento da estrutura operacional do Ministério Público para a prevenção e punição 
à lesão ecológica (25) Ciência, Tecnologia e Independência", Ed. Rogério C. Cerqueira 
Leite e Severo F. Gomes, Duas Cidades, 1977, p.17. Citava-se, então, Manaster, Kenneth 
A. e Guimarães, Jr., R. - Processo Criminal e Civil Contra Poluidores: Primeiras Refle
xões, in JUSTITIA, v. 113, Revista do Ministério Público do Estado de São Paulo. 

"O Ministro Sydney Sanches, do Supremo Tribunal Federal", já recordava a tese, 
fls. 4 5, "durante o Seminário Internacional do Ministério Público, em São Paulo, sobre o meio am
biente na constituinte ... advertiu ... 'A lei nós já temos. Aí está. Só falta agora aplicar" (Inovações 
Processuais na Nova Constituição Federal, II Semana de Estudos Jurídicos, CPFL, Cam
pinas, Sp, 21, agosto, 1989. 

O Ministério Público passava assim, com tais tão autorizantes escólios, à frente, 
com o Inquérito Civil sob monopólio e encargo, do Ministério Público, com tal adequada 
e forte representatividade processual. 

Ia sem recordar que, na defesa dessa tese de doutoramento, na USp, o Prof. Dr. Eros 
Grau, depois Eminente Ministro do Supremo Tribunal Federal, afirmou ao candidato 
aqui signatário: "a tese de Vossa Senhoria em nada contribui para o Direito no Brasil". 
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Outro examinador, precocemente falecido, acusou o candidato de ter cometido o 
impenitenciável pecado de haver redigido a tese em ... computador! ... E assim provando 
a desconcertante descoberta: " .. . porque Vossa Senhoria, ao longo do texto - de 382 Páginas 
- remete o leitor para "freme" e para "traz", e isso só pode ter sido escrito em computador ... 
Tese de Doutorado tem de ser escrita à mão ... com suor e reflexões" .. . 

Os eminentes colegas da UNICAMp, que tinham ido a São Paulo para assistir à tese, 
não puderam acreditar no que assistiam ... Mais: houve até crítica porque à tese porque 
separara a abundante bibliografia Norte-Americana, que cobriu, ao final, 35 páginas, e a 
brasileira, na época muitíssimo menor que aquela e, assim, distribuída pelos respectivos 
rodapés, nos lugares das apropriadas citações, ao longo das 382 páginas da tese. Tese 
dividida em dois volumes, o primeiro, "O Constitucionalismo Vivificante do Direito Ecológi
co", e o segundo, "O Renascimento Jurídico-Ecológico no Brasil". Este, a relembrar sua pre
monição: "Parte C - Principais Camadas de Sustentação do Sistema." Nesta, os capítulos, 
como se para os desafios de hoje, e do amanhã: "EPIA - Estudo Processual do Impacto 
Ambiental" ... "pelos Diversos Sistemas Jurídicos do Mundos" ... "O Direito no Brasil para 
a Recepção do EPIA" ... ''A Arquitetura Constitucional do EPIA no Brasil" ... Democracia, 
Mérito e Outras Substâncias do EPIA" ... O Impacto do EPIA no Brasil... Última Palavras: 
EPIA" ... "O Crime Ecológico" e "Responsabilidade Civil Ecológica e Outros Temas". 

O Salão Nobre das Arcadas estava lotado, porque o signatário, membro do Insti
tuto dos Advogados de São Paulo, expedira convite a todos colegas integrantes daquele 
preclaro sodalício, para o fim de contribuírem à causa pública, comparecendo à referida 
defesa de tese e, como entenderem, desenvolverem suas 48 Conclusões. Esse número de 
conclusões foi considerado "excessivo", pela Banca .. . 

Finda, a defesa, reuniu-se a Banca, a portas fechadas , para deliberar. A inusitada 
longa espera, para o anúncio da decisão, foi inquietante a todos que aguardavam o resul

tado. E sintomática ... 
Eis, senão quando, o Orientador, Prof. Nusdeo, sai da reunião e aborda o signatário: 

"Renato, estamos num impasse, e a banca só aprova sua tese se Você se comprometer a ... não 
publicá-la. Você assume esse compromisso ?" 

"Sim, claro, assumo e vou cumprir", respondi de pronto. 
A Folha de S. Paulo, no domingo seguinte, dias depois , publicou a notícia - sem pre

cedentes para uma Tese de Doutoramento - que ela obtivera aprovação, sem mencionar 
a provação do candidato .. . 

Os desafios da Sustentabilidade do Planeta me convencem que meu compromisso 
assumido - ou extorquido ... em pleno solene Salão Nobre das tão veneradas Arcadas -
expirou-se ... Ocorreu, de há muito, a preclusão! Nem existe prazo legal que exceda os 
mais de 20 longos anos de silenciosa espera imposta - contra o Meio Ambiente - pela 
mordaça acadêmica ... "Cala-te!" 

"Sim, claro, assumo e vou cumprir", respondi de pronto. 
Atualizada, a histórica tese virá, em breve, a lume. Só agora. Tão longa espera, à 

custa dos valores da Sustentabilidade. Não, o ódio cultural, da esquerda, só porque, por 
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império do saber, a tese, ofe sivamente aos desatinos da esquerda, cometera o sacrilégio 
de focar, por imperioso dever de substanciar a matéria acadêmica com a inocente verdade 
de amparar à tese da "efetividade constitucional" - para os Direitos e Deveres Ecológicos 
- aos "subsídios do Direito Norte-Americano" .. . 

Ah ... a ditadura das esquerdas ... 
Conclui-se, pois, que a visão, supra, do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, 

Herman Benjamin, respeitosamente encampada aqui, merece aprovação unânime como, 
no citado histórico Congresso de Salvador, Bahia, em 2007, soam as palavras do então 
Presidente da Associação Paulista do Ministério Público e, então, do XIX Congresso 
daAssociação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMp, ilustre Dr. José 
Carlos Cosenzo, assim, à tão vital Sustentabilidade: 

"Ideário comum ... um trabalho de fôlego, diuturno, com orçamento de vulto ... como 
mola propulsora da melhoria ministerial" 

Sim, vivos fossem hoje Rodrigo Octávio, o maior jurisconsulto internacional que o 
País já produziu, J. A. César Salgado, autor do Decálogo do Promotor de Justiça, e Mario 
de Moura e Albuquerque - só para mencionar três gigantes do Ministério Público do 
Brasil, acrescentariam, em concerto, aos dez Mandamentos do Promotor de Justiça, um, 
atualizante, voltado ao futuro de nodos nós, seu 11 Q Mandamento, mais ou menos assim: 
"Sê visionário. Defenda a sustentabilidade do Planeta, em prol das próximas gerações, 
combatendo o bom combate contra o poder econômico que ouse optar por destruir a 
sustentabilidade da vida das próximas - e, quiçá, últimas, derradeiras - gerações. 

O excelente Manual de Atuação Funcional dos Promotores de Justiça do Estado de 
São Paulo - oportuníssimo manual de 224 páginas, edição Associação Paulista do Minis
tério Público do Estado de São Paulo, recentemente a lume graças ao coletivo esforço das 
Assessorias da Procuradoria-Geral de Justiça, das Procuradorias de Justiça e dos Centro 
de Apoio Operacionais, e da Assessoria da Corregedoria-Geral do Ministério Público -
dá, por certo, amplo apoio às conclusões a seguir. 

Ia sem o reconhecimento devido à Imprensa, cuja liberdade é tão essencial para a so
ciedade brasileira nesse alevantar de atitudes: a VEJA, em seu especial"Sustentabilidade", 
22, dezembro, 2020, apresentou "O Fantástico Mundo da Sustentabilidade",de 100 pági
nas. Um excelente exemplo! 

Conclusões 

Conclusão 1 - A conclusão desta tese - como já ensejam o título acima enunciador e 
seu intróito - é simplesmente esta: O Ministério Público deve, em sua permanente luta 
em prol da Vida, acusar, numa só denúncia e, pois, num só processo criminal descrever 
(1) o delito ecológico, e (2) insitamente, atingir, por igual, nessa mesma peça inaugural, 
a própria corrupção que desvia o poder econômico em frontal ameaça destruidora da 
Sustentabilidade da Natureza; e 
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Conclusão 2 - A referida tese, por sua atualidade e importância, deve ser publicada 
o mais rapidamente e amplamente possível, como contribuição - embora modesta - para 
a Sustentabilidade a toda Humanidade. 
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Extingue --se a Presunção de Inocência 

(Art. 5º, LVII da Constituição Federal de 

1988) com a Manutenção de Sentença Penal 

Condenatória, por Parte do Tribunal de Justiça, 

nas quais os Acusados tenham Exercitado a 

Ampla Defesa e o Contraditório 

Ricardo Albuquerque da Silva* 

L Exposição 

1. Contextualização fática 

o caboclo amazônida sabe, por experiência própria, que não se pode remar contra 

a maré. 

Como tal e observando as tendências mundiais, inseridos que estamos em uma 

aldeia global, não podemos ignorar fenômenos sociais que já estão se constituindo em . 

costume jurídico a influenciar decididamente a formação de valores também no mundo 

jurídico com forte influência no normativismo jurídico vigente e futuro. 

A fórmula jurídica é muito simples. De acordo com o professor Miguel Reale, o 

fenômeno jurídico se manifesta de maneira tripartite: fato, valor e norma. 

Um dos fatos que já estão incomodando e muito ao senso comum, são os "candida

tos (a vida pública) que desfilam pelo Código Penal com uma biografia (criminosa) tendo 

de se candidatar a fazer leis e a governar em nosso país. 

Sabemos que nem tudo que é lícito é honesto. Mas sabemos também que não po

demos entregar nosso destino nas mãos de pessoas sem compromisso com o bem comum. 

* Procurador de Justis;a. Mestre em Direito Agrário e Ambientall2ela Universidade Federal do Pará. 
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De acordo com o Papa J9ão XXIII, "O bem comum consiste no conjunto de todas 
as condições de vida social que favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade 
humana". 

Comentando o assunto, entre outras considerações Dalmo Dallari diz que "quando 
uma sociedade está organizada de tal modo que se promove o bem de uma parte de seus 
integrantes, é sinal de que ela está mal organizada e afastada dos objetivos que justifi
quem sua existência. 

Paralelamente a isso, c nvém lembrar que para um pobre mortal inscrever-se em 
qualquer concurso público, ele terá que apresentar os ~eguintes documentos: Laudo/ 
Atestado de aptidão físico-mental, carteira de Identidade, carteira do Conselho de Clas
se, certidão de nascimento dos dependentes, certidão de nascimento ou casamento, cer
tificado de escolaridade/diploma, certificado militar, CPF, título eleitoral, comprovqnte 
de votação, comprovante de conta bancária, certidão cível e criminal da Justiça Federal 
(Residência últimos 5 anos), certidão cível e criminal da Justiça Estadual ou do Distrito 
Federal (Residência últimos 5 anos), certidão cív~l e criminal da Justiça Eleitoral, cer
tidão criminal da Justiça Militar Federal (Residência últimos 5 anos), Curriculum Vtae, 
declaração de acumulação ou não acumulação de cargos, declaração de bens, declaração 
de conduta disciplinar, declaração para inclusão de dependentes no IR, ficha cadastral, 
declaração ao exercício de advocacia e declaração de acumulação ou não acumulação de 
aposentadoria, o que não acontece com quem quer candidatar-se a cargo político. 

Trata-se de um paradoxo a merecer profunda meditação. 
Bem ao contrário do previsto no art. 5º LVII da CF/88, a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, em seu artigo XI, estabelece: "que toda pessoa acusada de um fato 
delituoso tem direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido 
provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenha sido assegurada 
todas as garantias necessárias à sua defesa." Sem, no entanto, pasmem! Dizer que essa 
presunção se estenderá ad etemum! 

O detalhe, é que, por motivos ou animus, que não enfrentaremos neste espaço, 
nosso legislador foi tão benevolente, tão humano, demasiadamente humano que elevou 
a presunção de inocência ao cubo, propiciando que pessoas com culpabilidade mais do 
que formada em julgamento, sejam tratada como os verdadeiros cidadãos de ilibada re
putação, sem na verdade o serem, nem merecerem. 

2. Contextualização jurídico .. política 

Para demonstrar que não estamos clamando no deserto, veja-se o que disse a ex
-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, sobre o assunto: 

"Em, 2009, por exemplo, o tribunal alterou sua jurisprudência com relação 
à possibilidade de cumprimento das penas logo depois a confirmação da 
sentença em segundo grau. Até então, o tribunal sempre tinha entendido 
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que confirmada a sentença no Tribunal de Justiça, nada impedia o início da 
execução. Em 2009, isso mudou. Não concordei com essa posição e discor
do dela até hoje". (Veja, v.44, n.35, de 31/08/2011) . 

No próprio Congresso Nacional, em movimento liderado pelo Senador Pedro Si
mon, estão se recolhendo assinaturas "para pedir ao Congresso Nacional que condenados 
em segunda instância respondam ao processo na cadeia". 

3. Conclusão e proposta 

Sendo assim, via de conseqüência, temos ser lícito propor, como de fato propomos, 
que aquele que for julgado culpado e condenado, 'com sentença confirmada pelo tribunal 
Estadual, dê início imediato a efetividade da pena. 
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A Produção Antecipada da Prova Oral no 

Processo Penal (Incidente Jurisdicional no 

Inquérito). Direito Fundamental à Prova. 

Aplicabilidade e Hipóteses de Incidência 

Ricardo Rangel de Andrade* 

Introdução 

A presente tese trata da produção antecipada da prova oral no processo penal sob 
a perspectiva da teoria dos direitos fundamentais, e não somente em conformidade com 
os interesses persecutórios do Estado, ou seja, cuida das situações que se revestem do 
atributo da cautelaridade a ensejar a inquirição de testemunha ou a tomada de declara
ções da vítima ou suspeito pelo juiz no decurso do inquérito, sempre que ocorra ameaça 
ou lesão a direitos, liberdades e garantias fundamentais, dentre os quais se inclui, como 
componente jurídico-objetivo dos direitos fundamentais, o direito à prova. 

Dessa maneira, pretende-se, precipuamente, esboçar premissas e aportar reflexões 
que permitam e viabilizem responder positivamente a seguinte questão relacionada à ges
tão e formação da prova: a aplicabilidade da produção antecipada da prova oral - incidente 
jurisdicional no inquérito -, como técnica/instrumento processual a atender às exigências 
do processo penal, é legítima sob quais perspectivas e em que circunstâncias (fundamen
tos de fato e jurídicos)? 

Exposição ou Justificativa 

Da identificação da fonte de prova (na investigação preliminar) à produção da pro
va propriamente dita (durante o curso da ação penal), em geral, há significativo lapso 
temporal. O "tempo da prova" traz efetivo ou potencial risco a sua própria existência ou 
incolumidade: impede e/ou dificulta a produção da prova de maneira satisfatória. 

A inviabilidade ou produção tardia da prova (v.g. ausente a testemunha ou impos
sibilitada de depor) não é indiferente ao processo penal. Isso porque, o juiz, para suprir a 

* Promotor de Justiça - MP/OO. 
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falta da prova e formar a sua convicção, incorre em valorações subjetivas e empregos de 
critérios irracionais e/ou tendenciosos - atitude involuntária? - na apreciação do material 
probatório existente. 

O juiz, não raro, confere grande valor e elevada importância aos elementos in
formativos colhidos na investigação!. Atitude que respalda vícios, defeitos, desvios (v.g. 
violência e abuso policial; tortura como meio de investigação) e limitações (ausência de 
contraditório) próprias da fase preliminar. 

Os efeitos da inquisitorialidade são potencializados para muito além dos limites para 
os quais foram originalmente concebidos: formação do convencimento do Ministério Pú
blico sobre a viabilidade da cusação ou servir de mero amparo/escoramento às provas 
submetidas ao contraditório judicial. Prevalece e predomina a verdade policial, em detri
mento da verdade judicial, ou melhor, material. 

Quando não há excesso persecutório, contraditoriamente, os elementos informati
vos do inquérito policial são totalmente rejeitados tornando, inclusive, irrelevante toda 
instrução "provisória" realizada na fase "extrajudicial". A realidade fático-histórica cog
noscível é ignorada. A ineficácia da persecução criminal gera impunidade e evidencia a 
ineficiência não só do processo como de todo o sistema de justiça criminal. 

Desse modo, a necessidade de antecipação/preservação da prova oral cuja fonte foi 
devidamente identificada na fase preliminar é, a depender do caso concreto, a única for
ma de garanti-la2• Em situações onde há perigo à prova a consecução da verdade material 
resta ameaçada. Privado des a verdade, o processo penal não soluciona satisfatoriamente 
o conflito de alta relevância social que lhe é submetido. 

A antecipação da prova oral está, portanto, inserida no atual contexto de "crescente 
importância que assumem as medidas cautelares, tanto no processo civil quanto no processo 
penal. Trata-se do fenômeno da 'cautelarização' do processo"3 devido, em grande parte, à 
morosidade da prestação jurisdicional. A antecipação dos atos judiciais é uma questão 
central nas reformas processuais em curso, que tendem a ampliar e robustecer as medidas 
cautelares nominadas, assim como expandir a possibilidade das inominadas, quer no pro
cesso civil (vide as últimas reformas no Brasil4), quer no processo penal. 

A propósito, a Comissão Temporária de Estudo da Reforma do Código de Processo 
Penal apresentou a redação final do Projeto de Lei do Senado nº 156, de 2009, que refor
ma o Código de Processo Penal e consta do capítulo que disciplina os meios de prova que 
"o juiz, a requerimento de qualquer das partes, poderá ouvir antecipadamente a testemunha, 
nas hipóteses de enfermidade, de velhice ou de qualquer outro motivo relevante, em que seja 

Vale ressaltar que no direito processual penal brasileiro o juiz pode apreciar e valorar os elementos informativos 
que instruem o inquérito. conn rme estabelece o art. 155 do CPP. Apenas é vedado proferir sentença condena
tória fundamentada exclusivamente nos referidos elementos. 

2 A propósito. nesse contexto os mesmos fatos e elementos de prova constantes nos autos podem produzir deci
sões contraditórias e completal ente antagônicas. 

3 cf. BOTIINI, Pierpaolo. Medidas Cautelares - Projeto de Lei 111/2008. In: As Reformas no Processo Penal. 
MOURA. Maria Thereza Rocha de Assis (orgl. São Paulo: RT, 2008. p. 453 . 

4 Lei n. 11.187/2005. Lei n. 11.232/2005 e Lei n. 11.382/2006. 
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possível demonstrar a dificuldade da tomada do depoimento ao tempo da instrução criminal" 
(artigo 190). 

A despeito dessas considerações, o prestígio dos processos e medidas cautelares ain
da não resultou na instituição de regras de regência específicas, eficazes e idôneas a pre
servar a prova no processo penal brasileiro. Trata-se de um singular problema processuaIS. 

Inobstante sua maior incidência, a prova oral, mormente testemunhal, não desperta 
apelos midiáticos e de novidade equivalentes aos novos e modernos métodos de investigação, 
decorrentes principalmente da evolução tecnológica-científica (interceptações ambientais, 
telefônicas e de dados; captações visuais; intervenções corporais; entre outras). 

A omissão legislativa é manifesta e não se justifica diante da expressiva importância 
e recorrência desse meio de prova no processo penal. Essa "apatia" também está presente 
na doutrina e a jurisprudência, que pouco têm se debruçado com a devida profundidade 
sobre o tema. Há um déficit de proteção jurídico-fundamental da prova oral. 

Registra-se que na Itália há previsão de instrumental processual próprio - incidente 
probatório -, enquanto que no direito processual penal português existem regras de regên
cia específicas - "DECLARAÇÕES PARA MEMÓRIA FUTURA" -, que permitem no 
decurso do inquérito a antecipação da prova testemunhal, bem como a inquirição pelo 
juiz de "vítima de crime de tráfico de pessoas ou contra a liberdade e autodeterminação sexual"6. 

No Brasil, portanto, a questão carece de novo marco referencial-teórico, para viabi
lizar sua retirada do "limbo jurídico" em que se encontra, até porque a prova oral, sobre
tudo a testemunhal, é, segura e largamente, uma das mais utilizadas no processo penal. A 
expressiva maioria das ações penais depende da sua produçã07, que deve ocorrer no mo
mento adequado e previamente estabelecido (v.g. audiência de instrução e julgamento). 

Nesse sentido, o procedimento cautelar denominado produção antecipada de provas -
instituto consolidado e expressamente disciplinado no Código de Processo Civil (artigos 
846 a 851) 8, à míngua de regras de regência específicas, é, teoricamente, o instrumento/ 
técnica processual a ser manejado para antecipar e preservar a prova testemunhal no pro
cesso penal brasileiro. 

Porém, esse processo incidente na fase preliminar do processo penal é quase des
conhecido e de rara aplicabilidade nesse ramo do direito processual. Os estudos doutri
nários precedentes, ao tempo em que registram a possibilidade de antecipação do depoi
mento de testemunha, anotam que essa produção antecipada de prova testemunhal é de 
escassa aplicabilidade e que inexistem regras específicas a disciplinar o assunto no ramo 
do direito processual penal. 

5 ANTUNES. Maria loão. Direito Processual Penal - "Direito Constitucional Aplicado". In Que Futuro Para o 
Direico Processual Penal? Coimbra: Coimbra Editora. 2009. p. 745 . 

6 artigo 271 2 do Código de Processo Penal de Portugal. 
7 OLIVEIRA. Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Rio de laneiro: Lumen Juris. IP ed.2009. p. 362. 
8 Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "o risco de se perderem os vestígios necessários à comlJra

va,ão da existência de facos que sejam de vital im/Jortância no deslinde da questão a ser levada a juízo justifica o /Jedido 
de pradu~ão antecipada de prova. a ser feita por qltem tenha legítimo interesse na demanda princilJal".In Código de 
Processo Civil Comentado. São Paulo: RT. loa Ed.2007. p. 1136. 
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Antônio Magalhães Gomes Filho, ao admitir a possibilidade de antecipação do de
poimento, reconhece a inexistência de mecanismo próprio de incidente probatório, como 
na Itália: 

"(. . .) na Itália todas as provas são produzidas na fase do 'dibattimento', em que 
há o contraditório. Se houver uma prova cuja realização seja urgente, existe a 
possibilidade de sua antecipação, num procedimento prévio levado a cabo perante 
o juiz, com todas as garantias, denominado incidente probatório. Assim, se for 
previsível uma circunstância que impeça a posterior produção da prova na fase 
de 'dibattimento', isso deve ser feito, desde logo, por meio do incidente probatório 
(. . .) é certo que o art. 225 do cpp permite a antecipação do depoimento, se 
qualquer testemunha tiver de ausentar-se ou, por enfermidade ou velhice, houver 
receio de que já não exista ao tempo da instrução (. .. ) se for previsível que a 
prova não possa ser repetida na instrução judicial, o procedimento correto 
- até porque ajustado à garantias constitucionais - será o dos artigos cita
dos, perante o jl,tiZ e com a presença das partes. Quanto à defesa, deve estar 
presente pelo menos um defensor dativo; mas, se já estiver estabelecida a 
identidade do autor do fato, este também deve ser intimado para os atos 
de produção da prova antecipada, assegurada inclusive a constituição de 
advogado. "9 (ênfases acrescidas) 

Segundo Eugênio Pacelli de O liveira e Douglas Fischer: 

"A antecipação na tomada de depoimentos de testemunhas, que também 
vem prevista no art. 366, CPp, no caso de suspensão do processo, com funda
mento no não comparecimento do acusado citado por edital, é medida que se 
impõe, sempre que em risco qualquer tipo de prova. Sabendo-se de antemão 
que a testemunha a ser ouvida esteja acometida de enfermidade fatal ou, de al
gum outro modo, incapacitante, deve-se providenciar a antecipação cautelar da 
instrução (. . .) Tal se dará, por exemplo, quando, ainda na fase de investigação, o 

acusado, sabendo da enfermidade de testemunha absolutamente indispensável 
à sua defesa, requerer a antecipação de seu depoimento. Nem se diga, na hi
pótese, que a natureza administrativa da fase de investigação impediria a 
abertura de contraditório. Ora, não estamos sustentando a antecipação de 
depoimento na polícia e, sim, em juízo.Do outro lado, não caberia também 
argumentar com a inexistência, ainda, de qualquer juízo acusatório. É que, se não 
se providenciar a inquirição judicial de tal testemunha, o réu poderá ficar à mercê 
da acusação, no caso de morte superveniente do pretendido depoente. É essa é 

uma situação que interessa também o Ministério Público. Suponha-se o caso de 

9 In As Reformas no Processo Penal. MOURA, Maria Thereza Rocha de Assis. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 254. 
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uma vítima agonizante no hospital, com grande possibilidade de não resistir aos 
ferimentos. A tomada de depoimento nessa oportunidade será absolutamente in
dispensável ao interesse da persecução penal. E mesmo não havendo previsão 
legal específica - tomada de depoimento judicial, na fase de investigação 
- pode-se até recorrer ao Código de Processo Civil, para aplicar-se, ana
logicamen.te, a regra prevista no art. 846, CPC, a cuidar de medidas de 
antecipação de prova." (ênfases acrescidas). 

Salvo melhor juízo, Pacelli e Fischer consentem com a possibilidade da produção 
antecipada da prova testemunhal - prévia ou concomitante ao curso da ação penal - e, 
para tanto, invocam a aplicação da medida cautelar de produção antecipada das provas 
disciplinada nos artigos 846 a 851 do cpc. 

No dizer de Aury Lopes Jr.: 

"Excepcionalmente, tendo em vista a urgência ou o risco de perecimento de uma 
prova importante, o procedimento a ser adotado para jurisdicionalizar os 
atos de investigação, outorgando-lhes com isso o status de ato de prova, é o 
incidente de produção antecipada de provas, outro ilustre desconhecido do 
processo penal brasileiro"lO. (ênfases acrescidas) 

Em verdade, a produção antecipada de provas no processo penal, embora pouco 
utilizada, nunca foi rechaçada. Fauzi Hassan Choukr traz à tona decisões sobre o assunto, 
que, inclusive, respaldam tratar-se de rol exemplificativo as hipóteses legais: 

"É fato que A prova testemunhal deve ser colhida com a maior urgência por inú
meras razões como o esquecimento pelo decurso do tempo, mudança de endereço 
da testemunha, morte ou doença que a impeça de depor, sem necessidade de se 
observar as circunstâncias concretas elencadas no art. 22 do CPP' (R]TACrim 
52/222). 
No corpo do acórdão assentou-se que «( .. .) a prova testemunhal deve ser sempre 
colhida com a maior urgência por inúmeras razões, entre as quais se alinham: 
I) o decurso do tempo poderá por esquecimento prejudicar pontos importantes 
do depoimento; rI) a testemunha poderá mudar de endereço, não sendo mais 
encontrada; III) poderá morrer ou ser acometida de moléstia que a impeça de 
depor etc. O art. 225 do CPP prevê a possibilidade do depoimento antecipado 
quando o processo está sendo no curso normal ou prestes a ser iniciado. Nessa 
hipótese, poder-se-ão antecipar os depoimentos das pessoas que estejam em vias 
de ausentar-se do juízo da terra, ou que, por enfermidade ou velhice, possam vir 
a morrer' (. .. ) "11 

10 in Introduc;;ão Crítica ao Processo Penal. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 5ª ed., 2010, pago 258 
11 in Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 3ª ed., 2009, p. 425 

1593 I 



Ricardo Rangel de Andrade 

Na jurisprudência, a análise do tema está confinada às hipóteses de citação por 
edital, já em curso a ação penal, ocasião em que há a suspensão do processo, conforme 
estabelece o artigo 366 do CPP. Nenhuma menção à produção antecipada da prova oral 
no decurso do inquérito, ainda que presente a situação de cautelaridade similar àquela 
verificada no curso da ação penal 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal- STF: 

'A Turma indeferiu habeas corpus impetrado contra decisão do STJ que man
tivera acórdão do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, o qual 
deferira a antecipação de prova oral requerida pelo Ministério Público, em 
autos de ação penal suspensa com base no art. 366 do CPP. Entendeu-se que a 
produção antecipada de prova testemunhal apresenta-se necessária sempre 
que houver a possibilidade de o tempo afetar a aferição da verdade real e 
que o deferimento do pedido não induz prejuízo para a defesa do acusado, uma 
vez que, se o réu comparecer ao processo, poderá pleitear a reabertura da ins
trução". HC 82.157-SP, reI. Min. Gilmar Mendes, 19.11.2002. (HC-82157) 
- (ênfases acrescidas). 

A princípio a escassa utilização da produção antecipada de provas no processo penal 
pode ter razões várias e de natureza diversas, entre outras: a) ausência de regras de re
gência explícitas e específicas desse procedimento cautelar no âmbito do direito processual 
penal; b) inexata e anacrônica .compreensão do conceito de prova; c) restrição das hipó
teses de incidências; d) entendimento de que a natureza inquisitiva do inquérito policial 
veda, em tese, toda e qualquer intervenção judicial na fase pré-processual, antes da ação 
penal, salvo para tutelar liberdades públicas (busca e apreensão, prisão temporária ou 
preventiva, autorização para interceptação telefônicas, entre outras), e não a investiga
ção; e) evolução técnica mai rápida do processo civil em relação ao processo penal; f) 
histórico tradicional arraigamento e apego aos atos de investigação, matéria prima das 
instituições policiais; g) disputas e conflitos por espaço e poder entre os órgãos envolvidos 
na persecução criminal. 

Ademais, há considerável resistência em colocar o juiz em contato e participando 
da produção da prova desde o início. Doutrinariamente se alega que o princípio da impar
cialidade seria violado, além de descaracterizar o princípio estruturante - acusatório - do 
sistema processual penal brasileiro, mediante a introdução de elementos próprios (v.g. 
concentração, em certa medida, das funções de julgar e investigar) do juízo de instrução, 
que não foi acolhido pelo nosso direito processual. 

Em suma, a mera transposição e aplicação desse procedimento cautelar - originário 
e instituído no direito processual civil - ao direito processual penal, encontra resistência 
e revela-se insuficiente para atender às exigências da prova no processo penal, pois não 
cuida da antecipação da declaração de vítimas e suspeitos e não explicita as hipóteses de 
cabimento. 
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Imprescindível, dessa forma, reverter esse quadro de letargia do instituto, eviden
ciando sua importância e proveito. Fomentar e difundir a sua utilização no processo pe 
nal, observando-se as devidas peculiaridades desse ramo do direito processual, para a 
salvaguarda de direitos fundamentais, da verdade e eficiência processuais . 

A consolidação do entendimento acerca da admissão do incidente de produção an
tecipada da prova testemunha na fase preliminar do processo penal I2 pressupõe delimitar 
novos pressupostos e condições de admissibilidade, em consonância com a complexa e 
dinâmica realidade social existente. "Omissões legais" calcadas na natureza inquisitória 
do inquérito policial não podem dificultar ou impedir a antecipação e preservação da 
prova, quando se fizer necessária ou conveniente: há direito à técnica processual idônea 
de preservação da prova, cuja produção é um direito fundamental. 

Isso resulta em avaliar os conceitos jurídicos indeterminados que fundamentam esse 
incidente jurisdicional na investigação preliminar, de maneira a dotá-los de fluidez sufi
ciente para que sejam "penetrados" por valores constitucionais, a fim de penneabilizar a 
inquisitorialidade da investigação preliminar e democratizar a instrução probatória. 

A existência de situação na qual há efetivo e potencial perigo à prova oral, ou seja, 
plausível risco de que não mais seja possível reproduzi-la na fase judicial, configura-se 
em uma situação tutelável que não pode prescindir de instrumento processual adequado, 
idôneo, eficaz e direcionado à protegê-la e/ou preservá-la. A legitimação do recurso ao 

direito à prova decorre do conhecimento objetivo da realidade e das circunstâncias e 
exigências do caso concreto. 

Na atual conjuntura social, política e econômica, a antecipação da aprova oral pode 
ter cabimento, in thesi, diante de fatos e circunstâncias a envolvel; a título de exemplificação: 

a) crimes que envolvam violência física ou psíquica contra crianças e adolescen
tes, mormente relacionados a atos sexuais; 

b) crimes de tráfico de pessoas; 
c) testemunhas que estejam em situação de vulnerabilidade na fase preliminar de 

investigação (ameaçadas, imbuídas de sentimento de medo, angústia e inferio
ridade, humilhadas, suscetíveis à intimidação, constrangimento, violência e/ou 

abuso de órgãos de polícia judiciária, entre outros) ; 
d) existência de fundado receio acerca da isenção na coleta de elementos informa

tivos na fase de investigação; 
e) grave violação de direitos humanos; 
f) apuração de crimes praticados por organizações criminosas e de tortura, trá

fico ilícito de drogas, terrorismo e os definidos por lei como hediondos (lei n. 
8.072/90), e 

g) impossibilidade de assegurar efetiva proteção de testemunhas até que seja in
quirida em contraditório judicial. 

12 artigo 52, inciso LV, da CF: artigos 32• 92. 155. 225 e 366 do CPP 
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Nesse contexto, introduz-se uma auspiciosa e diferenciada metodologia de inves
tigação. Novos "horizontes" e perspectivas de atuação irrompem ao Ministério Público, 
que, na condição de protag nista, poderá exercer na plenitude suas responsabilidades 
processuais, em substituiçã ao "papel" secundário ou coadjuvante que, muitas vezes, 
tem ocupado na formação da verdade processual. 

Conclusão 

a) a produção antecipada da prova oral (incidente jurisdicional no inquérito) no 
processo penal é legítima e possível em situações que se revestem do atributo de 
cautelaridade, notadamente quando há dificuldade ou impossibilidade de produ
zir a prova, na sua integralidade ou sem qualquer vício, ao tempo da ação penal; 

b) a cautelaridade das situações fáticas que ensejam esse incidente jurisdicional tem 
como razão de ser e primeira o dever de proteção jurídico-fundamental à ante
cipação da prova oral sob a perspectiva - dimensão - objetiva e subjetiva dos 
direitos fundamentais, sobretudo o direito fundamental à prova; 

c) o modelo de sistema processual penal adotado no Brasil (sistema acusatório 
contemporâneo) é compatível com esse incidente j~risdicional na fase preliminar 
do processo penal, que não constitui tutela da investigação e tampouco desvir
tua a atuação do Juiz ou compromete a sua imparcialidade; 

d) a produção antecipada da prova oral, embora se caracterize pelo avanço do 
Ministério Público na fase preliminar (investigativa), não configura legítima 
restrição da atuação da polícia, que pOssui assento constitucional (CF, art. 144); 

e) o incidente jurisdicional de produção antecipada da prova oral pode contribuir 
para a consolidação de um processo penal eficiente e garantista e, por conse
guinte, assegurar a máxima efetividade do "sistema processual penal". 
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ANEXO. 
MODELO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA NO PROCESSO 

PENAL CONSISTENTE EM INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA ª VARA CRIMI-
NAL DA COMARCA DE .... .......... ..... - .... . 

Ref.: IP n .... ../. .... 

O MINISTÉRIO PÚBLICO, por meio do Promotor de Justiça signatário, vem, res
peitosamente, com fundamento no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, 
artigos 3º, 92, 155, 225 e 366 do CPp, e artigo 846 e seguintes do CPC, propor a presente 
medida cautelar de PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA consistente na inquiri
ção da testemunha X, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. 

DOS FATOS 

Instaurado inquérito para apurar infração penal de (ex. homicídio) e sua autoria, 
que ocorreu no dia ... de ... .. abril de 20 .. , aproximadamente as .... , consta que a testemunha 
X tem conhecimento e infornlações relevantes acerca do fato criminoso e suas circunstâncias 
(cf. anexos documentos). Trata-se, em verdade, de testemunha ocular/presencial cuja inqui
rição é imprescindível e urgente para o esclarecimento do refelido fato. 

Há, porém, justo e manifesto perigo de perecimento de tal fonte prova, imprescin
dível para demonstra A testemunha X, menor de idade, já foi apreendida e representada 
diversas vezes se lhe atribuindo atos infracionais análogos a crimes cometidos mediante 
grave ameaça e violência a pessoa. Descumpriu reiterada e injustificadamente medidas 
anteriormente impostas e, inclusive, já se evadiu da unidade de internação que, frise-se, 
não possui condições de segurança adequadas. 

Além disso, a testemunha X expõe-se a situações de risco convivendo com trafi
cantes de drogas e delinquentes. Pessoas que considera inimigas e antigos comparsas o 
ameaçaram de causar-lhe a morte. É, como se diz de forma coloquial, "jurada de morte". 

Fundado, portanto, o receio de que ao tempo da prova já não exista, ou esteja a 
testemunha impossibilitada de depor no momento oportuno. Há, frise-se, expressiva pro-
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babilidade de que não seja possível produzir a prova por ocasião da instrução preliminar 
ou sessão de instrução e julgamento do Tribunal do Júri. 

FUNDAMENTOS 

O direito à prova é um direito fundamental assegurado pela Constituição da Repú
blica, conforme disposto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. 

O artigo 225 do CPp, por sua vez, preconiza: 

Art. 225. "Se qualquer testemunha houver de ausentar-se, ou, por enfermi
dade ou por velhice, inslJirar receio de que ao tempo da instrução criminal já 
não exista, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, 
tomar-lhe antecipadamente o depoimento". 

As hipóteses mencionadas expressamente pela lei que permitem e ensejam a tomada 
antecipada do depoimento são meramente exemplificativas, ou seja, adotou-se uma fórmula 
casuística na qual a interpretação analógica ou intra legem tem lugar para que fatos ou cir
cunstâncias semelhantes sej am abarcados ou abrangidos pela regra, o que é perfeitamente 
possível (artigo 3º do CPP). 

Logo, em caso de idade avançada da testemunha, ausência do país por período 
prolongado, enfermidade/moléstia, mormente aquela que afeta a consciência e a capaci
dade intelectiva, risco de morte, probabilidade de desaparecimento, ou de qualquer outro 
modo incuta fundado receio de que a prova testemunhal possa perecer, impõe-se a sua 
produção antecipada. 

Aplica-se, in casu, à míngua de regulamentação específica no CPp, o procedimento 
cautelar denominado produção antecipada de provas - expressamente disciplinado no Có
digo de Processo Civil (artigos 846 a 851) - que pode consistir, dentre outras hipóteses, 
em inquirição de testemunhas. 

Para Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "o risco de se perderem os 
vestígios necessários à comprovação da existência de fatos que sejam de vital importancia no 
deslinde da questão a ser levada a juízo justifica o pedido de produção antecipada de prova, a ser 
feita por quem tenha legítimo interesse na demanda principal" 13. A propositura dessa medida 
cautelar pode ocorrer antes da ação principal, quando terá caráter preparatório l 4, ou du
rante o curso da ação, "desde que justificada a impossibilidade de a parte aguardar o momento 
processual próprio da produção probatória" 15. 

Há, portanto, uma antecipação, ou seja, um adiantamento da atividade probatória, 
que deve obedecer às mesmas cautelas e requisitos legais presentes na produção da prova 
realizada no momento probatório previamente estipulado. Daí a necessidade impostergá-

13 in Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT 10ª Ed.2007. p. 1136. 
14 Op.cit.p.l36 
15 Idem. 
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vel de se observar o contraditório (CF, artigo 5º , inciso LV). Todos os interessados devem 
tomar prévia ciência da prova a ser produzida para, querendo, acompanhá-las. 

Desse modo e sob essas premissas, dispositivos constitucional (artigo 5º , inciso LV, 
da CF) e legais (artigos 3Q

, 92, 155, 225 e 366 do CPP), bem como os princípios que os 
estruturam e o modelo de sistema processual adotado no Brasil (acusatório), em princí
pio, não vedam a produção antecipa de provas no processo penal, mormente a inquirição 
de testemunhas. 

PEDIDOS 

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer: 
1. recebido o procedimento, a designação de dia e hora para audiência a fim de se 

proceder à inquirição da testeluunha X, residente na .... """"""""""""""""""""""" e 
2. a homologação da prova produzida. 

Termos em que, 
Aguarda deferimento . 

.............. -.... , .... de ...... .... .. de 20 .. . 

Promotor de Justiça 
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Reflexões sobre a Fixação do Valor Mínimo na 

Sentença Penal Condenatória 

Rodrigo Leite Ferreira Cabral* 

o Código de Processo Penal brasileiro foi instituído pelo Decreto-Lei 2.688 de 03 
de outubro de 1941, ou seja, foi criado sob os auspícios do "Estado Novo" (nome esse 
inspirado no governo autoritário de Salazar em Portugal) na ditadura de Getúlio Vargas 
(que durou entre 1937 a 1945) e tem forte inspiração do Codice Rocco italiano (1930). 

Desde a sua edição, o Código de Processo Penal brasileiro passou por poucas altera
ções e, com a promulgação da Constituição de 1988, muitos de seus dispositivos ficaram 
em contrariedade com o novo paradigma constitucional. 

Assim, tomou-se imprescindível a edição de um novo Código de Processo Penal, 
forjado com os ideais republicados e democráticos da Constituição de 1988. 

Apesar de essa premente necessidade, o Congresso Nacional brasileiro editou as 
Leis n. 11.689/08, 11.719/08 e 11.900/09, realizando a maior reforma já feita no Código 
de Processo Penal atual, ao mesmo tempo em que, em agosto de 2008, o Senado Federal 
criou uma comissão de juristas para apresentação de um anteprojeto para a criação de 
um novo CPP. 

Essas reformas pontuais alteraram o rito especial dos delitos de competência do 
Tribunal do Júri (Lei n. 11.689/08), algumas disposições relativas a produção probatória 
(Lei n. 11.690/08), os procedimentos penais (Lei n. 11.719/08) e o modo de realização do 
interrogatório e outros atos processuais (Lei n. 11.900/09). 

Essas mudanças criaram uma série de problemas de ordem conceitual, de ordem ló
gica e, especialmente, de ordem sistêmica. 1, como a elaboração de novos procedimentos, 
com equívocos primários, como por exemplo a previsão de duplo recebimento da denún-

* Promotor de Justiça no Estado do Paraná (rflcabral@mp.pr.gov.br) 
Sobre os problemas de rea lizarem-se reformas meramente pontuais, assim afirma MIRANDA COUTINHO: 
"Há muito se contesta - e se critica - a pretensão de se l'ealizar, no Brasil, refomws parciais no código de processo penal. 
Já em palestra proferida (. .. ) em 16 de junho de 2001, foi possível refletir sobre o tema e chegar à conclusão (tJarecia 
óbvia) de que elas são - Ol! podem ser - um grande mal, em primeiro lugar em razão de que nem sempre se tem a noção 
precisa de se estar a mexer em l!m sistema e, assim, as mudanças podem ser um desastre. 
( .. .) 
Assim, vem se vivendo de refomws parciais e, como parece, sintomático, nada de substancial muda na falibilidade do 
sistema processual penal brasileiro, sempre tão criticado /Jor todas. Como parece elementar, algo há de errado com ele 
e, pode-se dizel' sem medo de equívoco, com elas, as l-ej"ormas parciais ." MIRANDA COUTINHO, Jaclnto Nelson. 
Temas de Direito Penal & Processo Peal (por prefácios selecionados). Rio de Janeiro: Lumen juris, 2010, pp. 
128- 129. 
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cia (CPP, ART 396 e 399), criando-se um sistema, mais que polimorfo, caótico, em que 

o intérprete tem que tentar encontrar ordem no caos2
• 

Claro que, no que diz respeito a referidas reformas não se pode afirmar que todo en 
ti fue naufragio (NERUDA). 

Houve aspectos positivos, como a concentração das audiências (CPP, art. 400), a 
apresentação de alegações finais orais (CPP, art. 403) e o protagonismo das partes na pro
dução probatória (CPP, art. 312), o que leva o Código a dar mais uma guinada em direção 
ao sistema verdadeiramente acusatório (apesar de existirem ainda sérios resquícios de 

sistema inquisitório). 
O aspecto que se pretende estudar no presente trabalho, entretanto, é a regra do 

art. 387, inciso IV, incluído pela Lei n. 11.719/08, que dispõe que o juiz deve, na senten
ça penal condenatória, fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela 
infração penal, considerando-se os prejuízos sofridos pelo ofendido ('f\rt. 387. O juiz, ao 
proferir sentença condenatórit~: (. .. ) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causa
dos pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido"). 

Essa mudança, aparentemente simples, traz uma série de conseqüências e provoca 

várias indagações sobre as quais se pretende aqui refletir. 
Inicialmente, pode-se verificar que as reformas revelam uma maior preocupação 

com as vítimas de delitos, pois, além dessa previsão, se pode apontar várias outras, como 
a comunicação ao ofendido do ingresso e saída do acusado a prisão (CPP, art. 201, § 
2º, incluído pela Lei n. 11.690/08), a obrigação de reserva de espaço distinto a vítima 
enquanto espera e se realiza a audiência (CPP, art. 201, §4º), a possibilidade de o juiz 
encaminhar a vítima a atendimento multidisciplinar nas áreas psicossociais, assistência 
jurídica ou de saúde, a serem pagos pelo ofensor ou pelo Estado (CPP, art. 201, §5º) e a 
possibilidade de o juiz tomar providências para a preservação da intimidade, vida privada, 
honra e imagem do ofendido (CPP, art. 201, §6º). 

Desse modo, verifica-se que o Direito Processual Penal brasileiro está afastando-se 
da denominada neutralização da vítima, em que "las posibilidades de la víctima de intervenir 
en el proceso penal son muy reducidas" nada obstante seja certo que, ainda, "en el proceso pe
nal la víctima no se contrapone aI delincuente, sino que es el Estado, tanto en la fase instructiva, 
como en la sancionadora, quien ocupa este papel, pudiendo incluso forzar a la víctima, en interés 
de la búsqueda de la verdad, a declarar o a cualquier otro tiPo de cooperación"3. 

É certo, portanto, que as reformas operadas no CPP estão cada vez mais voltando a 
atenção não somente ao acusado, mas cada vez mais à vítima, hoje não mais vista como 
uma categoria totalmente esquecida e alheia ao processo penal, como outrora. 

Especificamente com relação a ação penal e a reparação civil, existem distintos mo
dos com que os sistemas jurídicos tratam do assunto, tais como: a) o sistema da união, 

2 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sita conformidade constitucional. VaI. lI, 2ª ed .. Rio de Janeiro: 
LumenJuris, 2009, pp. 203-204. 

3 HASSEMER, Winfried, MuNOZ CONDE, Francisco. Introducción a la Criminologia y ai Derecho Penal. Valen
cia. Ed. Tirant lo Blanch, 1989, p. 29. 
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caracterizado pela unidade de processo para a punição do culpado criminal e indenização 
da vítima; b) o sistema da separação, que pode ser absoluta ou relativa; b.l.) na separa
ção absoluta não há relação entre as ações penais e civis, exceto no sentido de se poder 
utilizar a prova de uma para instruir o processo de outra; b.2.) na separação relativa a 
competência jurisdicional é diversa, mas o julgamento criminal vincula o civil; c) o sis
tema da adesão, em que, por razões de economia processual, é outorgada competência 
ao juiz criminal para decidir sobre a indenização civil, sendo que - neste caso - a adesão 
pode ser obrigatória ou facultativa4• 

Note-se que, no Código de Processo criminal de primeira instância de 1831, o Brasil 
adotava o sistema da confusão ou da solidariedade (ou da adesão), pois um dos requisitos 
para a acusação era o de fixar o valor provável do dano (art. 79, §2º) e, a partir da reforma 
de 1841, o legislador decidiu pelo sistema da separação ou da independência, atendendo 
a reclamos da doutrinas. 

Com a alteração no art. 387, inciso IV, pela Lei n. 11.719/08, o Brasil volta a adotar 
o sistema da adesão, pois a sentença penal condenatória tem como um dos requisitos a 
fixação do valor mínimo para a indenização. 

E, nos parece, que andou bem o legislador ao trazer tal previsão de caráter processual. 
Vale recordar que o Código Penal brasileiro já prevê, desde 1940, em seu art. 74, 

inciso, I, renumerado com pequena alteração de redação, pela reforma de 1984, que são 
efeitos da sentença penal condenatória tornar certa a obrigação de indenizar o dano 
causado pelo crime. 

Assim, no Brasil, já faz tempo que a obrigação de indenizar é efeito secundário da 
sentença condenatória, pois a lesão ao bem jurídico protegido pela norma penal produz, 
muitas vezes , danos materiais e/ou morais, cuja reparação exige indenizaçã06• 

A alteração legislativa, pois, nada muda no direito material, mas tão-somente no 
direito processual 

A pergunta fica então é: essa alteração está em consonância com o sistema proces
sual penal brasileiro e suas garantias? 

A nosso sentir, parece que sim. 
Uma das críticas a nova sistemática adotada pelo Código de Processo Penal vem da 

densa doutrina de Aury LOPES JUNIOR, que fala que a cumulação de questões civis e 
penais é uma modo de deformação do processo penal, que passa a ser um simples instru
mento de tutela de interesses privados, não se justificando, segundo referido autor, pela 
economia processual, pois causa uma confusão lógica grave, tendo em vista a natureza 
completamente distinta das "pretensões" indenizatória e acusatória7• 

4 ABREU e SILVA, Roberto. Efeitos Civis da Sentença Criminal. Revista da EMERJ, vaI. 10, n. 39, pp .. 20-23 . 
5 ZAFFARONI. Eugenio Raúl. PIERANGELI. José Henrique. Manual de Direito Penal brasileiro - parte geral. 5ª 

ed. São Paulo: RT, 2004, p. 812 . 
6 SANTOS, Juarez Cirino dos Santos: Teoria da Pena. Fundamentos políticos e aplicação judicial. Curitiba, Ed. 

ICPC/Lumen Juris, 2006, p. 591. 
7 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal e sua confomlidade constitucional. VaI. I, 1 ª ed .. Rio de Janeiro: 

Lumen J uris, 2007, p. 102. 
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Em nossa humilde visão, não vislumbramos com essa cumulação a transformação 

do processo penal em instrumento da tutela de interesses privados. A aplicação ou não da 

sanção penal sempre será (e deverá ser) o foco principal do devido processo penal e o fato 

de permitir-se também a fixação de valor mínimo de indenização não altera tal horizonte. 

Compartilhamos da preocupação de referido autor no sentido de que o Ministério 

Público não saia do caminho processual penal para buscar provas relevantes apenas para 

a indenização civil, como a realização de perícias ou outras investigações desnecessárias 

para a formação da convicção sobre a prática ou não de determinado crime. 

Nesse sentido é que foi inteligente a previsão do legislador ao criar uma válvula de 

escape, ou seja, ao prever que se deve fixar um valor mínimo da indenização e não impor 

um dever jurídico ao magistrado de fixar um valor definitivo para a indenização. 

Desse modo, quando a prova sobre o valor da indenização seja complexa ou irrele

vante para a prova penal, melhor que não se fixe qualquer valor, pois não se pode aceitar 

uma demora substancial no encerramento do processo penal- com todos os danos dire

tos ou colaterais que isso causa - apenas para se buscar uma prova do quantum indenizatório. 

Entretanto, esses casos complexos, aparentemente e pela experiência quoridiana, nos 

parece, que serão minoria, pois das investigações criminais, especialmente dos crimes mate

liais, já se pode, com relativa facilidade, apurar-se um valor mínimo para a indenização. 

Por isso que não vemos uma confusão lógica grave nessa avaliação e quantificação 

monetária do dano no próprio processo penal. 

Outra questão que pode surgir com essa alteração legislativa é que se se faz necessário 

que exista pedido expresso de fixação de indenização a ser formu lado pelo Ministério Público, 

querelante ou assistente da acusação, narrando-se também necessariamente o dano.s. 

A doutrina tradicional tem uma certa dificuldade de responder a essa indagação, 

não tanto por sua complexidade, mas sim pela má influência de idéias decorrentes de 

uma teoria geral do processo, que tem causado uma recorrente sinapses entre institutos e 

conceitos do processo civil para o processo penal. 

A doutrina mais avançada reconhece, de há muito, que não existe pretensão resisti

da em processo penai,9, que não existe necessariamente conflito entre as partes. O que se 

tem é o poder/dever/responsabilidade do Ministério Público de dar início a um processo 

penal idôneo a resultar em eventual condenação criminal de um indivíduo. 

8 Nesse sentido, Jacinto Nelson de MIRANDA COUTINHO : "Ora, não basta mexer tão só em tais anigos; e se 
assim se fize r, a refomw é, à evidência, inconstitucional, a começar 'lela ofensa ao princípio do devido Ilrocesso legal, 
em face da violação inequívoca ao princípio da correlação entre imputação e sentença. Por Ill'imário, haver-se-ia de 
refomwr, também, a estnttura ela inicial (denúncia ou queixa), de modo a garantir os requisitos necessários à efetiva 
defesa, mais tarde." MIRANDA COUTIN HO, Jacin to Ne lson de. Segurança Plíblica e o Direito das Vítimas in 
Direitos humanos e globaliza<;ão [recurso eletrônico]: fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica/org. 
David Sánchez Rú bio, Joaquín Herrera Flores, Sala de Carvalho. - 2. ed . - Dados eletrônicos. - Porto Alegre 
: EDIPUCRS, 2010, p. 490. 

9 Por todos MIRANDA COUTINHO, Jacinto Nelson. A lide e o conteúdo do processo penal. Curitiba: Juruá, 1998. 
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A manifes tação do Estado, quando faz uma acusação, significa tão-somente que 
o Ministério Público tem elementos suficientes para submeter uma pessoa um processo 
penal que pode levar a aplicação de uma coerção penal. 

N a petição inicial não é necessário haver um pedido de condenação (e isso sequer é 
recomendável, pois se es taria a faze r um juízo de valor imaturo, sem prova oxigenada pelo 
contraditório e ampla defesa), somente deve haver uma manifestação de vontade - que 
deve existir durante todo o trâmite do processo penal - por parte do Estado, fundamen
tada no con texto juridicamente significado, de iniciar e manter um processo penal. 

Claro que o Ministério Público, em sua acusação, delimita dos fatos e dessa nar
rativa é que pode derivar uma imposição de sanção penal de acordo com as leis penais. 

Mas disso, não decorre a necessidade de que exista um pedido expresso da acusação 
no sentido de aplicar-se a pena. 

Conforme afirma Aury LOPES JUNIO: 

"No processo jJenal o conteúdo do pedido é sempre igual. A atuação que se 
pede serd especificamente a condenação do acusado pelo fato narrado e confor
me a pena estabelecida no respectivo tiPo penal abstrato . Por isso o pedido não 
constitui um elemento essencial da pretensão, pois no processo penal não vige 
plenamente o princípio dispositivo, mas o da indisponibilidade da pretensão que, 
junto com a indivisibilidade, se erigem em notas definidoras da pretensão 10." 

É possível, portanto, concluir- se que não há que se falar, no processo penal, de 
pedido expresso de condenação ao pagamento de indenização como pressuposto para a 
fixação do valor mínimo na sentença penal condenatória. O que é sim imprescindível é 
que exista um autor legítimo, normalmente o Ministério Público, e que esse autor tenha 
manifestado a vontade de submeter o caso a um juízo penal (nemo iudex sine actore ne 
procedad ex officio) . 

Ademais, o valor mínimo da indenização deve derivar necessariamente dos fa tos 
narrados na denCmcia. Claro que se a petição inicial fa la, por exemplo, que um crime de 
dano causou prejuízo de mil reais, não se pode impor uma indenização por dano material 
de dois mil reais. O caso narrado na denúncia é que delimita a possibilidade de fixação 
da indenização. 

O utro problema que se argumenta ter surgido com a reforma aqui estudada é sobre 
a legitimidade do Ministério Público postular em juízo a condenação ao pagamento de 
indenização de danos meramente individuais ll . 

10 LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processllal Penal e sua confonnidade constitucional. Vol. I, Iª ed .. Rio de Janeiro: 
Lumen Ju ris, 2007, p. 102. 

l i Assim fa la, também, Jacinto Nelson de MIRANDA COUTINHO: "Ficaria, porém, um outro problema - e são 
tantos que não cabe aqu i enumerar -, referente à legitimidade. No caso dos processos decorren tes de ação de 
iniciativa pública, no qual o órgão do Ministério Público arranjari a o lugar de parte legítima? Donde adviria 
uma legitimação extraordi nária (se é que disso se pode fa lar no processo penal brasileiro !)? Ora, é preciso 
mettere il Pltbblico Ministero ai SlW posto, como lembrou Carnelutti em passagem h istórica, embora referente a 
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Aqui, mais uma vez, não se pode esquecer""': e a sinapses processo civil-processo 

penal é sempre recorrente - que nós estamos a tratar de processo penal. 

O Ministério Público é o dono da ação penal, é seu titular exclusivo (CR, art. 129, 

I). Sua legitimação é ampla, pios é o Estado, presentado pelo Ministério Público, quem 

tem o dever/poder/responsabilidade de exercer a ação penal, do início da persecução 

penal (incluída ai o controle externo da atividade policial e mesmo a investigação direta) 

até o fim do processo e da execução penal. Assim, a atuação do Ministério Público no 

processo penal, de ação pública é sempre legítima (no sentido processual da palavra). 

A seguir o raciodnio de carência de legitimidade por se tratar de supostos direi

tos disponíveis, não poderia, por exemplo, o Ministério Público buscar a execução de 

pena substitutiva de prestação pecuniária à vítima (CP, art. 45), nem tampouco buscar o 

cumprimento de penas de prestação de serviços a instituições privadas 'de caridade (CP, 

art. 46, §2º), fiscalizar o cumprimento de transações penais (Lei n. 9.099/95, art. 76) ou 

mesmo de composição civil de danos (Lei n. 9.099/95, art. 75). 

Isso seria um absurdo e uma evidente inconstitucionalidade ante a restrição à ti

tularidade da ação pelo Ministério Público, com uma verdadeira privatização da ação 

penal. Afinal, estávamos a falar de um efeito da sentença penal condenatória, não tendo 

qualquer sentido avaliar as hipóteses de legitimação extraordinária do Ministério Público 
nas ações civis (CR, art. 129. II a IV). 

Uma última dúvida que pode surgir no inciso IV, art. 387, CPP - essa muito mais 

simples - seria se tal regra aplica-se apenas aos fatos que ocorreram depois da Lei n. 

11.719/08 ou se aplicam também aos fatos anteriores. 
Ora, tratando-se de norma de natureza meramente processual, nos parece, que ela 

se aplica também ao fatos que ocorreram antes da reforma (CPP, art. 2º), pois a norma de 

natureza penal (essa sim que não pode atingir feitos anteriores) está prevista no art. 91, 

inciso I, do Código Penal, em vigor desde 1940. 

Assim, em nossa opin ião, não há problema algum na aplicação imediata da nova 

previsão legal, pois a esfera jurídica do acusado já estava alcançada pela norma do Códi

go Penal que determinava o dever de indenização. O que mudou agora é tão-somente o 

meio processual para fixar tal indenização. 
Vale trazer também - antes das conclusões finais - que o anteprojeto apresentado 

pela comissão criada pelo Senado em 2008, previu a figura da adesão civil, em seu artigo 

78: 'A vítima ou, no caso de sua ausência ou morte, as pessoas legitimadas a ingressar como 
assistentes, sem ampliar a matéria de fato constante da denúncia, poderá, no prazo de 10 (dez) 

outro ponto. Enfim, precisa o país de reformas no seu processo penal, mas não assim. As vítimas - como parece 
óbvio - por elas não chegarão a lugar algum, ou melhor, sofrerão mais um golpe, um golpe discursivo, retórico, 
no melhor estilo de Zbigniew Brzezinki, ou seja, de "tittytainment" (Hans-Peter Martin & Harald Schumann), 
a versão neoliberal do romano panem et circenes de uvenal. (490-491)." MIRANDA COUTINHO, Jacinto 
Nelson de. Segurança Pública e o Direito das VftimllS in Direitos humanos e globalização [recurso eletrônico]: 
fundamentos e possibilidades desde a teoria crítica/org. David Sánchez Rúbio, Joaquín Herrera Flores, Sala de 
Carvalho. - 2. ed. - Dados eletrônicos. - Porto Alegre: EDIPUCRS, 2010, p. 491. 
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dias, requerer a recomposição civil do dano moral causado pela infração, nos termos e nos limites 
da imputação penal, para o que será notificado após o oferecimento da inicial acusatória. " 

A nosso sentir, a posição do anteprojeto traz sérios problemas e piora a regência 
atual, pois gera uma cumulação de demandas totalmente sem técnica sob o ponto de vista 
da teoria processual (mistura as distinções entre processo penal e civil), limitando a reparação 
ao dano moral, possibilitando que a prova da indenização desvie do caminho necessário para 
a prova penal ou mesmo seja uma pedra no caminJw da prova penal, pois não previu a válvula 
de escape do valor mínimo, além de outros problemas (p. ex. a possibilidade de indicar-se 
defensor público para as vítimas pobres, permitindo a figuração, em um mesmo processo, de 
dois defensores públicos, um para a vítima e outro para o réu pobre). 

Por fim, voltando ao tema da reforma aqui estudada, entendemos como bem-vinda a 
regra do art. 387, inciso IV, pois racionaliza a questão da reparação do dano, evitando-se a 
necessidade absurda de se ter que ajuizar nova ação civil para discutir os mesmos fatos já dis
cutidos, com todo o trauma psicológico que disso pode derivar (vitimização secundária), com 
a necessidade de recordar situações que são muitas vezes mais traumáticas para a vítima e seus 
familiares, especialmente quando se trata de crimes sexuais e de morte. 

Exigir o ajuizamento de nova ação civil, quando a prova civil não fuja do caminho 
da prova penal, é uma verdadeira celebração da burocracia, especialmente no Brasil, onde 
o povo muitas vezes não tem sequer dinheiro para o funeral da vítima, muito menos 
tem conhecimento sobre os seus direitos a uma indenização ou condições para pagar ou 
mesmo aguardar um julgamento da ação civil. Isso seria prolongar sem necessidade o 
sofrimento dessa gente já suficientemente sofrida. 

Não se ignora que a grande maioria das pessoas alcançadas pelas agências de repres
são ao crime são os ninguéns, os filhos de ninguém, os donos de nada, que somente têm seus 
braços e corpos para pagar pelos crimes que cometem. 

Para esses réus, a alteração do art. 387, IV, do CPP - falando francamente - não 
mudará muito, pois a sentença condenatória de pobreza já lhe foi decretada no seu nas
cimento e muitos poucos conseguirão mudara tal sentença durantes suas vidas, apesar do 
capitalismo insistir em querer nos fazer crer no mito do seIf made mano Assim, os miserá
veis condenados a indenizar as vítimas, não o farão, pois sem dinheiro ou bens para tanto. 

Mas, assim como as agência de repressão ao crime alcançam os ninguéns, o próprio 
crime também os alcança e vitimiza com um terrível freqüência. 

E, especialmente em crimes em que se ter recursos financeiros é quase que pressu
posto para praticados, como os crimes de homicídio culposo no trânsito, homicídios de 
sem-terras, índios e outros seres invisíveis a mando de latifundiários, os crimes contra os 
trabalhadores, os crimes de corrupção, os crimes econômicos e contra o sistema financei
ro, essa simples alteração aqui estudada é revolucionária. 

Por tudo o que foi dito, esperamos que se faça bom e constitucional uso da regra do 
art. 387, inciso IV, do Cpp, sempre lembrando que a questão central do processo penal é 
a busca da prova penal e - sem a ilusão de que tudo agora está resolvido - acreditamos 
que, em muitos casos, a nova norma servirá amenizar muito sofrimento e, neste mundo 

1607 I 



Rodrigo Leite Ferreira Cabral 

de injustiças, um bem a mais que se faça, uma ferida a mais que se cure, sempre vale a 
pena. Esperamos que, quem sabe, agora, muitos dos ninguéns que são vítimas de crimes 
não continuem valendo menos que a bala que os mata (GALEANO). 

Proposições 

Propõe-se que: a) a Corregedoria do Ministério Público recomende a seus membros 
que fiscalizem que seja observada a regra do art. 387, inciso 1\1, do CPP; b) se encaminhe 
ofício ao Senado Federal para solicitando a manutenção da regência atual da matéria. 
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A Federalização dos crimes de graves violações 

de Direitos Humanos: uma realidade histórica e 

eficaz, norteada pelo novo paradigma da Emenda 

Constitucional nº 45/2004 

Rosemary Souto Maior de Almeida* 

Introdução 

A luta em prol da efetivação dos Direitos Humanos é de muitos e ultrapassa séculos. 
Os Defensores de Direitos Humanos de fato são aqueles que no Front Une se expõem 
mais e por isso mesmo viabilizam as conquistas pelo trabalho diuturno, em busca de 
garantias de direitos, principalmente o Direito à Vida. Os Promotores de Justiça são por 
natureza Defensora de Direitos Humanos, na medida em que enfrentam os desafios e 
constroem caminhos ou alternativas para a consolidação de outros direitos humanos, 
através do trabalho e do compromisso, aliando-se em rede a outras Instituições Publi
cas e Privadas, enfrentamento indispensável para a concretização de políticas públicas 
e de implementação de instrumentos constitucionais e legais no combate aos crimes e 
exterminadores. Enquanto os Juristas estudam a natureza e os efeitos do Incidente de 
Deslocamento de Competência instituído pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, os 
Defensores de Direitos Humanos enfrentam uma dura batalha na vida real, se deparam 
com adolescentes, homossexuais , ex-presidiários, pessoas eliminadas por queima de ar

quivo ou para interrupção do trabalho que realizam na proteção aos Direitos Humanos 

ou interesses econômicos ou politicos. Neste diapasão os únicos vencedores são aqueles 
que não desistem da caminhada e fazem a diferença, "a lágrima e o sofrimento de hoje o 
combustível para novas conquistas"; Chacina da Candelária, Eldorado de Carajás, Irmã Do
rothy Stang, Chico Mendes e aqui bem perto de nós o Manoel Mattos, reconhecido por 
muitos como uma morte anunciada. Episódios emblemáticos que alicerçam a luta e que 
inspiram outros Defensores a continuar na caminhada, na esperança de que a combativi
dade e a história revelarão outros caminhos mais eficientes e menos injustos. 

Promotora de J usriça do Estado de Pernambuco. Docente da Faculdade de Direito da UFPB. 
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É importante consignar que antes mesmo da EC-45/04 entrar em vigor, em mea
dos de abril de 1999 a ponta do iceberg começou a ser descortinada quando a titular da 
Promotoria de Justiça de Itambé-PE resolveu buscar ajuda no âmbito da Instituição e 
fora dela, nas ONGs, tais como: Centro de Justiça Global, Dignitatis, além da Comissão 
de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, Ministério da Justiça, Secretaria de 
Direitos Humanos, Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH) e 
tantas outras. Os homicídios com características de execuções sumárias não foram arqui
vados por decisão da Promotoria de Justiça de ltambé que não podia fazer "vista grossa" 
para uma problemática de tamanha envergadura. Uma decisão que implicou em muitos 
obstáculos, até de ordem pessoal, no descontentamento dos demais órgãos formais que 
compõem a Segurança Pública do município de ltambé, que exigiram muito sacrifício e 
compromisso na causa dos Direitos Humanos. Na primeira iniciativa se procurou elabo
rar relatórios periódicos para acompanhamentos pontuais e constantes, por via de con
seqüências avaliações difícei s, concomitantemente as diligencias foram requisitadas para 
identificação dos autores. A Policia Civil e Policia Federal foram acionadas, mas apesar 
de todo o empenho os inquéritos policiais não foram concluídos. Nos anos de 2000 e 
2001, com a nomeação de Delegado Especial foi identificado o primeiro grupo de exter
mínio composto por onze matadores, que foram denunciados, processados e condenados. 
Naquela oportunidade, quando o trabalho do Delegado Especial surtia efeito e outros 
homicídios seriam investigados com grande perspectiva de resultados positivos , talvez 
em razão de "forças ocultas", infelizmente a autoridade citada foi retirada da comarca e 
tudo voltou a estaca zero. O trabalho da Promotoria de Justiça de Itambé continuou e 
como havia ameaças e perigo iminente para titular e para outras pessoas que careciam 
de proteção, inclusive o próprio Manoel Mattos, a Organização dos Estados Americanos 
(OEA) deferiu Medida de Proteção ao Dr. Manoel Mattos e outros, um deles conhecido 
como "LULA",ex-integrante do grupo de extermínio que resolveu colaborar coma Justiça 
foi executado.A própria titular da Promotoria de Justiça de Itambé, após audiência na 
OEA em 23/02/03, em Washington DC,também, foi uma favorecida com a medida de 
proteção, não cumprida até hoje. O certo é que o Banco de dados foi feito e os casos em
blemáticos foram objeto de varias publicações, co, repercussões nacional e internacional. 
A Justiça Global foi à responsável pela articulação e registrou tudo, ajudando assim o tra
balho da primeira Relatora da ONU sobre execuções sumárias-Asma Jahangir que veio 
ao Brasil em setembro de 2003. A partir daí a titular da Promotoria de ltambé contou 
com proteção de um Policial Militar por iniciativa do Governador do Estado da época e o 
seu sucessor, que permanece até os dias atuais. Em 2005 a titular da Promotoria de Justiça 
pediu afastamento da Promotoria de sua titularidade, e durante três meses foi trabalhar 
em exercício pleno em Ferreiros, acumulando Condado, mesmo com um Policial Militar. 
A titular aludida residia em ltambé, exceto os três meses que foi fazer curso na USP- São 
Paulo, em decorrência de licença premio deferida pelo PGJ. Já O Doutor Manoel Mat
tos apesar de contar com a proteção da Policia Federal por um tempo e depois retirada, 
sem qualquer procedimento de garantia de ampla defesa. Em 09/12/2005 a titular da 
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Promotoria de ltambé reassumiu a Promotoria de Justiça de ltambé após recomendação 
do Conselho Superior do Ministério Público. Durante o período mais critico de ameaças 
veladas e intimidações a titular da Promotoria de Justiça de Itambé sofreu duas penas dis
ciplinares, mesmo assim continuou o trabalho, taxando por poucos como "maluca". Nos 
anos subseqüentes a luta de enfrentamento da impunidade continuou, mas em 24/01/09, 
o Dr. Manoel foi executado e em junho de 2009 foi distribuído no Superior Tribunal de 
Justiça o pedido de IDC n.Q 02/09(Incidente de Deslocamento de Competência), pau
tando em todo o trabalho realizado no período. A dúvida de acolhimento ao IDC era 
considerável porque o primeiro foi o caso de Dorothy Stang que fora julgado improce 
dente. Em cada julgamento o STJ poderia acrescentar um requisito. O numero de pes
soas executadas e mapeadas apenas em Itambé já ultrapassava duas centenas, inclusive 
57 (cinqüenta e sete) sem instauração do competente inquérito policial. Em fevereiro de 
2010 a representante do MP em Itambé passou a integrar o PROGRAMA ESTADUAL 
DE DEFENSORES DE DIREITOS HUMANOS. O Relatório Circunstanciado que fora 
elaborado pela Promotoria de Itambé, enviado ao STJ, por intermédio da PGJ-PE, é parte 
integrante tanto do pedido do IDC n.Q 02/09 subscrito pelo Procurador Geral da Republi
ca como dos autos do processo, e até do conteúdo do Relatório da Ministra Laurita Vazo 

Justificativa 

O trabalho realizado e articulado de uma década fundamentou o pedido do IDC 
n.Q 02/09. A ausência de conhecimento da matéria induziu a erro muitos membros do 
Ministério Público Brasileiro, do Poder Judiciário e até da OAB. Uma rede de entidades 
e autoridades da área se articulara em varias reuniões no CDDPH e em visitas aos Minis
tros do STJ para expor a situação de impunidade que assolava a divisa de Pernambuco e 
Paraíba. Uma matéria de Direito Constitucional que inspirou a adesão de muitos Juristas 
Brasileiros na matéria, tais como Abreu Dallari, Flavia Piovesan e tantos outros que as
sinaram a Carta dos Notáveis que foi anexada aos autos do IDC n.Q 02/99, a pedido dos 
Amicus Curae (Justiça Global e Dignitatis). A Juiza titular e o Juiz substituto da comarca 
de ltambé aderiram ao mencionado documento. 

O incidente de deslocamento de competência está em consonância com a sistemáti
ca jurídica internacional. O Brasil aderiu de maneira tardia às recomendações do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos. O art. 109, V-A e § 5 Q da Carta de 88 são passiveis 
de controle de constitucionalidade. O IDC é submetido a tais regras. O deslocamento 
de competência está em sintonia com os Princípios Internacionais de Direitos Humanos, 
rompendo o paradoxo, até então vigente, de ser centralizada a responsabilidade inter
nacional em matéria de Direitos Humanos na pessoa da União, quando a mesma não 
disponha de mecanismos internos mais eficazes para a apuração e julgamento das viola
ções a tais direitos. Por outro lado, o IDC, popularmente conhecido como federalização, 
responde ao cumprimento do dever internacional de persecução criminal, obrigação que 
passou a ter maior importância em virtude da adesão do Brasil ao Tribunal Internacional 
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(TPI), consagrando-se, dessa forma, o principio da complementaridade. Não é aceitável 
que no universo de 70% dos homicídios não sejam investigados por falta de condições 
ou de comprometimento dos órgãos competentes e o órgão Ministerial se contente com 
apenas 30%, olvidando a barbárie de seres humanos exterminados, na sua esmagadora 

maioria pobres e sem quaisquer meios ou oportunidades de viver com dignidade. Uma 
realidade noticiada por autoridade do estado de São Paulo, por exemplo. Os números 

das execuções sumárias são sub-notificados, qualquer Promotor de Justiça criminal pode 
fazer igual trabalho e vai encontrar um numero considerável de casos que evidencia um 
verdadeiro genocídio. O Brasil já recebeu a visita de mais dois Relatores da ONU após a 

primeira visita em 2003 (2005/2007). 
A proposta que se tornou realidade em 27/10/2010 em julgamento histórico do STJ, 

encontra-se em plena harmonia com as sistemáticas constitucional e processual vigentes, 
ausente qualquer vicio formal ou material a eivar o IDC com o crivo de inconstituciona
lidade. Ficou patente para o Ordenamento Jurídico como um todo, que a "federalização" 
não viola qualquer principio constitucional, especialmente, o principio do juiz natural, 
do Promotor Natural e do pacto federativo, se considerada como norma de caráter ex
cepcionalissimo. Os requisit s determinados pela CF e do STJ em negativa anterior são 
os seguintes: a)grave violação a direitos humanos; b)O risco de responsabilização inter
nacional pelo descumprimento de obrigações derivadas de tratados internacionais; c) A 
incapacidade das instancias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas. Portanto, 

requisitos atendidos e explicitados no Acórdão em ANEXO. 
A partir da leitura do IDC paradigmático, constata-se que os Ministros do STJ 

ratificaram a compatibilização da norma do art. 109, § 5º com os demais preceitos basi
lares inseridos no texto da Constituição Cidadã, indispensáveis à manutenção do Estado 
Democrático de Direito. Malgrado a improcedência do leading case, tal fato não abala a 
utilidade do instrumento, especialmente no combate à impunidade dos CRIMES PRATI
CADOS COM GRAVE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS. Ao contrario, a de
cisão do ST] confirma a nece sidade e a importância do incidente sob analise, inferindo
-se dela que se estiverem precentes os requisitos do IDC, a "federalização" seria deferida, 

como realmente o foi. 
O art. 109 V-A- as causas relativas a direitos humanos a que se refere a § 5º deste artigo 

(Acrescentado pela EC-000045-2004). O § 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos 
humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de 
obrigações 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 competência para a Justiça Federal (Acrescentado pela 
EC-000045-2004). 

Os requisitos foram observados e exauridos os instrumentos legais e processuais 
disponíveis a · impunidade das graves violações de Direitos Humanos seria um dado de 
realidade se o IDC n.º 02/09 não fosse acolhido pelo ST]. Um instrumento excepcional 
que necessita de comprovação de que foram adotadas as medidas sem êxito. Se o IDC n.º 

1612 I 



A Federalização dos crimes de graves violações de Direitos Humanos: uma realidade histórica e eficaz, 
norteada pelo novo paradigma da Emenda C01l5titucional nº 45/2004 

02/09 fosse indeferido, seria o mesmo que perpetuar as execuções de vários seres huma
nos e a impunidade reinaria soberana. 

O IDC foi inserido num contexto, orientado pelo paradigma da primazia dos Direi
tos Humanos e na perspectiva de proteção a esses direitos primordiais da humanidade. A De

sembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida (apud HABER: MASSOUD; 
ROCHA, 2005, p.30), em evento realizado no estado do Pará, denominado "Federalização 

em Debate", sugere que a questão do IDC: seja vista não sob o ângulo de embate de forças (esta
dual X federal) , uma vez que o resultado esperado - que a federalização pudesse a alcançar a justi
ça- na verdade poderia tomar-se medida inócua, em face do problema estrutural do judiciário como 

um todo, mas sim que um novo cenálio seja delineado com a união de esforços da esfera estadual e 
federal, possivelmente em litisconsórcio e em uma perspectiva semiológica. 2 

O entendimento acima esboçado deve ser visto como exemplo a ser seguido, aquele 
que concretiza a verdadeira "união indissolúvel" (art. 1 º , Caput, CF) entre os entes fede
rativos, bem como viabiliza um instrumento relevante para o combate à impunidade e 

para a garantia de Justiça nos casos de graves violações aos Direitos Humanos. Direitos 

Humanos previstos no Direito Positivo não faltam. O que há é uma escassez de mecanis

mos eficientes que possam efetivar esses direitos. Norberto Bobbio afirma que "o problema 
grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, nãà era mais o de fundamentá-los, 

e sim o de protegê-los, sendo que a real problemática a ser enfrentada "é o das medidas 
imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção desses direitos"3 

Diante de um mundo globalizado, a necessidade de mecanismos que promovam a defe
sa dos direitos da pessoa humana, tais como o IDC, torna-se ainda mais imperiosa. E "preciso 

ter sempre presente à relevante assertiva do mestre italiano:" A efetivação de uma maior prote
ção dos direitos humanos está ligada ao desenvolvimento global da civilização humana"4 

Imbuídos desse proposto é que as instituições judiciais brasileiras, sejam elas es

taduais ou federais, devem se sobrepor a egocentrismos infrutíferos em busca desse fim 
maior, qual seja, dotar dos Direitos Humanos de real eficácia plena. 

Conclusão 

Em síntese a federalização é um instrumento excepcional, constitucional e viável 

após a observância dos requisitos do art. 109 ,V -A,c/c § 5º da CF, no combate a impuni
dade dos crimes de graves violações de Direitos Humanos, um novo caminho na constru

ção de maior eficácia na luta em defesa dos Direitos Humanos no Brasil. O deferimento 
do IDC n .º 02/09 foi um passo histórico na luta em prol da defesa dos Direitos Humanos 
no Brasil. Uma conquista difícil, o instrumento é excepcionalissimo, contou com a cola-

2 .HABER,Lilian Mendes; MASSOUD, Carolina O rmanes; ROCHA,Ibrahim José das Mercês.Federalização 
dos crimes contra direitos humanos.In: VELOSO,Zeno; SALGADO, Gustavo Vaz(Coord .) .Reforma do}udiciá
rio comentada. São Paulo: Saraiva . 2005, p.19-43 

3 BOBBIO,Norberto.A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho.Rio de Janeiro:Campus,1992. 
4 Idem ,p.4S. 
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boração de toda a rede de entidades e pessoas comprometidas com a efetivação do direito 
a vida e a repulsa à impunidade nos crimes de execuções sumárias contra Defensores de 
Direitos Humanos e os cidadãos em geral, e, sobretudo com a sensibilidade do Superior 
Tribunal de Justiça em ouvir o anseio da sociedade e realizar a verdadeira Justiça Social 
na matéria em tela. A decisã renovou os ânimos e evidencia esperança na história dos 
Direitos Humanos no Brasil. 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA Nº2- DF (2009/0121262-6) 

RELATORA: MINISTRA LAURITA VAZ 

SUSCITANTE: PROCURADORIA GERAL DA REPUBLlCA 

SUSCITADO: JUSTIÇA ESTADUAL DA PARAIBA 

SUSCITADO: JUSTIÇA ESTADUAL DE PERNAMBUCO 

INTERESSADO: DIGNITATI ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR-"AMICUS CURIAE" 

INTERESSADO: JUSTIÇA GLOBAL- "AMICUS CURIAE" 

EMENTA 

INCIDENTE DE DESLOCAMENTO DE COMPETENCIA. JUSTIÇAS ESTADUAIS 

DOS ESTADOS DA PARAÍBA E DE PERNAMBUCO. HOMICIDIO DE NOTÓRIO DE

FENSOR DOS DIREITOS HUMANOS,AUTOR DE DIVERSAS DENÚNCIAS CONTRA A 

ATUAÇÃO DE GRUPOS DE EXTERMINIO NA FRONTEIRA DOS DOIS ESTADOS.AMEA

ÇAS ,ATENTADOS E ASSASSINATOS CONTRA TESTEMUNHAS E DENUNCIANTES. 

ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS PARA A EXCEPCIONAL MEDIDA. 

1.A teor do §5º. Do art. 109 da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucio

nal n.º 45/2004, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal fundamenta

-se, essencialmente, em três pressupostos: a existência de grave violação de direitos humanos;o 

risco de responsabilização internacional decorrente do descumprimento de obrigações jurídicas 

assumidas em tratados internacionais;a incapacidade das instancias e autoridades locais em ofere

cer respostas efetivas. 

2.Fatos que motivaram o pedido de deslocamento deduzido pelo Procurador-Geral da Re

publica: o advogado e vereador pernambucano MANOEL BEZERRA DE MATTOS NETO foi 

assassinado em 24/0l/09,no município de Pitimbu!PB, depois de sofrer diversas ameaças e vários 

atentados,em decorrência, ao que tudo leva a crer,de sua persistente e conhecida atuação contra 

grupos de extermínio que agem impunes há mais de uma década na divisa dos Estados da Paraíba 

e de Pernambuco,entre os municípios de Pedras de Fogo e Itambé. 

3.A existência de grave violação a direitos humanos,primeiro pressuposto, esta sobejamen

te demonstrado:esse tipo de assassinato,pelas circunstancias e motivação até aqui reveladas,sem 

dúvida, expõe uma lesão que extrapola os limites de um crime de homicídio ordinário, na medida 

em que fere,além do precioso bem da vida,a própria base do Estado, que é desafiada por grupos 

I 614 I 



A Federalização dos crimes de graves violações de Direitos Humanos: uma realidade histórica e eficaz, 
norteada pelo novo paradigma da Emenda Constitucional nº 45/2004 

de criminosos que acham para si as prerrogativas exclusivas dos órgãos e entres públicos,abalando 

sobremaneira a ordem sodal. 

4. O risco de responsabilização inte~acional pelo descumprimento de obrigações derivadas de 

tratados internacionais aos quais o Brasil anuiu (dentre eles ,vala destacar, a Convenção Ameri

cana de Direitos Humanos,mais conhecida como "Pacto de San Jose da" Costa Rica}é bastante 

considerável,mormente pelo fato de já ter havido pronunciamentos da Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos, com expressa recomendação ao Brasil para adoção de medidas cautelares 

de proteção a pessoas ameaçadas pelo tão propalado grupo de extermínio atuante na divisa dos 

Estados da Paraíba e Pernambuco,as quais, no entanto, ou deixaram de ser cumprida ou não foram 

efetivadas.Alem do homicídio de MANOEL MATTOS, outras três testemunhas da CPI da Câ

mara dos Deputados foram mortas,dentre eles LUIZ TOMÉ DA SILVA FILHO, ex-pistoleiro,que 

decidiu denunciar e testemunhar contra outros delinqüentes.Também FLAVIO MANOEL DA 

SILVA,testemunha da CPI da Pistolagem e do Narcotráfico da Assembléia Legislativa do Estado 

da Paraíba, foi assassinado a tiros em Pedras de Fogo, Paraíba,quatro dias após ter prestado depoi

mento à Relatora Especial da ONU sobre Execuções Sumárias, Arbitrárias ou Extrajudicial.E,mais 

recentemente,uma das testemunhas do caso Manoel Mattos, o Maximiniano Rodrigues Alves, sofreu 

um atentado a bala no município de ltambé-Pernambuco ,e escapou por pouco.Há conhecidas amea

ças de morte contra Promotores e Juízes do Estado da Paratôa,que exercem suas funções no local do 

crime,bem assim contra a família da vitima Manoel Mattos e contra dois Deputados Federais. 

5. É notória a incapacidade das instancias e autoridades locais em oferecer respostas efetivas, 

reconhecida a preclaridade dos meios por elas próprias. Há quase um pronunciamento uníssono 

em favor do deslocamento da competência para a Justiça Federal, dentre eles, com especial relevo: 

o Ministro da Justiça; o Governador do Estado da Paraíba; o Governador de Pernambuco; a Secre

taria Executiva de Justiça de Direitos Humanos; a Ordem dos Advogados do Brasil; a Procuradoria 

Geral de Justiça do Ministério Público do Estado da Paraíba. 

6.As circunstancias apontam para a necessidade de ações estatais firmes e eficientes, as 

quais, por muito tempo, as autoridades locais não foram capazes de adotar, até porque a zona 

limítrofe potencializa as dificuldades de coordenação entre os órgãos dos dois Estados.Mostra-se, 

portanto, oportuno e conveniente a imediata entrega das investigações e do processamento da ação 

penal em tela aos órgãos federais. 

7.Pedido ministerial parcialmente acolhido para deferir o deslocamento de competência para 

Justiça Federal no Estado da Paraíba da ação penal n.Q 022.2009.000.127-8 a ser distribuída para 

o Juízo Federal Criminal com jurisdição no local do fato principal; bem como da investigação de 

fatos diretamente relacionados ao crime em tela. Outras medidas determinadas, nos termos do voto 

da Relatora. 

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos,acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO do Su

perior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir,retomando 

o julgamento, após o voto-vista antecipada divergente do Sr. Ministro Celso Limongi( Desembar-
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gado r convocado do TJ/SP) julgando improcedente o pedido,deferindo apenas o desaforamento, 

no que foi acompanhado pelo Sr. Ministro Honildo Amaral de Melo Castro ( Desembargador 

convocado do TJ/AP) e os votos dos Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Og 

Fernandes e Haroldo Rodrigue (Desembargador convocado do TJ/CE) acompanhando a retifi

cação de voto da Sra. Ministra Relatora, por maioria, acolher parcialmente o pedido ministerial e 

deferir o deslocamento de competência para a Justiça Federal no Estado da Paraíba da Ação Penal 

n.Q 022.2009.000127-8, a ser di tribuída ao Juízo Federal Criminal com jurisdição no local do fato 

principal,bem como da investigação de fatos diretamente relacionados ao crime em tela, ratificados 

todos os atos praticados na referida ação penal, determinar,ainda, seja remetida cópia integral dos 

autos às Corregedorias dos Tribunais de Justiça dos Estados da Paraíba e de Pernambuco e aos 

Ministérios Públicos desses Estados.Por fim, determinar a expedição de oficio ao Exmo.Sr.Ministro 

de Estado da Justiça, nos termos da retificação de voto da Sra. Ministra Relatora.Vencidos os Srs. 

Ministros Celso Limongi( Desembargador convocado do TJ/SP) e Honildo Amaral de Mello Castro 

(Desembargador convocado do 1J/AP).Votaram com a Relatora os Srs.Ministros Napoleão Nunes Mai 

Filho, Jorge Mussi, Og Fernandes e Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do 1J/CE). 

Vencidos os Srs., Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP) e Honildo 

Amaral 

De Mello Castro (Desembargador convocado do TJ/AP). 

Não participou do julgamento o Senhor Ministro Gilson Dipp(Art. 162,§ 2Q RISTJ). 

Presidiu o julgamento a S nhora Ministra Maria Thereza de Assis Moura 

Brasília (DF), 27 de outubro de 201O(Data do Julgamento) 
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A crise do paradigma liberal individualista nas 

relações interinstitucionais. Uma proposta de 
atuação integrada na construção de uma nova 

ética na realização do direito ao exercício do meio 

ambiente ecologicamente equilibrado 

Simone Spadari 

1. Sintese 

A atuação do Ministério Público é indispensável à realização dos objetivos do Es
tado Democrático de Direito. A incumbência constitucional de velar pelo prestígio dos 

serviços públicos e de relevância pública, na defesa do meio ambiente, implica uma ação 
tipicamente comunicativa ,dialética e dialógica, aproximando instituições e fomentando 
ações públicas, através de audiências públicas, recomendações e Termos de Ajustamento 
de Conduta. A resistência ou omissão do ente estatal competente, sobretudo da função 
executiva, desencadeia o fenômeno do deslocamento do centro de decisões, acometen
do-se ao Poder Judiciário a função suplementar de avaliar a justa causa da omissão ou, 
não se lhe acolhendo, condenar a esfera competente a concretizar o direito social ou eco
nômico, incluindo-se o exercício do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, 
a estratégia traçada administrativamente é condição de possibilidade para judicializar a 

omissão na formulação da correspondente política pública concretizadora do direito. 

2. Justificativa 

o Ministério Público, essencial à função jurisdicional do Estado, está incumbido 
da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e encarregado de assegurar na esfera 
judicial ou administrativa os direitos sociais ou individuais indisponíveis. A par disso, 
deve zelar pelo efetivo prestígio e respeito dos serviços públicos e dos serviços de rele
vância pública, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. 

O presente trabalho surgiu a partir da reflexão em torno de um fato social que 
envolve ao mesmo tempo equilíbrio ambiental, urbanismo, ação política com atravessa-
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mentos na evolução cultural dos povos, conjuntos de saberes e valores que são históricos 
e sua correspondente fragmentação na sociedade contemporânea. Desse encontro nem 
sempre pacífico e harmônico entre os movimentos micro e macrosociais que regulam 
a convivência saudável das pessoas em uma cidade surgem comportamentos coletivos 
potencialmente geradores de desgastes emocionais e atritos na alteridade dos indivíduos 
. O acúmulo sistemático de sas tensões são capazes de comprometer o equilíbrio indis
pensável homem-meio. E, inclusive, comprometer a legitimidade da ação pública para 
regular, fiscalizar, controlar e autuar os comportamentos potencialmente geradores de 
poluição sonora no meio urbano. 

A partir dessa problematização surgida inclusive de inúmeras reclamações encami
nhadas à Promotoria Especializada de Defesa Comunitária de Santa Cruz do Sul, passou
-se a refletir em torno das causas potenciais dessas tensões sociais e as correspondentes 
causas da deslegitimação d s órgãos de controle, frente a esses problemas sociais com 
uma carga comportamental atravessadas pela flexibilização hedonista dos valores e uma 
sociedade movida preponderantemente pelo espetáculo e pelo conhecimento não mais 
racional, mas conhecimento sensação. Tudo é vivenciado de modo superficial, com forte 
apelo emocional a estimular antes os sentidos do que a mente. Essa reflexão nos im
pele a problematizar a ação pública frente às mudanças comportamentais da sociedade 
contemporânea, o seu grau de resistências nas mudanças de estratégias de atuação e a 
insistência em pretender dar conta da complexidade e da fragmentariedade com modelos 
tradicionais fundados num sistema individualista-liberal. Essas tensões comprometem a 
plena realização dos direitos fundamentais, sobretudo os de natureza social e econômi
ca. Comprometem igualmente o prestígio do serviços públicos e de relevância pública, 
alimentando ainda mais o plano das representações sociais com um sentimento genera
lizado de angústia e impotência do indivíduo. Bipolarizam-se os interesses. Fragiliza-se a 
cidadania, fundamento do Estado Democrático de Direito. 

3. Problema 

Inúmeras reclamações foram encaminhadas ao Ministério Público, relativamente 
ao problema de perturbação do sossego de moradores circunvizinhos da Avenida do Imi
grante, situada na zona central do Município de Santa Cruz do Sul, com ocupação mis
ta, variando entre edifícios de apartamentos e um comércio gastronômico que gradativa
mente foi ocupando o passeio público com aposição de cadeiras e mesas para os fregueses. 
Esse local, em horários críticos, potencializa conflitos com a vizinhança que se queixam 
do excessivo barulho, seja das pessoas que se sentam às mesas e cadeiras dispostas sobre 
a calçada, seja pelos transe~ntes que se colocam no entorno, promovendo pontos de en
contro, seja pela circulação de veículos equipados com sistema de som perturbadores da 
paz e sossego alheios. Os moradores da região encaminharam reclamação ao Ministério 
Público, gerando assim, no ano de 2002, o ajuizamento de Ação Civil Pública contra o 
Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Santa Cruz do Sul. Obteve-se concessão 
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de liminar obrigando a realização de atividade fiscalizatória e, afinal, no mérito, sentença 
condenatória, cujo provimento restou vazado: 

Isso posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação para CONDE
NAR os réus, Estado e Município, a que procedam em conjunto, o primeiro, 
ao policiamento ostensivo, através da Brigada Militar, e, o segundo, à fisca
lização do trânsito e de estabelecimentos comerciais na área compreendida 
pela Avenida do Imigrante e adjacências, nos horários de "pico" do período 
entre as 22:00 horas das sextas-feiras e 24:00 horas de domingo, tudo com 
vistas a coibir os abusos ali verificados, especialmente a poluição sonora, modo 
de preservar a saúde e bem estar dos cidadãos, sob pena de pagamento de multa 
diária de R$ 1.000,00, DECLARANDO, além disso, expressamente ressalvado 
o direito de regresso dos entes públicos contra seus representantes, ou seja, o Sr. 
Comandante do 23° Batalhão de Polícia Militar e o Sr. Prefeito Municipal, em 
relação a eventual condenação naquele sentido. 

Ratifico também, tornando-a definitiva, a decisão das fls. 2.383/5, que 
deferiu o pedido de ampliação da liminar e determinou ao Município a ado
ção das medidas de proibição de estacionamento na rua Marechal Deodo
ro, na quadra entre as ruas Galvão Costa e Sete de Setembro, diariamente, 
das 22:00 às 6:00 horas, e de retorno entre as duas pistas da Avenida do 
Imigrante, para quem trafega por ela, no sentido da Galvão Costa para a 
Cel. Oscar Jos t, diariamente, nos mesmos horários. 

Por fim, quanto ao posto da Brigada Militar instalado na Av. Mare
chal Deodoro, CONDENO o Estado a adotar a seguinte linha de ação ou 
obrigações de fazer: a) a ação dos policiais ali lotados para coibir a poluição 
sonoro deve ser efetiva e independente ou desvinculada de provocação de 
quem quer que seja; b) eventuais reclamações dirigidas ao estabelecimento, 
deverão ser imediatamente atendidas pelos próprios policiais ali lotados, 
independentemente de identificação formal do reclamante, sendo que a 
identificação dos transgressores e do veículo em que estejam é tarefa dos 
aludidos policiais e não do prejudicado ou reclamante; c) os abusos consta
tados, especialmente no tocante à perturbação do sossego público através 
de instrumentos sonoros, deverão ser reprimidos, em um primeiro momen
to, mediante simples advertência verbal e, na recidiva, mediante apreensão 
do equipamento sonoro e, se for o caso, do veículo, sem prejuízo da possibi
lidade de prisão em flagrante, se cabível e necessária. 

As autoridades indicadas, representantes dos réus (assim considera
dos para esse efeito aqueles que detêm poder de decisão local para fazer 
cumprir a ordem judicial), serão intimadas pessoalmente da íntegra desta 
sentença, mediante entrega de cópia autenticada. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
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Em que pese o provimento objetivamente regulatório da atuação dos dois entes fe
derados, os problemas persistem e mobilizam a comunidade em torno de uma indagação 
fundamental: por que a sentença judicial não é cumprida e por que não são realizadas 
operações preventivas de controle da poluição sonora, agindo e autuando os transgres
sores , com rotinas sistemátlcas de abordagens de veículos e fiscalização dos níveis de 
emissão em relação aos estabelecimentos comerciais permanece ineficiente? 

A despeito do provimento já transitado em julgado, a não concretização do direito 
fundamental contemplado na sentença condenatória persiste. E isso porque, em cum
primento de sentença, iniciou-se um movimento formal de juntada de documentos e ex
posição de justificativas de ausência de condições humanas para realização do conteúdo 
material da respectiva decisão. De ato processual em ato processual, o conflito tem-se 
perpetuado, em face da inadequação do sistema judicial e suas correspondente fórmulas 
em darem conta da complexidade do problema. 

No processamento de inúmeras reclamações levadas a registro na Promotoria de 
Defesa Comunitária, é possível também perceber a sensação de impotência dos usuários 
do serviço público municipal que reclamavam de inoperância das ferramentas de fiscali
zação, para não dizer absoluta omissão. Os reclamantes demonstraram absoluta incom
preensão dos motivos da demora na resolutividade pelo sistema jurídico, em face de um 
provimento judicial amplamente publicado, mas que em sua operacionalidade incapaz de 
dar conta do problema social 

No curso dos procedimentos administrativos, a incapacidade de gestão e resolutivi
dade interna corporis são identificados pelos seguintes problemas: 

a) ausência de pessoal técnico vinculado à municipalidade para realizar as fiscali
zações rotineiras, sobretudo em horários extra-expediente; 

b) falha na comunicação entre Brigada Militar e Município de Santa Cruz do Sul, 
na elaboração de ações integradas; 

c) transferência recíproca de atribuições e responsabilidades: de um lado, a Bri
gada Militar afirmando impossibilidade de ação, frente à expedição de licença 
pela municipalidade, e de outro, o Município de Santa Cruz do Sul, afirmando 
tratar-se de contravenção, cuja competência de autuação, sob a forma de Ter
mo Circunstanciado, não lhe competir; 

a) No cumprimento de solicitações do Ministério Público, as medições dos níveis 
de emissão sonora eram realizadas em horários diversos dos destacados como 
críticos pelos reclamantes. 

No plano da comunicação endereçada aos sistemas de repressão, fiscalização e 
controle, as queixas dos usuários materializa-se da seguinte forma: 

d) Que a comunidade não é atendida, apesar das inúmeras e sucessivas ligações 
telefônicas à Brigada Militar; 
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e) Que suas reclamações não são atendidas, quando direcionadas diretamente à 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente; 

f) Que a comunidade não recebe retorno das providências adotadas ou quando 
adotadas; 

g) Em alguns casos isolados, moradores demonstram agradecimento à atuação da 
Brigada Militar,mas reconhecem a ineficácia das ações tópicas; 

h) A comunidade não tem o domínio da informação das competências individuais 
dos mecanismos de prevenção, repressão e controle; 

4. Discussão do Problema 

É notório o desaparelhamento, (des)funcionalidade , (des)integração e ineficiên
cia dos mecanismos de fisca lização e totalmente ausentes no eixo da prevenção. Tais 
questões são incorporadas pelo sistema jurídico e atuam como autênticos óbices à plena 

realização do direito. A relação intersistemas, - e mais especificamente o sistema jurídico 
em relação à sociedade e os demais subsistemas de prevenção, controle e fiscalização - é 
fragmentária, imprecisa e pouco dialógica. 

Ainda que se reconheça a autonomia de cada um de seus subsistemas, a seletividade 
de mensagens entre um e outro e o movimento dialógico segundo regras construídas den
tro do próprio sistema, implica uma deficiência nos mecanismos de autoreconhecimento. 
Distanciam-se entre si. E os tensionamentos tendem à intensificação, com transferências 
recíprocas de responsabilidades. 

Inexiste um movimento interno de autoreflexividade capaz de rever fluxos e estra
tégias de atuação. As estruturas progressivamente diferenciam-se e assim vão blindando 
e arrefecendo suas membranas de abertura às demandas do meio. Falham os mecanismos 
de comunicação com o cidadão, falha-se na transparência dos procedimentos, falha-se na 
impessoalidade e eficiência do serviço. 

O presente trabalho pretende demonstrar que os ritos e princípios inerentes ao sis
tema judicial, porquanto contaminados pelo principio liberal-individualista, não estão 
aptos a darem conta da complexidade dos problemas sociais, potencializando ainda mais 
o conflito e retardando a plena satisfação das expectativas e do conteúdo material que os 
direitos transindividuais devem assegurar. 

5. A Fragmentação dos Equipamentos de Fiscalização e 
Repressão e sua Deslegitimação Social numa Leitura pela 
Teoria dos Sistemas 

o sistema jurídico é apenas um dos subsistemas do complexo, imprevisível e hete
rogêneo sistema social. Recorrendo-se à teoria dos sistemas (LUHMANN, 1992), cada 
subsistema preserva, e deve preservar, autonomia entre uns e outros, sendo regidos por 
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seus próprios princípios e regras. É o princípio que necessariamente os diferencia em fun
cionalidade para dar conta das demandas da sociedade progressivamente mais heterogê

neas e especializadas. Essa inerente autonomia, entretanto, não deve ser absoluta. Há de 
integrar uma série de recíprocas operações que permitam um diálogo - comunicabilidade 

- entre uns e outros. 
O sistema jurídico, no caso ora versado, estruturou e cunhou uma sentença con

denatória implicando dois entes federados na obrigação formal de realizarem operações 

preventivas e fiscalizatórias. Encaminhou uma mensagem aos demais subsistemas de rea
lização de uma obrigação de fazer que lhes era inerente em razão da distribuição de com
petências constitucionais. Mesmo assim, os resultados não foram alcançados. As causas 

do fracasso de comunicação esta na própria qualidade da ação dialogal. 
Ao analisar os desdobramentos sociais dos inúmeros procedimentos instaurados 

administrativamente, junto à Promotoria de Defesa Comunitária, é perceptível uma ine
rente falha de comunicação interna e externa dos subsistemas. A partir das resultantes 
da ausência ou falha de comunicabilidade, passamos a analisar o fenômeno a partir da 
operacionalidade das ações dos subsistemas. De regra, adotaram uma estrutura segundo 
padrões e fluxos subordinados a comandos ou códigos antigos, ou, por outro, gerados no 
improviso ou adaptação de outros procedimentos. A ausência de regulação permitia uma 

série de opções do servidor que podiam variar inclusive de turno a turno, dependendo 
da composição da equipe que realizava a fiscalização ostensiva na rua. Numa perspectiva 
externa, a falta de reconhecimento das instituições e a informação imprecisa das com
petências de cada uma implicava lacunas de atuação, aonde um ator atribuía reciproca
mente ao outro o espectro de responsabilidades. Ao estabelecer um processo de escuta 
com os atores sociais envolvidos, percebe-se pela atividade discursiva dos profissionais 
responsáveis pela fiscalização exaustivas queixas relacionadas à incapacidade individual 
de oferecer resolutividade, impotência frente à grandiosidade do problema, falta de equi
pamentos técnicos (medição sonora, pessoal capacitado e autorizado) e de pessoal neces
sário para fiscalização rotineira e uma transferência de responsabilidade a outros órgãos. 
Entretanto, são incapazes de responder quando indagados se uns procuraram aos outros 

na resolução do problema. A ausência de fluxos e predisposição à proatividade que ense
jam a intersetorialidade de soluções é um dos maiores óbices à concretização dos direitos 
fundamentais dos usuários do serviço público. 

Uma sentença judicial transitada em julgado não remove esses óbices internas e 
externas de comunicação. É uma falha importante na comunicação intersistemas. Cada 
qual utilizando seus próprios códigos incognoscíveis reciprocamente . Não existe diálogo 
significativo. Existem mensagens, mas sem diálogo significativo. Existem códigos incom
preendidos. Uma falha de comunicação. A resposta que se impõe é o reconhecimento 
de ações dialógicas empobrecidas ou deficientes e a adoção de protocolos imprecisos e 
não sujeitos a qualquer controle. Para compreender melhor o fenômeno, buscaram-se na 
teoria dos sistemas algumas conexões com o problema proposto. Os sistemas sociais são 
um feixe complexo e heterogêneo de interrelações recíprocas fundadas na seletividade e 
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comunicabilidade entre uns e outros (LUHMANN, 1992) . A complexidade agrava-se na 
medida em que as demandas progressivamente heterogêneas do meio não são recepcio
nadas pelos sistemas sociais altamente especializados e diferenciados. Isso vai desenca
dear uma força de tensionamento e levar os sistemas ao fracasso funcional. Existe uma 
diferença fundamental entre sistema e meio. Dessa diversidade surgem os movimentos 
de atritos. O sistema será sempre seletivo: a permeabilidade dos processos comunicati
vos e demandas permitirão que apenas algumas necessidades sejam contempladas. Outra 
implicação da teoria dos sistemas é que o objeto sociedade é capaz por si só produzir 
relações, independentemente do indivíduo. Isso tem o condão de tornar o meio progres
sivamente mais complexo. Esse é um fenômeno histórico, não linear e dotado de ine
rente fragmentação. O indeterminismo é a característica da complexidade, de sorte que 
a adoção de procedimentos padrões e fluxos arcaicos e superados torna a ação dialógica 
deficiente e empobrecida. Indivíduo nesse contexto experimenta uma sensação de abso
luto desamparo em face dos poderes constituídos. A crença nos valores da modernidade, 
fundada na sociedade patriarcal burguesa, na individualidade, nas relações hierárquicas 
condiciona as representações sociais. O indivíduo desenvolve a firme convicção de que 
a atividade fiscalizatória é o apanágio de todos os seus males. De outro lado, os apara
tos sociais de repressão valem-se de modelos antigos para contemplar a diversidade de 
demandas da vida contemporânea. Um vazio absoluto de intercomunicação. A tensão, 
portanto, é constante e crescente. O descrédito generalizado. O tratamento dispensado 
pelos órgãos públicos é cada vez mais reduzido e suas estratégias de atuação tendem ao 
risco da personalização . Fere -se de morte o princípio da igualdade e generalidade na 
realização das políticas públicas. A sociedade contemplativa questiona-se dos motivos de 
alguns serem favorecidos pela atuação estatal em prejuízo de outros. 

As representações sociais dos atores ainda são atravessadas por valores e con
ceitos que remontam à sociedade burguesa e patriarcal. Deposita-se com saudosismo 
e injustificável credulidade às falhas nas relações hierárquico-familiares as mazelas ex
perimentadas na operacionalidade da atividade fiscalizatória. Os atores são incapazes 
de compreender o sistema em sua complexidade e heterogeneidade mais contemporâ
nea. Essa crise é característica da complexidade da sociedade atual, com demandas pro
gressivamente mais diversificadas e especializadas. Os equipamentos sociais estão num 
atrito constante com seu meio, ignorando-lhes as mudanças e liquidez dos hábitos e 
comportamentos dos indivíduos. A sociedade, não mais sólida de outrora, volatiliza seus 
valores (BAUMAN, 2001) . Esse atrito gerado é justificado exatamente pela diferença 
estruturante entre o ambiente interno dos sistemas em relação ao seu entorno, ou seja, 
o meio. Essa diversidade estrutural é necessária, mas os estados crônicos irão determinar 
uma saturação incontrolável. A complexidade é característica resultante das inúmeras e 
recíprocas possibilidades não resolúveis do sistema em face de seus elementos internos. 
Uma gama crescente de relações são estabelecidas e o sistema não alcança a tecitura 
necessária com que possam ser elaborados. Assim, ambientes internos e externos são 
naturalmente diferentes em operacionalidade, gerando atritos nessas trocas recíprocas. 
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Se considerarmos cada equipamento social num correlato sistema de representações e 

regras, vamos perceber que essa multiplicidade de subsistemas estarão num crescente 
ciclo de incompreensões e atritos. As trocas que seriam saudáveis entre uns e outros vão 
implicar movimentos divergentes e transferências de responsabilidades de um lado, e 

omissões e correspondentes justificativas, de outro. Essa crescente diferenciação gera for
ças de oposição que deslegitimam o aparelho público frente à sociedade. Bipolarizam-se 

sociedade e Estado. Indivíduos colocam-se numa situação de ambivalência entre amigos 

e inimigos (BAUMAN, 1991). A fragmentação do indivíduo e sociedade, a imprecisão, 
o indeterminismo, a imprevisibilidade na atuação dos atores vão consolidar um estado 
de progressivo caos. A ausência do Estado gera permissividade que vai sendo ocupada 
ilegitimamente pelo empreendedor, abusando nâo somente dos níveis toleráveis de emis

sao sonora, como também apoderando-se dos espaços públicos, mediante aposição de 

mesas e cadeiras em passeio público, assim como na própria rua. Esse pode ser concebido 
como um processo de crescente ocupação hedonista: ora uma ou duas cadeiras, para 

depois ocupação integral, e em seguida atos de delimitação espacial, com emprego de 

separadores e lonões, oferecimento de atrativos para os clientes, como serviço de bar e 
música para finalmente consolidar uma extensão do próprio negócio principal, sem com 

isso gerar novas matrículas ou licenciamentos. A usurpação do espaço público é gerado 
pela entropia, falta de comunicação e coordenação entre os equipamentos sociais .Os 
serviços públicos estão na c ntramão do movimento histórico de complexização das 

sociedade, descurando de suas responsabilidades na capacitação de seus servidores e não 

dispondo de mecanismos apt s a recepcionarem as demandas. Não existe um canal de 
comunicação dos equipament'os sociais com o cidadão. Inexistem mecanismos amplifica

dos para aproximação com o cidadão. Os fluxos são incompreensíveis. Não se incorpora 
na linguagem social a possibilidade de demandar os órgãos públicos. Assim, o indivíduo 
desamparado vê-se na contingência de hiperdemandar a Brigada Militar, único órgão que 
em tese mantém regime de plantão. 

O hiperdirecionamento da demanda enfraquece a permeabilidade da membrana 

do sistema operacional da Brigada Militar. A assimilação dessa demanda é torna-se cada 
vez mais fragmentária. Também por esse viés, a deslegitimação do poder público frente ao 
cidadão é levada aos seus extremos das acusações e violências incontidas. Nas audiências 
públicas manifestam-se clamores não isolados de uma atuação mais ativa, sistemática e 

eficiente dos sistemas ideológicos de repressão. E isso por si só também é um paradoxo, 
porque o meio desenvolve uma expectativa totalizante do sistema, representando men
talmente que a fiscalização e atos de controle irão solucionar a pressão externa aos apara
tos sociais. Segundo Luhmann , idem, ibidem, fls. 15-6, "nenhum sistema pode incorporar 
'por inteiro a identidade do homem, não existe por isso o perigo de se tornar totalizante". 
A relação entre os sistemas que originariamente deveria ser comunicativa, perde em 
potencial de diálogo. Inexiste uma capacidade autoreflexiva para repensar fluxos e pro
cedimentos. Os atores estão presos e assoberbados em suas múltiplas obrigações, não 
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se lhes oportunizando condições de revisar e refletir os próprios procedimentos e linhas 
de atuação. 

A grande questão que se coloca: o que fazer dessas relações remanescentes não 
seletivamente acolhidas pelos subsistemas? 

Temos que evoluir para uma teoria de sistemas autoreferentes, por cuja caracterís
tica permita ao subsistema um processo de constante autoavaliação de seus resultados, 
fluxos e procedimentos, mirando sempre a eficiência, transparência e impessoalidade do 
serviço. A funcionalidade é instrumental e os mecanismos, estratégias, metodologia, flu
xos devem ser constantemente (re)avaliados. Se a sociedade complexifica-se, os subsiste
mas justificam-se mais pelos seus processos tendentes à resolutividade do que o alcance 
sistemático de resultados. É a legitimação não pelo resultado, mas pelo procedimento. Os 
processos e fluxos permitem uma maior potencialidade de absorção, torando a demanda 
se letiva mais flexível e ajustável aos limites de cada subsistema. Essa autoreflexidade 
gera um sistema sustentável pelo processo que irá refletir nos resultados. 

6. Crise na Produção do Direito. Qual o Papel do Direito Face 
ao Poder Executivo Omisso em sua Função Típica de 
Planejar Ações e Políticas Públicas. Quando Judicializar a 
Omissao 

O sistema 'democrático está forjado na independência e harmonia das funções 
típicas dos poderes de Estado. Esse modelo está construído dentro do cenário históri
co da modernidade e sua aplicação demanda uma releitura atualizada. A modernidade 
cunhou a separação legal das funções estatais, numa perspectiva liberal, através da qual 
os direitos individuais estão acima dos direitos da comunidade. A ascensão do mercado 
, livre iniciativa e liberdade de propriedade e de trabalho ocupam o espaço aonde as rela
ções sociais e econômicas são travadas. O individualismo tende a transbordar o atomis
mo (STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica e(m) crise. Uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. Porto Alegre, Livraria do Advogado Editora, 1999). O direito é 
puramente normativo, produzido pela simples ação típica das funções estatais. O J udiciá
rio limita-se a julgar, segundo os limites objetivos e normativos produzidos pela função 
legislativa. E ao Executivo, atribui-se-Ihe a função típica de planejar e gerir o aparelho 
estatal. A autonomia recíproca era assegurada, segundo a ótica dos freios e contrapesos 
, indispensáveis à contenção dos abusos praticados pela concentração, fragmentação e 
imprecisão do poder na época do medievo. O império da lei e da razão são a nota distin
tiva do liberalismo. 

Passados quase três séculos dessa implantação liberal do Estado, e ainda estamos 
atados aos seus conceitos. A produção do direito, nessa lógica, segue um refe rencial 
liberal-individualista-normativista (STRECK, 1999). É um modelo que serviu bem ao 
seu tempo. Mas o padrão da modernidade ainda ocupa a cultura do direito. Estamos vi-
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venci ando uma crise de paradigma. Nesses últimos séculos, a sociedade diversificou-se 
e complexizou-se em necessidades e demandas enviadas aos equipamentos sociais. Os 
conflitos migraram de um padrão personalizado, individualista, para a [meta] transindi
vidualidade, com uma divers idade de relações e múltiplos interesses em jogo. O legado 
da modernidade assumia um padrão invariável, previsível, personalístico. Na pós-moder
nidade, os conflitos são multifacetários e nem sempre seus atores estão isolados, para não 
dizer impessoalizados nas relações em massa. Os Códigos Civil e Processo Civil, Penal e 

Processo Penal, Comercial e tão formatados para o padrão TicioXMevio. Ignoram que 
Ticio e Mévio pertencem a uma sociedade plural, com relações jurídicas que vão além de 
sua individualidade. Para STRECK, a magistratura é treinada para lidar com as diferen

tes formas processuais individuais ou dicotomizadas no esquema AUTORxREU. Mas não 
consegue ter entendimento preciso das estruturas sócio-econômicas subjacentes ao seu 
cenário. Traduz-se no processo um conflito individualizado, quando na realidade feno 
mênica, os fatores desencadeantes estão no campo econômico, social, cultural, compor
tamental, histórico. O conflito é extirpado de seu ambiente. A fetichização do Direito. 

De outra banda, o Direito Administrativo faz prevalecer as posições do administrador e 
a automatização quase esquiz frênica do princípio da conveniência e oportunidade. E a 

tudo isso a função judiciária observa calidamente o conflito, reproduzindo uma lógica 
liberal-individualista-normativista. Isto é, julga macroproblemas com base em princípios 
inerentes aos microproblemas. Incursionam-se na linguagem jurídica óbices concretos e 
justificadamente constitucionais para não dar executoriedade aos direitos fundamentais: 
a teoria das normas programáticas, isto é, meros programas para serem realizados no tem
po passam a ocupar o imaginário fetichizado do direito para negar-lhe efetividade. Alguns 
julgados reproduzem esse modelo liberal-individualista-normativista, estabelecendo uma 
dissolução absoluta entre o sistema do direito com os demais subsistemas periféricos. Não 
existe uma operação dialógica. É uma atividade discursiva desfuncional. Negam-se os 
direitos fundamentais, sob o argumento superficial do "não-é-comigo". Instala-se a crise. 
A ver: 

• Agravo de Instrumento NQ 70036692986, Primeira Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 06/10/2010. 
Objeto: fiscalização pela Vigilância Sanitário do Município, quanto à comer

cialização do leite in natura. Parte da ementa: "a fiscalização da comercializa
ção ilegal do leite in natura reveste-se de discricionariedade, elemento caracte
rístico do poder de polícia atribuído à Administração, cabendo a interferência 
do Judiciário somente para restauração da ordem jurídica quando não obser
vados os limites da lei ; 

• Apelação e Reexame Necessário NQ 70039990981, Segunda Câmara Cível, Tri
bunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 11/05/2011 
. Objeto: saneamento e fornecimento de serviço de abastecimento de água e 
esgoto, bem como a legitimidade do Município, como loteador, para implemen-
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tar a rede. Parte da ementa: "não cabe ao Poder Judiciário criar políticas ou 
detenninar a realização da obra para construção de poço artesiano para famí
lias em caráter individual. A existência de recursos e a compatibilização entre 
as diversas necessidades que compõem o interesse público estão abrangidos na 
margem de discricionariedade da Administração Pública "; 

• Apelação e Reexame Necessário Nº 70038344792, Vigésima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mara Larsen Chechi, Julgado em 
17/04/20110bjeto: prestação de serviço de saúde por intermédio de procedi
mento não constante dos protocolos do SUS. Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas do Ministério da Saúde. Parte da ementa:" não assiste ao Po
der Judiciário interferir em questões de ordem médica, tais como critérios de 
obrigatória observância para fins de dispensação de fánnacos, constantes dos 
referidos Protocolos."; 

• Apelação Cível Nº 70028912822, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz. Objeto: inclusão em orçamen
to municipal de verba para pagamento da iluminação publica. Parte da ementa: 
" Resulta daí a impossibilidade do MunicíPio ser compelido a incluir verba em 
seu orçamento para pagamento do serviço de energia elétrica, porque fere a au
tonomia do MunicíPio. Além disto, não cabe ao Poder Judiciário interferir nas 
prioridades orçamentárias do Município, determinando quais as obras deve 
executar e quais os débitos deve pagar. A municipalidade, com fulcro no princí

pio da discricionariedade, tem a liberdade para, com a finalidade de assegurar o 
interesse público, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias". 

7. Dimensão Política das Funções de Estado. A Função 
Executiva e a Relativização da Discricionariedade 
Administrativa e Maximização dos Direitos Fundamentais 

No início, era apenas a lei. O império da lei. A lei que nos remete à objetividade, 
clareza, coerência, autoridade, solução, dissolução da desordem e irremediável justiça. 
A lei que leva à justiça, e não a justiça à lei. Essa é a utopia que alimenta a modernidade 
(OS1; 2004). Um imaginário que nos habita em nossas representações sociais. A mesma 
representação que pode estar no cerne na produção liberal de direito e remanescente
mente aplicada. 

Esse flanco aberto como se fosse uma quarta ferida narcísica está a desencadear um 
novo movimento dentro da produção do Direito, modo a autorefletir-se e a questionar 
o seu papel frente aos direitos fundamentais, sobretudo os sociais e econômicos. Apesar 
da tradição liberal-individualista-normativista, uma clara herança da modernidade, já 
se descortinam nesse horizonte decisões que reconhecem efeitos jurídicos à omissão 
do Poder Executivo na formulação de políticas públicas realizadoras de direitos sociais e 
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econômicos. Nesse sentido, as decisões iniciam uma incursão na relativização do poder 
discricionário, quando em risco a plena efetividade dos direitos sociais e econômicos. 
Ademais, a politização do direito está incorporada ao próprio direito normativo, sobre
tudo quando a Constituição Federal em seus artigos iniciais assegura uma promessa de 
dissolução das desigualdades regionais e fundar o Estado Democrático de Direito na 
realização da cidadania, na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho 
e na livre iniciativa. É contundente o recorte político aonde vicejava outrora o apenas 
normativo-objetivista. O Código de Defesa do Consumidor, a seu turno, acomete um de 
ver, agora legal, de continuidade dos serviços públicos e a sua correspondente realização 
com qualidade, adequação e segurança (art. 22 da Lei Federal 8.078/90) . 

Abre-se um flanco de politicidade na normatividade. Os significados simbólicos de 
um direito outrora meramente normativo são amplificados para além de um horizonte 
puramente formal. Interpretar o direito para além de sua gramática tradicional. O direi
to aberto a uma comunidade de aplicadores. A interpretação não mais blindada agora 
compromete ao que HESSE reconhece como uma sociedade aberta de intérpretes. A 
interpretação normativamente constitucional atravessa todos os atores sociais, todos 
os sistemas sociais (HESSE, 2009). O Poder Judiciário incorporado a esse movimento 
inaugura uma nova fase. Um divisor de águas na teoria tradicional da tripartição das fun
ções do Estado. Nos julgados, abre-se uma perspectiva de absolutização e normatização 
vinculante dos direitos sociai ' e fundamentais, de sorte a minimizar a discricionariedade 
em sua tarefa até então blindada de efetiva realização das políticas públicas. A atuação ju
risdicional não implicaria formular a política pública, mas suplementá-la quando omisso o 
órgão responsável. Não se formula a política pública, mas condena-se o omitente a formulá
-Ia. STRECK associa esse movimento ao deslocamento do centro de decisões, incursionando 
historicamente nas passagens do Estado Liberal para o Social e desse para um modelo de 
Estado Democrático de Direito. De inicio, no modelo liberal, prestigia-se a função legislativa, 
migrando-se para o executivo no Estado Social e agora atribuindo-se ao Poder Judiciálio pro
mover esse plus normativo constitucional ignorado pelas políticas públicas STRECK, 1999). 

Precedentes que negam a reprodução do referencialliberal-individualista-norma
tivista, relativizando o poder discricionário da administração pública, toda vez que impli
car arrefecer a efetividade dos direitos fundamentais de natureza social ou econômica, 
incluindo-se os de quarta geração, como o exercício ao meio ambiente equilibrado: 

• STE MC na ADPF 45-DF, DJ 4/5/2004; AgRg no RE 595.595-SC, DJe 29/5/2009; 
do STJ: REsp 575.998-MG, DJ 16/11/2004, e REsp 429.570-GO, DJ 22/3/2004. 
REsp 1.041. 197-MS, ReI. Min. Humberto Martins, julgado em 25/8/2009; 

• RE 603575 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado 
em 20/04/2010, DJe-086 DIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT 
VOL-02401-05 PP-01127 RT v. 99, n. 898, 2010, p. 146-152). Reproduzimos 
parte de sua ementa: "1. A educação é um direito fundamental e indispo
nível dos indivíduos. É dever do Estado propiciar meios que viabilizem o 
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seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito veiculado pelo artigo 205 
da Constituição do Brasil. A omissão da Administração importa afronta à 

Constituição. ( ... ) não se expõe, em seu processo de concretização, a avalia
ções meramente discricionárias da Administração Pública, nem se subordina a 
razões de puro pragmatismo governamental[ ... ]. Embora resida, primariamen
te, nos Poderes Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e exe
cutar políticas públicas, revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário 
determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses 
de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam essas imple
mentadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão - por importar 
em descumprimento dos encargos políticos-jurídicos que sobre eles incidem 
em caráter manda tório - mostra-se apta a comprometer a eficácia e a inte
gridade de direitos sociais impregnados de estatura constitucional". " 

• (RE 367432 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado 
em 20/04/2010, OJe-086 OIVULG 13-05-2010 PUBLIC 14-05-2010 EMENT 
VOL-02401-04 PP-00750). objeto: proteção do patrimônio público e social do 
meio ambiente Reproduzimos parte de sua ementa: " O Supremo fixou enten
dimento no sentido de que é função institucional do Poder Judiciário detenni
nar a implantação de políticas públicas quando os órgãos estatais competentes, 
por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem, vie
rem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de di
reitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, ainda 
que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático. " 

• AI 734487 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado 
em 03/08/2010, OJe-154 OIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT 
VOL-02411-06 PP-01220 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 158-162) . Objeto: direito 
à saúde. Reproduzimos parte da ementa: "É possível ao Poder Judiciário de
terminar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas 
públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em ques
tão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo" 

• RE 559646 AgR, Relator (a) : Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado 
em 07/06/2011, OJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 24-06-2011 EMENT 
VOL-02550-01 PP-00144: direito à segurança é prerrogativa constitucional 
indisponível. Reproduzimos parte da ementa: "É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de polí
ticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em 
questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo" 

• ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO OE MELLO, Segunda Turma, 
julgado em 23/08/2011, OJe-l77 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 
EMENT VOL-02587 -01 PP-OO 125). Objeto: educação infantil. Parte da emen
ta: "Embora inquestionável que resida, primariamente, nos Poderes Legis-
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lativo e Executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas, 
revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário, ainda que em bases ex
cepcionais, determinar, especialmente nas hipóteses de políticas públicas 

definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas, sempre 

que os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos políti
co- -jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a com
prometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais 

e culturais impregnados de estatura constitucional. ( ... ) Precedentes: ADI 
1.484/DF, ReI. Min. CELSO DE MELLO, v.g •• - A inércia estatal em adim
plir as imposiçõe constitucionais traduz inaceitável gesto de desprezo pela 
autoridade da Constituição e configura. A PROIBIÇÃO DO RETROCES
SO SOCIAL COMO OBSTÁCULO CONSTITUCIONAL À FRUSTRA

çÃO E AO INADIMPLEMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE DIREITOS 
PRESTACIONAIS. _u 

8. O Ministério Público. Uma Proposta Institucional 
Politicamente Integradora 

O Ministério Público não deve permanecer atado à sua condição originária de 
mero fiscal da lei. A promoção de ações destinadas ao prestígio e respeito dos serviços 

públicos e de relevância pública investe-lhe numa função tipicamente política, mediando 
esses múltiplos interesses e instituições. O cenário brasileiro está a despontar para um 

novo modelo de produção do direito. Sua atuação entretanto, está recortada pelos efeitos 
reflexos da crise paradigmática representada ainda em algumas decisões que oferecem uma 
blindagem na função executiva de planejamento e execução de políticas públicas para rea
lização dos direitos fundamentais sociais e econômicos. Se por um lado o sistema ainda está 
em transição, por outro assegurar a qualidade, eficiência e continuidade dos serviços públicos 

impõe uma estratégia unificadora. Dotado que está de ferramentas indispensáveis a promoção 

da cidadania, deve investir nas ações de mediação, realizando audiências públicas, ofertando 
propostas de Termos de Ajustamento de Conduta e encaminhando recomendações para as
segurar a qualidade e eficiência dos serviços públicos e de relevância pública. Esgotadas essas 
medidas, ajuizar a Ação Civil Pública e fundamentar o pedido na omissão do poder público, 
apesar de instado a fazê-lo. A5 medidas administrativas assumem um caráter de condição de 
possibilidade para demonstrar concretamente a ineficácia dos direitos fundamentais sociais e 
econômicos frente à omissão do poder competente. 

9. Conclusão 

O caso concreto ensejou uma análise auto-reflexiva da atuação dos equipamentos 
sociais competentes na tarefa de realizarem o direito fundamental de exercício ao meio 
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A crise do paradigma liberal individualista nas relações interinstitucionais. 
Uma proposta de atuação integrada na construção de uma nova ética na realização do direito 

ao exercício do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

ambiente equilibrado. A evolução dos direitos de individuais a sociais e desses para uma 
quarta geração, isto é, os relacionados aos bens econômicos e ao meio ambiente ecolo
gicamente equilibrado implica uma estratégia diferenciada e planejada para contornar 
os efeitos fragmentários e heterogêneos da sociedade contemporânea. As relações in
tersistemas devem resguardar ações criativas e comunicativas de qualidade, ensejando 
aproximação dos atores sociais, sem contudo implicar uma fusão ou comprometimento 
das esferas próprias de autonomia. 

A atuação do Ministério Público deve contemplar uma estratégia institucional que 
oriente o direito também à sua conformação política e transformadora, contornando as
sim a crise de paradigma gerado pelo referencial liberal-individualsita-normativista de 
alguns julgados que insistem em fetichizar o direito e blindar a função executiva em sua 
típica tarefa de realizar os direitos fundamentais sociais e econômicos, exacerbando-lhe 
o poder discricionário. 

É oportuna a estratégia de promover ações integrativas entre os subsistemas, resga
tando-lhe os movimentos de comunicação interna e externa , para o fim de elaborar pla
nos de realização dos direitos fundamentais a serem executados em curto, médio e longo 
prazo, colhendo-se Termo de Ajustamento de Conduta ou enviando recomendações para 
a qualificação do serviço público ou de relevância pública. 

O descumprimento do plano ou uma de suas etapas desencadeia a condição de 
possibilidade para judicializar a omissão estatal na realização dos direitos fundamentais de 
natureza social ou econômica, superando-se assim tradição do Poder Judiciário de postar
-se inerte perante a omissão da função executivo-planejadora. 

A propositura inicial de natureza administrativa das ações tendentes à aproximação 
dos sistemas diretamente envolvidos implica problematizar a omissão e assim tensionar 
o sistema jurídico na tarefa de reconhecer a necessidade de deslocamento do centro da 
decisão do planejamento da política pública, suplementando-a em caráter excepcional. 
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A (In) Constitucionalidade [o Custus Legis nas 

Ações Penais Públicas em Segundo Grau 

Sonia Maria Demeda Groisman Piardi* 

Síntese Dogmática 

r. A Constituição Federal de 1988 não estabelece qualquer diferença entre as 
atribuições do Membro do Ministério Público do Primeiro Grau e do Segundo 
Grau de Jurisdição. lI. O Procurador-Geral de Justiça e o Procurador de Justiça 
exercem a função de promotor natural nas ações penais públicas que tramitam 
em segundo grau de jurisdição. lIr. Nas ações penais públicas não há previsão 
constitucional de intervenção do Ministério Público na condição de custus legis. 
IV. A postura processual assumida pelo Órgão de Execução de segundo grau do 
Ministério Público nas ações penais públicas, tanto dos Estados como da União, 
ofende a Constituição Federal e, consequentemente, é inconstitucional. 

1. Introdução 

Foi durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, convocada para de
linear uma nova ordem jurídica no país, que o movimento político do Ministério Público 
influiu decisivamente na definição de seu papel na Constituição de 1988. A Conamp -
com apoio nas opiniões predominantes sobre temas relativos à instituição, recolhidas em 
quase mil questionários respondidos por Membros do Ministério Público de todo o Brasil, 
e nas teses apresentadas em congressos, sintetizadas nas propostas da Carta de Curitiba 
-, exerceu vigilância permanente a fim de evitar que o texto constitucional ferisse as 
aspirações institucionais, as quais se harmonizavam com o contexto histórico e político 
vigentes. Como assevera Fábio Kerche, a Conamp obteve sucesso na luta para firmar o 
Ministério Público como defensor independente dos direitos da sociedade, porque apre
sentou uma proposta que não era contrária aos elementos balizadores dos debates, que 
ia positivamente ao encontro de aspectos conjunturais e de cultura política presentes na 
Assembleia Nacional Constituinte. 

5 Promotora de Justiça do Estado de Santa Catarina 
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2. O Ministério Público no Brasil pós .. Constituição Federal de 
1988 

o Ministério Público conquistou posição de independência em relação aos Poderes 
Executivo, Legislativo e Ju.diciário na CF de 1988 que o definiu, em seu art. 127, como 
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. Por 
ser instituição permanente, não pode ser retirada da Constituição. É essencial à função 
jurisdicional sempre que estiverem em jogo interesses sociais e individuais indisponíveis, 
já que lhe compete defender a manutenção da ordem jurídica e a defesa do regime demo
crático, porquanto ela só pode contribuir para a realização da paz social se estiver inserida 
num regime de liberdade. O Ministério Público é defensor dos direitos individuais indis
poníveis nos processos que versam sobre interesse de incapaz, estado da pessoa, pátrio 
poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência, disposições de 
última vontade e saúde. Ele defende os interesses sociais indisponíveis em questões rela
tivas ao meio ambiente, patrimônio público e social, criança e adolescente, pessoas com 
deficiência, idosos, saúde pública, consumidor, bens de valor artístico, estético, turístico 
e paisagístico e qualquer outro direito difuso ou coletivo. 

A Lei 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, rege a atuação dos Ministérios Públicos 
Estaduais, estabelecendo em seu art. 31 que compete aos Procuradores de Justiça exercer as 
atribuições junto aos Tribunais , desde que não cometidas ao Procurador-Geral, e inclusive por 
delegação deste, regramento que permite inferir que o órgão de execução Procurador de 
Justiça (art. 7Q

, inc. 1Il, da LONMP) desempenha funções residuais em relação àquelas 
cometidas ao órgão de execução Procurador-Geral de Justiça (art. 7Q

, inc. l, da LONMP), 
o qual concentra a maioria das atribuições em segundo grau de jurisdição, de acordo com 
o art. 29, da LONMP. 

Outras duas disposições legais, que reforçam a conclusão sobre a concentração de 
atribuições junto aos tribunais de justiça pelo Procurador-Geral de Justiça e precedem a 
Constituição de 1988, estão nos artigos 610 e 613, caput, do CPp, as quais determinam 
que sejam os autos dos processos-crime em grau de recurso remetidos imediatamente 
com vista ao Procurador-Geral de Justiça, pelo prazo de cinco dias, donde resulta a es
tratégia, comumente adotada, de delegar aos Procuradores de Justiça essa função, por ser 
humanamente impossível a um Procurador-Geral examinar todos os processos-crime que 
tramitam num Tribunal de Justiça. 

3. O Procurador .. Geral de Justiça e o Procurador de Justiça 
são os Promotores Naturais em Segundo Grau de Jurisdição 

As disposições do CPP mencionadas - resquício do autoritarismo que imperou no 
país - podem ter influenciado os ocupantes do segundo grau do Ministério Público a 
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se manterem aquietados no que respeita à atuação processual, sem se preocuparem em 
amoldá-la às novas exigências constitucionais. Continuaram a emitir pareceres, opiniões 
nas ações penais públicas, bem como nas ações civis públicas e de improbidade adminis 
trativa, iniciadas por seus pares em primeiro grau, agindo somente como fiscais da lei e 
mantendo-se equidistantes das partes, imparciais, tal como acontecia na fase pré-consti
tuição de 1988. Esse comportamento expressa completa desconsideração ao princípio do 
Promotor NaturaP com sede no art. 5º, inc. UH, da CF, prejudica o exercício da função 
social do Ministério Público junto aos tribunais, pois se afasta dos compromissos assumi
dos quando da deflagração da ação, seja penal ou civil, a pretexto de uma neutralidade 
(imparcialidade) sem sustentação na legislação infraconstitucional, muito menos na CF. 

A Constituição Federal não estabelece nenhuma diferença entre os membros do 
Ministério Público, oficiem eles no primeiro ou no segundo grau de jurisdição. Ambos 
possuem as mesmas prerrogativas e vedações. Incumbindo-lhes desempenhar as mesmas 
funções institucionais, com observância da respectiva esfera de atuação. Devem respeitar 
os mesmos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, como o 
do promotor natural. De modo que não é razoável, muito menos constitucional não se 
submeterem às mesmas regras de repartição de atribuições aqueles que representam o 
Ministério Público perante os tribunais. 

O perfil das ações desenvolvidas pelo Ministério Público deve aj ustar-se, forçosa
mente, ao estabelecido no art. 127 da Constituição e deve permanecer o mesmo em todos 
os processos nos quais intervém, independentemente de quem esteja atuando (Promotor 
ou Procurador de Justiça), pois representam a mesma instituição e cumprem a mesma 
missão de defesa dos valores inscritos no citado artigo. 

O descompromissado lançamento de um parecer em processo deflagrado pelo Mi
nistério Público de primeiro grau não mais se conforma com o modelo independente e 
proativo - tão avidamente reivindicado pelo próprio Ministério Público - assentado em 
nossa Lei Maior. 

Da mesma forma, o artigo 610 do CPP não obriga a emissão de parecer pelo Minis
tério Público de segundo grau, impondo, apenas, que lhe seja aberta vista pessoal, para 
que tome ciência do processado, verifique se foi observado o devido processo legal, pos
tule eventual diligência sanatória e, principalmente, prepare sustentação oral do recurso 
quando da sessão de julgamento, caso entenda necessário. 

No mesmo diapasão se insere o comando do art. 41, inc. Ill, da LONMP. Aliás, este 
artigo é mais explícito ao dispor que, após distribuição dos autos às Turmas ou Câmaras, 
eles devem ir com vista ao Ministério Público, competindo-lhe intervir nas sessões de 
julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Portanto, a atua
ção, por excelência, do Procurador de Justiça deve concentrar-se na sessão de julgamento 

Promotor natural ou legal é aquele membro do Ministério Público com atribuições legais para atuar em deter
minadas matérias, que não pode ser afastado do exercício de suas funções, por órgão da Administração Supe
rior ou qualquer outra autoridade estatal, salvo com seu consentimento, ou ato fundamentado do Procurador
Geral de Justiça aprovado pelo Conselho Superior do Ministério Público. 
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do processo que lhe foi distribuído, quando pode desenvolver sustentação oral ou aclarar 
os pontos que entender necessários e, também, decidir se vai recorrer da decisão que 
vier a ser proferida, caso não se coadune com as teses defendidas pelo Ministério Públi
co. A supressão do parecer - tradicionalmente emitido nessa fase processual- que é, na 
esmagadora das vezes, o único contato com a causa -, possibilitará o estabelecimento do 
necessário vínculo entre o Membro do Ministério Público de segundo grau e o interesse 
indisponível em jogo. 

Urge abandonar a praxe processual parecerista ou opinativa entre os Membros de 
segundo grau da instituição nas ações penais públicas, para que suas manifestações não 
firam os princípios constitucionais e processuais da ampla defesa, do devido processo 
legal e da isonomia processual, não se divorciem da realidade, tampouco dos legítimos in
teresses da sociedade e não percam o caráter de essenciais à função jurisdicional previsto 
no caput do art. 127 da CF. É imanente ao vigente ordenamento jurídico que a sociedade 
não quede indefesa pela supressão da parte que deu causa à persecução penal. 

O Procurador-Geral de Justiça (que eventualmente pode ser Promotor de Justiça) e 
o Procurador de Justiça são os Promotores Naturais das causas que tramitam em segun
do grau de jurisdição. As exceções, que permitem ao Membro do Ministério Público de 
primeiro grau provocar a segunda instância de jurisdição - habeas corpus, mandado de 
segurança, reclamações e ações diretas de inconstitucionalidade de leis e normas muni
cipais em Santa Catarina, não interferem neste princípio e, tampouco o maculam, pois 
se limitam a autorizar o Promotor de Justiça a postular ao tribunal, mas não no tribunal. 

4. A diferença entre o Membro do Ministério Público do 
Primeiro e do Segundo Grau cinge .. se à esfera de atuação 

O parâmetro de atuação dos Procuradores de Justiça Estaduais está delineado no 
art. 31, da LONMp, no qual o legislador determina quais atribuições deve exercer junto 
aos tribunais, a não ser que outras lhe sejam cometidas ao Procurador-Geral de Justiça. 
Logo, o art. 31 da LONMP não autoriza a transmudação processual do órgão do Minis
tério Público de agente para órgão interveniente. A redação do referido artigo não faz 
menção ao polo processual em que deve se situar a atuação dos Procuradores de Justiça. 
Tem por escopo delimitar a esfera em que devem exercer suas atribuições (junto aos tri
bunais) e os limites dessa atuação. Contrario sensu, estão impedidos de oficiar no primeiro 
grau de jurisdição e nos casos de competência do Procurador-Geral de Justiça, salvo se 
houver delegação. Assim, embora caiba ao Procurador-Geral de Justiça representar o 
Ministério Público nas se sões plenárias dos tribunais e ajuizar ações diretas de inconsti
tucionalidade de leis e atos normativos estaduais e municipais que ofendam a Constitui
ção Estadual, está autorizado a delegar tais misteres ao órgão de execução Procurador de 
Justiça. O mesmo ocorre com relação aos processos criminais em grau recursal, apesar do 
comando dos arts. 610 e 613 do CPp, que determinam que os autos devem ir com vista 
ao Procurador-Geral de Justiça. 
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J á O art. 41, inc. III, da LONMP estabelece a prerrogativa dos membros do Mi
nistério Público, quando no exercício de sua função: ter vista dos autos após distribuição 
às Turmas ou Câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou escla
recimento de matéria de fato. Portanto, da interpretação sistemática dos dispositivos 31 
e 41, inc. IU, da LONMP decorrem quatro conclusões: a) os Procuradores de Justiça 
não podem atuar em primeira instância; b) exercem uma função residual, pois só podem 
exercer atribuições não conferidas ao Procurador-Geral de Justiça, além daquelas que lhe 
forem delegadas pelo chefe da instituição; c) há concentração de atribuições nas mãos do 
Procurador-Geral de Justiça; d) a abertura de vista não significa apresentar peça escrita. 

Parte dessa função residual dos membros do Ministério Público de segundo grau 
concentra-se, tradicionalmente, na esfera penal. Quando em grau de recurso os autos 
irão imediatamente com vistas ao procurador-geral pelo prazo de 5 (cinco) dias, e, em seguida, 
passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para julgamento (art. 610, 
parte final, do CPP). Por evidente, tal atividade é delegada pelo Procurador-Geral dos 
Estados aos Procuradores de Justiça e pelo Procurador-Geral da República aos Subprocu
radores da República - os primeiros para atuarem junto aos Tribunais de Justiça (TJs) e 
os segundos junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ). 

Assumindo a posição de parte ou interveniente, a independência funcional do Pro
curador de Justiça está totalmente preservada, porquanto ela lhe é assegurada como prin
cípio institucional e garantia funcional (art. 127, §§ 1º e 2º, da CF). Contudo, não há 
como refutar as implicações que decorrem de uma ou outra opção quando o Ministério 
Público é originariamente parte da· demanda (autor ou réu) . 

Acredita-se que, por força da previsão inserida no caput, parte final do art. 610 do 
CPp, tenha-se criado o senso comum de que a natureza das funções do Promotor de J us
tiça e do Procurador de Justi:ça são distintas, razão pela qual este último assume a posição 
de custus legis junto aos tribunais. 

O entendimento de que a intervenção processual do Ministério Público em se
gundo grau deve ser de parecerista é reforçado pelo previsto no parágrafo único do art. 
610, do CPp, segundo o qual o Procurador-Geral se manifesta por último na sessão de 
julgamento de recurso criminal. Não há dúvida de que é uma interpretação que encontra 
simetria na história da instituição, conforme assinala a digressão histórica efetuada por 
Fernando da Costa Tourinho. Em 1942, O Procurador-Geral de Justiça era pessoa da 
confiança do Executivo, normalmente estranha aos quadros do Ministério Público, por 
isso mesmo, guardando ele equidistância das partes, atuava como verdadeiro custos legis (sic). 2 
Com o passar do tempo, do crescimento populacional, do aumento da criminalidade e, 
consequentemente, do número de processos, houve necessidade de criação de cargos de 
Procurador de Justiça para auxiliar o Procurador-Geral, que já não tinha condições de 
fazer frente ao volume de trabalho. No decorrer dos anos, o Procurador-Geral deixou de 
ser pessoa estranha à instituição, passando a ser escolhido dentre um de seus integrantes. 

2 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal comentado. vol. 2. 9. ed. rev., aum. e 
atual. São Paulo: Saraiva, 200S. p. 393. 
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No entanto, apesar de superadas as circunstâncias que justificaram a mudança da posição 
processual do Ministério Público - de parte para fiscal da lei -, a legislação infraconsti
tucional e a prática ministerial não foram adequadas aos novos tempos, permanecendo a 
esdrúxula situação. 

O Procurador de Justiça ascendeu ao último degrau da carreira através de pro
moção, por merecimento ou antiguidade, provindo da última entrância da carreira no 
primeiro grau (final, especial, 4ª entrância), na qual sempre exerceu a função de autor da ação 
penal pública. De sorte que continua umbilicalmente ligado à acusação, à condição de parte 
na relação processual, não se justificando que opere uma verdadeira metamorfose em seu 
proceder para assumir a postura de fiscal da lei, deixando a ação penal sem autor. 

Voltando ao parágrafo único do art. 610 do CPp, não há dúvida de quem são os 
advogados ali referidos, estejam eles atuando na defesa do réu ou na assistência do Mi
nistério Público. Mas, q em são as partes? Uma delas, naturalmente, é o acusado e a 
outra só pode ser o Estado, detentor do jus puniendi, que deveria estar representado pelo 
Ministério Público oficiante junto ao tribunal, como defende Mazzilli: 

Quer a atuação do Ministério Público num feito se dê por promotores ou 
procuradores de Justiça, o que importa é a causa da atuação institucional. 
Assim, se o Ministério Público propõe uma ação penal pública, é ele o 
órgão autor, e essa é a posi~ão que assume tanto o promotor de Justi~a que 
faz a audiê cia, como do procurador de Ju sti~a que oficia junto ao tribu
nal.J-JQ.grifo é nosso.) 

Fica evidente que o Promotor de Justiça não pode atuar na fase recursal em matéria 
penal, já que é desnecessária a pluralidade de órgãos ministeriais (autor e fiscal da lei) em 
um mesmo processo (o mesmo ocorre na primeira), por fugir à razoabilidade justamente 
porque desde a propositura da ação, penal ou cível, ou mesmo na atuação interveniente, nos 
propomos a alcançar um resultado social e juridicamente legítimo. 4 Além disso, não se pode 
esquecer que o Ministério Público é regido pelos princípios da unidade e da indivisibili
dade. Ademais, não é raz ável que o comprometimento com a causa, assumido perante a 
coletividade, seja relativizado nessa fase processual, o que não é lançar menos valia sobre 
a atuação do Procurador de Justiça. Muito pelo contrário, o que se pretende é clarificar 
que a supressão do autor da ação não é correta, pois deve continuar a ser desempenhada 
pelo Ministério Público, agora atuante perante o tribunal, onde o Procurador de Justiça 
deve assumir a condição de promotor natural, constitucionalmente prevista. Impõe-se, 
portanto, uma releitura do parágrafo único do art. 610, bem como do art. 613, do CPP. A 
interpretação predominante nos tribunais, infelizmente, não é compatível com a função 

3 In Regime jurídico do Ministério Público. pp. 422-423. 
4 BASTOS FILHO, Orlando; MARTINES JÚNIOR, Eduardo. Aproximação das instâncias do Ministério Pú

blico e reformulação das Procuradorias de Justiça. Disponível em: < http://www.apmp.com.br/jurídico/artigos/ 
docs/2001!09-27 >. Acesso em: 1 º de setembro de 2009. 
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ministerial de detentor da pretensão punitiva do Estado, tampouco com o novo perfil 
imposto pela CF. 

De outro vértice, também não é possível que o Promotor de Justiça realize sustenta
ção oral em processo no qual tenha recorrido, porquanto sua atuação já se esgotou. Disso 
resulta a diferença entre postular ao tribunal e postular no tribunal. Esta última tarefa é 
exclusiva dos Procuradores de Justiça que, via de consequência, detêm a atribuição de 
apresentar recursos contra atos do tribunal ou de seus órgãos. 

Ontologicamente e idealmente, não há razão para que haja tanto discrí
men na percepção. A rigor, seja em primeiro ou em segundo grau, a missão 
constitucionalmente confiada ao Ministério Público pelos arts. 127 e 129 
da Constituição não deveria mudar. Fale-se de Promotorias ou Procurado
rias de Justi~a, a verdade incontestável é que ambas as unidades deveriam 
constituir órgãos de execu~ão do Ministério Público que, no espa~o dos 
seus misteres, na combinada (mas nunca concomitante) atua~ão como ór
gão interveniente e agente, deveriam concentrar esfor~os conscientes no 
privilégio do exercício da segunda possibilidade, como hoje infeliz e distor
cidamente ainda não ocorre.i (O grifo é nosso.) 

A posição clara e firme do Ministro Antonio Herman de Vasconcellos e 
Benjamin6 também integrante da 1 ª Seção e da 2ª Turma Criminal do Superior Tribunal 
de Justiça, egresso do Ministério Público Estadual de São Paulo, bem define como deve
ria ser a participação do Ministério Público junto aos tribunais: 

Deve ser conforme a posi~ão processual assumida originariamente na pri
meira instância. Na minha opinião, quando o Ministério Público é parte, 
não há necessidade de intervenção de nenhum outro representante do par
quet, como custus legis. A posi~ão de custus legis em segundo grau só se jus
tifica quando o Ministério Público originariamente, assim houver integrado 
a lide. (O grifo é nosso.) 

5. A Identidade Ontológica do Membro do Ministério Público 
de Segundo Grau 

O Ministério Público deve buscar maior integração entre os membros das duas ins
tâncias para que obtenha uma visão sistêmica de sua atuação, desenvolvendo o Pro
curador de Justiça um trabalho combinado com o realizado pelo Promotor de Justiça, 

5 BERCLAZ, Márcio Soares. O Ministério Público em segundo grau diante do enigma da esfinge (e a Con
stituição da República): decifra-me ou devoro-te! Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções 
institucionais. Organizador RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. São Paulo: Atlas S.A., 2010. p. 247 . 

6 Entrevistado na dissertação da autora. 
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ocupando a mesma posição processual, porquanto a ambos incumbe defender a mesma 
sociedade e· desenvolver a mesma função sodal. Se o órgão ministerial de segundo grau 
discordar das teses defendidas pelo seu antecessor no· processo,. isso' faz parte da indepen
dência funcional que cada um detém. Ademais, quem pode afirmar qual delas melhor 
atende ao interesse público se ambos têm argumentos alicerçados na lei e na jurispru

dência? O que não pode acontecer é olvidar-se o interesse público que deve nortear o 
agir ministerial em qualquer circunstância. Aliás, difícil entender bem porque as razões da 
Intervenção da segunda instância seriam diversas das que ditaram a participação da primeira. 7 

A questão ontológica que se põe repousa no exame das razões que levaram a maio
ria dos doutrinadores, os tribunais, o Ministério Público e, especialmente, os representan
tes do Ministério Público no segundo grau de jurisdição, a aceitarem tão passivamente o 
desvirtuamento da condição de dominus litis que a Constituição Federal lhes outorgou, 
sujeitando-se a regramentos contidos em Regimentos Internos de Tribunais, quando 
qualquer nova atribuição conferida ao Ministério Público só pode derivar de lei.s. 

Cabe insistir: a história institucional pode explicar essa tradição até certo ponto, 
não mais a partir do momento em que o Ministério Público foi organizado em carreira, 
conquistou independência e seu chefe passou a ser integrante da própria instituição. 

Referindo -se à identidade ontológica do Ministério Público de segundo grau, o 
Procurador de Justiça Odil José Cota9 tece contundente e ácida crítica acerca da im
propriedade da condição de parecerista desempenhada pelos Procuradores de Justiça do 
Ministério Público Estadual frente ao vigente texto constitucional: 

Deve-se à falta de visão de seus membros, ao comodismo, conformismo, e 
a mania de seus membros se acharem superiores, pensando que a sociedade 
não vai cobrar resultados, eficiência e eficácia. Não é porque o Ministério 
Público é uma instituição permanente que ele vai permanecer, se exercer 
a parcela da soberania do Estado, com comodismo. Mudar é preciso. A 
Constituição de 1988 mudou nosso perfil, porque, na prática, insistimos ou 

demoramos em adotá-lo? (O grifo é nosso.) 

O Desembargador Medeiros lO, membro do Grupo de Câmaras de Direito Público e 
da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao ser pergun
tado sobre a adequação da atuação ministerial nos tribunais aos preceitos constitucionais, 
afirma: Não está perfeitamente adequada [ .. . l . A questão é que dar parecer por dar parecer é 

7 DAL POZZO, Antonio Araldo Ferraz. Posição do Ministério Público de segunda instância no cível. Justitia. São 
Paulo, a. 43, vol. 112, p. 120, jan./mar. 1981. 

8 Art. 5Q
, § 2Q

, da Lei Complementar Federal n. 75, de 20.05 .1993: Somente a lei poderá especificar as [unções 
atribuídas pela Constituição Federal e por esta Lei Complementar ao Ministério Público da União, observados os 
princíPios e normas nelas estabelecidas. Art. 25, caput da Lei 8.625 de 12.04.1993: Além das funções previstas nas 
Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: [ .. . l. 

9 Procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina, entrevistado na dissertação da autora. 
10 Ex-Procurador de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, entrevistado na dissertação da autora. 

1640 I 



A (In) Constitucionalidade [o Custus Legis nas Ações Penais Públicas em Segundo Grau 

uma situacão retrógrada. (O grifo é nosso.) Idêntico é o posicionamento do Procurador 
de Justiça José Galvani Alberton: Na segunda instância a minha posição sobre o assunto é 
muito clara: a atuação do Ministério Público persiste rigorosamente como autor da ação ou não 
se justifica.li (O grifo é nosso.) 

Portanto, é preciso desvelar-se a verdadeira identidade social e política da insti
tuição do Ministério Público no segundo grau de jurisdição que, para Guilherme Costa 
Câmara, não pode ser alheada de perspectiva ontológica, dentro das balizas constitucionais e 
com olhos para o futuro. ll 

Ora, se o Ministério Público, uno e indivisível que é, possui identidade de autor 
da ação penal pública quando oferece a denúncia, acompanha a instrução processual, é 
cientificado da sentença e com ela se conforma, dela recorre, ou responde a recurso do 
condenado, não é admissível que, na sequência, só porque o processo tramitará em outra 
instância, o autor assuma uma nova identidade, contestável sob diversos pontos de vista, 
inclusive porque é estranho ao processo penal - em se tratando de ação penal pública - a 
existência, pura e simples, de um fiscal da lei, saído do nada, e deixando o processo perne
ta, só com a perna da defesa do acusado. É consabido que, na primeira instância, é o Pro
motor quem acumula, em sua atuação, as condições de autor e custus legis, não havendo 
razão plausível para desmembramento desta dupla função, ou seríamos forçados a aceitar 
a esdrúxula hipótese de que dois Promotores deveriam atuar num mesmo processo: um 
deflagrando a ação penal e outro fiscalizando a atividade daquele, da defesa e do juiz. 

A ProcuradOra de Justiça Copetti J3 , ao falar sobre a posição processual que deve ser 
assumida pelo Ministério Público no segundo grau em face da atuação como autor na 
propositura da lide, afirma: 

O Ministério Público, em segundo grau, deve manter sua posição de parte 
quando foi o autor da ação, seja ela penal pública, civil pública ou por ato 
de improbidade administrativa. 
Os motivos desse convencimento são vários: só assim continua havendo 
contraditório no segundo grau; mantém-se uma coerência institucional e 
estimula-se a discussão interna e o desenvolvimento de posturas uniformes 
perante os interesses cuja defesa estão a cargo do Ministério Público. (O 
primeiro grifo é nosso.) 

Apesar de a parte final do art. 610 do CPP indicar que os autos irão imediatamente 
com vista ao procurador-geral, não obriga o Procurador de Justiça a emitir parecer quando 
os recebe. Sem o mínimo propósito de desrespeitar aqueles que entendem o contrário, é 

11 Procurador de Justiça do Estado de Santa Catarina, por duas vezes seu Procurador-Geral de Justiça, entrevis
tado na dissertação da autora. 

12 CÂMARA, Guilherme Costa. O Poder Ministerial. Artigo disponível em: <hup:Uwww.datavenia.net/arti~os/ 
Direito Constitucional/gu ilherme.html>. Acesso em: 24 de setembro de 2009. 

13 Procuradora de Justiça do Estado de Santa Catarina, entrevistado na dissertação da autora. 
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de bom alvitre que se reitere o sentido processual da palavra vista que traduz o sentido 
de exame, ou a ação de ver para examinar ou ter ciência, como ensina De Plácido e Silva. 14 

Ao examinar os autos, o Procurador de Justiça se inteira dos fatos, das provas pro
duzidas, das teses sustentadas pelo Promotor de Justiça e pelo Advogado do réu, forma 
seu convencimento e decide se fará ou não sustentação oral na sessão de julgamento. Po
derá, igualmente, verificar se pré-questionará questão constitucional, indispensável para 
ensejar eventual interposição de recurso extraordinário, consoante dispõe a Súmula 282, 
do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, 
a questão federal.'5 O procedimento não desmerece a atuação do Procurador de Justiça, 
pelo contrário, dá mais dinamismo às sessões de julgamento, promove maior integração 
com os Promotores de Justiça, permitindo troca de informações com o recorrente - por 
exemplo -, para esclarecer qualquer ponto que lhe pareça obscuro, contribuindo para o 
compartilhamento de valores e consolidação da imagem interna e externa de coesão da 
instituição. Também contribui para evitar tratamento desigual entre as partes do processo 
e a construção de teses inscitucionais. Os autos, depois da vista do Procurador de Justiça, 
não retornam para a defesa que não conhecerá o teor da manifestação acostada. Essa si
tuação, certamente, gera desequilíbrio processual e ofensa ao princípio do contraditório. 
A situação de desvantagem da defesa do réu, em relação ao tribunal, depois de juntado o 
parecer ministerial, é cristalina, seja ele pela reforma da sentença absolutória ou confir
mação da condenatória. A desvantagem é traduzida pela corriqueira adoção dos funda
mentos do parecer exarado pelos Desembargadores ou, o que é mais grave, a reprodução 
integral do parecer como razão de decidir no acórdão. 

A Procuradora de Justiça Copetti tem entendimento semelhante, porém sob outra 
premissa. Para ela: 

o julgador pode encampar argumentos de doutrinadores, que outra coisa 
não são senão meros pareceristas, das partes, de outros juízes e do Minis
tério Público, esteja este na posição de parte ou de custus legis porque, em 
qualquer cas , este se equipara àqueles. Afinal, o parecer tem mesmo o 
objetivo de influenciar o julgador. 

Enfrentando o assunto em exame, Rogério Schietti Machado Cruz, em recente ar
tigo, sustenta: 

O fato de emitir parecer e de. em sua conclusão "opinar" pelo provimento 
ou não do recurso, não significa que deixou o Ministério Público de agir 
como parte. Conclusão diversa levaria a conceber-se um processo com ape
nas uma parte - o acusado - o que nos parece um verdadeiro absurdo, 

14 Opus cit., p. 1492. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf. jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico

j urisprudenciaSumula&pa~illa -sumula 201 300>. Acesso em: 15 de outubro de 2009. 
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notadamente diante do princípio acusatório que norteia a persecução penal 
pátria . 
.. ........... .............. ... .. ............................ .. ... .................... ... ..... ............... ..... 
o que o Código de Processo Penal prevê, no art. 610, é a abertura de " ... vis
ta ao procurador-geral pelo prazo de 5 (cinco) dias ... ", nada dizendo quanto 
à necessidade de o Procurador de Justiça apresentar peça escrita na qual 
opine pelo provimento ou improvimento do recurso. 16 

Esse mesmo doutrinador, em outro artigo que analisa o parecer do Ministério Pú
blico ante a isonomia e o contraditório, citando Luis Gustavo Grandinetti Castanho de 
Carvalho, defende que: 

Do princípio do contraditório decorre o princípio da bilateralidade da ação. 
À ação corresponde a exceção. Aos atos do autor opõem-se os atos do réu 
e vice-versa. Assim desenvolve-se o processo numa marcha dialética. Mais 
ao fundo desse princípio encontra-se o próprio princípio da isonomia, tam
bém restaurador de todo processo de interpretação legal. 
Desses dois princípios decorre a consequência lógica de o réu falar nos au
tos depois do autor. A essa altura, pergunta-se: no processo penal, Quando 
o processo crime atinge o grau recursal Qual das partes fala por último? O 
réu ou o Ministério Público? Os artigos 610 e 613 do Código de Processo 
Penal nos dá (sic) a resposta: o Ministério Público manifesta-se depois da 
defesa e, ordinariamente, a defesa sequer tem vista do que foi oficiado pelo 
Ministério Público - a não ser que requeira vista dos autos ."17 (Grifo nosso.) 

o STF já se manifestou sobre o assunto através de sua segunda turma, negando 
habeas corpus impetrado por defensor público do Paraná, que pleiteava - legitimamente 
- em benefício do réu, igual tratamento ao dispensado à parte contrária. O Ministro Rela
tor, Carlos Velloso, para denegar a ordem, louvou-se unicamente nos dispositivos do cpp 
(arts. 610 e 613 do CPP), deixando de lado a CF - cuja defesa cabe especificamente ao 
STF -, que consagra os princípios do contraditório e da ampla defesa no artigo 5º, inciso 
LV, alçados à categoria de direitos fundamentais l8

• 

Almir Alves Moreira, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais, no artigo 
intitulado Atuação do Procurador de Justiça nos processos em que o Ministério Público atuar 
como parte, pontua que: 

16 In A Atuação do Ministério Público no Julgamento de Recursos, em face da Lei 9.099/95. Brasília, Clubjus, 29 abro 
2009. Disponível em: <http://clujus.com.br/?content=2.23541 >. Acesso em: 5 de setembro de 2009. 

17 CRUZ, Rogério Schietti Machado. Parecer do Ministério Público ante a isonomia e o contraditório. Disponível em: 
<http:Umetajus.com.br/meus artill'os artigos24.html> . Acesso em: 13 de setembro de 2009. 

18 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC n. 70.283.0/PR, de 9.11.1993. Disponível em: hup://redir.stf.jus.br/ 
paginador/pall'inador. jsp?docTP=AC&docID=72329. Acesso em: 19 de outubro de 2009. 
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Promotor e Procurador de Justiça exercem as mesmas funções, porém em 
etapas processuais distintas, e essa relação de organicidade impede a in
tervenção simultânea de ambos os representantes do Ministério Público 
numa mesma fase do processo salvo se for outra a causa interventiva. Se os 
autos são remetidos ao Tribunal com manifestação do Ministério Público 
na qualidade de parte. não é lógico que a Instituição. através de um outro 
órgão de execução. pronuncie-se sobre a tese ministerial antes de apreciada 
e julgada pelo Judiciário, haja vista que o Procurador de Justiça não é órgão 
revisor ou censor dos trabalhos do Promotor de Justiça que oficiar em pri
meira instância.12 (O grifo é nosso.) 

O texto endossa, com peculiar clareza, a manifestação do Ministro Cezar Peluso, do 
STF, de 20 de fevereiro de 2008, na condição de relator do HC 87.926-8/SP, quando defende 
ser inviável a cisão da atuação do Ministério Público em fase de recurso do processo: 

entendo difícil, senão ilógico, cindir a atuação do Ministério Público no 
campo recursal, em processo-crime: não há excogitar que, em primeira ins
tância, seu representante atue apenas como parte formal e, em grau de re
curso - que, frise-se, constitui mera fase do mesmo processo -, se dispa des
sa função para entrar a agir como simples fiscal da lei. 20 (O grifo é nosso.) 

Intensa discussão tem sido travada entre os integrantes do STF acerca do momento 
processual adequado em q e o Ministério Público deve realizar sua sustentação oral na 
sessão de julgamento. Em especial no processo penal, ante o que determina a parte final 
do parágrafo único do art. 610 do CPp, o Ministério Público deve realizar sustentação, 
quando assim o pleitear, após a defesa. Reiteradamente tem-se contrariado essa disposi
ção, o que demonstra nitidamente que o CPP necessita ser reinterpretado segundo a CF 
a fim de preservar o contraditório e a ampla defesa. É o que conclui o STF, por unanimi
dade, no HC 87.926-8/SP: 

AÇÃO PENAL. Recurso. Apelação exclusiva do Ministério Público. Sus
tentações orais. Inversão na ordem. Inadmissibilidade. Sustentação oral da 
defesa após a do representante do Ministério Público. Provimento ao re
curso. Condenação do réu. Ofensa às regras do contraditório e da ampla 
defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade reconhecida. HC 
concedido. Precedente. Inteligência dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, 610, § 
único, do CPp, e 143, § 2º, do RI do TRF da 3ª Região. No processo crimi-

19 Disponível em: <http:Uwww.mp.mg.g:ov.brlportallpubliclinterno/arquivo/id/3860>. Acesso em: 24 de outu
bro de 2009. 

20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.gov.brlporrallpesquisainteiroteor/. 
asp#> . Acesso em: 27 de maio de 2008. 
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na!. a sustentação oral do representante do Ministério Público, sobretudo 
quando seja recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena 
de nulidade do julgamento.li (O grifo é nosso.) 

Nesse mesmo julgamento, o Ministro Carlos Britto enfatiza que em matéria penal, o 
Ministério Público não pode atuar binariamente como acusador e como custas iuris; os papéis 
não podem ser confundidos, porque as zonas de uma e de outra atuação são por demais tênues, 
imprecisas, vagas, e, portanto, perigosas22 • Por último, brada que: A defesa tem que falar por 
último, senão não é defesa. li Para finalizar, cabe reproduzir parte do voto do Ministro Ri
cardo Lewandowski no acórdão em discussão: 

não é possível cindir o Ministério Público, que é uno, como nós sabemos. 
[ ... ] De um lado considerá-lo como dominus litis, e, de outro, como custos 
legis (sic). Em segundo lugar, verifico que o princípio do contraditório é ab
solutamente fundamental. E sem o contraditório não há que falar-se em de
vido processo legal, principalmente no que toca ao aspecto substantivo, que 
é matizado exatamente pelos princípios da razoabilidade e da proporciona
lidade. Em terceiro lugar, [ ... ] o prejuízo é efetivo, porque a intervenção da 
defesa a posteriori, ou seja, a intervenção da defesa em primeiro lugar e 
depois rebatendo o Ministério Público, claro fica configurado aí o prejuízo. 24 

Portanto, embora o STF não diga que o Ministério Público deve atuar como parte 
junto aos tribunais no processo-crime, implicitamente coloca-o na condição de autor 
quando define que ele não pode se manifestar após a defesa para não ferir o princípio do 
contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade ou da proporcionalidade. 

Impõe-se, ainda, reiterar a advertência feita pelo jurista italiano Piero Calamandrei, 
lembrada pelo Subprocurador de Justiça Antonio Araldo Ferraz dai Pozzo: 

não se compreendia bem qual a contribuição prática para a exata decisão 
da causa que pudesse derivar dessa espécie de consulência oficial sobre a 
quaestio júris, confiada a um magistrado jurista a um colégio de magistra
dos juristas que de direito sabiam tanto quanto ele e que para interpretar 
bem a lei não tinham nenhuma necessidade de seu parecer. 25 

Pelo exposto, fica demonstrada a crise de identidade que permeia a atuação do Mi
nistério Público junto aos Tribunais - antevista por Calamandrei (1889/1956). É neces-

21 Idem. Ibidem. 
22 Idem. Ibidem 
23 Idem. Ibidem. 
24 Idem. Ibidem. 
25 In Posição do Ministério PÚblico de segunda instância no cível. lustitia. São Paulo a . 43, vol. 112, 1981, jan./mar. p. 

120. 
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sário enfrentá-la e dar-lhe um basta, pois somente assim poderá ser revitalizada sua ativi
dade a fim de que possa contribuir, efetivamente, para a realização da justiça. Já é tempo 
de assumir uma posição firme a respeito, evitando que julgamentos sejam protelados com 
questionamentos do tipo: o parecer do Procurador de Justiça quando o Ministério Público 
é parte originariamente, sem oportunidade formal de manifestação da defesa, fere princípios 
constitucionais e processuais? É caso de nulidade processual? Deve o Ministério Público falar 
antes ou depois da defesa? São procedimentos que causam insegurança jurídica e, por vezes, 
prejuízos irreparáveis à sociedade que lhe incumbe defender e proteger. 

A propósito, Berclaz, com peculiar propriedade, enfatiza que é preciso enfrentar 
essa situação, já que não se coaduna com as diretrizes constitucionais e prejudica a cons
trução da unidade institucional: 

Já passou a hora de se pensar a (re)construção do Ministério Público em 
segundo grau a partir da leitura clara e pedagógica das múltiplas funções 
conferidas pela Constituição Cidadã, uma das quais o desempenho de atri
buições extrajudiciais, 

enquanto os membros de primeiro grau sempre devem concentrar atribui
ções extrajudiciais e judiciais, estas últimas tanto como órgão agente como 
interveniente, o mesmo não acontece com os Procuradores de Justiça que, 
via de regra, limitam suas atividades gerais , ao desempenho de atividades 
judiciais, a sua maior parte na condição de "fiscal da lei" como espectado
res passivos de uma segmentada realidade processual. Dessa forma, tam
bém é pela impossibilidade de se exigir que Procuradores de Justiça, na 
sua atuação como custos legis (sic), tenham que concordar sempre com as 
posições defendidas por Promotores de Justiça, o que se faz em nome da in
dependência funcional tão cara a estes e que obviamente também se estende 
àqueles, que o melhor caminho e solução para este impasse que prejudica 
a construção da unidade é simplesmente eliminar a atuação como órgão 
interveniente nas situações em que o Ministério Público já ocupa papel de 
parte, tarefa que não só elimina este problema como, de outro ·lado, abre 
perspectiva e reserva de energia para que os órgãos de execução de segundo 
grau assumam funções mais condizentes e próximas com a identidade cons
titucional do Parquet. 26 (O grifo é nosso.) 

A permanência desse sistema dual importará num distanciamento cada vez maior 
entre Promotor e Procurador de Justiça, bem como descaracterizará a instituição, ge
rando a idéia de que ascender ao segundo grau implica atingir, como diz Berclaz, uma 
zona de amortecimento e conforto, cuja função é a preparação para a aposentadoria e/ 

26 Opus cit., pp. 256 e 261. 
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ou vivência exclusiva de experiências de política institucional. Essa verdadeira patologia 

dificulta o exercício efetivo das missões constitucionais atribuídas ao Ministério Público, 

prejudicando sobremaneira a defesa e a promoção dos direitos da sociedade, além ·de 

contrapor-se ao princípio constitucional da unidade. 

O Membro do Ministério Público de segundo grau não pode ser afastado - a não 

ser nas situações especificadas na LONMP -, nem se afastar da obrigação legal de atuar 

nas matérias de sua atribuição, submetendo-se unicamente ao comando da lei e ao seu 

convencimento pessoal. Tampouco tem autorização constitucional ou legal para posicio

nar-se processualmente em polo diverso ao originariamente assumido pelo Membro do 

Ministério Público de primeiro grau. 

Defende -se que o Ministério Público Estadual brasileiro não pode mais se omitir de 

repensar a posição de custus legis assumida pelos Membros de seu segundo grau nas ações 

penais públicas condicionadas ou não, permitindo-se o indevido exercício de parcela de 

seu múnus funcional e motivando o conflito de identidade que se instalou em seu meio. 

O comportamento provoca dúvidas sobre a necessidade de sua existência nos moldes 

atuais, tanto interna corporis como no mundo jurídico. 

Afronta à Constituição Federal a intervenção do Ministério Público Estadual de 

segundo grau na condição de parecerista ou opinador em processos iniciados pelo Pro

motor de Justiça. Essa transmudaçãb processual não corresponde à essência das funções 

nucleares enumeradas nos incisos do art. 129 da CF que encerram atribuições de cará

ter ativo: promover a ação penal pública; zelar pelo respeito aos Poderes Públicos, aos 

serviços de relevância pública e aos direitos assegurados na constituição promovendo 

as medidas necessárias a sua garantia; promover o inquérito civil e a ação civil pública; 

defender os direitos e interesses das populações indígenas; expedir notificações; requisi

tar documentos, diligências investigatórias e instauração de inquérito policial; exercer o 

controle externo da atividade policial a fim de verificar se ela se coaduna com a matriz 

constitucional de titular privativo da ação penal pública; e exercer outras funções que 

lhe forem conferidas, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica 

de entidades públicas. Portanto, em nenhum momento a Constituição Federal determina 

que o Ministério Público seja um parecerista, um opinador. 

Ao assumir somente parte da função ministerial (fiscal da lei), o Ministério Público 

de segundo grau descumpre também as missões que regem toda a instituição, explicitadas 

no art. 127 da CE E se descumpre suas missões constitucionais frustra as expectativas da 

sociedade, pois deixa de atender à função social que lhe compete desenvolver, rompendo 

com o dever de direcionar sua atuação na defesa dos legítimos interesses sociais. 

Ao abdicar de agir perante os tribunais como parte na esfera criminal, o, Ministério 

Público descura, indevidamente, do compromisso que motivou a provocação da tutela 

estatal que, em última análise, só pode ter sido de defender os direitos e interesses do 

povo. Deixa de dirigir esforços para atingir o sucesso do caso, sucesso esse que não é do Pro-
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curador de Justiça e tampouco do Promotor de Justiça, mas da sociedade, que o Ministério uno 
e indivisível representa. 27 

6. A atuação do Ministério Público em segundo grau em face 
da Constituição Federal 

A constitucionalidade da atuação parecerista ou opinativa do Ministério Público junto 

aos Tribunais de Justiça, quando é transposta a posição de parte, assumida originariamente 

assumida pelo Ministério Público, para fiscal da lei, segundo o Procurador Regional da Repú

blica e professor do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Paulo Queiroz 

Parece insustentável a intervenção do Ministério Público em segundo grau 

como "custos legis" (sic) , posição inclusive que não raro ofende o contradi

tório e a amplitude de defesa: No futuro a atuação do MP como parecerista 
deve ser abolida, se é que de fato foi recepcionada na Constituição.za 

o doutrinador Paulo Vasconcelos Jacobina manifesta toda a sua indignação sobre a 
passividade dos membros do Ministério Público: 

Que os juízes contratem assessores para lhes ajudar, e que o Ministério Pú
blico seja parte ativa em todas as lides, deixando o trabalho de dar opinião, de 

dar palpites à assessoria dos juízes e tribunais. [ ... ] o Ministério Público não é 
órgão jurisdicional, nem muito menos - mesmo para a tristeza de muitos - órgão 
administrativo do judiciário. É falta de dignidade institucional deixarmos o judiciário 
regulamentar nossa atuação profissional por regimento interno. [ ... ] O regimento 

pode convidar-nos a atuar, mas nós somos os únicos juízes da oportunidade, con
veniência e do conteúdo da nossa manifestação. [ ... ] Não podemos funcionar como 
consultores do juiz, em processo nenhum, por vedação constitucional,29 

O Ministério Público ao atuar em grau de recurso não é e não pode ser imparcial 
porque objetiva influenciar a decisão do Tribunal, como frisa a Procuradora de Justiça Vera 

Lúcia Ferreira Copetti. Compete ao Ministério Público, junto aos tribunais, a mesma e 
única missão que rege a atuação em primeira instância, a de defender a ordem jurídica, o 

27 SALDANHA, Gisela Potério Santos. Da função social do membro do Ministério Público. Disponível em: 
http://promotorjustiça.bolgspot.com/2007 /03/da-funo-social-do-membro-do-ministerio.h ... Acesso em 30 de 
julho de 2009. 

28 In Sobre a Intervenção do Ministério Público em Segundo Grau. Disponível em: < http:Uwww.clubjus.com.br/ 
print.php?content=2.l6762 > Acesso em: 4 de dezembro de 2009. 

29 In O Ministério Público como fis cal da lei na ação penal pública. Boletim dos Procuradores da República. Ano 
1, n. 6 out.1998. p. 24. 
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regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis, limites estabeleci
dos pelo art. 127 da CF, conforme adverte Paulo Bonavides : 

o Ministério Público, por conseguinte, nem é governo, nem oposição. O 
Ministério Público é constitucional: é a Constituição em ação. em nome da 
Sociedade. do interesse público. da defesa do regime. da eficácia e salva
guarda das instituições. 
Se há regra ou princípio de política jurídica que o rege, esta regra ou princípio 
é a norma que deve fazê-lo obediente aos fins institucionais insculpidos no art. 
127, da Carta Magna. Descumpridos esses fins, o órgão se descaracteriza e se 
desfigura pelo falecimento de seus valores objetivos.3o (O grifo é nosso.) 

Se o Ministério Público não pode desbordar das missões que a CF lhe reservou e 
tornar-se mero espectador da cena processual, não há legitimação para que oficie junto 
aos tribunais diversamente da posição originária que assumiu, deixando a sociedade in
defesa, insegura e o processo capenga, sem autor, como acontece na ação penal pública, 
nas ações civis públicas, nas ações de improbidade e em todas aquelas deflagradas por 
Promotores de Justiça. 

Portanto, não se coaduna com a matriz constitucional a transposição processual 
de titular privativo da ação penal pública para a posição de parecerista ou de opinador 
atualmente desempenhada pelo Ministério Público nos tribunais. Essa mudança de posi
ção processual fere o princípio do promotor natural que faz parte do devido processo legal 
previsto no art. 5º, inc. LllI, da CF, conforme assinalou Mazzilli.31 Urge que os Procura
dores de Justiça abandonem o comportamento confortável de assessoramento dos juízes, 
desembargadores e ministros, pois não é essa a função que a carreira lhes obriga, não é 
para tal atuação que são remunerados, muito menos é o que a sociedade deles espera. 

o exercício das atribuições do Ministério Público em segundo grau encon
tra-se substancialmente alienado da missão constitucional que lhe exige a 
complexa sociedade brasileira pós-moderna nas suas carências, demandas 
e conflitos por efetivação de direitos humanos e fundamentais, especial
mente quanto a sociedade livre e solidária estabelecida como objetivo da 
República (art. 3º, inc. I, da Constituição) ainda é projeto aberto em busca 
de concretização.32 

30 BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa - por um direito constitucional 
de luta e resistência e uma nova hermenêutica por uma repolitização da legitimidade. 2ª edição. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 384. 

31 In A Defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, patrimônio cultural, patrimônio 
público e outros interesses. p. 77 e seguintes. 

32 BERCLAZ, Márcio Soares, opus cito pp. 241-285. 
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7. Conclusão 

É premente que o Ministério Público brasileiro promova ampla reflexão sobre a 
atuação de seu Órgão de Execução, Procuradores de Justiça, junto ao segundo grau de 
jurisdição, para compatibilizá-la aos princípios e diretrizes constitucionais. É indispensá
vel que supere o divórcio existente em face da posição processual de primeiro grau na 
ação penal pública, para 'que ela não fique capenga, desprovida do dominis litis, do seu 
autor. A Constituição Federal de 1988 não faz qualquer distinção entre as atribuições dos 
Membros do Ministério Público do primeiro grau e do segundo grau. Os primeiros (Pro
motores de Justiça do Ministério Público Estadual e do Distrito Federal e Territórios) são 
os promotores naturais ou legais na primeira instância de jurisdição; o Procurador-Geral 
de Justiça e os Procuradores de Justiça em s~gunda instância de jurisdição (art. 5º, inc. 
UH, da CF). Nas ações penais públicas não há previsão constitucional de intervenção 
do Ministério Público na condição de custus legis. A atual posição processual de custus 
legis dos Órgãos de Execução do Ministério Público de segundo grau, não tem previsão 
constitucional e conflita com a condição de dominus litis (inc. I, do art. 129, da CF), por 
isto é inconstitucional. 
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Justificativa 

Bebidas Alcoólicas e o Artigo 243 

da Lei 8.069/90 

Suzane Maria Carvalho do Prado* 

Pretende-se com este trabalho debater a vertente criada na jurisprudência que não 
reconhece bebida alcoólica como produto cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica, ainda que por utilização indevida, para os fins do artigo 243 do ECA, reduzindo 

à figura contravencional do artigo 63, l, da LCP a conduta de venda de bebidas alcoóli

cas para menores de 18 anos. Também, a partir da análise dos fundamentos usados para 
negar às bebidas alcoólicas o alcance do tipo penal, estabelecer um posicionamento do 
MlNlSTERIO PÚBLICO; buscar a efetividade da norma ou curvar-se, ' por questão de 

política criminal à corrente formada. 

Introdução 

A Constituição da República de 1988 consagrou no artigo 227 que é dever da famí

lia, da sociedade e do Estado, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta priori
dade, 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. Destacou, no § 4°, que a lei punirá severamente o abuso, a violên

cia e a exploração da criança e do adolescente. 
Nesta esteira, foi promulgada Lei 8.069/1990 que inaugura seus dispositivos, dizendo, 

no artigo 1 ª, acerca da proteção integral à criança e ao adolescente.f\diante, como forma de 
asseguramento dos direitos de sua clientela, elegeu como criminosas detérminadas condutas, 
dentre as quais "vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, de qualquer forma, 
a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam causar dependência 
física ou psíquica, ainda que por utilização indevida" (artigo 243, ECA). 

* Promotora de] lIstiça da comarca de Ponta Grossa. Área: Criminal. 
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Pensava-se assim, estar dificultado o acesso de crianças e adolescentes a substâncias 
sabidamente viciantes como cola de sapateiro, tinner, cigarros e bebidas alcoólicas. 

Contudo, não bastasse a clareza do que dispõe o referido dispositivo legal (proibição 
de venda ou fornecimento de produtos cujos componentes possam causar dependência físi
ca ou psíquica), na contramão da norma constitucional, e também do espírito legislador 
infraconstitucional, forjaram-se teses jurisprudenciais excluindo a bebida alcoólica do 
alcance do tipo. 

Um dos primeiros argumentos, em julgado de 22 de agosto de 2006, de Relatoria do 
Min Arnaldo Esteves de Lima, foi o de que a norma do artigo 243 do ECA classifica-se 
como norma penal em branco, a ser preenchida por Portaria do Ministério da Saúde, que 
especifique quais são os "produtos cujos componentes possam causar dependência física 
ou psíquica"l. Partindo daí, excluiu-se o álcool do alcance do artigo 243 do ECA e, para 
não dar por descriminalizada a conduta, puxou-se do princípio da especialidade, e tratou 
como contravenção o fato (artigo 63, I do decreto-lei 3688/41). 

Outra linha de raciocínio, não considera a bebida alcoólica como "produto cujo 
componente possa causar dependência física ou psíquica" por conta duma "interpretação 
sistemática" do ECA, ao dizer que este Estatuto diferencia "bebida alcoólica" (art. 81,II) 
de "produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que 
por utilização indevida" (art. 81 , IlI). E, assim, a venda de bebida alcoólica para menores 
não estaria incluída no tipo do artigo 243, que só trata dos outros produtos2

• 

Despiciendo dizer o resultado prático destas correntes. Ao passo que a OMS trata a 
dependência do álcool como doença3 e sérias pesquisas acadêmicas firmam os efeitos ne
fastos do contato precoce com bebidas alcoólicas\ a não aplicação do artigo 243 do ECA, 
tal e qual concebido - como forma de asseguramento do direito de viver em ambiente li
vre de vícios5 - , reduziu o trato do fornecimento de bebidas alcoólicas, em sentido amplo, 
para crianças e adolescentes à uma questão de política criminal. 

Todavia, antes de firmar a inclusão, ou não, de bebidas alcoólicas entre os produtos 
cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização in

devida, alguns pontos precisam ser firmados: a natureza do tipo penal- se tipo aberto ou 

BRASIL. Superior Tribunal de lusti!<a. Habeas-corpus nQI9.661- MS. da Ouinta Turma. Relator Ministro 
Arnaldo Esteves Lima. Disponível em www.stj .jus.br. acesso em 19 de se tembro de 2011. 

2 BRASIL. Tribunal de Jus ti~a de São Paulo. Apela!<ão nQ 0465844-80.2010.8.26.0000. Ouinta Câmara de Di
reito Criminal. Relator Desembargador Pinheiro Franco. Disponível em www. tjsp.jus.br. acesso em 19 de se
tembro de 2011. 

3 Nesse sentido. diversas doen&as causadas pelo uso de álcool foram incluídas na Classificas;ão Estatística Inter
nacional de Doen!<as e Problemas Relacionados com a Saúde. frequentemente designada pela sigla CID. do 
inglês: International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD. Vide: Capítulo 
5. FIO - F19. Disponível em http://www.who.int/topics/classification. acesso em 19 de setembro de 2011. 

4 A propósito dos efeitos do uso de álcool na adolescência ao longo da vida: PECHANSKY. Flavio; SZOBOT, 
Claudia Maciel; SCIVOLETTO. Sandra. Uso de álcool entre adolescentes: conceitos . características epide
miológicas e fatores etiopatogênicos. Rev. Bras. Psiquiatr .. São Paulo. 2011. Disponível em: < http://www. 
scielo.brlscielo.php?script= sci arttext&pid=S151644462004000500005&lng= en&nnn = iso> . Acesso em 
11 de Setembro de 2011. http: //dx.doi.org/IO.1590/S1516-44462004000500005. 

5 Invoca-se por analogia o artigo 19. caPll! . parte final. do ECA. 
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norma penal em branco -j a interpretação sistemática como possível fator de afastamento 
do alcance do tipo para bebidas alcoólicas e a subsistência do inciso I, do artigo 63, da Lei 
das Contravenções Penais . 

Natureza do tipo penal 

Sendo certo que o tipo penal espelha a conduta proibida, devendo submeter-se ir
restritamente ao princípio da legalidade - estrito, escrito, prévio e cert06 -, o modelo ideal 
seria o tipo fechado a permitir "sem qualquer questionamento maior, demonstrar qual o 
comportamento visado pelo legislador ... a descrição do modelo de conduta ... completa, 
restando ao aplicador praticamente o trabalho fácil de subsumi-Ia em face do comporta
mento realizado pelo agente7". 

Todavia, a dinâmica da sociedade não comporta mais um sistema penal baseado em 
tipos fechados. Mesmo sem perder o norte da legalidade, "a sociedade de risco encami
nha a tipicidade para a normatizaçãoj os elementos normativos do tipo assumem grau de 
imprescindibilidadej as categorias consolidadas já não se mostram verdadeiras e estáveis 
como imaginadas"8. 

Lança-se m~o, assim, dos tipos abertos e, quando necessário, das normas penais em 
branco. 

Tipos abertos contém a "descrição incompleta do modelo de conduta proibida, 
transferindo para o intérprete o encargo de completar o tipo, dentro dos limites e das 
indicações nele próprio contidas9

", "não individualiza totalmente a conduta proibida, 
exigindo que o juiz o faça, para o que deverá recorrer a pautas ou regras gerais que estão 
fora do tipo penal lO" • 

Ao passo que, a norma penal em branco "pode ser conceituada como aquela em que 
a descrição da conduta punível se mostra incompleta ou lacunosa, necessitando de outro 
dispositivo legal para a sua integração ou complementação ... devendo ser colmatada/ 
determinada por ato normativo (legislativo ou administrativo) ... Utiliza-se assim do cha-
mado procedimento de remissão ou de reenvio a outra espécie normativa"ll. 

Ex<;!mplo clássico de norma penal em branco, o artigo 33 da Lei 11.343/2006, a 
remeter às "determinações legais e regulamentares" a definição do que sejam "drogas". Esta 
"determinação legal ou regulamentar" , sabe-se, é a Portaria 344/98, do Ministério da Saúde. 

6 ROXIN. Claus. Derecho Penal. parte general. tomo I. Civitas Edidiones. S. L., 2006. p. 140/141. 
7 SALVADOR NETO. Almiro Velludo. Tipicidade Penal e Sociedade de Risco. São Paulo : Ed Ouartier Latin. 

2006. p. 35. 
8 SALVADOR NETO. ob cito p. 37 
9 TOLEDO. Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal. 5a ed .. SãoPaulo: Saraiva. 1999. p. 136 
10 ZAFFARONI. Eugenio Raul e PIERANGELI. José Henrique. Manual de Direito Penal Brasileiro. SãoPaulo 

: RT, 1997. p. 449. 
11 PRADO. Luiz R. Curso de Direito Penal Brasileiro. 2~ ed .. São Paulo: RT, 2000. p. 96 - sem grifo no original. 
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Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, 
guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda 
que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação 
legal ou regulamentar: (sem grifo no original) 

Doutro lado, a redação do artigo 243 da lei 8.069/90 não faz remissão a nenhum ou
tro dispositivo legal (seja lei, regulamento, portaria), de forma que sua complementação 
há de ser buscada em critérios/saberes estabelecidos na doutrina tanto jurídica, quanto 
de outros ramos de conhecimento (saúde pública, p ex). 

Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, ministrar ou entregar, 
de qualquer forma, a criança ou adolescente, sem justa causa, produtos 
cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida. 

Com base nesta breve diferenciação dos tipos abertos e das normas penais em bran
co, pela total ausência de remissão a outro diploma legal ou regulamentar, admite-se, 
com a devida vênia, por equivocado o fundamento do acórdão de lavra do Min Arnaldo 
Esteves de Lima, no HC 19.661-MSI2, que considerou o artigo 243 do ECA uma norma 
penal em branco. 

Pode-se socorrer, como critério interpretativo do artigo 243 do ECA, tomado como 
tipo aberto, da (a) incorporação do alcoolismo, pela OMS, à Classificação Internacional 
das Doenças I3 e do (b) estabelecimento como diretriz da Política Nacional do Álcool
Decreto 6117, de 22 de maio de 2007 14 - nas medidas para redução do uso indevido e sua 

12 Destaque-se que o voto se deu adotando "os argumentos constantes do parecer exarado pelo Subprocurador
-Geral da RepÚblica Wagner Nadai Batista ... " que. em seu como. limita-se a afirmar que " a norma do art 243 
do ECA classifica-se como norma penal em branco. cujo preenchimemo deve ser feito por nonna infralegal 
oriunda do Ministério da SaÚde. a quem compete dizer o que es tá comido no elemento normativo 'produtos 
cujos componemes possam causar dependência física e psiquica'''. sem justificar o porque de, por analogia, 
invocar a estrutura do artigo 33 da Lei de Drogas. (disponível no site www.stj.j us.brl 

13 BESSA, Marco A., GIGLIOTII, Analice. Síndrome de Dependência do Álcool: critérios diagnósticos. Re
vista Brasileira de Psiquiatria, ISSN 1516-4446. vol 26. Slm 1, São Paulo, maio 2004. disponível no site http:// 
www.scielo.br/scielo.php?script = sci arttext&pid=S 1516-44462004000500004. 

14 DECRETO NQ 6.117. DE 22 DE MAIO DE 2007 . Aprova a Política Nacional sobre o Álcool, dispõe sobre as 
medidas para redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade, e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da 
Constituição, DECRETA: 
Art. 10 Fica aprovada a Política Nacional sobre o Álcool, consolidada a partir das conclusões do Grupo Téc
nico Interministerial instituído pelo Decreto de 28 de maio de 2003, que formulou propostas para a política do 
Governo Federal em relação à atenção a usuários de álcool, e das medidas aprovadas no âmbito do Conselho 
Nacional Amidrogas, na forn1a do Anexo I. 
Art. 20 A implememação da Política Nacional sobre o Álcool terá início com a implantação das medidas para 
redução do uso indevido de álcool e sua associação com a violência e criminalidade a que se refere o Anexo lI. 
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associação com a violência e criminalidade, a expressa menção no anexo W5, de fiscaliza
ção quanto ao cumprimento do artigo 243 16• Ambos elementos exteriores à norma penal, 
mas que a complementam ao demonstrar que a bebida alcoólica, assim como a cola de 
sapateiro, p, ex., são produtos que podem causar dependência física ou psíquica, ainda 
que por utilização indevida. 

Interpretação sistemática 

No Acórdão 03691950, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relatado 
pelo Des Roberto Midolla, em 01 de setembro de 2011, Antenor Bispo de Oliveira bus
cava reverter a condenação, como incurso no artigo 243 do ECA, porque entregou à 
criança N.O. bebida alcoólica. E conseguiu! 

Reconhecendo a autoria e materialidade, o TJSP desclassificou a conduta do ape
lante para a contravenção do artigo 63, I, sob o móvel de que "o legislador no artigo 
81 do Estatuto da Criança e do Adolescente diferenciou bebidas alcoólicas de produtos 
cujos componentes possam causar dependência física e psíquica ... embora a punição 
pela prática da contravenção seja pequena, não há como equiparar bebidas alcoólicas a 
produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, sob pena de 
ofendermos o princípio da reserva legal, que veda o uso da analogia in malan partem para 
ajustar determinada conduta a um tipo pena1l7" . 

Ou seja, num malabarismo interpretativo, bebidas alcoólicas deixam de fazer parte 
do conjunto de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psí
quica - elemento normativo do tipo - (a) porque foram alocadas em inciso diferente no 
artigo 81 do ECA, que trata dos produtos e serviços na prevenção especial e, assim, no 
entender do julgador (b) considerar sua natureza de produto potencialmente viciante, 
importaria em analogia in malam parte. 

Dois são os olhares sobre o mesmo texto legal (Lei 8069/90): o artigo 81, uma nor
ma não penal, e o artigo 243, uma norma penal. Fixe-se, desde logo, que são independen
tes as responsabilidades civis, administrativas e penais em nosso ordenamento jurídicol8

. 

Art. 30 Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão considerar em seus planejamentos 
as ações de governo para reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida, bem como as situações de violência e 
criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na população brasileira. 
Art. 40 A Secretaria Nacional Antidrogas articulará e coordenará a implementação da Política Nacional 
sobre o Álcool. 
Art. 50 Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
Brasília, 22 de maio de 2007; 1860 da Independência e 1190 da República. 

15 ANEXO 11 - Conjunto de medidas para reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida , bem como as situas;ões 
de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na populas;ão brasileira. 

16 5. Referente à redus;ão da demanda de álcool por populações vulneráveis: 
5.1. Intensificar a fiscalização quanto ao cumprimento do disposto nos arts. 79, 81, incisos 11 e m, e 243 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 

17 Disponível no site www.tjsp. jus.br. acesso em 13 out 201I. 
18 r. .. ). RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVA E PENAL - INDEPENDÊNCIA. A jurisprudência sed i

mentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido da independência das responsabilidades administrativa e 
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Assim, se num primeiro momento o legislador especificou quais os produtos ou serviços 

que teriam a venda proibida para crianças e adolescentes, no artigo 81, destacando as bebidas 

alcoólicas (inciso lI), de outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica 

ainda que por utilização indevida (inciso III), isto se deu na parte geral do Estatuto. 

Na parte especial, ao prever os crimes e infrações administrativas, criou-se um 

tipo penal que vai .além da proibição da venda (estampada no artigo 81), e penaliza a 

venda, fornecimento ainda que gratuito ou a entrega a criança e adolescente de produtos 

cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Na redação do 

tipo penal (a) não há qualquer vinculação (remissão) com o artigo 81 do ECA e (b) 

não foram excluídas as bebidas alcoólicas de seu alcance. Ao revés, declarou a sub

sidiaridade do tipo penal (pena - 2 a 4 anos, e multa, se o fato não constituir crime 

mais grave). Ou seja, somente não tem aplicação o artigo 243 se o produto que tenha 
componente viciante tiver vedação de venda, fornecimento ou entrega em outra Lei 

mais grave - a Lei de Drogas, p. ex. 

Quer parecer que o argumento da interpretação sistemática, frente à redação do 

tipo penal e à sua subsidiariedade 19, só sobrevive porque não questionado o julgado de 

origem no qual se escorou o acórdão do T]SP (ST] - Resp 331. 794 - RS)2°. 

De relatoria do Min José Arnaldo Fonseca, este adotou "como razões de decidir, o 

parecer do Ministério Público Federal, da lavra da Subprocuradora-Geral da República, 

Ora Maria Caetana Cintra Santos" que vem estruturado nas razões dadas pelo juiz sin

gular para manter a decisão recorrida de rejeição da denúncia. A saber: (a) é inadmissível, no 

campo da jurisdição penal, a interpretação extensiva, (b) um dos métodos de interpretação 

jurídica é o sistemático ... (c) excluiu a venda de bebidas alcoólicas pelo caráter diferenciado 

dos incisos II e II do art. 81 .. . porque existia lei acerca da matéria ... art. 63, !, da LCP; (d) 

injustiça em processar e punir apenas o dono de um bar de rodoviária, quando é cediço que 

grandes casas noturnas vendem habitualmente bebidas alcoólicas a adolescentes21 • 

Espancada a dependência da responsabilidade administrativa com a criminal 

no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque geradas de normas de natureza di

versa, sugere a leitura do acórdão original que se pôs de lado os fins da Lei onde está 

inserida a pr~visão de crime (a proteção integral), a condição de especial vulnerabi

lidade de sua clientela e o potencial de adicção das bebidas alcoólicas, por questão 
de política criminal. 

penal. c .. ) 122476 AL. Relator: MARCO AURÉLIO. Data de Julgamento: 19/08/1997. Tribunal Pleno. Data 
de Publica!;ão: 0103-10-1997 PPAn30 EMENT VOL-01885-02 PP-00224. undefined) 

19 Esta reconhecida pelo STI. no julgamento do HC 124938-BA. ReI. lorge Mussi. 5ª T.. j. 02.09.2010 - disponí
vel no site \Vww.stj.jus.br. acesso em 13 out 2011. 

20 Aqui é preciso lembrar que conforme o método de interpreta!;ão eleito pelo intérprete será o resultado de sua 
interpreta~ão. A propósito: LEITE. Larissa: RIOS. Rodrigo. A ATIVIDADE INTERPRETATIVA NO DIREI
TO PENAL: UMA NECESSIDADE DO CONSTANTE EXERCÍCIO DA CRÍTICA RACIONAL. Disponí
vel no site http:Uwww.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anaislbh/Iarissa leite.pdf. acesso em 13 out 2011. 

21 Disponível no site www.stj.jus.br. acesso em 13 out 2011. 
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Inciso I, art. 63, da Lei das Contravenções Penais 

Note-se que um dos fundamentos do acórdão citado é a existência de lei acerca da 
matéria, o artigo 63, I, da Lei das Contravenções Penais. Referido artigo, de 1941, pune 
com prisão simples de 02 meses a 01 ano, ou multa, quem servir bebidas alcoólicas (a) a 
menor de dezoito anos, (b) a quem se acha em estado de embriaguez, (c) a pessoa que 
o agente sabe sofrer das faculdades mentais e (d) a pessoa que o agente sabe estar judi
cialmente proibida de freqüentar lugares onde se consome bebida de qualquer natureza. 

Ou seja, além de anterior ao artigo 243 do ECA, o artigo 63 da LCP tem como 
conduta típica servir bebida alcoólica, entre outras situações, a menor de dezoito anos. 
O novo diploma legal, que vem regular a proteção integral da criança e do adolescente, 
passou a punir um leque maior de condutas: vender, fornecer, ministrar ou entregar entre 
outros produtos, bebidas alcoólicas , porque contém elementos com poder viciante. 

É sabido que a revogação da norma se dá de forma expressa ou tácita. Expressa, 
quando assim declara em seu corpo, quanto às disposições anteriores. E, tácita quando a 
nova lei é incompatível com a anterior ou regula de forma mais ampla a matéria tratada22. 

Considerando que o artigo 243 do ECA trata de penalizar de forma mais ampla 
a disposição de produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, 
ainda que por utilização indevida (e que a bebida alcoólica é um produto com este tipo de 
componente), para pessoas menores de 18 anos, salvo engano, é de se ter por revogado 
tacitamente o inciso I, do artigo 63 da LCP2J . 

Questão de Política Criminal 

Como se depreende da parte final do acórdão originário que usou da interpretação 
sistemática como fundamento para tratar como contravenção o fornecimento de bebidas 
alcoólicas a crianças e adolescentes, e não considerar crime (mesmo ante à literalidade 
da Lei), a matéria vem sendo levada em termos de política criminal e não direito penal. 

''Afigura-se-me deveras injusto processar e punir apenas o dono de um bar de uma 
rodoviária, quando é cediço que grandes casas noturnas vendem habitualmente bebidas 
alcoólicas a crianças e adolescentes"24. 

Este dizer encerra a realidade de que, se aplicado em sua inteireza o tipo penal, 
todos - seja o dono do bar da rodoviária, seja a "lanchonete da hora" ou a casa noturna 
estrelada - ficam sujeitos à prisão em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 

22 FRAGOSO. Heleno C. A lei penal no tempo. Artigo [lublicado na revista do STM.ano l, n. 1, 1975. Dis[lo
nível em htt[l://www.buscalegis.ufsc.brlrevistas/files/anexos/l13 21- 113 21-1-PB.[ldf. acesso em 13 out 2011. 

23 A [lro[lósito o contido no artigo da Assessora Jurídica do CAOP Criminais. do Júri e de Execu!<ões Penais do 
Ministério Público do Estado do Paraná. PRETO. Catiane O. Fornecimento de Bebida Alcoólica a Crian!;a 
e Adolescente. Disponível em [DOC] www.criminal.caop.mp.pr.gov.brl. acesso em 13 out 2011. 

24 Transcrito do corpo do acórdão REsp 331.794-RS. disponível em www.stj.jus.br. acesso em 13 out 2011. 
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243 do ECA em se verificando a entrega, de qualquer forma, de bebidas a menores - e 

não somente ao termo circunstanciado. 
Em resumo, a leitura que está se dando ao artigo 243 do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, na impossibilidade técnica legislativa de afastar a bebida alcoólica dos 
produtos que causam dependência física ou psíquica, reproduz a seletividade do Direito 
Penal. Deveriam todos que comercializam ou tem disponível bebidas alcoólicas abster-se 
de fornecê-las a menores - independente da localização e classe social. Mas, como não foi 
possível tirar o desvalor desta conduta, optou-se por uma interpretação que, se alcançar 
uma classe mais estruturada (de comerciantes) e bem posicionada, ao menos, não trará o 

prejuízo de responder na Justiça Comum. 
A título ilustrativo, pesquisa feita sobre a matéria no Direito Comparado constatou 

que é corrente a penalização pela venda ou entrega de bebidas alcoólicas a crianças e 
adolescentes, variando as sanções de pecuniáriasz5, perda de licença de funcionamento Z6, 
a serviços comunitários, chegando a detenções até 05 anos de prisãoZ7• 

Nos E.U.A., o National Minimum Driking Age Act de 1984 determinou que os 
Estados não autorizem a venda de bebidas alcoólicas para menores de vinte e um anosZ8, 

sob pena dos entes federados que vierem a descumprir tal determinação, ter reduzido em 
10 % os repasses de impostos federais sobre a manutenção de estradas. 

Na Inglaterra, por sua vez, é proibida a venda ou acesso de bebidas alcoólicas a 
menores de dezoito anos, sendo tal conduta, apenada com multa administrativa de até 
cinco mil libras esterlinas. z9 

Ou seja, ao tratar como crime a disposição de bebida alcoólica a menores de 18 
anos, o Brasil não agride o princípio fragmentário do Direito Penal. A necessidade da tu
tela penal da matéria se mostra em termos globais. Aqui, não foi suficiente,como antes do 
advento da Lei Protetiva, o trato ser contravencional (o artigo 63, I, que se quer manter 
a todo custo), para resguardo do bem jurídico protegido, precisou a elevação à categoria 
de crime da conduta indesejada. 

Em arremate, há uma figura penal a ser respeitada! 

Conclusões 

1. O crime previsto no artigo 243 da Lei 8.069/90 é um tipo aberto e não uma 
norma penal em branco. 

25 Disponível no site www.drinkingage.procon.org. acesso em 03 out 20 11 . 
26 Em Rhode Island. como se vê em http://www. rilin .state.ri.us/Statu tesrrITLE3/3 -8/3-8-4.HTM 
27 Este último no estado do Alabama. como se vê em http: //drinkingage.procon.org/sourcefiles/AlabamaUnde

rAgeAlcConsumpLaw.pdf. 
28 Disponível em: < http://www.youthrights.orglresearch/library!1egislative-analysis-of-the-national-minimum

-drinking-age-act/>. Acesso em: 20 de setembro de 2011. 
29 (Licensing Act 2003 . chapter 07. Part 07. Children and Alcohol. Section 146) . Disponível em: < http:Uwww. 

legislation.gov.uk/ukpga/200311 7/section/146 > . Acesso em 19 de Setembro de 2011. 
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2. Bebidas alcoólicas incluem-se entre os produtos cujos componentes podem 
causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, inte
grando, portanto, o artigo 243 do ECA. 

3. O inciso I, do artigo 63, da LCP foi revogado tacitamente pelo artigo 243 do 
ECA. 

4. O MINISTÉRIO PÚBLICO deve buscar o reconhecimento da inteireza do tipo 
penal do artigo 243 do ECA, denunciando a prática de quem vende, fornece, 
ministra ou entrega de qualquer forma à criança ou adolescente, também, bebi
das alcoólicas. E, em havendo rejeição da denúncia, com desclassificação para 
a figura contravencional, interpor o recurso específico. 

5. Através de seus órgãos superiores, o MINISTERIO PÚBLICO deve gestionar 
junto aos Tribunais visando a revisão da jurisprudência hoje estabelecida e bus
ca da aplicação, em sua inteireza, do artigo 243 do ECA e reconhecimento da 
revogação do inciso I, do artigo 63, da LCP. 

6. Eventual responsabilidade civil ou administrativa decorrente da venda, forne
cimento ou entrega de bebidas alcoólicas a criança ou adolescente, não afasta 
a responsabilidade penal, o que demonstra ser falso o raciocínio de interpretação 
sistemática utilizado para neutralizar o artigo 243 da Lei 8.096/90. 

7. Dada a independência das instâncias administrativa e penal, o MINISTÉRIO 
PÚBLICO deve incentivar os Municípios a legislar sobre as punições a que 
ficam sujeitos, administrativamente, os estabelecimentos que violarem a proibi
ção do artigo 81 da Lei 8.069/90. 
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Sugestões para o Controle da Frequência 

ao Ensino Obrigatório 

Valéria Bronzeado* 

Síntese dogmática 

A universalização do ensino fundamental obrigatório é crucial para a Nação, para 
a sustentabilidade da Amazônia e em especial para a concreção dos direitos humanos. 
O ensino fundamental somente será compulsório ( art. 208, I, da Constituição Federal) 
se houver um controle rígido e eficaz de sua freqüência para que haja pressão e estímulos 
à universalização desse nível de ensino. A legislação atual (parágrafo 3º do art. 54 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente ( ECA), falha e insuficiente, não possibilita esse 
controle. Este trabalho apresenta sugestões, através de desenho de lei, para a criação de 
centros de controle da freqüência para o efetivação do controle da obrigatoriedade do 
ensino fundamental. 

O ensino só será compulsório, ou seja, obrigatório, como manda o art. 208 da Cons
tituição Federal, se houver controle de sua freqüência por parte do Estado. 

A sustentabilidade da Amazônia e a concreção dos direitos humanos se materiali
zam com a universalização do educação fundamental. 

Embora o Brasil seja um dos primeiros países do mundo a constar em sua Constitui
ção a obrigatoriedade desse nível de ensino nunca houve entre nós um efetivo controle 
dos ausentes ao ensino fundamental. Há uma inapetência total da Nação brasileira em 
querer controlar a freqüência de todos os brasileiros ao ensino fundamental compulsó
rio, como previsto no art. 208, I, da Constituição Federal. 

O art. 208 da Constituição Federal prevê a obrigatoriedade do ensino fundamental 
nestes termos : 

"O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de : 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 

tiveram acesso na idade própria". 
( ... ) 
Parágrafo 2º: 

* Promotor de Justiça - MP/PB. Email: vale.bronze@hotmail.com Áreas Cível e Especializadas. 
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"O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público, ou sua ofer
ta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente" . 

o Controle do Ensino Obrigatório no Brasil 

o Brasil adotou o recenseamento escolar e a chamada escolar anual para controlar 

a obrigatoriedade do ensino fundamental. 
O parágrafo 3º do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prescreve: 

"Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamen

tal, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais e responsáveis, pela freqüên

cia à escola". 

Esse mecanismo é falho, excessivamente genérico, dispendioso e inviável do ponto 

de vista operacional. A prova é que até hoje essa norma não vingou. A norma do 

parágrafo 3º do art. 54 do ECA é desconhecida, descumprida e não é cobrada pelo 
Ministério Público. Pior: todos a confundem com o "censo escolar" promovido anual

mente pelo Órgãos de Educação para orientar suas ações administrativas . Ninguém se 

lembra que o ensino fundamental somente será compulsório, se houver controle de sua 

freqüência. 

Interpretando o parágrafo 3º do art. 54 do ECA, chega-se a conclusão que o recen

seamento escolar consiste na listagem das pessoas de até 14 anos, residentes no municí

pio, que devem, por lei, ter acesso à instrução compulsória. Já a chamada escolar consiste 

na relação de nomes de pessoas matriculadas na rede escolar, pública e privada, do mu

nicípio. Feita a comparação entre a lista do universo da clientela do ensino fundamental, 

com a listagem dos alunos matriculados nas redes pública e privada, será possível, então, 

saber quem não está frequentando a escola fundamental obrigatória. Simultaneamente, 

o art. 56 do ECA traz importante providência para impedir que os alunos já matriculados 

deixem o sistema. Ele impõe aos diretores de escola do ensino fundamental o dever de 

informarem ao Conselho Tutelar e, na sua falta, ao juiz, "elevados níveis de repetência, a 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar". 

O recenseamento escolar e a chamada escolar são deveres constitucionais que de

vem ser realizados anualmente pelos Estados e pelos municípios. 
Não se poderá jamais falar em oferta regular do ensino fundamental obrigatório 

se não há, por parte da autoridade competente, o controle da frequência a esse nível 
de ensino . O fato de o Poder Público passar a controlar anualmente a frequência ao 

ensino obrigatório, além da identificação dos menores em situação de risco, possi
bilitará a formação de uma consciência socia l difusa de que deixar alguém em idade 
escolar fora do ensino fu ndamental é um crime tão grave como um estelionato ou um 
furto. 
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Experiência Estrangeira 

Outros países têm mecanismos diversos para que seus nacionais não fiquem fora da 
escola. A Itália utiliza o registro civil. 

A partir de dezembro de 1979, com a reforma sanitária, foram criadas na Itália as 
USLs ( UNIT À SANITÁRIA LOCALE ), células estatais com missão de, dentre outras, 
dar apoio e controlar a saúde e a instrução obrigatória da população. A UNIDADE SA
NIT ÁRIA LOCAL faz parte do sistema sanitário integrado nacional, que é descentrali
zado e gerido pelas prefeituras ( comune ). São atribuições da UNIDADE SANITÁRIA 
LOCAL, o serviço materno - infantil, que se ocupa do atendimento à gestante, das crian
ças de O a 9 anos e da orientação no uso de meios contraceptivos; o controle da higiene 
pública; da medicinas sanitária, do trabalho e legal; da assistência ao idoso, além, é claro, 
do controle ativo da instrução obrigatória até a 8a. série do primeiro grau. 

O sistema é simples, posto que meramente burocrático e é relativamente barato, 
mas de grande eficácia. Ele propicia, inclusive, a formação de consciência social no to
cante à proteção à infância já que toda criança ausente do ensino fundamental é identifi
cada, pois todas são cadastradas. O sistema funciona assim: ao registrarem o filho, os pais 
ou responsáveis fornecem ao cartório do registro civil os dados sobre o recém-nascido, 
idade, endereço, profissão dos pais , etc ... O cartório do registro civil, por sua vez, repassa 
os dados da criança para a Unidade Sanitária Local do domicílio dos seus pais. Na USLs, 
então, é criado um cadastro. Toda vez que a criança é matriculada, a direção da escola 
tem obrigação de informar sua matrícula à Unidade Sanitária da circunscrição onde ela 
mora. Na USLs, a informação é anotada na ficha da criança, permitindo um rígido 
controle sobre a freqüência à escola fundamental de todas elas. Isto significa que não é 
necessário fazer recenseamento ou chamada escolar porque a informação é automática 
e permanente. O Estado identifica facilmente quem está ausente da escola. Tal procedi
mento é adotado também quanto às vacinações obrigatórias. 

Assim, se do cadastro não constar vacinação ou frequência à escola básica, a assis
tente social convida os pais ou responsáveis para que justifiquem perante a USL a situa
ção irregular. Se o chamamento é descumprido ou insatisfatória a justificativa, o caso é 
enviado à Polícia para instauração do inquérito. Resultado: o índice de endemias infantis 
e de analfabetismo é praticamente igual a zero. 

Ensino Obrigatório, a Sustentabilidade da Amazônia e a 
Concreção dos Direitos Fundamtais 

Não se pode ignorar que a Educação, sobretudo, a fundamental, é a mola mestra 
para a concretização dos direitos fundamentais e dos objetivos da República brasileira 
traçados pela Constituição de 1988. 

Se fosse possível espremer o Estatuto da Criança e do Adolescente dele verteria, 
sem dúvida, o supra sumo da proteção que é a escola básica, fundamental, elementar. 
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Isto é evidente porquanto os direitos consagrados no artigo 227 da Constituição Federal 
materializam-se na escola f ndamental. Nela a criança terá garantido 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 estar à salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão". 

A doutrina da "oportunidade igual para todos" só se materializa com a implanta
ção do ensino fundamental universal obrigatório de qualidade, que no Brasil é previsto 
em lei até a oitava série. 

Uma democracia só poderá ser considerada como tal se puder oferecer liberdade e, 
principalmente, oportunidade igual para todos. Dar a cada um condições de igualdade 
significa tornar cada cidadão uma pessoa válida, bem informada e com capacidade de 
reflexão própria, apta à realização pessoal e ao exercício da cidadania. Afinal, educar 
nada mais é do que oferecer meios a alguém para que possa tomar iniciativas válidas 
frente às exigências e às necessidades da vida. E o ensino básico representa, fundamen
talmente, uma ferramenta , um auxílio na luta pela vida. 

As nações do Terceiro Mundo têm como característica marcante a incapacidade 
crônica, seja da família, da sociedade ou do Estado, em oferecer o ensino fundamental, 
de qualidade e compulsório, a todos. Estão, pois, a hipotecar o futuro. 

Um Desenho de Lei para o Controle da Frequência ao 
Ensino Fundamental Obrigatório 

o Brasil tem avançado na universalização do ensino fundamental obrigatório. O 
Fundef, Fundeb e os programas de transferência de renda com condicionantes como 
"Bolsa Escola" ou "Bolsa Família", tem contribuído para a universalização da freqüência 
ao ensino obrigatório fundamental. Esses programas funcionam como forte um atrativo, 
uma espécie de imã para que crianças frequentem os bancos escolares. Contudo, falta um 
instrumento legal que permita fazer de forma clara, simples, econômica e conveniente 
o controle da freqüência de todos os brasileiros a esse nível de ensino para propiciar o 
resgate e a inclusão social de pobres e miseráveis. 

Pensando nisso elaboramos sugestões para um projeto de lei para a efetivação do 
controle da freqüência ao ensino compulsório, conforme abaixo: 

O DESENHO DE LEI 

Institui centros de controle da freqüência 
ao ensino fundamental e dá outras providências 

Art. 1 - Serão criados pela União centros de controle da freqüência ao 
ensino fundamental obrigatório; 
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Art. 2 - Os postos de controle da freqüência ao ensino fundamental obri
gatório cadastrarão os dados das crianças que forem registradas nos cartórios 
do registro civil; 

Art. 3 - Os cartórios de registro civil deverão encaminhar mensalmente a 
relação das pessoas registradas, bem como o CPF, identidade e endereço dos res
ponsáveis aos postos de controle da freqüência ao ensino fundamental obrigatório 
do Estado ou região onde residir o registrando. 

Art. 4 - Três dias após o encerramento das matrículas na rede do ensino 
fundamental os diretores das escolas das redes pública e privada enviarão, prefe 
rencialmente por meio eletrônico, aos postos de controle da freqüência ao ensino 
fundamental obrigatório da localidade onde residir o aluno os dados sobre a 
sua matrícula no ensino fundamental, constando dessas informações a série que 
estiver cursando, bem como a qualificação e endereço dos responsáveis; 

PARAGRAFO ÚNICO: Alunos matriculados fora do prazo regular de 
matrículas terão seus dados encaminhados nos termos deste artigo imediatamente 
após a matrícula. 

Art. 5 - Os postos de controle da freqüência ao ensino fundamental obri
gatório, anualmente, após o período das matrículas farão o cruzamento das in
formações enviadas pela rede de ensino pública e privada do ensino fundamental 
com o seu banco de dados a nível nacional para relacionar quais alunos que não 
foram matriculados na rede do ensino fundamental; 

Art. 6 -Constatada a não matrícula no ensino fundamental, o nome 
dos alunos e dos responsáveis serão encaminhados ao serviço social do la
calidade onde residir o ausente para que seja investigado a razão da ausência e 
providenciado seu retomo à rede de ensino fundamental obrigatório; 

Art. 7 - Esgotadas as providências e constatas eventual negligência dos pais 
ou responsáveis, serão encaminhadas as informações para a Polícia para apura
ção de eventual responsabilidade penal dos pais ou responsáveis; 

Art. 8 - Caso o motivo da ausência se dê por omissão do Estado as infor
mações serão encaminhadas ao Ministério Público; 

Art. 9 - O não cumprimento das obrigações constantes desta Lei por 
parte dos responsáveis pelos cartórios de registro civil e dos diretores das es
colas das redes pública e privada, implicará em falta grave passível de ad
vertência, suspensão e perda do cargo e outras previstas em Lei, garantido o 

devido processo legal. 
Art. 10 - Os centros de controle da freqüência ao ensino fundamental ve

larão para que o dever de os diretores de escola do ensino fundamental informem 
ao Conselho Tutelar e, na sua falta, ao juiz, os "elevados níveis de repetência, a 
reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos esco
lares", conforme previsto no art. 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
seja cumpridos. 
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Conclusão 

1) É condição "sine qua non" para a efetivação do ensino fundamental obrigatório 
previsto no art. 208, I, da Constituição Federal o controle da freqüência de 
todos os brasileiros a esse nível de ensino; 

2) Há uma gritante omissão legislativa no Brasil quanto a isto; 
3) A Comissão de Educação do Congresso Nacional deve se debruçar sobre o as

sunto e propor uma legislação que possibilite o controle da freqüência de todos 
os brasileiros ao ensino fundamental obrigatório conforme previsto no art. 208, 
I, da Constituição Federal; 

4) Esta proposta deve ser encaminhada ao Congresso Nacional como sugestão para 
a legislação que possibilite o controle da freqüência de todos os brasileiros ao 
ensino fundamental obrigatório previsto no art. 208, I, da Constituição Federal. 
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Denúncia no Crime de Comércio de 

Combustível Adulterado 

"Complaint in the commerce adulterated fuel crime" 

Valter Foleta Santin* 

Introdução 

Os crimes econômicos geralmente são tipificados para complementação por norma 

penal em branco, em que a denúncia deve indicar precisamente as normas aplicáveis, 

pois não se dessumem da descrição normativa, tema que em algumas oportunidades pode 
não ter a devida atenção, gerando a possibilidade de ataque da defesa e insucesso por 
inépcia da denúncia. Este trabalho pretende abordar o tema da denúncia em crime eco

nômico por comércio de combustível adulterado. 

Fundamentação 

O rito a ser seguido é o comum ordinário, para o processo de apuração de crime de 

aquisição, distribuição e revenda de combustível em desacordo ou em desconformidade 
às especificações, em razão da pena prevista de 1 a 5 anos de detenção, acima de 4 anos 

(art. 394, §1º, do Código de Processo Penal), com denúncia escrita. 
A denúncia deve atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 

Na peça de acusação, o Ministério Público deverá descrever os fatos e suas circunstân

cias. A doutrina sintetiza as circunstâncias dos fatos que devem conter a denúncia nas 
expressões latinas quis, quibus auxiliis, quid, ubi, cur, quomodo e quando. Os requisitos e 
circunstâncias quis (sujeito ativo), quibus auxiliis (autores e meios empregados), quid (mal 
produzido), ubi (lugar), cur (motivos), quomodo (maneira) e quando (tempo do fato) de
vem ser perfeitamente delineados na peça vestibular Oulio Fabbrini Mirabete, Processo 
Penal, 18ª ed., Atlas, 2006, p. 112-113; Tourinho Filho, Manual de Processo Penal, 8ª ed., 

Saraiva, 2006, p. 153). 

* Promotor de Justiça em São Paulo. Professor elo programa de Mestrado da UENp, campus de Jacarezinho!PR. 
Doutor em Processo. 
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Como se trata de delito societário ou de autoria coletiva e normalmente em con
curso de pessoas, a acusação deve individualizar a conduta de cada um dos envolvidos. 
Na peça acusatória, o órgão de acusação deve especificar a participação do denunciado 
no esquema de adulteração de combustível. Geralmente os envolvidos são sócios, admi

nistradores e gerentes da firma envolvida com a fraude de combustível. Também podem ser 
incluídos funcionários, químicos, engenheiros e outros profissionais que participarem de qual
quer modo da atuação criminosa, nos moldes do art. 29, do Código Penal. Tais informações 
visam atender à verificação da legitimidade de parte passiva dos sujeitos envolvidos. 

Nem sempre é possível especificar a conduta individualizada e pormenorizada de 
cada um dos envolvidos, mas um mínimo de referência deve constar da acusação, como 
a condição de sócio, administrador, gerente ou responsável ou partícipe da atividade 
ilícita. É interessante fazer alguma menção à condição de encarregado e responsável, di

reta ou indiretamente, por aquisição, recebimento, fiscalização, depósito, monitoramen
to, revenda e entrega de combustível dentro das especificações legais e administrativas 
dos órgãos públicos de fiscalização e regulamentação de derivados de petróleo e outros 
combustíveis, com domínio sobre os fatos, poder e obrigação de acompanhamento dos 
negócios, fiscalização e administração da revenda e qualidade do combustível adquirido, 
depositado e comercializado. 

A denúncia deve conter informação no que consiste a situação de "desacordo com 
as normas estabelecidas na forma da lei" para complementação normativa, qual norma 
administrativa e qual conteúdo normativo foram desatendidos, sob pena de inépcia da 
denúncia. 

Como exemplo, deve especificar que o combustível coletado tem percentual de 
álcool ou etanol misturado à gasolina acima do estabelecido, constando o percentual 
conforme as normas e aque le encontrado e objeto de ilicitude. Deve indicar que a ga
solina deve estar isenta de marcador de solvente proibido e a sua presença constitui 
irregularidade, desconformidade, portanto em "desacordo com as normas", as normas 
próprias. Se a desconformidade também se referir à destilação ou índice antidetonante 

ou outra característica, deve incluir na incriminação a especificação correta e a descon
formidade, em graus ou outro índice ou nomenclatura química prevista na especificação. 
A indicação da portaria ou resolução específica para o período da coleta não é essencial, 
mas é conveniente a sua referência expressa, para facilitação do entendimento judicial e 
até como fator pedagógico e melhor conhecimento do cipoal de normas administrativas 
do setor de combustíveis. 

Se se cuidar de álcool etílico hidratado combustível (AEHC) , deve enumerar o 
teor alcoólico normal e o valor encontrado na amostra, além de outras desconformidades 
constantes do boletim de análise laboratorial ou da perícia. 

Na referência ao óleo diesel, deve ser indicada a quantidade de enxofre adequada e 
a quantia encontrada, e de qual tipo de óleo diesel se trata e se seria permitida a comer
cialização naquela localidade, dependendo do Estado e da região metropolitana (a tabela 
de Estados e cidades consta dos anexos da Resolução ANP Nº 42, de 16.12.2009, DOU 
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17.12.2009 e retificação DOU 14.1.2010). Também a quantidade de mistura de biodie
seI, a especificação e o percentual encontrado, por força de exigência de sua mistura no 
óleo diesel (5%, com escalonamento de implantação do percentual, Lei nº 11.097/2005, 
decreto e resolução da ANP a respeito, referidos no item 2.1.) . 

E assim por diante, sempre com indicação da especificação correta e a desconformi
dade encontrada, para cotejamento e comparação das características do produto ilícito. 

Tais informações parecem óbvias, mas nem sempre constam de denúncias emitidas 
pelo órgão de acusação, pela verificação de inúmeros julgados, gerando possibilidade de 
declaração judicial de inépcia, de processos em início ou em andamento. 

No Habeas Corpus 990.08.156727-0, da Comarca de São Paulo, a 3ª Câmara Cri
minal do Tribunal de Justiça de São Paulo, V.u., j. em 07.04.2009, sendo relator Luiz Pan
taleão, concedeu a ordem, reconheceu a inépcia da denúncia e trancou a ação penal, . O 
relator considerou que a denúncia noticiou o encontro de combustível adulterado (pre
sença de "marcador" para solventes, e excesso de álcool) e "em desacordo com as normas 
estabelecidas, com referência ao art. 1º, l, da Lei 8.176/1991, considerada pelo julgador 
como norma penal em branco, concluindo que a "denúncia deveria ter explicitado, de
finido, identificado as normas estabelecidas na forma da lei", pois "a omissão resultou 
numa denúncia em branco", com indagação de "quais as eventuais normas referentes 
ao 'marcador' e ao teor de álcool, que não foram atendidas, configurando adulteração?". 
Anotou que "a lacuna sobre dados essenciais e nucleares pertinentes à materialidade, 
compromete a peça vestibular, implicando indisfarçável cerceamento de defesa". Acres
centou que "concorrer de qualquer forma é expressão vazia até que uma determinada 
'forma' seja descrita com todas as circunstâncias", eis que "não se vislumbra relato tal, o que 
redunda, outra vez, em vício insanável". Criticou-se a menção de que "consta que o 'grupo 
criminoso' usava 'laranjas' ou 'testas de ferro', sem explicitação de no caso relativo ao posto 
em destaque os envolvidos seriam os tais 'laranjas' ou 'testas de ferro'" nem narrados "os 
comportamentos que lhes teriam valido esses epítetos". O desconhecimento das imputações 
fáticas não permitiriam o exercício do "constitucional direito à defesa ampla". 

Tal decisão é excessivamente rigorosa e poderia quando muito determinar a com
plementação da acusação, a emenda da denúncia, não propriamente acolher inépcia da 
denúncia, mas é um indicador para a necessidade de uma peça acusatória mais detalhada, 
em assunto com menos incidência forense e conveniência de descrição fática e jurídica 
ampla e pedagógica. 

Em outros processos, em que' se pleiteava o reconhecimento de inépcia, a defesa não 
teve a mesma sorte, em decisões mais adequadas ao mecanismo processual e às dificulda
des pertinentes à imputação de conduta coletiva envolvendo empresa e seus dirigentes. 

Na Apelação Criminal 399816.3/1-0000-000, a 9ª Câmara Criminal do TJSP, Rei. 
René Nunes, j. em 08.03.2006, v.u., afastou a preliminar de inépcia da denúncia, pois a 
denúncia narrou que os proprietários do posto de gasolina tinham em depósito grande 
quantidade de combustível adulterado, para distribuição; os frentistas do posto foram 
surpreendidos quando tentavam evadir-se do local conduzindo caminhões, com carga de 
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combustível adulterado; também que um dos réus era o indivíduo que procedia à adulteração 

de combustível. Acrescentou que "todos integravam a quadrilha que, reiteradamente, adul

terava e distribuía o combustível" e concluiu: "logo, a inicial está nos termos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, propiciando aos acusados a mais ampla defesa". 
A inépcia da denúncia foi rejeitada porque "não há se falar em inépcia da denúncia, 

conquanto a mesma veio lastreada em conteúdo probatório mínimo (indícios de autoria 

e materialidade), suficiente para dele se inferir uma probabilidade de procedência da 

pretensão", enfatizando que "a semi-plenitude da prova é o que se exige para iniciar uma 

demanda penal" e "em termos formais, a inicial preencheu os requisitos do artigo 41, do 

Código de Processo Penal, vez que descreveu os fatos e os tipificou, baseando-se no que 

consta no bojo do inquérito judicial, onde foi aventada eventual prática de crime contra 

a ordem econômica" (TJSP, HC 990.08.049564-0, a 14ª Câm. Crim. ReI. Fernando Ma
tallo, j. em 06.11.2008, v.u.). 

Na Apelação Criminal Sem Revisão n° 993.06.104437-4, a 7ª Câm. Crim. B do 

TJSP, sendo relator Claudio Emanuel Gracioto, j. em 05.02.2009, v.u., não foi acolhida 

alegação de inépcia da denúncia. Os réus foram "denunciados e condenados porque, na 

qualidade de sócios-proprietários de posto de gasolina, revendiam combustíveis em de

sacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, porque as bombas de combustível 

do estabelecimento apresentavam irregularidades quanto à quantidade de fornecimento, 

além do limite tolerado pela legislação metrológica". A decisão rejeitou a alegação de 
inépcia da denúncia, pois "a conduta descrita e imputada aos réus aponta a revenda 

de combustível em desacordo com o padrão de quantidade previsto pela legislação me

trológica", "descabida a alegação de inépcia da inicial, porquanto preenche ela todas 

as formalidades legais", "identifica e qualifica os agentes do delito, que bem capitula e 

descreve os fatos e a conduta deles com clareza". Explicou-se que por se tratar de "norma 
penal em branco, complementa-se pela Portaria INMETRO n023/85, que não só é citada, 

como transcrita pelo órgão acusador, resumindo com precisão a pretensão, inviabilizando 

qualquer embaraço para a defesa". 

Na Apelação n° 993.07.020290-4, 8ª Câm. Crim do TJSP, sendo relator Eduardo 

Braga, j. em 18.06.2009, v.u., a preliminar foi afastada, por preenchimento dos requisitos 

do art. 41 do CPp, porque "consta na inicial a descrição da conduta do acusado, sócio
-proprietário do posto de combustíveis que revendia derivados de petróleo, álcool etílico 

hidratado carburante, em desacordo com as normas estabelecidas em lei". Salientou-se 
que "a inicial não precisa ser exaustiva" e "deve conter os elementos essenciais à boa 

interpretação dos fatos, de modo a proporcionar ao acusado uma ampla defesa", sem 

nulidade por inépcia da denúncia. No caso, o réu foi "denunciado e condenado, porque 
na qualidade de sócio-proprietário de posto de gasolina, revendia combustíveis em de

sacordo com as normas estabelecidas na forma da lei, pois as bombas de combustível do 

estabelecimento apresentavam irregularidades quanto à quantidade de fornecimento e 

com vazão real menor do que a registrada, levando consumidores a erro". 
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No Habeas Corpus n° 990.09.345455-6, 3ª Câm. Crim. do TJSP, ReI. Luiz Antonio 
Cardoso, j. em 13.04.2010, v.u., denegou-se a ordem, por não ocorrência de inépcia da 
denúncia, "a denúncia descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias como 
acima transcrita, identifica o acusado, classifica o crime e vem acompanhado de rol de 
testemunhas" e "foi dirigida ao Juízo competente, elaborada no vernáculo e contém a 
identificação de seu subscritor, estando, portanto, formalmente em ordem, eis que preen
chidos todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal". Acrescentou-se que 
"como se constata ainda, por tratar-se de crime praticado através de sociedade, com 
caráter societário portanto, de autoria coletiva, a individualização minuciosa da conduta 
de cada um dos sócios é perfeitamente dispensável" e "a descrição dos fatos permite ao 
Paciente um perfeito conhecimento da acusação que lhe pesa; não constitui uma arma
dilha ou traição, autorizando-lhe assim a mais ampla defesa". 

Na Apelação n° 990.10.017209-3, a 1 ª. Câm. Crim. do TJSP, j. em 16.08.2010, sen
do relator Figueiredo Gonçalves, entendeu apta a denúncia, pois "como se observa, a des
crição dos fatos foi clara e não ofereceu dificuldade alguma à defesa, constando da peça 
acusatória os elementos necessários para a satisfação dos requisitos postos no artigo 41 do 
CPP". Destacou a decisão: "de resto, ao se atribuir a prática de um mesmo ato delituoso a 
mais de um agente, basta que descrição abranja os elementos essenciais da conduta, não 
se exigindo que se desça a minúcias que somente o registro visual da ocorrência poderia 
mostrar" e "reportando-se a denúncia ao fato de que ambos os administradores do esta
belecimento eram responsáveis pela comercialização do produto adulterado, imputou o 
quanto bastava para apuração do crime no decorrer do contraditório, não se mostrando 
inepta para o início do processo". 

O Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou tese de inépcia da denúncia, por existên
cia de vínculo mínimo entre a conduta e o risco causado devidamente demonstrado na 
inicial acusatória, com resguardo do exercício do contraditório e da ampla defesa resguar
dados, pois "em se tratando de crime cometido no âmbito empresarial, a individualização 
das condutas dos sócios das empresas, por muitas vezes, só é possível no decurso da de
manda, o que não significa dizer que se esteja imputando responsabilidade objetiva aos 
acusados" (Habeas Corpus crime nO 559.196-2, 2ª Câm. Crim., ReI. José Maurício Pinto 
de Almeida, j. em 05.03.2008, v.u.). 

Na análise sobre a inépcia da denúncia ou falta de descrição da conduta, deverá 
ser verificado se a denúncia é apta e preenche os requisitos do artigo 41, do Código de 
Processo Penal, ou seja, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, 
a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classifi
cação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. 

O revogado artigo 43, do CPp, previa as hipóteses para a rejeição da denúncia, mas 
atualmente o espaço deixado foi ocupado pelo instituto da absolvição sumária (art. 397, 
do CPP), em face das alterações provocadas pela Lei nº 11. 719/2008. O juiz deverá absol
ver sumariamente (art. 397, do CPP) o acusado quando verificar a existência manifesta 
de causa excludente da ilicitude do fato (I), a existência manifesta de causa excludente da 
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culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade (11 ), que o fato narrado evidentemente 
não constitui crime (III) ou extinta a punibilidade do agente (IV). Se o fato descrito for 
típico e não constar situações de eliminação da persecução penal e do direito, será caso 
de continuidade da ação penal, produção de provas e aferição dos fatos e da culpabilidade 
do denunciado, com acesso ao Judiciário e exercício dos princípios constitucionais do 
contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Se a denúncia descrever uma con
duta dolosa delituosa, com indicações nos autos sobre o comportamento e especialmente 
de participação dos fatos pelo acusado, mesmo que em atuação em delito societário ou de 
autoria coletiva, em atenção à lógica e à realidade, a ação penal deve seguir. 

Para a justa causa da persecução penal, deve ser aferido se a denúncia está acom
panhada por elementos suficientes, indícios de autoria e materialidade, com base nas 
provas, documentos, depoimentos e declarações, que detalharam os fatos, as condições 
da ocorrência, e forneceram indicações adequadas do comportamento dos denunciados, 
para a consideração da sua atitude. No seu ato de participação de operações de aquisição, 
distribuição e revenda de combustível em desconformidade, preenche-se o quadro de 
tipicidade constante da legislação penal e dos dispositivos normativos, nos termos referi
dos na peça acusatória. Se houve ou não delito e o grau de culpabilidade são matérias de 
mérito do processo de conhecimento. 

O procedimento deve revelar que os denunciados participaram da direção e ad
ministração de empresa que revendeu combustível, em atuação de inúmeras pessoas na 
cadeia comercial, em descrição adequada à complexidade dos fatos e a evidente dificul
dade de maior especificação e individualização do trabalho de cada um, todos com o 
mesmo propósito de ferimento ao direito da ordem econômica e do consumidor, através de 
mecanismos comerciais e outros pertinentes à manobra ilícita. Se eles tinham o domínio do 
fato e participação na formulação de esquema organizacional e empresarial ilícito. Mesmo se 
funcionário, deve ser aferido se exercia atividade importante e essencial na firma, na aquisi
ção, distribuição revenda e outras atividades, em situação de concurso de pessoas. 

As indicações devem caminhar no sentido de excesso de sua atuação profissional e 
empresarial. 

Caso não seja possível a individualização das condutas dos autores ou partícipes, 
não pode ser considerada inepta, em razão do entendimento de dispensa da exigência 
em caso de delito societário ou de autoria coletiva, porque não há obrigatoriedade de 
descrição exata e pormenorizada da conduta de cada um. 

A propósito, tem-se entendido que "em tema de crime de sonegação de tributos, a 
responsabilidade, em tese, é dos dirigentes da empresa, não se exigindo na peça acusatória 
inicial a precisa individualização da conduta dos agentes, remetendo-se para a instrução 
criminal a apuração completa da culpa, o que não acarreta ofensa aos princípios do con
traditório e da ampla defesa" (ST], RHC 5153/SP' 6ª Turma, Relator Min. Vicente Leal, 
j. em 26/02/1996, V.u., D] 22/04/1996 PG:12645, LEXST] VOL.:00087 PG:00315) ou de 
que não é inepta a denúncia que narra condutas delituosas, possibilitando o exercício do 
direito de defesa", pois "é compreensão pacificada no âmbito desta Corte que, nos crimes 
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de autoria coletiva, não se exige que a denúncia faça um detalhamento da atividade de 

cada um dos acusados, bastando descrição suficiente à compreensão da acusação e ao 

exercício do direito de defesa" (ST], RHC 20554/R], Relator Ministro Paulo Gallotti, 6ª 

Turma, j. em 18/09/2007, D] 08.10.2007 ,p. 368, v.u.). 
Em posição similar, o mesmo E. ST] apontou que "a denúncia que se mostra ajus

tada ao artigo 41 do Código de Processo Penal, ensejando o pleno exercício da garantia 

constitucional da ampla defesa, não deve, nem pode, ser tida e havida como inepta" e "em 

faltando à Acusação Pública, tal como ordinariamente ocorre nos crimes plurissubjetivos, 

no ensejo do oferecimento da denúncia, elementos bastantes ao rigoroso atendimento do 

seu estatuto legal, é válida a imputação geral do fato-crime, sem a -particularização das 

condutas dos agentes, co-autores e partícipes, até porque a lei processual penal admite 

que as suas omissões possam ser supridas a todo tempo antes da sentença final (Código 

de Processo Penal, Çlrtigo 569)" (HC 35592/PE, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, 

6ª Turma, j. em 17/02/2005, DJe 04/08/2008, v.u .) 

Na mesma linha, em acusação de revenda de combustível , em desconformidade, 

por não constar inépcia da denúncia, decidiu-se que "a conduta de cada um dos admi

nistradores, neste tipo de delito, não necessita de detalhamento na peça acusatória" e 

"os atos pormenorizados serão expostos no decorrer da instrução criminal" (TJSP, HC 

990.10.235442-3, 1ª Câm. Crim., Relator Figueiredo Gonçalves, j. em 08.11.201O, ·v.u.) 

ou que em crime societário "já se decidiu que não se exige que a denúncia esclareça de 

forma pormenorizada a conduta de cada um (RSTF 197/353) , bastando a narrativa do 

fato típico com as principais circunstâncias" (TJSP, HC 990.08.049564-0, ReI. Fernando 

Matallo, j. em 06.11.2008, v.u.) ou em "crimes societários, a descrição fática contida na 

peça vestibular não necessita da individualização minuciosa do comportamento de cada 
acusado", em razão de que "em tais delitos, de autoria coletiva, é grande a dificuldade de 

discriminação, initio litis, da conduta de cada indivíduo" (T]PE, HC Acórdão 193080-

9, nº de origem 213200600043279, 2ª Câm. Crim., ReI. Antônio de Melo e Lima, j. em 

23.09.2009, v.u.). 
Em outra decisão, o E. ST] entendeu ser "incabível o trancamento da ação penal se 

a conduta imputada aos pacientes configura crime em tese, existindo suficientes elemen

tos indicativos de autoria e materialidade, ausente, ainda, causa excludente da punibili

dade", "a comprovação da tese apriorística de negativa de autoria implicaria em dilação 
probatória inadmissível na via exígua do Habeas Corpus" e "inépcia da denúncia não 
configurada, inexistindo ofensa ao contraditório ou à ampla defesa" (HC 75459/SP' Re

lator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª Turma, j. em 13/09/2007, DJ 08.10.2007 
p. 331, v.u.). 

O mesmo E. STJ considerou possível até mesmo a denúncia genérica: "Tratando

-se de crime societário, admite-se que a peça acusatória inicial contenha uma narração 
genérica dos fatos, restando a individualização da conduta de cada um dos acusados a ser 

apurada durante a instrução criminal (Apn 295/RR, Ação Penal 2003/0229654-3, Rela-
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tor Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, Corte Especial, j. em 05/09/2007, D] 08.10.2007 
p. 188, v.u.). 

Mesmo que a classificação feita na denúncia não seja a mais acertada, incide no 
nosso sistema processual o brocardo da mihi factum, dabo tibi jus ou narra mihi factum, dabo 
tibi jus, em que o juiz deve aplicar o direito aos fatos indicados na denúncia. É também o 
princípio da jura novit curia, da livre dicção do direito (Vide Fernando da Costa Tourinho 
Filho, Processo Penal, 25ª ed., v. 4, p. 255-256). 

A posição doutrinária é seguida nos tribunais superiores. Como exemplo, o E. ST] 
decidiu que a defesa é sobre os fatos. A propósito, no RHC 8564/SP, Sexta Turma, Rela
tor Min. Hamilton Carvalhido, V.u., j. em 08/06/1999, D] 02/08/1999 PG:00224, RST] 
VOL.:00121 PG:00503, entendeu-se: "1. Defende-se o réu dos fatos descritos na denún
cia e não da definição jurídica que lhes atribui o Ministério Público (Código de Processo 
Penal, artigo 383). Narra mihi factum dabo tibijus. 2. A incidência das regras do artigo 384 
do Código de Processo Penal reclama prova existente nos autos de circunstância elemen
tar, não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa, a ensejar a possi
bilidade de nova definição jurídica dos fatos." Também no RHC 11121/RS, Sexta Turma, 
Relator Min. Hamilton Carvalhido, V.u., j. em 13/11/2001, D] 25/02/2002 PG:00443, 
decidiu-se: "O princípio da mihi factum dabo tibi ius, acolhido no processo penal brasileiro 
(Código de Processo Penal, artigo 383), exclui, em regra, decisão initio litis que tenha por 
objeto a classificação jurídica dos fatos imputados na denúncia ao réu, mormente quando 
manifestamente gravados por significação penal." 

Portanto, deve ser aferida no caso concreto a situação de inépcia material e 
formal e de qualquer vício fático ou de elementos indiciários mínimos, para aferição de 
inépcia da denúncia e da sua consistência jurídica, fática, lógica e probatória, sendo ne
cessária a descrição e referência à norma e o próprio conteúdo da norma complementar, 
mas aceitável uma descrição mínima de condutas dos envolvidos em caso de dificuldades 
de pormenorização e individualização do comportamento de cada um dos envolvidos em 
razão dos dados constantes da investigação criminal. 

É conveniente incluir na denúncia informações sobre o preço de aquisição, dis
tribuição e revenda do posto investigado, e preços mínimo, médio e máximo de mercado 
de distribuição e revenda, além da margem. A ANP divulga costumeiramente os preços 
mínimo, médio e máximo de distribuição e de revenda ao consumidor e a margem, que 
podem ser acessados eletronicamente, sugerindo a pesquisa mensal, resumo lI, com a 
seleção do mês e ano, por municípios, depois Estado escolhido e combustível, com acesso 
através do comando "processar" para obtenção da informação, pelo sistema de levanta
mento de preços. Vide: http://www.anp.gov.brlprecolprclResumo Mensal Index.asp. 

A denúncia deve conter pedido de condenação à sanção penal e também pode 
prever a reparação de danos coletivos e difusos à sociedade (art. 387, IV, do Código de 
Processo Penal), em razão do direito básico do consumidor à efetiva prevenção e repa
ração de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos (art. 6º, VI, da Lei 
nº 8.078/1990), preceito aplicável à lesão de direito coletivo ou difuso, em bem jurídico 

1 680 I 



Denúncia no Crime de Comércio de Combustível Adulterado 
"Complaint in the commerce adulterated fue! crime" 

supraindividual e para proteção da ordem econômica e do consumidor, por configuração 
de importante medida componente do microssistema de defesa coletiva. 

Conclusão 

Assim, concluo: 

1) A denúncia deve atender aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal 
e o Ministério Público deverá descrever os fatos e suas circunstâncias, especial
mente a informação no que consiste a situação de "desacordo com as normas 
estabelecidas na forma da lei" para complementação da norma penal em branco 
no crime econômico no comércio de combustível adulterado, qual norma le
gal ou administrativa, qual conteúdo normativo foram desatendidos, indicação 
da especificação correta e a desconformidade encontrada, para cotejamento e 
comparação das características do produto ilícito, sob pena de inépcia da de
núncia. 

2) Como se trata de delito societário ou de autoria coletiva e normalmente em 
concurso de pessoas, a acusação deve individualizar a conduta de cada um dos 
envolvidos, com a especificação da participação do denunciado ou denunciados 
no esquema de adulteração de combustível, geralmente, sócios, administrado
res e gerentes da firma envolvida com a fraude de combustível, além de pessoas 
que participarem de qualquer modo da atuação criminosa, nos moldes do art. 
29, do Código Penal. 

3) Se não for possível especificar a conduta individualizada e pormenorizada de 
cada um dos envolvidos, um mínimo de referência deve constar da acusação, 
como a condição de sócio, administrador, gerente ou responsável ou partícipe 
da atividade ilícita, e alguma menção à condição de encarregado e responsá
vel, direta ou indiretamente, por aquisição, recebimento, fiscalização, depósito, 
monitoramento, revenda e entrega de combustível dentro das especificações 
legais e administrativas dos órgãos públicos de fiscalização e regulamentação de 
derivados de petróleo e outros combustíveis, com domínio sobre os fatos, poder 
e obrigação de acompanhamento dos negócios, fiscalização e administração da 
revenda e qualidade do combustível adquirido, depositado e comercializado. 

4) A denúncia deve conter pedido de condenação à sanção penal e também pode 
prever a reparação de danos coletivos e difusos à sociedade (art. 387, IV, do 
Código de Processo Penal), em razão do direito básico do consumidor à efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 
difusos (art. 6Q

, VI, da Lei nQ 8.078/1990), preceito aplicável à lesão de direito 
coletivo ou difuso, em bem jurídico supraindividual e para proteção da ordem 
econômica e do consumidor, por configuração de importante medida compo
nente do microssistema de defesa coletiva. 
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Isonomia no Porte de Arma por Guarda 

Municipal de MunicíPio Menor 

"Isonomy in the license to carry a gun for 

municipal guard of the small county" 

Valter Foleto Santin * 

Introdução 

o porte de arma de fogo é proibido em todo o país, em regra (art. 6°, caput, da Lei 

10.826/2003). As exceções são o porte de arma por integrantes das Forças Armadas, 
agentes de segurança pública e outros agentes públicos em atividade de risco ou estra
tégica (art. 6°, I a IX, da lei referida) e a autorização para cidadão que tenha efetiva ne 

cessidade, por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade 
física (art. 10, da mesma lei) . 

Tais disposições, regra e exceções, são compatíveis com a finalidade de desarma
mento da população para diminuição da violência e garantia da segurança pública, numa 
forma de igualdade e isonomia das pessoas por restrição ao direito de porte de arma, no 
âmbito do poder de polícia estatal ou da restrição das liberdades públicas do cidadão. 

O legislador de forma excepcional previu o direito de porte de arma irrestrito a in

tegrante de guardas municipais de capitais e municípios com mais de 500.000 habitantes 

(art. 6°, IlI) e a membro das mesmas instituições localizadas em municípios com mais de 
50.000 habitantes e menos de 500.000 habitantes, durante o serviço (art. 6°, IV, da Lei 

10.826/2003). O legislador criou dois sistemas de permissão de porte de arma para guar
das municipais: tim para capitais e município até 500.000 habitantes e outro para cidade 
com mais de 50.000 e menos de 500.000 habitantes. 

O estranho é que a legislação não autorizou o porte de arma para guardas munici
pais de município com contingente populacional inferior a 50.000 habitantes. 

Dessa forma, o diploma legal efetuou distinção entre os municípios, em relação à 
população, para autorização de porte de arma de seus guardas municipais (municípios e 

* Promotor de Justiça em São Paulo. Professor do programa de Mestrado da UENp, campus de Jacarezinho/PR. 
Doutor em Processo. 

1 683 I 



Valter Foleto Santin 

capitais com mais de 500,000 habitantes; municípios de 50.000 a 500.000 habitantes) e 
não previsão de porte de arma (municípios com menos de 50.000 habitantes), em trata
mento desigual dos entes federativos municipais e dos seus agentes da guarda municipal. 
O objetivo deste trabalho é analisar a constitucionalidade da distinção do legislador e 
ferimento ao princípio da isonomia dos próprios entes municipais e em consequência dos 
agentes das guardas municipais, com menos direitos em relação aos servidores de muni
cípios maiores com a mesma função de proteção do patrimônio municipal. 

Fundamentação 

O tema de porte de arma de fogo comporta algumas considerações sobre a atua
ção da Guarda Municipal, integrante do sistema de Segurança Pública (art. 144, da 
Constituição Federal). 

A polícia municipal é denominada pelo constituinté como "guarda municipal", des
tinada à proteção dos bens, serviços e instalações do município (art. 144, §8°, CF). As 
guardas municipais integram o Sistema de segurança pública. A sua finalidade principal 
é a vigilância dos bens, serviços e instalações municipais. O problema é decidir se as guardas 
municipais podem exercer outras atividades de segurança pública, especialmente a preven
ção, repressão e investigação de crimes. A preocupação de vigilância de fronteiras teria algum 
sentido apenas nos municípios limítrofes com outros países (SANTIN, 2004, p. 179). 

A prevenção e repressão a crimes que afetam os bens, serviços e instalações mu
nicipais decorrem da finalidade de proteção desses direitos, por decorrência lógica da 
previsão constitucional que previu a constituição de guardas municipais, numa forma 
de autotutela administrativa. A prevenção visa evitar o crime contra os objetos jurídicos 
de interesse da municipalidade enquanto a repressão objetiva a detenção e prisão em 
flagrante dos infratores das normas penais e a busca e apreensão imediata das coisas e 
instrumentos do crime (SANTIN, 2004, p. 179-180). 

A investigação criminal para apuração dos delitos contra o patrimônio público mu
nicipal é perfeitamente possível de exercício pelas guardas municipais, em consonância 
com o princípio da universalização da investigação, permitindo a investigação por agen
tes públicos policiais e extrapoliciais e também pela vítima, indiciado e pessoa do povo, 
sem exclusividade da policia federal e das polícias civis (SANTIN, 2007, passim). 

Os obstáculos maiores à ampliação das atividades das guardas municipais são quan
do se referem ao policiamento ostensivo, prevenção, repressão, e investigação por crimes 
diversos daqueles relativos ao patrimônio público municipal, ou seja, os crimes em geral. 
As guardas municipais podem atuar ostensivamente? Podem efetuar medidas de preven
ção e repressão? Têm poder de polícia? Podem prender em flagrante? Podem formalizar o 
auto de prisão em flagrante? Podem investigar? 

As guardas municipais têm características semimilitares, com estrutura semelhante 
às polícias militares, tanto na hierarquia como na atuação e vestimenta. As guardas civis 
são ostensivas, mostram-se, são aparentes, uniformizadas. 
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o constituinte programou que cabem às polícias militares a polícia ostensiva e a 
preservação da ordem pública (art. 144, §so, CF). O que é "polícia ostensiva"? É função 
ou atividade diversa da prevenção, repressão, investigação, policia judiciária e vigilância 
de fronteiras? Q ual a amplitude da "preservação da ordem pública"? 

A expressão "policia ostensiva" deve ser interpretada como o órgão policial unifor
mizado, aparente, que realiza operações visíveis de prevenção e repressão aos delit0s. 

A "preservação da ordem pública" deve ser interpretada ampliativamente, porque 
os serviços de segurança pública não são apenas com a finalidade da "preservação da or
dem pública" (§5°, CF) como também para proteção "da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio", conforme dispõe o caput do artigo 144, CF. Numa interpretação diferente 
e ilógica, em virtude das expressões restritivas do §5°, poderia ser pensada a restrição da 
atuação policial militar sem que visasse a preservação da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio. Obviamente que não é assim. 

Não se vê nenhum obstáculo lógico que a polida municipal possa exercitar os servi
ços de segurança pública. Não tem razão lógica e de interesse social que a polícia munici
pal fique vinculada a apenas uma parcela dos serviços de segurança pública, a vigilância 
do patrimônio municipal, pois até o particular tem direito de participação na segurança 
pública (art. 144, caput, Constituição Federal) e realização facultativa de prisão em fla 
grante (art. 301, do CPP) e não é razoável impedir a colaboração de outro ente público, 
no caso um órgão policial municipal (SANTIN, 2004, p. 181). 

O movimento forense registra constantes casos de crimes contra o patrimônio mu
nicipal, pessoas armadas e portadores de substâncias entorpecentes nas imediações e in
terior de estabelecimentos e escolas e municipais, gerando a atuação da guarda civil no 
exercício da sua função de guardiã municipal. 

A atuação de guarda civil metropolitano ou municipal para prevenir e reprimir a 
prática de crime contra o patrimônio municipal nada tem de anormal, porque cumpre 
exatamente a determinação constitucional da sua atuação funcional. Da mesma forma, 
a abordagem e detenção de pessoa ~m início ou execução de delito contra o patrimônio, 
inclusive a sua prisão em flagrante. 

Começam as dúvidas sobre a atuação da guarda municipal quando se relacionar a 
situações e delitos que não visam diretamente a proteção dos bens e serviços do municí
pio. São exemplos constantes de atuação da guarda civil a detenção de pessoas portando 
entorpecentes e armas. 

A abordagem de portador de droga pauta-se pela legalidade e constitucionalidade, 
especialmente na hipótese de porte e uso de entorpecente em escola e suas imediações, 
em situação caracterizadora de "fundada suspeita" e geradora da possibilidade da busca 
por agente de segurança estatal (art. 244, do Código de Processo Penal). Note-se que a 
prisão em flagrante delito é facultada a qualquer do povo (art. 301, do Código de Processo 
Penal) e a guarda civil não está impedida de efetuar prisão em flagrante nem de atividade 
de segurança pública, porque encarregada da proteção dos bens e serviços do município 
e integrante do sistema de segurança pública, que prevê o dever do Estado de prestação 
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dos serviços de preservação da rdem pública e da incolumidade das pessoas e patrimônio 
(art. 144, caput, da Constituição Federal), sendo de evidente interesse público e social a 
atuação ampla do policiamento seja federal, estadual ou municipal, num momento his
tórico em que a violência atinge índices alarmantes nas cidades grandes. É perfeitamente 
adequada a intervenção da guarda civil, para coibir a ação de usuário e portador de en
torpecente no interior e nas imediações de escola. N a hipótese de ser percebido um aluno 
ou pessoa armada no interior ou imediações de escola ou estabelecimento municipal é 
inegável o direito e principalmente o dever da guarda municipal intervir para prevenir a 
ocorrência de crime mais grave, evitando a vitimização de aluno ou funcionário ou cida
dão. A atuação também será de caráter repressivo, na detenção e prisão em flagrante do 
indivíduo armado, em condições de ilegalidade. Não tem razoabilidade deixar de atuar a 
guarda municipal e permitir a ocorrência de delito, com danos irreparáveis à vítima e à 

sociedade." (SANTIN, 2004, p. 179-183) . 
Considero importante e fundamental a atuação da guarda municipal para a maior 

eficiência do serviço de segurança pública, de forma complementar, sem prejuízo da nor
mal intervenção das polícias tradicionais (Militar, Civil, Federal etc.). 

O assunto tem relação direta com o porte e uso de armas por componentes da guar
da municipal. 

O porte de arma sem autorização era punido como contravenção (art. 28, da 
LCP), depois criminalizado pela Lei 9.437/1997 e confirmada a criminalização pela Lei 
10.826/2003, diploma atualmente em vigor. 

A norma vigente, conhecida como Lei do Desarmamento, proibiu o porte de arma 
de fogo em todo o país (art. 6°, Lei 10.826), regra geral. Entretanto, como exceções, 
permitiu o porte de arma para os integrantes das Forças Armadas, integrantes dos órgãos 
policiais (polícia federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícia civis e militares e 
corpos de bombeiros militares, art. 144, caput, I a V, CF), os integrantes das guardas mu
nicipais das capitais dos Estados e dos Municípios com mais de 500.000 mil habitantes, 
os integrantes das guardas municipais dos Municípios com mais de 50.000 mil e menos 
de 500.000 habitantes, quando em serviço, e outros agentes públicos, conforme incisos I 
a IX, do mesmo art. 6°, da Lei 10.826. 

O legislador criou inicialmente uma situação inusitada, ao permitir somente o por
te de arma por servidores de guardas municipais de cidades maiores, com mais de 250.000 
habitantes (redação original), quantia reduzida para 50.000 habitantes (redação da Lei 
10.867/2004), de modo que os agentes municipais de segurança de cidades com 49.999 habi
tantes ou menos seguem a vedação geral de porte de arma dos seus agentes de segurança. 

Parece-me que o legislador feriu visivelmente o princípio da igualdade ou isonomia, 
ao tratar desigualmente os agentes iguais (art. 5°, caput, da Constituição Federal), espe 
cialmente a vedação dos entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) 
de criar "preferências entre si" (art. 19, IlI, CF), ou seja, impedimento de preferências 
entre os entes federativos. 
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No caso, a preferência foi criada pela União, no exercício do direito de legislar sobre 
direito penal (art. 22, I, CF), no privilégio de permitir o armamento de servidores de mu
nicípios com maior contingente populacional, sem levar em consideração a autonomia 
e o interesse local da municipalidade, evidente no direito de defesa do seu patrimônio, 
através da guarda civil, com destinação de proteção de bens, serviços e instalações muni
cipais (art. 144, §8Q

, CF). 
Todos os guardas municipais, de cidades grandes, médias ou pequenas, exercem 

a mesma função constitucional, na proteção de bens, serviços e instalações municipais 
(art. 144, §8°, CF). Todos integram o sistema de segurança pública, com destinação geral 
de "preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 

144, caput, CF). São funcionários públicos, organizados por lei municipal, editada dentro 
das peculiaridades de cada unidade federativa municipal, com amparo no art. 30, I, da 
Constituição Federal, que trata da competência municipal para legislar sobre assuntos de 
interesse local, considerado como um dos princípios de sua autonomia administrativa, 
predominantemente (MElRELLES, 1993, p. 120-121). 

Os servidores de segurança pública de defesa patrimonial municipal devem ter os 
mesmos instrumentos de trabalho e de contenção da violência e para proteção do patrimônio 
municipal, no caso em debate o porte de arma. Em tal linha, a estrutura do federalismo prevê 
a execução imediata como o sistema de execução de serviços, no âmbito de organização ad
ministrativa e serviços nas suas respectivas competências, mesmo que por cooperação entre 
as entidades para o "equih'brio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional", 
estatuído no art. 23, parágrafo único, da Constituição Federal (SILVA, 1990, p. 415-416) . 

A discriminação efetuada pelo legislador em relação ao porte de armas criou dis
tinções ou preferências entre os municípios, vedadas pelo art. 19, III, da Constituição 
Federal, em razão da autonomia do município e igualdade entre os componentes da federa
ção, inerente ao próprio sistema democrático e federativo. Um município de 50.000 habi
tantes foi considerado pelo legislador mais necessitado de preferência e de instrumentos de 
combate à criminalidade do que aqueles entes municipais com 49.999 habitantes ou menos. 

O legislador feriu o principio da razoabilidade, tendo em vista que forneceu maiores 
instrumentos aos municípios com população de 50.000 habitantes em relação aos meno
res, quando a criminalidade está universalizada, com descontrole de crimes em todo o 
país, seja em cidades grandes, médias ou pequenas. A criminalidade está interiorizada e 
não mais restrita às cidades grandes ou médias. A propósito, as cidades com maior número 
de mortes por cem mil habitantes são pequenas e estão entre as 10 mais violentas do país: 
Itupiranga, no Pará, possui 51.220 habitantes, com 160,6 mortes por 100 mil habitantes, 
com o título de 1 Q colocada no país; Campina Grande do Sul, no Paraná, possui 38.769, 
com 125,5 mortes por 100 mil habitantes, em 3Q lugar; Pilar, em Alagoas, possui 33.305, 
com 110,6 mortes por 100 mil habitantes, em 5Q

; Goianésia do Pará, no Pará, possui 
30.436, 109,6 mortes por 100 mil habitantes, em 6Q lugar; Itapissuma, em Pernambuco, 
possui 23.769, 106,8 mortes por 100 mil habitantes, em 9Q lugar; e Guaíra, no Paraná, 
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possui 30.704, com 103,6 mortes por 100 mil habitantes em 10º lugar (PARAGUASSÚ 
et alii, 2011; IBGE, Censo 2010). 

O legislador também afrontou ao princípio da proporcionalidade, tendo em vista 
que a intervenção legislativa t: i aquém das necessidades sociais e dos municípios, em si
tuação em que era exigido proporcionalmente o mesmo tratamento. A proporcionalidade 
no caso foi conceder menos do que devia, para combate da criminalidade e proteção do 
patrimônio municipal. Houve uma desproporcionalidade, proporcionalidade negativa, 
quando era exigida uma conduta legislativa equânime e igual em relação a todos os mu

nicípios, por vedação constitucional de privilégio entre os entes federativos. 
A importância da situação é por sua conotação criminal, especialmente como ex

cludente da criminalidade, tendo em vista que a permissão de porte exclui a ilicitude. 
Assim, o comportamento do legislador não atende aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade. 

O legislador também afrontou ao principio da eficiência (geral, art. 37, caput, da 
CF) e da eficiência da segurança pública (art. 144, §7°, CF). A propósito, entende-se 
que o "principio da eficiência da segurança pública, com grau mais elevado que uma 
norma, exige uma politica de segurança pública adequada e o fornecimento de serviços 

de segurança pública de um modo especial e de nível de qualidade superior, pela exigên
cia de eficiência redobrada" (SANTIN, 2004, p. 151). Sobre o principio da eficiência da 
segurança pública, vide op. cit., p. 148-153. 

Ao vedar o acesso ao porte de armas aos agentes da guarda municipal de cida
des abaixo de 50.000 habitantes, o legislador tomou mais frágil a proteção dos bens e 
patrimônio do Município, provocando resultado insatisfatório e distante dos interesses 
público e social, com evidências de eficácia e eficiência em grau menor. O legislador 
afrontou à possibilidade de bom resultado da segurança dos bens municipais, interferindo 
negativamente na política de segurança pública de proteção do patrimônio do Município 
e de melhor atendimento dos munícipes, que esperam atuação mais adequada de todos 
os organismos estatais no exercício da função de segurança pública, "dever do Estado, 
direito e responsabilidade de rodos", com destinação de preservação da ordem publica e 

da incolumidade das pessoas e do patrimônio" (art. 144, caput, CF). 
A despeito da posição esposada favorável ao direito dos guardas municipais com 

cidade de população menor que 50.000 habitantes e na tentativa de não ser incoerente e 
insensato, há um problema legal essencial e que não afrontaria ao direito dos pacientes, 
porque comum a todas as cidades, sem distinção de numero de população. É a nova disposi
ção do art. 6°, §3°, da Lei de Desarmamento, com a nova redação fornecida pela Lei 10.884: 
"§ 3º A autorização para o porte de arma de fogo da~:guardas municipais está condicionada à 
formação funcional de seus integrantes em estabelecimentos de ensino de atividade policial, 
à existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, nas condições estabelecidas 
no regulamento desta Lei, observada a supervisão do Ministério da Justiça". 

A necessidade de autorização administrativa para o porte de arma por membros das 
guardas municipais, a condição de formação funcional de seus integrantes em estabeleci-
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mento de ensino de atividade policial e de existência de mecanismos de fiscalização e de 
controle interno tornam o porte de arma por guarda municipal dependente de tais requi
sitos. Não constitui coação ilegal a sua exigência. Tais requisitos são exigíveis de todos os 
membros de guardas municipais de cidades com qualquer número de população. 

Há questionamento de qual remédio jurídico seria adequado para viabilização do 
direito de porte de arma por guarda municipal de entidade com menos de 50.000 habi
tantes. Habeas corpus ou mandado de segurança? 

O habeas corpus tem sido muito utilizado por guardas municipais de várias mu
nicipalidades, com conhecimento e concessão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. 
Rigorosamente, o remédio jurídico de habeas corpus, não é adequado, pois não há amea
ça a lesão ao direito de locomoção do guarda municipal, que pode ir, vir e permanecer em 
qualquer lugar como o cidadão comum ou funcionário municipal. A negativa de conces
são de porte de arma ou autorização administrativa seria campo de cognição de rfrand,ado 
de segurança, por ferimento a direito líquido e certo. 

Anoto que em caso semelhante, com parecer deste membro do Ministério Público 
e autor deste trabalho, nos RHC 919.751.3/3 e 918.005.312, de Jundiaí, a E. 9ª Câmara 
do 5º Grupo Criminal do TJSP, sendo relator o Des. Sérgio Coelho, em 12.04.2006, v.u., 
indeferiu a ordem de habeas corpus, acolhendo integralmente os argumentos e funda
mentos esposados pelo Ministério Público, com a exigência de requisitos para o por
te de arma, apesar de entendimento de inconstitucionalidade, repetindo tal posição 
no HC nº 990.10.368972-0, de Jundiaí j .. em 09.10.2010) . A inconstitucionalidade da 
restrição de porte de arma a guarda de município menor já foi reconhecida pelo órgão 
especial do E. TJSP: Incidente de Inconstitucionalidade de Lei nº126.032.0/5, julgado 
procedente o incidente, por maioria de votos, ReI. o Des. Paulo Franco, em 02.02.2006; 
Incidente de Inconstitucionalidade de Lei n0139.191.0/0-00 - , Pedreira, ReI. Renato' 
Nalini. O mesmo TJSP confirmou o direito de porte de arma no período de serviço e fora 
dele, nos limites municipais (RHC 990.10.079734-4, 11 ª Cam., ReI. Oliveira Passos, j. 
em 10.11.2010). Também concessão para uso fora do horário de serviço: TJSP, Habeas 
Corpus nº 990.10.430080-0 Salto, 6ª Cam. Crim., Relator José Raul Gavião de Almeida, 
j. em 02.12.2010. Por amostragem outros julgamentos em que consideraram inconstitu
cional a restrição de porte a guarda municipal e concederam ou mantiveram ordem de 
habeas corpus,: RHC 990.10.374143-9, 15ª Cam. Crim., Relator Amado de Faria, j. em 
21.10.2010. No Reexame Necessário n° 990.09.337046-8, da Comarca de Piracicaba, j. 

em 22.09.2010, ReI. João Morenghi, a 12ª Cam. Crim. do TJSP entendeu cabível o uso 
de arma de fogo pelos guardas civis municipais mesmo fora do horário das suas ativida
des, mas o mesmo TJSP decidiu em sentido contrário sobre o horário de uso de arma, 
não considerou inconstitucional tratamento diverso e cassou decisão, para prevalecer o 
impedimento legal do uso de arma de fogo pelos guardas civis municipais, fora do horário 
das suas atividades, em cidades com mais de cinquenta mil e menos de quinhentos mil 
habitantes (RHC 990.10.231371-9, Piracicaba, 5ª Cam. Crim., Relator Tristão Ribeiro, 
j. em 28.10.2010). Há sinais de que o assunto ainda está em franco debate jurispruden-
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cial. No TJSP está bem assentada a possibilidade de uso de arma por membros de guarda 
municipal de ente municipal com qualquer população, sem pacificação se seria apenas no 
horário de trabalho ou também fora dele, se na área do município ou também fora do seu 
território, temas para outro trabalho. 

Conclusão 

Assim, concluo: 

1) A vedação de porte de arma por guardas civis de cidades inferiores a 50.000 
habitantes fere os princípios da igualdade ou isonomia dos entes federativos e 
entre os municípios, da vedação de preferência entre si, da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da eficiência. 

2) A lesão à isonomia e à vedação de preferência entre os entes federativos decor
reram do indevido tratamento desigual e preferencial entre as municipalidades 
com iguais necessidades e direito a acesso aos mesmos instrumentos de trabalho 
e de contenção da violência e para proteção do patrimônio municipal. 

3) O ferimento à razoabilidade consiste em ser irrazoável o fornecimento de mais 
instrumentos aos municípios com população de 50.000 habitantes em relação 
aos menores, quando a criminalidade está universalizada, com descontrole de 
crimes em todo o país, seja em cidades grandes, médias ou pequenas. 

4) A afronta ao princípio da proporcionalidade é retratada no grau da interven
ção legislativa, que foi aquém das necessidades sociais e dos municípios, em 
situação em que era exigido proporcionalmente o mesmo tratamento, conceder 
menos do que devia, para combate da criminalidade e proteção do patrimônio 
municipal, em desproporcionalidade ou proporcionalidade negativa. 

5) O legislador também afrontou ao principio da eficiência (geral, art. 37, caput, 
da CF) e da eficiência da segurança pública (art. 144, § r, CF), porque ao vedar 
o acesso ao porte de armas aos agentes da guarda municipal de cidades abai
xo de 50.000 habitantes, o legislador tornou mais frágil a proteção dos bens e 
patrimônio do Município, provocando resultado insatisfatório e distante dos 
interesses público e social, com evidências de eficácia e eficiência em grau me
nor, interferindo negativamente na política de segurança pública de proteção 
do patrimônio do Município e de melhor atendimento dos munícipes 

6) A possibilidade de porte de arma por guarda municipal não gera automatica
mente o direito de portar arma, que depende do preenchimento de requisitos 
legais. 

7) Os requisitos legais para o porte de arma são a autorização administrativa para 
o porte de arma por membros das guardas municipais, a condição de formação 
funcional de seus integrantes em estabelecimento de ensino de atividade poli
cial e de existência de mecanismos de fiscalização e de controle interno, sem 
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constituir coação ilegal a sua exigência de todos os membros de guardas muni
cipais de cidades com qualquer número de população. 
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Introdução 

A ganância de agentes e a difusão dos prejuízos por crimes econômicos recomen

dam as atenções para a maior reprovação dos infratores, sendo este trabalho dedicado 

a propor a analisar a viabilidade da imposição de reparação civil por danos coletivos na 

sentença condenatória, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. 

Fundamentação 

A condenação em indenização civil é matéria inserida recentemente no processo 

penal, com previsão expressa da fixação de reparação de danos, nos termos do art. 387, 

IV, do Código de Processo Penal, por redação dada pela Lei nº 11.719/2008. A análise 

de reparação de danos é obrigação judicial, conteúdo e requisito da sentença criminal. 

Mesmo que não haja pedido a respeito, o Juiz pode conhecer da matéria, em razão do 

princípio da legalidade e do controle jurisdicional da persecução penal estatal. 

Não se trata de decisão extra petita, restrição inaplicável ao processo penal, em que 

o acusado se defende dos fatos e o Juízo aplica o direito em relação aos fatos constantes 

da incriminação, nos moldes do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus ou narra mihi fac

tum, dabo tibi jus, em que o juiz deve aplicar o direito aos fatos indicados na denúncia. 

É também o princípio da jura novit curia, da livre dicção do direito (Fernando da Costa 

Tourinho Filho, Processo Penal, 25ª ed., Saraiva, v. 4, p. 255-256). 

* Promotor de Justiça em São Paulo. Professor do programa de Mestrado da UENp, campus de Jacarezinho/PR. 
Doutor em Processo. 
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Anoto que inexiste restrição à imposição de indenização por fatos anteriores à Lei 
nº 11.719/2008, por se tratar de norma processual, de aplicação imediata, sem incidência 
do princípio da irretroatividade da lei penal (art. 5º, XL, da Constituição Federal). 

O princípio da irretroatividade da lei penal relaciona-se apenas ao campo penal, 
de previsão de conduta criminosa e sanção penal ou sua exasperação. Não há o mesmo 
impedimento de retroação de norma para o campo processual penal, aplicável imedia
tamente, sendo que o legislador foi claro em prever que a lei processual tem aplicação 
"desde logo", ressaltando a validade dos atos já realizados (art. 2º, do CPP). Na esfera 
processual penal não se trata propriamente de retroação da lei, apenas a aplicação ime
diata, para o futuro, com adaptação ao processo em andamento, que toma a roupagem 

procedimental nova, sem maiores problemas. 
O E. STJ já decidiu a respeito, anotando que "a Lei 11. 719/2008 compreende nor

mas de cunho eminentemente processual e, por essa razão, o art. 396 do CPp, em sua 
nova redação, não suporta aplicação retroativa, mas, sim, apenas imediata, mesmo em 
relação aos processos já em curso, nos termos do art. 2º. do CPP (princípio do efeito ime
diato da norma processual penal ou tempus regit actum. Segue-se a regra de que a norma 
processual tem aplicação para o futuro, respeitados os atos processuais já praticados" (HC 
150040/PE, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. em 13/04/2010, OJe 
10/05/2010, v.u.). 

É pertinente anotar que o direito material que impõe a obrigação de indenizar pela 
prática de ato ilícito vem 'de há muito tempo, consta da legislação civil em vigor, no ar
tigo 927, do Código Civil de 2002 ("Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-Io")"e já era da tradição no nosso direito, valendo 
lembrar o artigo 159, do antigo Código Civil de 1916 (''Aquele que, por ação ou omissão 
voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica 
obrigado a reparar o dano"). 

Note-se que o legislador da Lei nº 11.719/2008 não criou obrigação nova, apenas 
ampliou a forma de sua efetivação, para facilitação da execução do direito da vítima, 
que não precisa se restringir ao processo civil para a obtenção do seu direito, mesmo que 
parcialmente, agora possuindo instrumento de natureza processual penal. É norma emi
nentemente processual penal, de procedimento. 

Acresça-se que o próprio Código de Processo Penal já dispunha sobre o direito de 
promoção de execução civil para reparação do dano, após o trânsito em julgado da sen
tença penal condenatória (art. 63). 

O legislador apenas acompanhou a tendência internacional de inclusão de pedido 
de natureza civil na lide penal, dentro do conceito de ampliação do acesso à justiça e 
facilitação do exercício de reparação de dano da vítima. 

Os prejuízos sofridos pelo ferimento à ordem econômica e aos consumidores são 
indenizáveis, por se tratar de direito difuso, supraindividual, cabível a efetiva indeni
zação dos danos patrimoniais e morais como direito básico do consumidor (art. 6º, VI, 
do COC), valor a ser carreado para o Fundo (Lei nº 7.347/1985) ou para campanha de 
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divulgação dos direitos do consumidor em relação ao sistema de abastecimento de com
bustíveis. O Juízo deve arbitrar o valor no caso concreto, de acordo com os elementos 
constantes dos autos e as condições econômicas do réu e o prejuízo social. No Feito 
010.05.010335-0 C. 05-1626, do Juízo Criminal do Foro Regional do Ipiranga, Capital 
de São Paulo, o Juiz Carlos Fonseca Monnerat condenou dois réus também a dano social 
no valor de R$25.000,00, cada um, para recolhimento ao fundo de reparação de danos 
coletivos. Vide sentença completa in https://esaj.tjsp.jus.br/cpo/pg/show.do?processo. 
foro = 1O&processo.codigo=OA00019PEOOOO. O pedido feito pelo Ministério Público, 
representado na ação pelo autor deste trabalho, foi de R$100.000,00. 

Finalmente, a condenação em reparação de dano social é uma importante ferra
menta de combate a crimes econômicos, esperando que a doutrina e a jurisprudência sejam 
sensíveis ao problema e se posicionem firmemente para a maior e melhor repressão dos crimes 
econômicos. O sofrimento do agente pela sanção penal tradicional é importante, mas a dor 
pecuniária é relevante, por afetar aquilo que o especulador mais sente: o bolso! 

Conclusão 

Assim, concluo: 

1) A análise de reparação de danos é obrigação judicial, conteúdo e requisito da 
sentença criminal, incumbindo ao Juiz conhecer da matéria, em razão do prin
cípio da legalidade e do controle jurisdicional da persecução penal estatal. 

2) Os prejuízos sofridos pelo ferimento à ordem econômica e aos consumidores são 
indenizáveis, por se tratar de direito difuso, supraindividual, cabível a efetiva 
indenização dos danos patrimoniais e morais como direito básico do con
sumidor (art. 6º, VI, do CDC), valor a ser carreado para o Fundo (Lei nº 
7.347/1985) ou para campanha de divulgação dos direitos do consumidor 
ou da ordem econômica. 

3) O Juízo deve arbitrar o valor no caso concreto, de acordo com os elementos 
constantes dos autos e as condições econômicas do réu e o prejuízo social. 
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Introdução 

A criação de mais instrumentos de proteção à vítima para combate à violência 
doméstica e a restrição de benefícios por edição da Lei 11.340/2006, a conhecida Lei da 
Maria da Penha, geraram algumas situações de debate sobre a representação da vítima, a 
realização de audiência e o benefício da suspensão condicional do processo. 

O objetivo deste trabalho é analisar a necessidade de representação da vítima como 
condição de procedibilidade, a conveniência de audiência de representação ou retratação 
e a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo. 

Fundamentação 

A Lei 11.340/2006 criou novos institutos de natureza protetiva e processual, au
mentou a pena para lesão leve envolvendo parentes, companheiros e em relação do
méstica, de coabitação ou de hospitalidade (at. 129, §9º; po Código Penal). A lei espe
cial gerou inúmeras discussões sobre o novo modelo de combate aos casos considerados 
de violência doméstica. A própria lesão corporal teve a sua pena máxima aumentada 
para três anos (art. 129, § 9º, do c.P.), em nova redação fornecida pelo art. 44 da Lei 
11.340/2006. Como a pena máxima é superior a dois anos, a.1esão corporal envolvendo 
casais ou companheiros atuais ou passados não se insere mais no conceito legal de menor 
potencial ofensivo (art. 61 da Lei 9099/95). 

* 

** 

Promotor de Justiça em São Paulo. Professor do programa de Mestrado da UENp, campus de Jacarezinho/PR. 
Doutor em Processo. 
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Os principais aspectos que se mostram discutíveis são se as lesões leves por tais relações 
sanguíneas ou de proximidade eriam de ação pública condicionada ou incondicionada e se o 
benefício da suspensão condicional do processo pod~ria ser oferecido e concedido, em virtude 
dos termos do art. 41, da Lei 11.340, que previu a inaplicação da Lei 9.099. 

Mesmo assim, a Lei 11.340/2006 previu a renúncia ao direito de representação em 
Juízo, em audiência especial (art. 16), com objetivo de não permitir a renúncia em repar
tição extrajudici~l. A previs&o de comparecimento em juízo para renúncia é um sinal evidente 
de continuidade da condição de delito de ação pública condicionada. No ato deve ocorrer a 
verificação de eventual vício de vontade ou falta de autonomia ou ausência de espontaneida
de da vítima. A audiê!lcia é importante para aferição das condições de convivência das partes 
e a:t~ para emissão de"alguma medida protetiva à vítima ou sua alteração, dependendo das 
impressões e compleme[).tos informativos colhidos em tal oportunidade. 

O delito de lesões corporais leves em relações familiares e domésticas continua de 
ação pública condi,cionada à representação (art. 89, da Lei 9.099/1995), diante da pre
visão de renúncia de represen tação em Juízo (art. 16), em razão de que somente pode 
renunciar quem possui o direito. O E. STJ tem considerado necessária a representação 
para a ação penal por lesão leve em violência doméstica (AgRg no REsp 1120965, Mi
nistro 00 FERNANDES, Decisão: 11/05/2010, DJe 31/05/2010; HC 157416 (ACÓR
DÃO) Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Decisão: 15/04/2010 DJe 10/05/2010; 
REsp 1097042 Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO Decisão: 24/02/2010 DJe 
21/05/2010; HC 110965 Ministra LAURITA V AZ Decisão: 10/09/2009 DJe 03/11/2009). 

A representação pode ser por qualquer meio, mas a renúncia deve ser feita em Juízo. 
A retratação ~a vítima somente pode ocorrer até o oferecimento da denúncia (art. 25, do 
Código de Processo Penal, e art. 102, do Código Penal), para que após a vítima não possui 
mais o direito de disponibilidade da ação penal, por meio da retratação da representação, 
pois já superada a condição de procedibilidade para a atuação do Ministério Público na 
ação pena pública condicionada. 

. Em julgamento do E. ST F, apesar de acolhido por outra nulidade, entendeu-se que 
"é irretratável a representação da vítima depois de oferecida a denúncia pelo Ministério 
Público (CPP, art. 25)" e "não gera a extinção do processo penal a retratação que, somente 

, fonnalizada após o oferecimento da denúncia, tem como objetivo obstar a continuidade de 
, feito já instaurado (HC 85056!M0, Relator (a) : Min. CARIDS BRITTO, j. em 17/11/2005, 
Tribunal Pleno, DJ 25-08-2006 PP-00017 EMENT VOL-02244-03 PP-00451, v.u.). 

O E. STJ também mantém o mesmo posicionamento, decidindo que "os arts. 25 do 
CPP e 102 do CP deixam claro que a retratação só tem relevância jurídica se realizada an
tes do oferecimento da denúncia", observando que "o recebimento desta não é referencial 
para a verificação da eficácia da retratação", porque "oferecida a proemial acusatória, a 
ação penal se torna indisponível" (RHC 10176/SP' Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, 
QUINTA TURMA, j. em 07/12/2000, DJ 05.02.2001 p. 115 REVJMO voI. 155 p. 529, 
v.u .) ou que ".inetratação é admissível até o oferecimento da denúncia" (AgRg no Ag 
185701!M0, Rélator(a) Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TUR-
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"Victim's agreement to lawsuit and probation in the domestic violence" 

MA, j. em 17/09/1998, DJ 19.10.1998 p. 177, V.u.; RHC 4320/SP, Relàtor(a) Ministro 

LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, j. em 07/03/1995, DJ 04.09.1995 
p. 27865 RST] voi. 78 p. 382). O mesn~o E. ST] reiterou que "nos terr~~s do art . 25 

do Código de Processo Penal e do' art. 102 do Código Penal, a representação será irretra

tável, depois de oferecid:â a denúncia" (REsp 327313/DF, Relator(a) Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA. j. em 01/04/2003, D] 28.04.2003 p. 231, v.u.). No mesmo 

sentido da ineficácia da renúncia após a denúncia: HC 120151/ES; Rei. Jorge Mussi, j. 

em 24.05.2011, D]e 24/06/2011, v.u.) 
Porém, se a vítima manifestar vontade de retratação, deverá ser realizada audiência, . 

nos termos do art. 16 da Lei Maia da Penha, providência que "se faz obrigatória quando 

existente, como na hipótese dos autos, prévia manifestação da vítima, seja ela expressa ou 

tácita, indicativa intenção da mesma de se retratar antes do recebimento da denúnci,a", 

sob pena de ausência de condição de procedibilidade (HC 142020/ES, Rei. Vasco DéUa 
Giustina (Des. Convocado), 6ª Turma, , j. 13.09.2011, D]e 13.09.2011). A retratação é 

possível porque a "garantia de livre e espontânea manifestação conferida à mulher pelo art. 

16 da Lei Maria da Penha, na hipótese de renúncia à representação, que deve ocorrer perante 
o magistrado e representante do Ministério Público, em audiência especialmente designada 

para esse fim, justifica uma interpretação restritiva do art. 41 da mesma lei" (HC 155057 IR], 
Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. em 22.06.2010, DJe 02.08.2010). 

Observo que o art. 41, da Lei 11.340/2006 (''Aos crimes praticados com violência 

doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se ·apli

ca a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995") é irtconstitucional, por terimento aos 
princípios constitucionais da igualdade, da isonomia entre pessoas de sexos diferentes 

e de cônjuges (art. 5º, caput, I, e 226, §5º, da Constituição Federal). Também afronta 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque não é razoável que para 

um delito de pequena lesão social e com pena pequena seja restringido o benefício legal 

de despenalização; não é proporcional à conduta leve as persecução e punição severas. 

Entretanto, o S. STF houve por bem em entender que o art. 41 da Lei 11.340/2006 é '. 
constitucional e alcança toda e qualquer violência contra a mulher, e "ante a opção 

político-normativa prevista no artigo 98, inciso I, e a proteção versada no artigo 226, 

§ 8º, ambos da Constituição Federal, surge harmônico com esta última o afastamento 

peremptório da Lei nº 9.099/95" (HC 106212/MS, Rei. Min. Marco Aurélio, j. em 
24.03.2011, Pleno, DJe-112 DIVULG 10-06-2011 PUBLIC 13-06-2011, RT v. 100, n. 
910,2011, p. 307-327). O E. STJ segue na mesma linha: HC 178623, Min. Laurita Vaz, 
j. em 09.08.2011, D]e 22.08.2011). 

O art. 89, da Lei 9.099/1995, previu a suspensão condicional do processo, quando a 
pena mínima cominada for igualou inferior a um ano. Os requisitos para a suspensão do 
processo são (art. 89, da Lei 9.099/95): a) não sofrer processo nem condenação por outro . 

crime; b) presença dos demais requisitos da suspensão condicional da pena (a culpabili
dade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos 
e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício, art. 77, lI, do Código Penal) . . 
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:·A jurisprudência atual do E. STJ tem obstado a suspensão condicional do processo 
para os casos de violência doméstica (HC 178623, Min. Laurita Vaz, j. em 09.08.2011, 
DJe 22.08.2011; HC 203374, Min. Jorge Mussi, j. em 16.06.2011, DJe 29.06.2011; HC 
198736, ,Min. NapoJeão Maia Filho, j. em 24.05.2011, DJe 15.06.2011; HC 180821, Min. 
Gilson Dipp, j. em 22.03.2011, DJe 04.04.2011). 

Entretanto, o benefício também é cabível aos casos de violência doméstica (Lei 
11.340/2006), em razão de que a ~uspensão condicional do processo está inserida inciden
talmente na Lei ~.09?, fora da estrutura normativa do sistema jurídico de crimes de menor 
potencial ofensivo, não se cuida de instituto propriamente de tal esfera de delito menos repro
vável, até porque aplicável a delitos de médio poder ofensivo. A melhor intepretação do art. 
41 é a repulsa aos benefícios próprios de delitos de menor potencial ofensivo, como a aplica
ção imediata de pena, que reprimiria inadequadamente as infrações de violência doméstica e 
familiar. Inexiste razão lógica ou jurídica nem amparo nos princípios da proporcionalidade e 
razoabilidade para negação a agente envolvido em violência doméstica que possua os requisi
tos para o benefício de suspensão condicional do processo. 

Conclusão 

Assim, concluo: 

1) A persecução penal de crime de lesão leve em violência doméstica continua 
dependente de representação, por se tratar de crime de ação pública condicio
nada, podendo a vontade da vítima ser expressada por qualquer meio. 

2) A retratação da representaçã0 somente pode ser feita em Juízo, em audiência pró
pria, nos termos do art. 16, da Lei 11.343/2006, com verificação de eventual vício 
de vontade ou falta de autonomia ou ausência de espontaneidade da vítima. 

3) A retratação pode ocorrer até o oferecimento da denúncia, marco final da alte
ração da' vontade da vítima e da sua disponibilidade sobre a ação penal. 

4) O benefíciC? de suspensão condicional do processo também é cabível aos casos 
de violência domés'rica (Lei 11.340/2006), em razão de que a suspensão con
diciom~l do processo está inserida incidentalmente na Lei 9.099/1995, fora da 
estruttif'a normativa do sistema jurídico de crimes de menor potencial ofensivo, 
não. se cui~a de instituto propriamente de tal esfera de delito menos reprovável, 
até porqu~ também aplicável a delitos de médio poder ofensivo, inexistindo ra
zão lógica ou jurídica nem amparo nos princípios da proporcionalidade e razoa
bilidade para negação a agente envolvido em violência doméstica que possua os 
requisitos para o benefício. ' '-
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A Convivência do Ministério Público 

e do Assistente de Acusação 

Vilson Farias * 

Introdução 

Previsão existente nos crimes de ação penal pública, nos quais a titularidade da ação 
é exercida pelo Ministério Público, poderá a vítima ou ofendido, além de seu represen
tante, tornar-se parte no processo mediante a habilitação como Assistente de Acusação, 
nos termos do artigo 268 do Código de Processo Penal. 

Por meio de profissional tecnicamente habilitado, a vítima será representada, e po
derá atuar em todos os termos do processo, manifestando-se sempre após o Ministério 
Público. O ofendido é legitimado a participar do processo tendo em vista que como víti
ma, foi diretamente afetado pela conduta apurada no processo e tem o direito de buscar 
justiça, bem como tem interesse na reparação do dano que ocorreria após a sentença 
condenatória que funciona como título executivo nesse sentido. 

As práticas penais revelam como o processo penal brasileiro, à primeira vista, pode 
ser caracterizado como modelo liberal, visto que este - como sistema acusatório - acom
panha princípios de publicidade, igualdade das partes e presunção de inocência, princí
pios que através de elementos inquisitoriais, são pulverizados, discretamente, denuncia 
Guilherme de Souza Nucci, posição que acompanhamos ao concluir que seria oportuno 
sempre existir a possibilidade de incluir-se na fase processual a figura do Assistente de 
Acusação, o qual costuma aparecer nos processos em que a família ou a própria vítima 
têm condições econômicas, pois o Ministério Público acaba tornando-se parcial nessa 
fase do processo. I 

* VILSON FARIAS. Doutor em Direito pela Universidade de Buenos Aires (Argentina). Doutor em Direito 
pela Universidade de Granada (Espanha). Mestre em Direito Civil- Responsabilidade Civil- pela Universida
de de Granada (Espanha). Especialista em Ciências Criminais pela PUC-RS. Licenciado em Letras Português/ 
Inglês pela Universidade Católica de Pelotas e Educação Moral e Cívica pela Universidade Federal de Pelotas. 
Promotor de Justiça aposentado. Ex-Delegado de Polícia. Membro do IBCCrim. Membro da Sociedade Brasi
leira de Vitimologia. Advogado. Autor dos livros: Temas de Direito Criminal; Flamante Reforma do Código de 
Processo Penal; Comentários em torno das Reformas no Âmbito do Direito Criminal e Direito Administrativo 
atinentes à Lei de Trânsito (Lei 11.705/2008 - Lei Seca). O Tribunal do Júri e os Delitos de Trânsito (Dolo 
Eventual ou Culpa Consciente); além de inúmeros artigos para jornais e revistas especializadas. 
NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 9. ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 572. 
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Ao nosso ver, outro problema enfrentado por nosso país e, que contribui para uma 
sociedade pronunciadamente desigual, é a ausência de cooperação institucional e de res
ponsabilidade horizontal. 

1. O Assistente de Acusação 

Sabemos que a vítima pode requerer sua habilitação como Assistente de Acusação 
(ou assistente do Ministério Público) , nas hipóteses em que somente este é parte legítima 
para propor a ação, a denominada ação penal pública. 

Segundo Guilherme de Souza N ucci, 

Assistente de Acusação é a posição ocupada pelo ofendido, quando ingres
sa no feito, atuando, ao lado do Ministério Público, no pólo ativo. Trata-se, 
ao mesmo tempo, de sujeito e parte secundária na relação processual. Não 
intervém obrigatoriamente, mas, fazendo-o, exerce nitidamente o direito 
de agir, manifestando pretensão contraposta à do acusado. 2 

o Assistente de Acusação é o próprio ofendido, seu representante legal ou os su
cessores daquele, como prevê o artigo 268: "Em todos os termos da ação pública, poderá 
intervir, como assistente do Ministério Público, o ofendido ou seu representante legal, ou, 
na falta, qualquer das pessoas mencionadas no art. 31. " 3 

A posição ocupada pela vítima, no processo penal, ao exercer o papel de Assistente 
de Acusação, não deve mais ser interpretada de forma restritiva, mero intuito de conse
guir a sentença condenatória, para que sirva de título executivo judicial a ser deduzido no 
cível, em ação civil ex de/ieta, tendo por objetivb a reparação do dano. 

Como explica Bento de Faria, 

[ ... ] não é, portanto, mero auxiliar da acusação, pois atua com o direito 
de agir, desde que lhe é assegurado o de recorrer ( ... ). Cooperar assim na 
repressão do crime, não transforma a posição do assistente em oponente, 
nem expressa a consagração do direito de vingança. O interesse social que 
orienta a sua atividade havia de repelir semelhante conceituação, tanto 
mais quando esse direito não é assegurado a qualquer, mas tão -somente 
deferido à vítima da ofensa [ ... ]4 

E, na mesma ótica, confira-se a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Maga
lhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes: 

2 NUCCI, Guilherme de Souia. O p. cito p. 573. 
3 Art. 31 . No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer 

queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. 
4 FARIA, Antônio Bento de. Código de Processo Penal. v. 2. Rio de Janeiro: Record, 1960. p. 21. 
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Pensamos, porém, que o assistente também intervém no processo com a 
finalidade de cooperar com a justiça, figurando como assistente do MP ad 
coadjuvandum. Assim, com relação à condenação, o ofendido tem o mesmo 
interesse -utilidade da parte principal na justa aplicação da pena. Já com 
relação à revogação de benefícios penais, como o sursis, a atividade de co
laboração do ofendido com a justiça esgota-se, no nosso sistema processual, 
com a condenação (art. 598, CPP), não se podendo vislumbrar seu interes
se na modificação de benefícios inerentes à execução da pena.s 

Inovação importante trazida pela Lei 11. 719 de 20 de junho de 2008 é a que consta 
no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal. 

Com efeito, ela determina que o juiz que na sentença condenatória, fixe o valor 
mínimo a título de reparação a ser pago pelo condenado em prol do ofendido. Pressupõe
-se, é claro, que da prática delituosa haja uma vítima e que, ademais, que tenha ocorrido 
um prejuízo a ser reparado. 

Louvável iniciativa do legislador que assim, rompe a tradicional divisão existente 
entre o nosso direito, entre as esferas civil e penal. 

Permite-se, com efeito, que já no âmbito penal, sem a necessidade da propositura de 
ação própria, o ofendido tenha seu prejuízo reparado. 

Observe-se, outrossim, que o juiz fixará um valor mínimo, nada impedindo, portan
to, que o ofendido, insatisfeito com o quantum arbitrado, busque no cível a complemen
tação do devido. 

Isto faz com que o trabalho do assistente de acusação tome-se imprescindível na 
tramitação do processo crime para defender os interesses da vítima diante do contraditó
rio que se estabelece. 

2. As Funções do Assistente de Acusação e as Prerrogativas do 
Ministério Público no Processo Penal 

Entendemos que a vítima tem recebido crescente importância, e, nesta esteira, o 
Ministério Público tem acompanhado essa potencialização dos direitos da mesma, agindo 
em parceria com o Assistente de Acusação. 

É bem verdade que nem sempre se aplaude essa maior participação do ofendido no 
processo. A esse respeito, escreveu Natalie Ribeiro Pletsch6

; 

O que se observa na cena processual contemporânea, ou melhor, nas refor
mas legislativas, é o retomo da vítima ao jogo (processual). Se já nociva a 

5 GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; SCARANCE FERNANDES, Antonio. 
Recursos no processo penal. São Paulo: RT, 2001. p. 88. 

6 PLETSCH, Natalie Ribeiro. Fonnação da prova no jogo processual penal. São Paulo: IBCCRIM, 2007. p. 97. 
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participação da vítima no processo, voltada para a indenização cível, pos
to que poderia ser assegurada naquela esfera a reparação do dano, a sua 
intervenção, na prática, não está dirigida tão-só à constituição do título 
executivo, mas vingar a lesão sofrida, o que é justificável pela sua incapa
cidade de distanciamento e racionalização, como já referido. A implicação 
prejudicial deste direcionamento é que contribui para reforçar a acusação 
e, consequentemente, dar-lhe mais armas do que aquelas das quais a defesa 
dispõe, Ou seja, agrava-se a situação do acusado que é contemplado com 
um duplo acusador. 

2.1. Função do Assistente de Acusação 

Dispõe o artigo 271, do CPP: "Ao assistente será permitido propor meios de prova 
requerer perguntas às testemunhas, aditar o libelo e os articulados, participar do debate 
oral e arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, ou por ele próprio, nos 
casos dos artigos 584, § 1º e 598". 

A Lei 11.690/2008 inovou, e merece destaque aquela que tem lugar no art. 411, 
e que realiza uma audiência de instrução, debates e julgamento. Sendo assim, em uma 
mesma oportunidade o juiz togado, o qual poderá ser o presidente do tribunal do júri (ou 
outro, a quem a lei de organização judiciária local atribuir a competência para cuidar 
da primeira fase do procedimento), procederá a oitiva do ofendido, das testemunhas de 
acusação e de defesa (nesta ordem), colherá esclarecimento dos peritos, se for o caso, 
evidentemente, efetuará acareações, reconhecimento de pessoas ou coisas, colherá o in
terrogatório do réu e determinará a realização de debates orais (que na realidade são 
alegações finais orais proferidas pelos representantes da acusação e da defesa, pelo prazo 
de 20 (vinte) minutos cada, prorrogáveis por mais 10 (dez); havendo Assistente de Acu
sação, este terá a palavra por 10 (dez) minutos, também prorrogáveis após a fala do 
Ministério Público). 

a) Mudança do local do julgamento 
Quaisquer das partes, inclusive o Assistente de Acusação, bem como o juiz, (Minis

tério Público ou querelante, nos casos de crime de ação privada) podem requerer a mu
dança do local do julgamento. Entretanto, caso seja o juiz que requeira o desaforamento, 
ele só poderá fazê-lo nas hipóteses do caput do art. 427, mas as partes poderão requerê-la 
tanto nas hipóteses do caput do art. 427 bem como na hipótese trazida pelo art. 428, CPP. 

b) Produção de prova pericial 
A lei 11.690/08 renovou ao instituir que na produção da prova pericial: a) serão 

facultadas ao Mp, ao Assistente de Acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a 
formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico; b) o assistente atuará a partir 
da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e a elaboração do laudo pelos 
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peritos oficiais, sendo as partes intimadas desta decisão, como se observa dos novos pará
grafos 3Q e 4Q do art. 159 do CPP. 

c) Inquirição 
Diante da redação original do código, autor e réu ocupavam posição cômoda e 

secundária nas audiências, somente realizando perguntas complementares quando - e 
se - um ou outro ponto não fosse abordado pelo Juiz em sua inquirição, que é a principal, 
como bem ensina Rodrigo de Abreu Fudoli7, o sistema de inquirição presidencial, pelo 
qual é vedada as partes se dirigirem pessoal e diretamente às testemunhas foi superado 
pela nova lei, pois em seu lugar, esta adotou o sistema do "examination-in-chief' (inquiri
ção direta ou principal, feita pela parte que arrolou a testemunha) seguindo-se a "cr055 

examination" (feita pela parte contrária em seguida). Após tomar o compromisso (se o 
caso) das pessoas que serão ouvidas, o Magistrado deve passar a palavra às partes. O 
Ministério Público e Advogados (do querelante, do Assistente de Acusação e do réu) 
deverão, daqui em diante, ter a consciência de que, como partes que são, tem o ônus de 
extrair das testemunhas as informações relevantes, inquirindo-as em primeiro lugar. 

d) Admissibilidade de recurso do assistente de acusação em caso de omissão do MP. 
Luiz Flávio Gomes destaca que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)8, 

por maioria, aplicou sua Súmula nQ 210 ("O assistente do Ministério Público pode re
correr, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1 Q e 598 
do Código de Processo Penal") para admitir que o assistente de acusação em ação penal 
incondicionada possa interpor recurso, no caso da omissão do Ministério Público.9 

Pôrtanto, o assistente de acusação na Ação Penal pode recorrer de sentença que 
considera injusta mesmo quando o Ministério Público, titular da ação, não recorre por 
considerar adequada a decisão judicial, afirmando-se o art. 5Q

, LIX, da CF como funda
mento para legitimar a atuação supletiva do assistente de acusação nas hipóteses em que 
o Ministério Público deixasse de recorrer. 

2.2. Prerrogativas do Ministério Público 

a) O Ministério Público e o veto ao Assistente de Acusação 
"Art. 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do as

sistente." 

FUDOLI, Rodrigo de Abreu . Lei nº . 11.690/08: reforma do tratamento das provas no Código de Processo 
Penal. Disponível em: http://jus.com.br/revista/texto/11430/lei-no- 11-690-08-reforma-do-tratamento-das
-provas-no-codigo-de-processo-penal. Acesso em: 01 set. 2011. 

8 STF, Habeas Corpus nº 102.085/RS, Tribunal Pleno, Relª Minª Cármen Lúcia, j. 10.06.10, decisão publicada 
no DJU 113, 21.06.10. 

9 GOMES, Luis Flávio. Assistente da Acusação: Legitimidade para Recorrer. In . Revista Magister de Direito 
Penal e Processual Penal. V. 36 Uun./jul. 2010). Porto Alegre: Magister, 2010. p. 7. 
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A oposição do Ministério Público a admissão do Assistente de Acusação somente 
deve dar-se em caso de falta de legitimação. Assim, quando o promotor insurgir-se con
tra a intervenção do assistente, por outras causas deve o juiz admiti-lo. Não nos parece 
correto, seguindo a esteira de Guilherme de Souza Nucci, o entendimento daqueles que 
sustentam ser um juízo discricionário do representante do Ministério Público o ingresso, 
no feito, do Assistente de Acusação, baseado na conveniência e oportunidade do acom
panhamento. 

Narra Magalhães Noronha o seguinte: 

o Ministério Público será sempre ouvido sobre o pedido de assistência, o 
que é natural, pois trata-se de auxilio à acusação, de reforço ao dominus litis, 
não podendo este deixar de opinar sobre a conveniência dele. Pessoalmente, 
quando Promotor Público, tivemos ocasião de impugnar o pedido de assistên
cia do marido de meretriz assassinada, não se compreendendo tal presença no 
processo, em face da absoluta falta de idoneidade moral. Sua participação nos 
debates do plenário seria, realmente, magnífico reforço ... à defesa. 10 

Ficamos com a posição de Espínola Filho, mais consentânea, em nosso sentir, com a 
finalidade da previsão legal feita pelo Código de Processo Penal, admitindo o ingresso do 
ofendido no feito. Defende que a avaliação do promotor deve fundar-se, exclusivamente, 
no aspecto da legitimidade: 

Parece que é o único motivo, pelo qual pode ser recusado o assistente, e, 
se o órgão do Ministério Público se manifestar contrário, invocando a des
necessidade de auxílio, ou outro motivo desta ordem, o juiz, a quem cabe 
solucionar em caráter definitivo (sem possibilidade de qualquer recurso), o 
incidente, não deixará de apoiar a pretensão da parte privada, que se apre
senta com qualidade legal para tomar tal posição. II 

Note-se que foi conferida legitimidade para o ofendido ingressar com a ação penal, 
ainda que seja ela pública, quando o Ministério Público não o faz no prazo legal (art. 29, 
CPP), pouco interessando a idoneidade moral da vítima ou qualquer outro fator que não 
seja o seu interesse em ser aplicada justiça ao criminoso, razão pela qual, se foi o promotor 
o autor da ação, é justo que possa o ofendido auxiliá-lo nesse objetivo, aprecie ou não 
O dominus litis. No mesmo sentido defende Mirabete, afirmando, ainda, que, se no curso 
do processo, o assistente tra ir o "sentido teleológico da assistência, que é o de reforçar a 
acusação", pode o Ministério Público solicitar a sua exclusão. lz 

10 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 145 
11 ESPÍNOLA' FILHO, Eduardo. Código de Processo Penal brasileiro anotado. 3. ed. v.3. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1955. p. 272. 
12 MlRABETE. Código de Ptocesso Penal interpretado. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1997. p. 361. 
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3. Cooperação entre o Ministério Público e o Assistente de 
Acusação na Defesa de Direitos Universalmente Tutelados 

A doutrina distingue as partes processuais em 'necessárias' e 'contingentes'; aquelas 

são imprescindíveis, pois sem elas não haverá processo, enquanto que estas têm atuação 

permitida, mas não obrigatória, no processo: "Entre nós, a única parte contingente é o 

assistente da acusação. A lei permite sua intervenção no processo, mas, com ou sem as

sistente, o processo existirá." 13 

Marcos Souza Filho diz ser o Assistente de Acusação Persona non Grata na Persecutio 

Criminis: 

[00'] é fácil constatar o quão desprestigiada é tida a figura do Assistente de 

Acusação. Se sua posição na estrutura persecutória encontra-se bem defini

das nas linhas do Cpp - agente auxiliar do MP (art. 268) - de igual atenção 

não sofreu o nosso legislador ao estipular de formas categórica os seus con

tornos, o que acarreta uma infinidade de questionamentos sobre sua razão 

de ser e de atuar processualmente. O passar dos olhos sobre o indigitado 

artigo, e os que dele decorrem, se faz cúmplice de minhas palavras. 14 

A natureza da função do assistente é motivo de debate na doutrina. Ou considera

-se que ele vai a juízo como auxiliar da acusação e não em defesa de um interesse próprio, 

ficando equiparado ao litisconsorte do Código de Processo Civi[I5, ou que, ao contrário, 

sua função não é a de auxiliar a acusação, mas a de procurar defender seu interesse na 

indenização do dano ex delicto. 16 

No entanto, parece-nos que a discussão não se justifica, porquanto os poderes con

feridos ao assistente são de molde a possibilitar auxílio, apoio, à atividade do Ministério 

Público. De outro lado, não se pode negar, e nesse ponto há realmente consenso, que o 

ofendido habilita-se como assistente com a finalidade de proteger seu interesse, na me

dida em que o resultado da ação penal poderá lhe servir como base para a reparação do 

dano. Assim, as duas posições não são excludentes, mas perfeitamente conciliáveis. 

13 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003 . p. 509. Apud BARROS, Antô
nio Milton. O papel da vítima no processo penal. Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Franca. Disponível 
em: http://www.revista.direitofranca.br/index.php/refdf/articleIviewFile/3 7/18. Acesso em: 10 set. 2011. 

14 SOUZA FILHO, Marcos. Assistente da Acusação - Persona non Grata na Persecutio Criminis. Revista Magister 
de Direito Penal e Processual Penal. Porro Alegre: Editora Magister, 2011. p. 64. 

15 ESPÍNOLA FILHO, Eduardo, Código de Processo Penal brasileiro anotado. 6. ed., Rio de Janeiro: Borsoi, 1965. p. 
269 e FREDERICO MARQUES, José. Elememos de direito processual penal, SILVEIRA, Victor Hugo Machado 
da (atual.) , Campinas: Bookseller, 1997. p. 235 . 

16 TOURINHO FILHO. Op. cito p. 514 
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Este era o entendimento de Borges da Rosa l ?, que a respeito do tema deixou escrito: 
"O assistente só em ação pública pode intervir para defender o seu direito, como auxiliar 
do promotor público". 

Por outro lado, ainda que anteriormente pudesse ser discutida a questão, o panora
ma que se descortina, em relação ao tratamento a ser dado à vítima do crime, há que in
fluir, por coerência, na formação de uma nova mentalidade, também, no que diz respeito 
às suas atividades processuais quando se habilitar como Assistente de Acusação. 

3.1. O Assistente de Acusação como Direito Humano da Vítima 

O sempre bem lembrado artigo XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos pres
creve que: "Toda pessoa acusada de um ato delituoso tem o direito de ser presumida inocente 
até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no 
qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa." 

E os militantes pelos Direitos Humanos, sempre que vislumbram o desrespeito ao 
supra citado direito do acusado pelo ato delituoso, se lançam às ruas e imprensa em pro
testo, fazendo com que o mesmo seja respeitado. 

Frente à importância dada à tutela dos direitos do acusado, oportunos questiona
mentos a respeito dos direitos humanos da vítima surgiram na doutrina, pois, diante 
da ausência de qualquer dispositivo abordando -a, como será representada na luta pela 
preservação dos seus direitos? 

Na tentativa de sanar esta lacuna na Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
a ONU instituiu no ano de 1985, a Resolução 40/34, denominada Declaração Universal 
dos Direitos da Vítima. 

Scarance Fernandes relata a estrutura da declaração: 

A declaração, precedida de um longo prefácio, é composta de duas partes. 
No prefácio, após salientar aspectos diversos ( ... ), dirige-se a Declaração 
aos Estados membros, incitando-os a adotarem uma série de providências, 
com destaque para as que objetivam: implementar medidas para reduzir a 
vitimização, promover esforços para motivar a participação da comunidade 
na prevenção do crime e rever periodicamente suas legislações. A primeira 
parte, referente às vítimas de crimes, está dividida em quatro sessões, que 
cuidam dos seguintes assuntos: 1 - acesso à justiça e tratamento adequado 
no âmbito da estrutura judiciária; 2 - restituição (ressarcimento pelo réu); 
3 - compensação (ressarcimento pelo Estado) e 4 - assistência social aos 
lesados. A segunda parte ocupa-se das vítimas de abuso de poder. 18 

17 BORGES DA ROSA, Inocêncio. Processo penal brasileiro, Porto Alegre: Globo, 1941. p. 204 
18 FERNANDES, Antônio Scarance. O papel da vítima no processo penal. São Paulo: Malheiros Editores, 1995. 

p.22. 
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o Assistente de Acusação é previsto no ordenamento processual penal brasileiro 
desde 1941 e, com o novo protagonismo dado a vítima, observamos a figura cada vez mais 
presente, pois vem sendo com freqüência adotada pelas vítimas ou seus representantes na 
busca pela tutela de seus direitos, diante da cifra negra da criminalidade, num sistema em 
que muitos crimes não são apurados. 

Oportuna reportagem do Jornal Zero Hora de Porto Alegre a respeito da impuni
dade: 

Falta de provas, medo de testemunhas de falar sobre o passado e longos 
anos de descaso podem tornar insolúveis mais de 4,6 mil homicídios ocorri
dos até 2007 no Rio Grande do Sul. ( ... ) 
No país, os índices também são acanhados: em apenas 16% dos casos, os 
criminosos foram identificados e acabaram denunciados pelo Ministério 
Público. ( ... ) 
- O déficit de pessoal, as trocas de equipes de uma DP para outra, entre 
outros fatores, levaram a essa situação que estamos tentando resolver agora, 
abrindo nossas portas. Estamos tentando dar uma resposta a essas famílias, mas, 
quanto mais tempo se passa do crime, maiores são as dificuldades - explica o 
Delegado Cléber Ferreira, à frente das delegacias distritais da Capital.19 

4. O Papel da Vítima no Direito Comparado 

Com base no texto de Antônio Milton de Barros, trazemos algumas considerações 
em torno do papel desempenhado pela vítima em países como Espanha, Argentina, Itália 
e Portugal. 

4.1. Espanha 

No direito espanhol, a vítima tem participação no processo junto com a acusação 
oficial, na condição de acusador particular, de acusador popular, ou mesmo quando haja 
conexão entre interesses primariamente privados e interesse público, cuja ação é pro
posta pelo Ministério Público, de forma que, no dizer de Jaume Sole Rierazo, não existe 
um sistema de monopólio acusatório no exercício da ação penal, senão uma situação de 
concorrência entre o Ministério Público e os particulares, realizada normalmente através 
da utilização da querela. 

A despeito disso, o autor aponta vicissitudes e dissabores por que passam as vítimas 
de crimes, enfrentando a má vontade, senão mesmo o descaso, de funcionários da polí-

19 AMORIM, Francisco. Gravetas Abertas: Impunidade resiste a mutirão. Jornal Zero Hora: Porto Alegre, 18 set. 
2011. p. 4. 

20 RIERA, Jaume Solé, La tutela de la víctima em el proceso penal. Barcelona: J.M. Bosch, 1997. p. 27 
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cia, depois novamente em juízo, qu~ significam, não raro, aprofundar a afetação pessoal 
suportada com oi:delito . •. ' 

Ademais, assinala constatar-se uma situação de 'neutralização processual', em vista 
das escassas oportunidades de tutela e participação efetiva que o processo penal oferece 
à vítima do delito. 

4.2. Argentina 

Na Argentina, segundo informa Pedro Bertolin021
, o Código Nacional, assegura à 

vitima participação e proteção processual; ela pode ser denunciante (que corresponde ao 
ato de dar a notícia crime), ou uma das seguintes figuras : 

4.3. Itália 

I - querelante particular, que é um substituto processual, mas para um delito 
de ação pública (e não privada, como no Brasil) e equivale ao nosso Assis
tente de Acusação, porquanto, como este, não tem autonomia para ajuizar 
a ação penal (quando não privada), mas apenas aderir àquela proposta pelo 
órgão oficiaL É certo que, além deste que seria um querelante 'adesivo', 
existe a figura do querelante 'exclusivo', para os casos de ação privada; 
II - 'actor civil', caracterizado como o sujeito secundário e eventual da 
relação processual, que mediante uma ação civil acessória à penal, deduz a 
pretensão de re sarcimento com base no mesmo fato que constitue o objeto 
dessa relação, requerendo uma sentença favorável (tradução livre). 
III - la víctima 'a secas': aqueles ofendidos que não exercem quaisquer dos 
papéis referidos, por dificuldades peculiares a cada um; estes, todavia, têm 
preservados os direitos de proteção e de informação, por parte do Estado, a 
respeito do processo e seu andamento, 

Na Itália, a vítima tem legitimidade, inclusive, para ingressar na ação penal, como 
parte contingente, para o fim de obter a reparação do dano, como esclarece o professor 
da Universidade de Padova, Alfredo Molare2: 

o exercício da ação reparatória no processo penal dá lugar à presença nesse 
da parte civil e às vezes do responsável civil ( .. ,) Mas porque se trata jus
tamente de mera eventualidade, e, ademais, no curso de um processo es
sencialmente penal, estes sujeitos são qualificados como partes acessórias; 

21 BERTOLINO,Pedro J .. Víccima en el Proceso Penal, Buenos Aires: Delpalma, 1997. Apud BARROS, Antônio 
Milton. Op. cito 

22 MOLAR!, Alfredo. Manuale di Procec/ura Penale. 2. ed. Bologna: 1997. p. 115. Apud BARROS, Antônio Mil
ton .. Op. cito 
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ou seja - como outros preferem expressar-se - partes secundárias ou, mais 
precisamente, eventuais (tradução livre). 

Portanto, a possibilidade de cumulação de jurisdições - penal e civil-, na Itália, é 
facultativa, como também confirma Antonio Scarance Femandes. 23 

4.4. Portugal 

o Código de Processo Penal português (Dec. Lei n. 78/8 7, de 17 de fevereiro), tam
bém, prevê a possibilidade de o ofendido habilitar-se como assistente, no Processo Penal, 
a cuja figura reporta-se nos artigos 68 a 70, indicando os ofendidos dentre as pessoas que 
podem constituir-se como tal. 

Além disso, dispõe o estatuto processual luso que o pedido de indenização civil fun
dado na prática de crime, em regra, é deduzido no Processo Penal respectivo, conforme 
artigo 71 º, só podendo ser formulado perante o tribunal civil excepcionalmente, nos ca
sos elencados no dispositivo subseqüente. Assim, a forma usual para a reparação do dano 
ex delicto é o da cumulação ou união obrigatória, em regra. 

Conclusão 

Posiciono-me, diante do exposto, completamente favorável a presença da figura do 
assistente de acusação no processo penal. 

Deve haver um convívio harmonioso entre o Ministério público e o Assistente de 
Acusação, principalmente agora, com o surgimento da Lei 11. 719/2008. 

Também deve-se salientar que o debate público sobre a questão criminal é distorci
do quando se antagoniza os imperativos dos direitos humanos e os da segurança pública, 
pois a responsabilidade do Estado é produzir políticas de segurança pública dentro da 
legalidade, pois o fato de que os instrumentos de persecução penal (Ministério Público, 
Polícias e Judiciário) não apuram os crimes, o que faz com que as vítimas procurem os 
seus direitos através do Assistente de Acusação. 

Com a transcrição de polêmica declaração de um Promotor do Júri de São Paulo, 
em que pediu o arquivamento do inquérito no qual o policial Marcos Antônio Teixeira 
Martins era investigado por homicídio doloso contra Antônio Rogério Silva Sena, sus
peito de tentar roubá-lo, propomos uma reflexão acerca da presença do Assistente de 
Acusação no processo penal: "Bandido que dá tiro para matar tem que tomar tiro para 
morrer. Lamento, todavia, que tenha sido apenas um dos rapinantes enviado para o infer
no. Fica aqui o conselho para Marco Antônio: melhore sua mira ... "24, e por isso o trabalho 

23 SCARANCE FERNANDES, Amonio. O papel da vítima no Processo Criminal. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 65. 
24 CARAMANTE, André. Promotor aconselha policial a ter mira melhor para matar ladrões. Caderno Cotidia

no. Folha de S. Paulo: São Paulo: 17 se t. 201 1. p. c6. 
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do assistente de acusação pode ser as vezes imprescindível para defender os direitos da 
vítima, pois o Promotor pode, até por questões psicológicas, posicionar-se contrário aos 
interesses da mesma. 

Organizações de Direitos Humanos tem por missão contribuir para a ampliação do 
respeito aos direitos e, uma de suas estratégias é denunciar aqueles que as violam. Elas 
não podem ser reprimidas por fazê-lo. Pelo contrário, devem aumentar os seus esforços 
para demonstrar a falácia de discursos que, em nome do medo e da insegurança, concede 
permissões para matar, pois polícia violenta é fator de insegurança social e ai propõe-se e 
requer-se um convívio razoável entre o MP e o Assistente da Acusação. 

Diante de todo o relato, tenho a concluir que, há 20 anos, o Ministério Público 
nada mais era que um datilógrafo da Polícia, e hoje, diante da evolução tecnológica, não 
passa de um digitador, razão pela qual sempre defendi a extinção deste modelo de inqué
rito policial em que o MP assume as investigações preliminares. 

I 712 I 



Da particiPação do promotor de justiça na 

divulgação da campanha "o que você tem a 

ver com a corrupção?" como um dos critérios 

objetivos para aferição do merecimento 

Vinicius Menandro Evangelista de Souza* 
Waldirene Oliveira da Cruz-Lima Cordeiro * * 

Síntese Dogmática 

O presente ensaio objetiva apresentar a pertinência da inclusão do esforço de parti
cipação e envolvimento do Promotor de Justiça na divulgação da campanha "O que você 
tem a ver com a corrupção?" como um dos critérios objetivos de aferição do merecimento 
do agente ministerial, evidenciada a atualidade da tratativa diante do caótico cenário 
brasileiro, justificando a atuação do Ministério Público como agente de construção e 
formação de uma nova geração compromissada com a ética, honestidade e moralidade. 

1 Fundamentação 

A corrupção é um mal endêmico que assola as nações consideradas democráti
cas, encontrando terreno fértil neste sistema em que o povo deposita sua confiança nos 
representantes eleitos para, em tese, realizarem os interesses coletivos, caso do Estado 
Brasileiro. 

Há tempos, os meios midiáticos (internacional e nacional) divulgam diuturnamente 
práticas odiosas envolvendo o malbaratamento do erário, a mais das vezes praticadas por 

* 

** 

Promotor de Justiça titular da Promotoria Especializada de Conflitos Agrários. Assessor Especial do Procura
dor-Geral de Justiça. Vice-Diretor da Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Acre. Mestre em 
Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor efetivo de Direito Penal e 
Direito Internacional da Universidade Federal do Acre e Direito Processual Civil da Faculdade da Amazônia 
Ocidental. Coordenador Estadual da Campanha "O que você tem a ver com a corrupção?". 
Promotora de Justiça titular da Promotoria Especializada de Defesa do Patrimônio Público e Fiscalização das 
Fundações e Entidades de Interesse Social. Especialista em Direito Público pela Universidade de Pernambuco 
e Mestre em Direito do Estado pela Universidade da Amazônia-PA. Coordenadora Estadual da Campanha "O 
que você tem a ver com a corrupção?". 
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agentes políticos detentores de mandatos eletivos. No Brasil as notícias de corrupção são 

tantas que já se tornaram até prosaicos os nomes dados às operações que são deflagradas 
para combatê-la e que bem indicam em que ramo "trabalhavam" os agentes públicos 
("mensaleiros", "sanguessugas", "anaconda", "vampiros", etc.). 

No ano de 2010, a Organização Não-Governamental Transparência Internacional di
vulgou relatório apontando que o Brasil ocupa o 69º lugar, entre 178 países, no ranking de 

corrupção l
, aparecendo ao lado de Cuba, Montenegro e Romênia, denotando a pecha de 

Estado afligido pelo desdouro no trato da coisa pública perante a sociedade internacional. 

Recentemente, a título de ilustração, a revista Veja, de circulação nacional, divul
gou artigo intitulado "O Despertar das Consciências", comentando passeata realizada 

no dia 7 de setembro na capital federal por milhares de brasileiros posicionados contra a 

corrupção, salientando que, nos últimos 10 anos, o Brasil vem testemunhando uma esca

lada crescente de corrupção, responsável pelo desvio de 41 bilhões a 69 bilhões de reais 

por ano dos cofres públicos, conforme estimativa da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp)2. 

A Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre as "sanções aplicáveis aos 

agentes públicos nos casos de entiquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 

emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional"3, apesar de 
representar um marco legal no enfrentamento da corrupção, ressente de efetividade na 

medida em que a aplicação das penalidades enfrenta um sistema processual marcado pelo 
rigorismo formal, além de contar com um cipoal de recursos sempre utilizados à exaustão 

pelos agentes ímprobos, em especial pelos que detêm recursos financeiros. 

Acrescentam-se as distorções interpretativas em torno do aludido diploma legal, tal 

como a edificada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da Reclamação nº 

2.138/2002, assentando o STF, em suma, que os atos de improbidade praticados por agentes 
políticos que encontrarem simetria nos crimes de responsabilidade ficarão por estes absorvi

dos\ assim negando a própria possibilidade de aplicação da lei de improbidade a tais agentes 

públicos, representando, sem dúvidas, um retrocesso no combate à corrupção. 
Decerto, apesar dos esforços erigidos pelo Ministério Público e Poder Judiciário, a 

morosidade processual e o sentimento de impunidade estimulam o desvio de conduta dos 

Transparency international: the global coalition against corruption. Annual report 2010. Disponível em: 
< < http: //www. transparency.org/publications/publications/annual_reports/annual_ report_ 2010 > . Acesso 
em: 16 set. 2011. 

2 PEREIRA, Daniel. O despertar das consciências. Veja, São Paulo, p. 56, 14 de set. 2011 . 
3 BRASIL. Lei nQ 8.429, de 2 de junho de 1992. Dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 

casos de entiquecimento ilícira no exercício de mandara, cargo, emprego ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional e dá outras providências. Brasília DF, 3 jun. 1992. Disponível em: <http://www. 
planalto.gov.br/ccivil_03!1eis/L8429.htm > . Acesso em: 16 set. 2011. 

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação. Usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 
Improbidade administrativa. Crime de responsabilidade. Agentes políticos. Reclamação nQ 2138/DF. Relarar: 
Min. Gilmar Mendes. Brasília, 13 jun. 2007. Disponível em: <http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia>. Acesso 
em: 16 set. 2011. 
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agentes ímprobos que dilapidam a res publica, descurando dos princípios elementares de 
gestão ínsitos à Administração Pública, especialmente a legalidade e moralidade. 

Por conseguinte, sem embargo da incessante repressão das práticas corruptas, urge 
a adoção de medidas educativas e preventivas visando a formação de uma cultura gera
cional norteada pelos apanágios da moralidade e honestidade, capaz de alterar a máxima 
pregada por Montesquieau, para quem há dois gêneros de corrupção: "um quando o povo 
não observa as leis e outro quando o povo é corrompido pelas leis; mal incurável este, 
porque reside no próprio remédio"5. 

Atento a essa realidade, em 27 de agosto de 2004, o Ministério Público do Estado 
de Santa Catarina lançou a campanha "O que você tem a ver com a corrupção?", idea
lizada pelo Promotor de Justiça Affonso Ghizzo Neto, objetivando "conscientizar toda a 
sociedade, especialmente crianças e adolescentes, sobre o valor da honestidade e transpa
rência das atitudes do cidadão comum, destacando atos rotineiros que contribuem para 
a formação do caráter"6. 

Em síntese maior, a campanha "O QUE VOCÊ TEM A VER COM A CORRUPÇÃO?" é um 
projeto de cunho nacional, que visa disseminar o ideal de honestidade no meio social, 
especialmente voltada para a formação e conscientização de crianças e adolescentes, 
contando com o apoio de diversos órgãos e entidades, entre os quais o Conselho Nacional 
de Procuradores-Gerais (CNPG), Associação Nacional dos Membros do Ministério Pú
blico (CONAMP), Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Controladoria-Geral 
da União (CGU), Companhia Vale do Rio Doce, Rede Globo de Televisão, Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), entre outros. No ano de 2005 a campanha sagrou-se vence
dora do li Prêmio Innovare7• 

A disseminação da mencionada campanha se dá, principalmente, por meio de pa
lestras educativas ministradas nas escolas, voltadas para o público infanto-juvenil, bus
cando-lhe transmitir noções basilares de padrão de conduta e honestidade, exercitáveis 
nas relações cotidianas, contribuindo para o aprendizado das crianças e adolescentes nos 
aspectos ético e moral, infensos à corrupção. 

Trata-se de medida preventiva de combate à corrupção, que busca amoldar uma 
consciência crítica dos estudantes em torno da questão em apreço, para que, na geração 
vindoura, opere-se o incremento de um controle social informal levado a efeito pela 
própria sociedade. 

Nesta linha de raciocínio, Emerson Garcia, após traçar o contexto histórico de co
lonização portuguesa do Brasil, caracterizada pelo clientelismo e opressão da alteridade, 
expende que: 

5 MONTESQUIEAU, Charles Luis de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Martins Claret, 2005, p. 98. 
6 Disponível em: <http://www.oquevocetemavercomacorrupcao.com/conteudo/intema/conteudo.asp?cod_ 

area = 24 > . Acesso em: 16 sec. 20 I!. 
7 Disponível em: < http://www.oquevocetemavercomacorrupcao.com/conteudo/in terna/conteudo.asp? cod_ 

area=24> . Acesso em: 16 set. 2011. 
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o processo de formação da população brasileira, marcado, principalmen

te, por uma educação deficitária, certamente contribuiu para inviabilizar 

o aflorar da moral crítica a que se referia Hart, dificultando, ainda hoje, o 

desenvolvimento de uma democracia verdadeiramente participativa8• 

Certo é que a falta desta moral crítica da população em geral contribui decisiva

mente para subsistência da cultura de corrupção no Brasil, erigindo-se a campanha "O 

que você tem a ver cQm a corrupção?" como fator de resistência à manutenção desta 

síndrome, que pode ser debelada com a adoção de mecanismos de prevenção. 

Neste compasso, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, internali

zada no ordenamento brasileiro por meio do Decreto 5.687, de 31 de janeiro de 20069, 

estatui como finalidade essencial a promoção e fortalecimento de medidas para prevenir 

e combater mais eficaz e eficientemente a corrupção. A campanha "O que você tem a ver 

com a corrupção?" insere-se nesta premissa em vista do seu caráter preventivo enfeixado 

no processo educacional do ser em formação. 

Diante disso, em 2008, a campanha passou a contar com o apoio irrestrito do Con

selho Nacional de Procuradores Gerais (CNPG) e Associação Nacional dos Membros do 

Ministério Público (CONAMP), advindo o Ato nº 001/2008, do CNPG, que determina a 

institucionalização da campanha no âmbito dos Ministérios Públicos Estaduais e Federal, 

dessarte conferindo ao projeto um status fundamental no eixo de atuação ministerial 10. 

No Estado do Acre, o combate à corrupção encerra meta contemplada no plane

jamento estratégico do Ministério Público acreano, colimando, entre outras finalidades, 

criar "internamente uma cultura de maior compromisso e engajamento dos membros no 

combate à corrupção, transmitindo para a sociedade maior credibilidade do Ministério 

Público na defesa desse relevante interesse social"!!, assim demonstrando a importância 

dos objetivos da campanha no plano institucional. 

A despeito disso, observa-se o tênue envolvimento dos Promotores de Justiça com 

o fomento do ideário da campanha, porquanto, absortos pela demanda processual, optam 

por priorizar os processos judiciais em detrimento da atividade extrajudicial, tendo em 

vista que a produtividade de manifestações processuais sobressai na avaliação correicio

nal de eficiência e desempenho do agente ministerial. 

8 GARCIA, Emerson. Repressão à corrupção no brasiI: entre realidade e utopia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p. 3. 

9 BRASIL. Decreto n2 5.687, de 31 de janeiro de 2006. Promulga a Convenção das Nações Unidas contra a Cor
rupção, adotada pela Assembléia-Geral das Nações Unidas em 31 de outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 
9 de dezembro de 2003. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_ 03/_ At02004-2006/2006/Decreto/ 
D5687.htm > . Acesso em: 16 set. 2011. 

10 Disponível em: < http://www.oquevocetemavercomacorrupcao.com/conteudo/intem a/conteudo.asp?cod_ 
area=24 > . Acesso em: 16 ser. 2011. 

11 BRASIL. Ministério Público do Estado do Acre. Gestão estratégica. Disponível em: < http://webserver.mp.ac. 
gov.br/wp-content/files/cartilha.pdf>. Acesso em 16 set. 2011. 
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Da participação do promotor de justiça na divulgação da campanha "o que você tem a ver com a corrupção?" 
como um dos critérios objetivos para aferição do merecimento 

A propósito, dispõe o art. 61, da Lei 8.625/93 12 que: 

Art. 61 . A Lei Orgânica regulamentará o regime de remoção e promoção 
dos membros do Ministério Público, observados os seguintes princípios: 

II - apurar-se-á a antigüidade 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 ° aproveitamento em cursos oficiais, ou 
reconhecidos, de aperfeiçoamento; 

No mesmo sentido, o art. 2º Resolução nº 2, de 21 de novembro de 2005, do Con
selho Nacional do Ministério Público 13 , disciplina que: 

Art. 2º. O merecimento será apurado e aferido conforme o desempenho e 
por critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício das atribui
ções e pela freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos 
de aperfeiçoamento. 

Desta feita, com o intuito de potencializar a medida preventiva de combate à cor
rupção, sustenta-se a inclusão do envolvimento do Promotor de Justiça com a dissemi
nação da campanha "O que você tem a ver com a corrupção?" como um dos critérios 
objetivos para aferição do merecimento do membro do Ministério Público no exercício 
de sua função, de forma a estimular o agente ministerial na participação desta atividade 
extrajudicial que busca a construção de uma consciência crítica focada na moral, na ética 
e no respeito. 

Para a consecução de tal objetivo, convêm ressaltar que a campanha pauta-se pela 
interdisciplinariedade, possibilitando que os Promotores de Justiça de todas as áreas (seja 
civil, criminal ou especializada) promovam ações de divulgação da campanha no âmbito 
de sua atuação em prol da ideologia do projeto, desde que lhes seja oportunizado em cada 
unidade da federação, mediante programação prévia com a Coordenação Estadual da 
campanha, a sua participação efetiva nas palestras ou outras atividades a serem desen
volvidas nas escolas da rede estadual de ensino. 

12 BRASIL. Lei 8.625, de 12 de feve reiro de 1993. Institui a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, dispõe 
sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos Estados e dá outras providências. Disponível 
em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8625 .htm> . Acesso em: 16 set. 2011. 

13 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Resolução nº 2, de 21 de novembro de 2005 . Dispõe sobre 
os critérios objetivos e o voto aberto e fundamentado nas promoções e remoções por merecimento de membros 
dos Ministérios Públicos da União e dos Estados. Disponível em: < http://www.cnmp.gov.br/portal!images/ 
stories/Normas/Resolucoes/res_cnmp_ 02 _ 2005 _11_21.pdf>. Acesso em: 16 set. 2011. 
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Com efeito, na era da pós-modernidade, com o surgimento de novos paradigmas es

truturantes e sendo o Ministério Público um agente de transformação social, que atua na 

defesa dos interesses transind ividuais, sua atuação pró-social deve e merece ser valorada 

nas avaliações de desempenho funcional. 

Nesta direção, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Minas Gerais, de modo 

pioneiro, editou o Aviso CGMP nº 06, de 30 de junho de 201014, estabelecendo que: 

o membro do Ministério Público que desenvolver ações de divulgação da 

Campanha "O que você tem a ver com a corrupção?" na rede de ensino pri

vada ou pública, independentemente de suas atribuições funcionais, poderá 

comunicar o fato ao Corregedor-Geral do Ministério Público, apresentando 

o comprovante respectivo, que será anotado em ficha funcional para efeito 

de aferição do conceito de merecimento. 

Assim sendo, impõe-se que tal medida, digna de elogios, seja institucionalizada em 

todos os ramos do Ministério Público, devendo a conduta do Promotor de Justiça em prol 

das ações de divulgação da Campanha ser pontuada como critério de aferição de mérito 

do agente ministerial, independentemente de sua área de atuação, haja vista o caráter 

interdisciplinar do projeto. 

2. Conclusão 

Dessume-se que a campanha "O que você tem a ver com a corrupção?" afina-se 

à concepção do Ministério Público social, dando primazia à interação do Promotor de 

Justiça com a comunidade local, objf' tivando prevenir a corrupção mediante o processo 

de educação ética e moral de crianças e adolescentes, futuros protagonistas de um tempo 

ainda em construção. 

A participação do Promotor de Justiça na divulgação da campanha insere-se como 

prática voltada à efetivação dos Direitos Humanos, merecendo tal atitude, em última análise, 

ser valorada para fins de aferição do conceito de merecimento do membro do Ministério Pú

blico, conquanto oportunizado seu engajamento nas atividades inerentes ao projeto. 
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Incompetência do Juizado Especial Criminal 

para Julgamento de Lesão Corporal Culposa 

Decorrente de Erro Médico 

Waldemir Leão da Silva* 

1. Introdução 

Os recentes avanços tecnológicos tem implicado significativamente o incremento 
do risco, sobretudo quanto à diversificação e complexidade, a ponto de se falar na exis
tência de uma verdadeira "sociedade de risco", como "uma condição estrutural inegável 
da industrialização avançada"l 

Ao passo que propiciam meios para progresso das sociedades, tornando mais efica
zes e céleres as soluções dos problemas da pós-modernidade, as descobertas científicas 
encetam transformações que favorecem ao surgimento de atividades potencial e expo
nencialmente lesivas de bens jurídicos - ainda que lícitas - em relação às quais o Direito 
não pode subtrair sua atenção. 2 Na verdade, achamo-nos, "hoje, mergulhados numa so
ciedade técnica, informativa e de risco, que obriga o jurista constitucional a preocupar-se 
com o espaço entre a técnica e o direito de forma a evitar que esse espaço se transforme 
numa terra de ninguém jurídica.") 

A Medicina está inserida nesse contexto, pois não bastasse a natureza própria do 
seu exercício - sempre cercado de riscos e, não raro, de incertezas quanto aos resultados 
- o surgimento de novas técnicas nesse campo acabam, paradoxalmente, ampliando-lhe 
a probabilidade e o leque de erros. A par do uso da nanotecnologia, do aumento da preci
são e precocidade dos diagnósticos, de formas menos invasivas de tratamento, convivem 

* 

2 

3 

Promotor de Justiça - NACRES (Salvador-BA) 
(BECK, Ulrich, "Momento Cosmopolita" da Sociedade de Risco. Com ciência - Revista Eletrônica de Jornalis
mo Científico, SBPC, Trad. Gennana Barata e Rodrigo Cunha, http://www.comciencia.br/comciencialhandler. 
php?section=8&edicao=41 &id=501, acesso em 12/04/10, 17h e 56min). 
"O progresso, a industrialização, as invenções de todo o gênero complicaram nossa convivência, criando uma 
infinidade de atividades e situações perigosas. Para cada pessoa que morre vítima de um homicídio, centenas 
perdem a vida em acidentes de trabalho, aéreos, automobilísticos, clínicos etc." (Cf. Enrique Cury Urzua apud 
FRANCO, Alberto Silva; STOCO, Rui (Coordenação). Código Penal e Sua Interpretação: Doutrina e Juris
prudência. 8. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 170) 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes, apud MINAHIM, Maria Auxiliadora, Direito Penal e biotecnol6gica. 
- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005 - (Ciência do direito penal contemporâneo; v. 8). 
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o encarecimento dos tratamentos, o mercantilismo, a desenfreada especialização, etc., 
levando tudo isso, quase sempre, ao descaso com o paciente em si.4 

Pululam, por isso, em todo o mundo, as demandas para recomposição de danos 
advindos desses novos riscos, notadamente na área médica, onde a lesão corpo
ral culposa desponta como a ocorrência de maior incidência.5 Aliás, como ressalta 
Juarez Cirino, quanto à frequência real, crimes de homicídio e lesões corporais im
prudentes configuram a maioria absoluta dos fatos puníveis e, em vista dos bens 
lesionados, integram a crimi.nalidade mais relevante, chegando-se mesmo a afirmar 
"que a antiga exceção é, atualmente, a regra da criminalidade, razão pela qual a teo
ria dos crimes imprudentes se transformou de enteada em fi lha predileta do trabalho 
científico do direito penal."6 

Desse modo, nada mais curial que, vivendo numa sociedade informa~iva, procurar 
o cidadão conhecer e esgrimir seus direitos nessa seara,7 o que termina por obrigar à im
plantação de (novas) metodologias capazes de apresentar solução satisfatória para esses 
conflitos e retirar a vítima do ocaso a que sempre pareceu relegada, notadamente no di
reito penal. No Brasil, a promulgação da Constituição de 1988 alavancou esse movimen
to, especificamente ao prever, no art. 5º, XXXv, que nenhuma ameaça ou lesão a direito 
estaria excluída da apreciação do Poder Judiciário; e autorizar, no art. 98, l, a criação de 
juizados especiais "para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de me
nor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo."8 

A lesão derivada do chamado "erro médico" (ou de qualquer outra área da saúde), 
que vem existindo com frequência nada desprezível, com o advento da Lei 9.099/95, 
promulgada em obediência ao comando constitucional acima mencionado, passou a ser 
considerada infração de menor potencial ofensivo (art.60); não obstante, muita vez, 
resultar em seríssimos agravos à integridade física ou à saúde do paciente. 

4 "Poucos se atrevem a dizê- lo mas há consenso quanto à idéia que o médico desleixa no exame clínico para se 
apoiar nos exames complementares cada vez mais sofisticados e os quais não está adequadamente preparado 
para interpretar." (Cf. MORAES, lrany Novah, Erro médico e a lei - 3ª ed. rev. e ampl. - São Paulo; Editora 
Revista dos Tribunais, 1995, p. 178). 

5 "Nas últimas décadas, a revolução tecnológica provocou uma profunda transformação na sociedade e, con
sequentemente, alterou a formatação da criminalidade que aparece cada vez mais imbricada com atividades 
l(citas e cuja lesividade é fragmentada e de pouca visibilidade ( ... ) Ações que podem lesar ou causar ameaça 
de lesão a esses bens são próprias da sociedade pós-industrial e podem resultar de atividades consideradas 
socialmente úteis, de forma que a ilicitude se configura por atuação fora da pauta legalmente permitida ... " (Cf. 
MINAHIM, op. cit. , p. 50. 

6 Apud QUEIROZ, Paulo. Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição, rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumens, 2008, p. 
217, Nota 2. 
"No debe perderse de visea que fue precisamente el desarollo de la bioética el que impulsó el respeto cada vez mayor de 
los derechos de los pacientes, y esta a su vez ha sido también una de las concausas de la mayor cantidad de reclamos 
judiciales contra los professionales del arte de curar. ( ... ) "Las demandas judiciales por prácticas médicas se han incre
meneado .. . se podria sel'ialar como causas de este hecllO entre otras ... la mayor difusión por los medias masivos de temas 
de salud y la afirmación cada vez más clara de los derecllOs de los paciente. (FERREYRA, Roberto Vázquez ... [et 
ai], Derecho Médico y Mala Praxis. - Rosario, Argentina: Editorial Ju ris, 2000. pp. 10-13) ." 

8 Destacamos. 
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2. Crime Culposo e Culpa 

Os riscos a que nos sujeitamos em nosso dia-a-dia está a justificar não apenas a 
implantação de rotinas e regulamentos voltados para redução dos mesmos a um patamar 
toleráveJ,9 mas, também, a intervenção penal sobre condutas que, por inobservância des
sa mesma pauta, resultam em lesão a bens jurídicos, através da imputação dos delitos cul
posos. Estes, como se sabe, apenas excepcionalmente são punidos, e para tal é necessário 
que exista expressa previsão legal, caso contrário a imputação somente poderá se realizar 
a título de dolo (art. 18, par. único, CP). E assim o é, em regra, ou por que a natureza da 
infração não se conforma a essa modalidade de injusto; ou por que, estando conforme 
a mesma, a conduta se ressente de dignidade penal, devido ao caráter subsidiário desse 
ramo, ficando submetida a outras instâncias de controle social. 10 

Sabe-se ainda que a lei não define o que seja culpa, limitando-se a estabelecer os 
modos pelos quais pode se realizar, ao classificar como culposo o crime "quando o agente 
deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia" (art. 18, lI, CP). Disso 
resulta serem os crimes culposos considerados tipos abertos , dependentes de fórmulas 
vagas e da integração do texto legal, cabendo à doutrina e à jurisprudência a tarefa de 
conceituação das modalidades ali expressas. 

Diversas teorias procuraram esclarecer a natureza da culpa, entre as quais, a do de
feito ou vício intelectual; do defeito da vontade; e a teoria finalista, que analisa a culpa 
à luz da estrutura final da ação, já que na ação culposa existe também vontade dirigida a 
um fim (Welzel), ainda que juridicamente irrelevante. 11 

Para os adeptos dessa última corrente, "a estrutura do crime culposo é inteiramente 
diversa da do crime doloso", devendo a tipicidade daquele ser determinada "através da 
comparação entre a conduta do agente e o comportamento presumível que, nas mes
mas circunstâncias, teria uma pessoa de discernimento e prudência ordinários"Y Daí 
entender-se que com relação à tipicidade do crime culposo, caberia, apenas, avaliar "se 
o agente agiu com o cuidado necessário e normalmente exigível", ficando a indagação 
sobre se podia, no caso concreto, ter adotado as cautelas devidas", para ser analisada no 
campo da culpabilidade. 13 

9 "Realizamos normalmente e estamos normalmente expostos a atividades perigosas que, por assim dizer, am
pliam a margem do risco aceitável. Em contraparrida, essas atividades perigosas apresentam-se geralmente li
mitadas e reguladas por um conjunto de normas impostas pela experiência e pela reflexão, destinadas a reduzir 
ao mínímo os riscos inevitáveis" (FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal: parte geral. ed. rev. 
por Fernando Fragoso. Rio de Janeiro: Forense, 2003 , p. 276). 

10 Cf. QUEIROZ, Paulo. Direito Penal - Parte Geral, 4ª edição, rev. e ampl. Rio de Janeiro: Lumens, 2008, p. 217. 
11 BRANDÃO, Cláudio, Curso de direito penal: parte geral - Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp. 165/166. Nesse 

sentido, JÚNIOR, Heitor da Costa. Teoria dos delitos culposos, Rio de Janeiro : Editora Lumens Juris, 2005, 102. 
12 FRAGOSO, op. cit., pp. 272/273. No mesmo sentido, PRADO, Luiz Regis. Curso de direito penal brasileiro. 

Parte geral: arts . Iº a 120. v. 1,8. ed. rev, atual. ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 273. 
13 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. v 2. 3. ed . rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 225. 
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Nessa trilha, Cláudio Brandão adverte o "que se reprova na ação culposa são os 
meios efeitos (sic) 14 ou utilizados para consecução do fim, sendo tais meios impruden
tes, negligentes ou imperitos". 15 Censurável, portanto, seria a conduta do agente que, 
ao mirar em um objetivo penalmente irrelevante, não o fez com o cuidado exigido pelo 
ordenamento jurídico. Por seu turno, Juarez Tavares define culpa como a conduta huma
na que se traduz pela consumação do tipo decorrente da lesão a um dever de cuidado, 
objetivamente essencial à proteção de um bem jurídico, "onde a culpabilidade do agente 
se assenta no fato de não haver ele evitado a realização do tipo, apesar de capaz e em 
condição de fazê-lo". 16 

Há, contudo, quem discorde que a tipicidade penal resulte simplesmente da vio
lação a um dever objetivo de cuidado, 17 genérico, exigível do denominado homo medius. 
Fundamentam-se, os que assim se posicionam, na teoria do risco permitido, segundo a 
qual o crime culposo consiste exatamente na realização de um perigo criado pelo autor e 
não coberto por este. A esse respeito, aponta, por exemplo, Paulo Queiroz a incoerência 
existente na exclusão da tipicidade quando o agente, não obstante possuir condições 
especiais (estar acima do "padrão médio") operar dentro da margem normalmente exi
gida de alguém em situação idêntica, deixando suceder o resultado que, em razão de sua 
particular condição, lhe seria possível evitar, pois em assim agindo, não violaria o dever 
objetivo de cuidado; ao passo que, ao cidadão abaixo do "padrão médio" restaria, quan
do muito, no caso de descumprimento desse dever, somente a possibilidade de vir a ser 
exculpado, se obtivesse êxito em provar que, em razão de suas condições pessoais (idade, 
experiência, aptidão), não lhe era possível atuação diversa. 

Para esse doutrinador, a tipicidade deve, sim, ser aferida subjetiva e concretamen
te, por carecer de importância a vaga ideia do homem médio, pois a concepção do dever 
objetivo de cuidado seria incompatível com o conceito individual de ação; e, pelo dis
posto no Código Penal, não haveria como se adotar outro posicionamento, já que apenas 
diante das condições pessoais do agente é possível concluir se este foi imprudente, negli
gente ou imperito. 

"Não havendo, assim, um dever puramente objetivo de cuidado, a aferição 
da culpa deverá ser feita conforme a capacidade maior ou menor do autor in 

14 Parece ter o autor querido dizer eleitos, derivando a expressão "efeitos" de simples erro de digitação. Não ape
nas o contexto do seu pensamento, mas, adiante, intelecção constante da mesma obra inspirou essa idéia: "O 
crime culposo importa na inobservância de um dever de cuidado que acarreta como conseqüência um defeito 
na escolha dos meios eleitos para a consecução da Finalidade do agente" (Destacamos, p. 168). 

15 Op. cito p. 166. 
16 Apud PRADO, op. cito p. 328. 
17 ° qual se consubstanciaria "em preocupar-se o agente com as possíveis conseqüências perigosas de sua condu

ta (perigo para os bens jurídicos protegidos) - facilmente reveladas pela experiência da vida cotidiana - tê-las 
sempre presentes na consciência, e orientar-se no sentido de evitar tais consequências, abstendo-se de realizar 
o comportamento que possa ser causa do efeito lesivo, ou somente realizá-lo sob especiais e suficientes condi
ções." (Cf. TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios Básicos de Direito Penal: de acordo com a Lei n. 7.209, 
de 11 - 1984 e com a Constituição Federal de 1988. 5. ed. São Paulo : Saraiva, 1994). 
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concreto. Daí não se compreender, por exemplo, por que razão um cirurgião 
com especiais capacidades estaria obrigado a utilizar, em uma operação ar
riscada, unicamente aquelas técnicas que constituem um standard mínimo 
de todos que exercem a cirurgia."lB 

Destarte, em que pese a ligação umbilical entre o crime culposo e o não-cumpri
mento de uma norma de cuidado, esse dado constituiria apenas indício, e não critério 
absoluto, no reconhecimento da tipicidade. Assim" constatado o desrespeito ao devido 
dever de diligência, caberia o exame concreto e autônomo do risco criado, já que seria 
possível até se concluir pela ausência do nexo de causalidade, sendo descabida a impu
tação do agente, ainda que culposamente.19 

3. Investigação e Propositura de Ação Penal por Erro Médico 

3.1. A Culpa e a Legis Artis 

Essa divergência acima persiste e se adensa quando o crime culposo deriva de exer
cício profissional, particularmente no que respeita à Medicina e disciplinas afins. Os que 
adotam tão somente a falta objetiva de cuidado como marco da tipicidade afirmam ine
xistir responsabilidade no caso de fiel aplicação da legis artisj os que entendem não poder 
a averiguação da existência da tipicidade prescindir do exame subjetivo e autônomo do 
caso concreto só lhe admitem a existência se, violando norma de cuidado disciplinadora 
de arte, ofício ou profissão, o agente criar um risco juridicamente proibido ou ultrapassar 
as lindes do risco permitido. 

Apoiados na máxima de que "embora não seja necessariamente contrário ao dever 
o comportamento que se afasta das normas, é em geral conforme o dever o comporta
mento que as observa",2o os primeiros só admitem o tipo penal culposo na presença de 
violação de cuidado exigível. Os últimos, contrariamente, afirmam que "tanto a obser
vância quanto a inobservância das regras técnicas podem ser in concreto irrelevantes para 

18 QUEIROZ, op. cit., p. 221. Esclarece esse autor que Roxin defende posição conciliadora, "entendendo que 
se deve levar em conta a capacidade individual do agente apenas de ser superior ao padrão objetivo; sendo 
inferior, manter-se-ia o padrão objetivo, ficando a análise no âmbito da culpabilidade." (idem, nota 14). 

19 Roxin narra caso concreto lapidar, referente ao gerente de uma fábrica de pincéis que entrega aos operários 
pelos de cabras sem tomar as devidas medidas de desinfecção, o que resultou na morte de quatro deles, em 
virtude de infecção pelo bacilo antrácico. Mais tarde, vem-se a saber que os meios de desinfecção disponíveis 
seriam ineficazes contra esse agente biológico, até então desconhecido na Europa. Conclui, assim, o renomado 
autor que o gerente criara "um grande perigo segundo um juízo ex ante que, contudo, não se realizou, e se se lhe 
imputassem o resultado, o mesmo estaria sendo punido pela violação de um dever cujo cumprimento era inútil, 
com nítida ofensa ao princípio da igualdade, "pois o curso causal corresponde exatamente àquilo que ocorreria 
se o autor se mantivesse dentro dos limites do risco permitido, não se justificando tratamento diverso." (apud 
QUEIROZ, op. cit .. p. 220, nota 9). 

20 Cf. LENCKNER, Theodore apud HUNGRIA, Nelson, e FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Códi
go Penal, volume I, tomo 11. 5. Ed. Rio de Janeiro, Forense, 1978, p. 204. pp. 554-555. 
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a realização do evento," sendo importante apenas somente sopesar se houve a criação de 
risco não permitido e se o resultado disto decorreu (risco proibido).21 

3.2. A Prova Material 

A investigação e a propositura de ação criminal por morte ou lesão decorrente de 
erro médico constituem tarefas bastante delicadas, que não dispensam o apuro do Minis
tério Público ou procurador da parte22 e do juiz. Menos ainda o concurso do perito médi
co, para verificação da falta de cuidado ou risco proibido em que incidiu o profissional e 
a determinação do nexo causal com o resultado adverso e não querido, porém previsível 
ou previsto. 

Talvez como em bem poucas outras áreas, a apuração da culpa na medicina consti
tui tarefa das mais áridas e complexas, que jamais prescindirá da assistência de um espe
cialista, principalmente no estágio atual, quando pormenores técnicos e questionamentos 
éticos ganham cada vez mais relevo. Como a apuração da falha é sempre a posteriori, não 
é muito difícil para o experto, através da análise dos prontuários médicos e, quando possí
vel, da confrontação dos dados ali registrados com o exame cadavérico e os depoimentos 
colhidos, estabelecer se existiu, e em que consistiu, o erro de conduta. Essa tarefa é de 
suma importância para a formação do convencimento do operador do Direito, e mesmo 
as falhas por omissão, geralmente mais fáceis de serem evidenciadas e que, às vezes, 
acabam até corroborada por prova testemunhal, não devem dispensar o parecer de um 
especialista, "pois o que pode parecer errado para o leigo nem sempre o é na realidade."23 

Trata-se essa perícia, inquestionavelmente, de corpo de delito indireto (art. 158, 
CPP), que não deve nem pode ser confundido com sua forma supletiva (art. 167, CPP), 
pela qual se admite, no caso de desaparecimento dos vestígios do crime, a substituição do 
corpo de delito (direto ou indireto) por prova testemunhal. Não sendo possível a análise 
direta, de visu, do corpus dela i, poderá o perito valer-se de "outros meios de prova em 
direito admitidos, tais como o exame da ficha clínica do hospital que atendeu a vítima, 
filmes, atestados de outros médicos, entre outroS."24 

O tema possui relevância não somente devido à recusa de algumas instituições 
ou profissionais, inclusive nos casos de homicídio culposo (crime de ação pública 
incondicionada) ao atendimento de requisições por parte dos órgãos competentes de 
cópias dos prontuários médicos, na apuração de delitos decorrentes de erro médico, 
bem como diante do prestígio que lhe atribui a própria Lei dos Juizados Especiais 
Criminais (art. 77, § 1 º) . 

21 Cf. QUEIROZ, op. cie. p. 220. 
22 Nos casos de ação penal privada subsidiária da pública (art. 29, CPP). 
23 Cf. MORAES, op. cit., p. 241 Releva, ainda, anotar que por mais evidente que seja o erro de conduta do 

médico, faz-se necessário conhecer, a conduta padrão, ou o "padrão de análise", confronrando-o com O caso in 
concreto, a fim verificar a existência de tipicidade culposa. 

24 NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000, p. 367 . 
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3.3. A Denúncia 

Não se pode perder de vista, por outro lado, que sendo o ato médico complexo, é 

claro que sua análise, sob qualquer ponto de vista - e com mais razão o penal- não en

cerra facilidades, como dificultosa em si é também a confecção de denúncia em qualquer 

hipótese de crime culposo. Na realidade, a imputação de tipo culposo, em regra, requer mais 

apuro e acurácia que o doloso, posto que naquele sempre é preciso demonstrar claramente 

em que consistiu a falta objetiva de cuidado ou o risco proibido, como, também, sua conexão 

com o resultado, sem prejuízo da descrição pormenorizada da conduta e da modalidade de 

culpa em que incidiu o agente. Afinal, no delito culposo, a denúncia precisa descrever "inclu

sive em que consistiu concretamente a negligência, imprudência ou imperícia, não podendo 

ficar - como em qualquer outra espécie delitiva e nesta com muito mais razão, por se tratar de 

punibilidade excepcional- na linguagem abstrata do preceito."25 

Advirta-se, nesse aspecto, que "inepta é a acusação que diminui o exercício da am

pla defesa, seja pela insuficiência na descrição dos fatos, seja pela ausência de identifica

ção de seus autores,"26 não sendo incomum sua rejeição por falta de justa causa, quando, 

por exemplo, não passa de uma descrição acrítica. 

''A denúncia não pode ser acrítica. Deve fundar-se na valoração dos informes e 

no conjunto concreto de elementos autorizadores da convicção objetiva (não 

subjetiva) do denunciador sobre a responsabilidade do agente. Formular uma 

denúncia é determinar os elementos objetivos de convicção da materialidade 

do fato criminoso e da efetiva culpabilidade de seus autores."Z7 

Uma vez que se trate de fato culposo derivado de atividade médica ou de qualquer 

outro mister relacionado à área de saúde, o grau de dificuldade na formação do convenci

mento e demonstração, no libelo, da justa causa - ou mesmo da ausência desta, no caso 

de arquivamento - é ainda muito maior, devido à alta complexidade e subjetividade do 

ato médico em si e, consequentemente, do erro que dele haja derivado. Ainda no caso 

de denúncia oral, perante o Juizado, onde, em regra, prevalecem princípios como os da 

oralidade, informalidade, instrumentalidade etc., não se admite que essa peça desatenda 

aos seus requisitos legais, haja vista que a aplicação daqueles não pode implicar no aban
dono das garantias e direitos individuais, sobretudo a ampla defesa. Esta, aliás, segun
do concepção solidamente assentada tanto na doutrina como nos tribunais, impõe que 

no processo penal condenatório a exordial demarque perfeitamente a imputação, "pois 

25 TOVO, Paulo Cláudio, Apontamentos e guia prático sobre denúncia no processo penal brasileiro. Porto Ale
gre, Fabris, 1986, p. 46. 

26 OLIVEIRA, Eugênio Pacceli de, Curso de Processo Penal. Rio de Janeiro, Editora Lumens Juris, 12ª edição, 
2009, p. 180. 

27 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Habeas Corpus nQ 302.402/7 - Campinas: 5ª Câm.; ReI. 
Juiz Cláudio Caldeira - j. 2-4-97. 
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ninguém pode se defender eficazmente de uma acusação oculta, ignorada ou implícita" 

(Princípio da acusação explícita). 28 

Por se referir especificamente à denuncia no âmbito do Juizado, e pela correlação 

que se faz desta com o Termo Circunstanciado, merece destaque o entendimento abaixo: 

''A seguir, deve ser narrado, oralmente, o fato do qual resulta a pretensão punitiva, com 

todas as suas circunstâncias, de maneira clara, concisa, e, ao mesmo tempo, o mais 

completamente possível, de forma a se adequar na descrição típica da infração penal. 

Aqui reside a maior dificuldade da elaboração da denúncia, já que a narrativa deve 

guardar estrita relação com o direito substantivo, abrangendo os elementos do tipo, 

atentando-se para as condições necessárias ao exercício da ação penal e condições de 

procedibilidade, tudo de maneira sucinta mas, ao mesmo tempo, não deficiente, de for

ma a possibilitar a defesa, sendo que, reconhecidamente, o termo circunstanciado trará, 

via de regra, poucos elementos, devido à celeridade e informalidade."29 

Repise-se, por oportuno, que nessa fase do procedimento, consubstanciada pratica

mente no termo circunstanciado, não se conta, modo geral, - e nem há mesmo espaço 

- para assessoria técnica imprescindível ao esclarecimento da conduta médica adotada, à 

identificação do "padrão de análise" e, sobretudo, à determinação do nexo causal. 

4. Os Juizados Especiais Criminais e sua Competência 

4.1. Antecedentes 

Costuma-se atribuir a criação dos Juizados Especiais Criminais à necessidade de 

"agilização da máquina judiciária,"3o livrando-se os cartórios dos processos que os abarro

tavam sem resultado prático, em face das agruras da realização da prova, e desaguavam 

em absolvição do acusado ou prescrição do delito,3l Porém, foi seguindo tendência mun-

28 Cf. TOVO, op. cit., p. 23. 
29 (Grifamos). LIMA, Marcellus Polastri, Juizados especiais criminais (na forma das Leis nQ

, 10.259/01, 10.455/02 
e 10.741/03). - Rio de Janeiro: Editora Lumens Juris, 2005 , p. 113. No mesmo sentido, BITENCOURT, Cezar 
Roberto, Juizados especiais criminais federais: análise comparativa das Leis 9.099/95 e 10.259/2001 - São 
Paulo: saraiva, 2003, p. 52: "Na realidade, deve-se considerar que a simplificação do procedimento não afastou 
a necessidade dos requisitos exigidos pelo art. 41, ainda que informalmente, e, principalmente, da análise do 
que preceitua o art. 43, ambos do CPP." À evidência, antes de "propor a transação penal - que já integra a ação 
penal - é indispensável o exame da presença dos requisitos do art. 43 supra-referido. A ausência de qualquer 
desses requisitos enunciados esses dispositivos caracteriza falta de justa causa, que impede não s6 o ofereci
mento da denúncia mas também da transação penal". 

30 JESUS, Damásio E. de, Lei dos juizados especiais criminais anotada - 10. ed. rev. e atual. - São Paulo: Sarai
va, 2007, p. 4. 

31 TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, CO~lentários à Lei dos Juizados Especiais Criminais. - 2. ed. rev. 
e atual. - São Paulo : Saraiva, 2002, p. 1. 
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dial de "desformalização"32 do processo e abraçamento do Direito Penal mínimo,33 que se 
intentou dotar o ordenamento de um modelo processual idôneo à solução de infrações de 
pequena monta, num espaço de consenso que resgatasse a vítima do verdadeiro limbo a que 
parecia perpetuamente condenada pelo sistema penal-processual,34 evitando-se "sempre que 
possível a continuidade do processo e a aplicação de pena privativa de liberdade."35 

Nesse contexto, teriam sido instituídos os juizados especiais, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infra
ções penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. 
Disso, portanto, e da simplificação das fórmulas que os rege, pressupõe-se a não com
plexidade das causas por ele abrangidas, constituindo a simplicidade, a um só tempo, 
alicerce e principal critério norteador desse regime processual e de sua aplicação, dos 
quais todos os demais seriam consectários lógicos. 

"O critério da simplicidade traduz bem a idéia de um processo avesso às dificuldades. É 

um processo singelo, destinado a julgar infrações menores, de pouca monta, e que não 

apresentem complexidades, como se observa pelo parágrafo único do art. 66 e §2º do 

art. 77 deste diploma".36 

Por fim, sempre é bom frisar que os princípios estatuídos na Lei 9.099/95 devem 
ser aplicados "em harmonia ou mesmo com prevalência"37 sobre os demais vigentes no 
direito processual, mas sem que isso implique, "o abandono das garantias maiores fixadas 
pelo texto constitucional, especialmente a do contraditório, "38ou rebeldia para com o due 
process of law,39 ou princípio da ampla defesa.40 

4.2 A Natureza Pré,Processual da Fase Preliminar 

32 GRINOVER, Ada Pellegrini .. . [et aI. ], in Juizados especiais crioúnais: comentários à Lei nº 9.099, de 
26.09.95. - 5. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 36. 

33 Na opinião de Afrânio Silva Jardim, não teria havido propriamente observância do Princípio da Intervenção 
Mínima do Direito Penal, do chamado Direito Penal Mínimo, o que implicaria em descriminalização. Ao 
contrário, haveria optado a lei por uma "descriminalização indireta", através do processo. "Seria mais ou menos o 
seguinte: já que o Direito Penal não teve a ousadia de descriminalizar, o Direito Processual Penal, por vias indiretas, 
para essas infrações de pequena monta, através de detenninados institutos, visa a despenalização." (Cf. JARDIM, 
Afrânio Silva, Direito processual penal; estudos e pareceres - Rio de Janeiro: Forense, 200 1, p. 336) . 

34 Cf. GRINOVER, op. cit., p. 36 
35 LIMA, op. cito p. 2. 

36 Cf. TOURINHO FILHO, op. cit. p. 16. No mesmo sentido, GRlNOVER, op. cit., p. 84; e MIRABETE, Julio 
Fabbrini, Juizados especiais crioúnais: comentários, jurisprudência, legis lação. - 5. ed. - São Paulo: Atlas, 
2002., p. 35. 

37 Cf. MIRABETE, op. cito p. 33. 
38 Cf. GRINOVER, op. cit., p. 175. 
39 Cf. TOURINHO FILHO, op. cit., p. 17. 
40 "Na lei, embora se estabeleça o rito sumaríssimo e ilúormal, a ampla defesa não foi relegada a segundo plano, procu

rando conciliá-la com a necessidade de maior eficiência na prestação jurisdicional (Cf. JESUS, op. cit., p. 5). 
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o processamento da infração de menor potencial ofensivo divide-se em duas fases, 

como é cediço: A primeira, "fase preliminar", que visa à conciliação e, por consequên

cia, a não propositura de ação penal e instauração de processo (arts. 69 a 76); a segunda, 

refere -se ao procedimento sumaríssimo (art. 394, § 1 º, Ill, CPP), delineado nos arts. 77 

a 83 da Lei 9.099/95, que é dirigido ao efetivo julgamento da causa, com a possibilidade 

de aplicação de pena. A primeira é nitidamente pré-processual e, portanto, de natureza 

meramente administrativa, sendo os atos alí praticados "extrajudicias", quanto à nature 

za; "endoprocessuais", quanto ao momento da realização. Não há dúvida, destarte, de se 

estar "perante uma fase administrativa em que não há sequer acusação, o processo juris

dicional não se iniciou" ( ... ) fora do âmbito do direito penal punitivo, de seus esquemas e 

critérios."41 Por isso, inclusive, se emprega o termo "instrução" em lugar de investigação, 

que possui maior abrangência (engloba tanto uma atividade judicial - juiz instrutor -

como uma sumária investigação policial), e também pela incoerência de se falar de inves

tigação preliminar, sabendo-se que não há investigação definitiva: "ao passo que a uma 

instrução preliminar corresponde uma definitiva, levada a cabo na fase processual." ,42 

E ainda que se entenda que a ação penal, com o advento da lei em tela, "não se 

iniciaria mais somente com o oferecimento da denúncia ou da queixa, mas também com 

a proposta de transação penal do Ministério Público,"43 não há como desconhecer que o 

processo (jurisdicional), para julgamento, agora, já do acusado (art. 78), e não mais do 

autor do fato (art. 77), se inicia com a denúncia e se instaura com o recebimento desta. 

Ademais, a tese de que a transação penal é uma ação não encontraria respaldo na 

lei, pois a sanção aplicada alternativamente (art. 76, §4º) tem "caráter meramente admi

nistrativo", e não poder haver uma ação penal cuja submissão a uma pena (alternativa) 

não gere título executivo judicial para efeitos de execução cível (art. 76, §6º), nem reinci

dência (art. 76, §4º)."44 Na realidade, tratam-se essas medidas de alternativas à instaura

ção do processo jurisdicional e à carcerização, sendo descabido entender o procedimento 

41 Cf. GRINOVER, op. cit., pp. 106 e 157, respectivamente. No mesmo sentido, PRADO e CARVALHO, op. 
cito p. 161-162. 

42 JÚNIOR, Aury Lopes. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal, Editora Lumens, Rio de 
Janeiro, 2001, p. 30. Considera ainda esse autor que a investigação preliminar representa um inter, uma si
tuação intermediária, que serve de elo entre a notitia criminis e o processo penal. Defendendo sua autonomia, 
ele afirma que toda a amplitude desta pode ser comprovada através das hipóteses em que o processo penal é 
iniciado sem prévia investigação preliminar, como "também naqueles em que a investigação preliminar não 
dá origem ao processo penal" '(p. 37). É justamente o caso da renúncia do direito de queixa ou representação, 
decorrente da composição dos danos cíveis, quando se trata de ação penal privada ou pública condicionada 
(art. 74, parágrafo único) e da transação penal, mediante a aceitação pelo autor do fato de proposta do Minis
tério Público de aplicação imediata de pena restritiva de direito ou multa (art. 76), pois em ambas as hipóteses 
a ação penal não será iniciada. 

43 Cf. BITENCOURT, op. cit. p. 63 . 
44 RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 12ª ed ição, rev. ampl. e atual., Rio de Janeiro: Editora Lumens 

Juris, 2007, pp. 258-260, que acrescenta possuir a sanção resultante da transação penal "caráter meramente 
administrativo e cita entendimento do STF no sentido que "a transação é anterior à ação penal e, por conse
quência óbvia, não pode ser uma ação penal." (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC nº 77.216/RO. Habeas 
corpus . Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ: 21/8/1998, p. 4. Julgamento 23/6/1998 - Primeira Turma). 
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preliminar com "uma preparação do procedimento definitivo, senão ao contrário, como 
um obstáculo a superar antes de poder abrir o procedimento judicia1.45 

De qualquer sorte, é certo que muito dificilmente - mas muito dificilmente mes
mo - um simples termo circunstanciado disporá, no caso de erro médico, de elementos 
suficientes à averiguação da justa causa para denúncia, mesmo que escrita.46 Servirá ape
nas, no máximo, como notícia da infração e ponto de partida de minuciosa e técnica 
investigação, indispensável à formação do convencimento do órgão acusador acerca da 
existência de lesão corporal culposa. 

4.3. A Competência do Juizado Especial Criminal 

Na definição da competência do Juizado Especial Criminal é mister ter-se em conta 
duas situações, a saber: a natureza da infração (art. 61); e "a inexistência de circunstancia 
especial que desloque a causa para o juízo comum";47 vale dizer, a não-necessidade de 
citação por edital (art. 66, parágrafo único) e a ausência de complexidade ou circunstân
cias capazes de inviabilizar o oferecimento de denúncia, no âmbito do Juizado Especial 
Criminal (art. 77, §2º) . 

4.3.1 Competência Material e Absoluta? 

De fato, trata-se de competência material e, portanto, absoluta, daí advogarem 
muitos o descabimento do art. 60 da Lei. 9.099/96, que ao definir a competência dos 
juizados, excepciona as regras de conexão e continência. Porém, a despeito disso, não se 
ouve críticas à possibilidade de remessa ao Juízo Comum de casos que afetos, em prin
cípio, aos Juizados Especiais Criminais, apresentam dificuldades que o tornam incompa
tíveis com seus princípios e finalidades, impossibilitando seu processamento conforme o 
procedimento sumaríssimo. 

Assim, por entenderem que a competência do Juizado Especial Criminal não é in
teiramente fixada pela Constituição, mas com o concurso da própria Lei nº 9.099/95, 
Carvalho e Prado concluem que se esses diplomas podem o mais, ou seja, definir quais são 
as infrações, poderiam também o menos: excluir aquelas que, "mesmo sendo de menor 
potencial ofensivo, não são recomendadas para serem submetidas ao Juizado".48 Ajun
tam, ainda, que tais exceções à competência do Juizado acham-se perfeitamente amol
dadas aos princípios constitucionais que o inspiram "e que permitem a adoção de um 
procedimento singelo: oral, sumaríssimo e com a possibilidade de transação"; ao passo 

45 Camelutti, in Derecho procesual Civil y Penal, p. 338 e 346, apud COSTA JÚNIOR, Paulo José da. Comentá
rios ao código penal. 4. ed. reformo e atual. São Paulo: Saraiva, 1996, pp. 40-41. 

46 Admitem a possibilidade de denuncia escrita, no âmbito do Juizado Especial Criminal, MIRABETE, op. cit., p. 181; 
e BITENCOURT, "quando houver necessidade de diligências imprescindíveis "(op. cit., p. 81, destaques do autor). 

47 GRlNOVER, op. cito p. 71. 
48 PRADO, Geraldo/CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de, Lei dos Juizados Especiais Criminais, am

pliada e atualizada de acordo com a Lei nº 10.259/01, 3ª edição, Editora Lumens Juris, Rio de Janeiro, 2003, p. 15. 
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que a impossibilidade de transação e a existência de complexidade no julgamento do 
caso impedem a concretização daqueles, "e, por isso, não recomendam a submissão ao 
rito e à competência do Juizado. "49 

Não é outra posição de Rômulo Moreira: 

"Em outras palavras: ao delimitar a competência dos Juizados Especiais Criminais, pode

ria a respectiva lei, autorizada pela Lei Maior, estabelecer exceções à regra. 

( ... ) 
"Porém, o certo é que tais disposições não ferem a Constituição Federal, pois as duas hi

póteses se ajustam perfeitamente aos critérios de celeridade, informalidade e economia 

processual propostos pelo legislador (art. 62). Nada mais razoável e proporcionalmente 

aceitável que retirar dos Juizados Especiais Criminais ( ... ) um processo mais complexo. "50 

4.3.2. Fixação da Competência 

No que se refere à fixação da competência, afigura-se mais acertada a posição 
que adota o momento da distribuição do termo circunstanciado, ao menos no que 
se refere à fase preliminar (pré-processual), no que pese a regra inserta no art. 87 do 
CPC, aplicável, em tese, subsidiariamente, à falta de regra geral a respeito no Código 
de Processo Penal. Tal concepção estaria, entretanto, harmonizada com o previsto 
nos arts. 75, parágrafo único, e 83 do CPP (prevenção por distribuição), além de ser 
mais lógica e pragmática.51 

Convenha-se, por fim, q e no juizado são inúmeros os atos procedimentais que antece
dem a postulação. Por isso, dizer que ainda não teria se fixado a competência simplesmente 
porque não fora ainda oferecida a peça inicial da postulação soa inconcebível, ilógico. 

Assim, se, em regra, o instante da fixação da competência é o da postulação, o 
sistema do Juizado constituiria uma exceção. Do mesmo modo, "quando, sem qualquer 
denúncia ou queixa-crime, promove o Juiz a composição cível ou a conciliação entre os 
envolvidos na audiência preliminar ou mesmo antes dela, pois aí "efetivamente exerceu 
sua competência, ainda que inexista a denúncia ou a queixa-crime nos autos."52 

49 Idem. 
50 MOREIRA, Rômulo Andrade. Juizados especiais criminais - Salvador: Edições Juspodivm, 2007, p.p. 26/27. 
51 Em face de conflito negativo de competência, decorrente de modificação da área dos Juizados e alteração de 

circunscrições policiais, no qual se pleiteava a redistribuição dos feitos, decidiu o TJRJ ser aplicável "ao pro
cesso do Juizado as regras de perpetuação de jurisdição, previstas no Código de Processo Civil. ( ... ) 3. Como os 
termos circunstanciados não estão sujeitos à prévia distribuição, entende-se proposto o procedimento judicia
liforme no momento em que é apresentado pela autoridade policial ao Juizado Especial Criminal, sendo com
petente para conhecer e julgar o fato ali noticiado o Juizado competente naquele momento e não no momento 
do fato ... " BRASIL. Tribunal de]ustiça do Rio de]aneiro (TJRJ) , ementa 71 , Rec. Nº 1999.700.004931-6, 1 ª 
Turma Recursal, ReI. Joaquim Domingos de Almeida Neto, j. 17/11/1999 - Revista Jurisprudência dos Juizados 
Especiais Criminais do Rio de Janeiro, vols. 1 a 3, ADCOAS. 

52 Cf. PRADO e CARVALHO, op. cito p. 62. 
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4.3.3 Causas Modificadoras da Competência 

Estabelece a Lei 9.099/5, em seu art. 77, §2º, que se, a juízo do Ministério Público, 
"a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação de denúncia", 
as peças existentes serão encaminhadas ao Juízo Comum, adotando-se o procedimento 
previsto em lei (sumário). 

Cuida-se, como já visto, de medida rigorosamente consoante aos princípios e obje
tivos que regem o processamento das infrações de pequeno potencial ofensivo, haja vista 
que dispor-se em contrário desvirtuaria completamente a natureza desse procedimento. 

Mister, todavia, extremar-se a complexidade ou circunstâncias do caso do quanto 
previsto no caput do mesmo dispositivo, que prevê a possibilidade de oferecimento ime
diato de denúncia oral, "se não houver necessidade de diligências imprescindíveis". 

Por complexa deve-se entender a causa de difícil investigação, que redunde ou 
requeste a realização de prova pericial complicada, 53 de apuração profunda para determi
nação da autoria,54 ou do nexo causal,» enquanto as "diligências" a que se refere o texto 
legal "são as de "fácil e rápida realização."56, que não ensejam averiguação aprofundada 
nem, consequentemente, modificação da competência do Juizado, como, por exemplo, 
falta do boletim médico ou outra prova da materialidade, identificação da vítima, ausên
cia do rol de testemunhas ,57 etc. 

A complexidade pode decorrer da a) execução do fato ou simplesmente de di
ficuldade probatória, cabendo ao Ministério Público, no primeiro instante, avaliá-la, 
visto que tanto esta como as "circunstâncias do caso" estão diretamente ligadas ao 
juízo de impossibilidade de oferecimento de denúncia;58 b) do "fato em si ou qualquer 
incidente, questão pré-processual ou processual que contrarie os princípios do art. 62 
da Lei nº 9.099/95;"59 c) de ser o fato confuso, complicado, enredado, 60 necessitado 
de mais ampla apuração, que demanda processo complexo e exame minucioso ou 
reclama maiores questionamentos ou diligências investigatórias adicionais, que "não 
condizem com os princípios da celeridade e informalidade que regem o procedimen
to, sendo estas, outrossim, causas expressas de modificação de competência (arts. 66, 
parágrafo único, e 77, §2º)."61 

53 JESUS, Damásio E. de. Lei dos juizados especiais criminais anotada - 10. ed. rev. e atual. - São Paulo: Sarai-
va, 2007, p. 8I. 

54 Cf. PRADO, op. cie. p. 165, e MIRABETE, op. cito 184. 
55 Uma das maiores dificuldades na caracterização da lesão ou morre decorrente de erro médico. 
56 MIRABETE, op. cito p. 184. 
57 Cf. PAZZAGLIANI FILHO, Mariano .. . [et ai] . Juizado especial criminal, 3. ed. segunda tiragem, São Paulo: 

Atlas, 1999, p. 38. 
58 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte especial. v 2. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 69. 
59 Cf. PRADO e CARVALHO op. cito p. 165. 
60 Cf. TOURINHO FILHO, op. cito p. 117. 
61 Cf. LIMA, op. cit., p. 47. 
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5. Conclusões 

A lesão corporal culposa resultante de erro médico encaixa-se na previsão do art. 
§2º do art. 77 da Lei nº 9.099/95, o que não impede que se percorra, no âmbito do Jui
zado, a fase preliminar (art. 72 e ss.), dês que haja lastro probatório mínimo acerca da 
existência do crime, e não seja observada razão manifesta para o arquivamento. 

O membro do Ministério Público com atuação no Juizado, sempre que possível, 
deverá obter vista dos autos antes da audiência preliminar, como previsto, inclusive, no 
Projeto de Lei nº 4.209, para alteração do Código de Processo Penal. 

Somente não tendo sido atingidos os objetivos de não-instauração do processo, com 
aplicação ou não de pena alternativa (art. 76), poderá o Ministério Público promover, 
em face da complexidade do caso, a declinatori fori, pugnando pela remessa dos autos, a 
princípio, ao órgão de execução com atribuições sobre a matéria, visto que ainda não há 
processo, mas procedimento pré-processual. 

Ao autor do fato, ainda quando remetidos os autos para o Juízo comum, continua
rão asseguradas as medidas despenalizadoras, por mais benéficas, e devidas em qualquer 
processo, com aplicação anal ' gica do art. 79 da Lei 9.099/95. 

Na infração penal decorrente de erro médico ou profissional da área de saúde, os 
prontuários respectivos constituem corpo de delito indireto (158, CPP), não sendo lícita 
a recusa à entrega de cópias requisitadas pelo Ministério Público, sob pena de se incorrer 
em crime de desobediência ou prevaricação, desde que haja procedimento formalmente 
instaurado (art. 129, VI, CF) e, em se tratando de crime de ação pública condicionada, 
haja autorização expressa da vítima ou do seu representante legal. 

Não há ofensa alguma ao suposto direito subjetivo do autor a procedimento mais 
célere, ou de não ser investigado, porque a fase preliminar não configura, vale repetir, 
investigação, mas "instrução preliminar"; e conquanto, atualmente, não difira pratica
mente em nada do sumaríssimo, o procedimento sumário, aplicável ao Juízo comum, 
proporciona maior dilação e oportunidade para defesa, sem que isso venha a implicar na 
descaracterização do rito processual previsto. 

O direito à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) deve ser interpreta
do não apenas em relação à almejada celeridade das decisões, senão, também, em sentido 
contrário; ou seja, como forma de possibilitar ao acusado tempo e espaço para defesa 
adequados e proporcionais à causa - à acusação que se processa e lhe é dirigida, pois pa
rece claro que situações que requerem análise mais acurada - maior dilação probatória, 
com realização de perícia complicada, inclusive com nomeação de assistentes técnicos, 
requerem, certamente, maior duração. 
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o Ministério Público e seu papel fundamental 

na consolidação da democracia participativa 

Willian Buchmann * 

Política Institucional e Administrativa 

IV. Exposição 

1. Perfil constitucional .. democrático do Ministério Público 

o Ministério Público, em sua origem direta, foi instituição formatada para atender 
aos interesses do rei l . No Brasil, já figurou como um "órgão de cooperação das ativida
des governamentais" (Constituição de 19342); em dispositivos esparsos (Constituição de 
1937); em título autônomo (19463); no capítulo do "Poder Judiciário" (19674 - texto 
originário) e no âmbito do "Poder Executivo" (19695). 

* 

1 
2 

3 

4 

5 

Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Aluno Especial do Mestrado em Ciências Sociais Aplicadas da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa·PR. 
Final do século XVIII e início do XIX . 
Art 95 - O Ministério Público será organizado na União, no Distri to Federal e nos Territórios por lei federal, e, 
nos Estados, pelas leis locais . 
§ 1 º -O Chefe do Ministério Público Federal nos Juízos comuns é o Procurador-Geral da República, de no
meação do Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, dentre cidadãos com os requisitos es
tabelecidos para os Ministros da Corte Suprema. Terá os mesmos vencimentos desses Ministros, sendo, porém, 
demissível ad nutum. 
§ 2º - Os Chefes do Ministério Público no Distrito Federal e nos Território serão de livre nomeação do Pre
sidente da República dentre juristas de notável saber e reputação ilibada, alistados eleitores e maiores de 30 
anos, com os vencimentos dos Desembargadores. 
§ 3º - Os membros do Ministério Público Federal que sirvam nos Juízos comuns, serão nomeados mediante 
concurso e só perderão os cargos, nos termos da lei, por sentença judiciária, ou processo administrativo, no 
qual lhes será assegurada ampla defesa." 
Figurava, autonomamente, no Título m, com independência em relação aos Poderes da República, consagran
do a instituição de acordo com a estrutura federativa (Ministério Público Estadual e Ministério Público Fede
ral). Restabeleceram-se os princípios da estabilidade e da inamovibilidade e o ingresso na carreira passou a ser 
possível somente via concurso público, além de previsão de promoção na carreira, sendo a remoção somente 
possibilitada por representação motivada da Procuradoria Geral. 
Disposto nesta Carta como verdadeiro apêndice do Judiciário, em uma seção de Capítulo destinado a reger o 
Poder Judiciário. 
Constituição Federal Outorgada de 1969 retirou as mesmas condições de aposentadoria e vencimentos atribuí
dos aos juízes (pela supressão do parágrafo único do art. 139 da Constituição anterior), e impôs a perda total 
de sua imparcialidade e independência, subordinando o Ministério Público ao Poder Executivo. 
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Foi somente com a Constituição Federal de 1988 (sem perder de vista a importân
cia histórica da Lei n. 7.347/85, que conferiu ao Ministério Público o poder de instaurar 
e presidir o Inquérito Civil versados sobre interesses sociais coletivos ou difusos), que 
a Instituição ganhou novo perfil, sendo incluída em capítulo próprio, dentre as "fun
ções essenciais à Justiça", desvinculado de quaisquer dos "Poderes" do Estado, mas com 
garantias institucionais e prerrogativas funcionais idênticas à da magistratura. Passou, 
desde então, a ter típico papel de advogado da sociedade, sendo incumbido do papel de 
defensor da ordem jurídica e - o que mais interessa no presente estudo - do regime de
mocrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). 

Daí dizer Di Pietro (2010, p. 8) que 

o Ministério Público é, provavelmente, de todas as instituições da área jurídica, a que 

detém, hoje, o maior rol de atribuições e responsabilidades em termos da defesa da or

dem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Ou, sob outro enfoque, foi o Ministério Público a instituição eleita pelo constituinte 
para consolidar o Estado Democrático de Direito, com seus princípios e valores funda
mentais OATAHY, 2008: 15). 

E vai adiante Jatahy (2008, p. 17), assim observando: 

É sua função utilizar o direito como instrumento de transformação da realidade social, 

fazendo com que os fatores que ensejam e mantêm a injustiça social sejam eliminados. 

Esta é sua maior função. Sua vocação social. 

Nessa perspectiva, é o Es tado Democrático de Direito, em virtude do qualificativo 
democrático, que está a reclamar uma participação popular efetiva e direta na gestão e 
no controle da Administração Pública. Trata-se, portanto, da faceta democratizante do 
Estado, no qual se acentua a participação popular de modo efetivo, disponibilizando-se 
meios de atuação e controle da Administração Pública a toda coletividade. 

Dita expressão, prevista na Constituição portuguesa como Estado de Direito De
mocrático, traz em seu bojo, portanto, uma noção socializante de Estado, tratando-se de 
um conceito preeminentemente político, calcado, mormente, no princípio da soberania 
popular, que exige a participação efetiva do povo na administração do bem público, o 
qual detém mecanismos eficazes de controle de decisões. 

É nesse contexto que o Ministério Público deve servir como verdadeiro canal de 
transformação social, como mediador entre sociedade e Estado, tendo recebido da Cons
tituição Cidadã de 1988 - e pela credibilidade que conquistou - "o reconhecimento 
como verdadeira instituição de controle do próprio Estado e verdadeiro promotor de 
transformação social" (RITI, 2010, p. 39) . 

O Estado de Direito, clareie-se, teve sua origem, com esta terminologia, já no sé
culo XVII. Tal locução foi registrada pela primeira vez na Alemanha com a expressão 
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Rechtsstaat. A idéia de Estado de Direito, originalmente, vale consignar, não pode ser 
afastada dos pensamentos de Rosseau e Montesquieu. O primeiro trouxe a idéia de que 
todos os homens são iguais e todo o poder a eles pertenceria, pensamento que pode ser 
visualizado na nossa Carta Mãe de 1988, no parágrafo único do artigo 1 º, que reza: "Todo 
o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição". 

Nesse quadrante, pode-se afirmar que no Estado de Direito não há espaço para ar
bitrariedades, desigualdade material ou pessoalidade, pautando-se, bem ao contrário dis
so, na legalidade, na igualdade, na impessoalidade e na separação dos poderes do Estado. 

A este propósito, conquanto não se possa deixar de reconhecer a importância do 
princípio da separação de poderes para a própria democracia, é preciso avançar, reinter
pretando-se, no contexto do regime constitucional vigente, o seu significado, descorti
nando-o da dogmática liberal-individualista que o originou. 

Para tanto, necessário visualizar o princípio da separação de poderes como técnica 
distributiva de funções distintas entre diversos órgãos, em íntima cooperação e equilíbrio. 
Conforme bem captado por Ritt (2010, p. 21): 

Uma divisão de funções, e não separação de poderes, é importante para possibilitar a 

eficiência do Estado na busca da democracia substancial e da garantia e efetividade dos 

direitos fundamentais. 

Assim, cumpre ter presente que a separação de poderes não se esgota na concepção 
cunhada pelos escritores clássicos, havendo, na lição do jurista norte-americano Bruce 
Ackerman (2009, p. 113), ao se explorar cada uma das três bases lógicas deste postulado, 
"abundantes razões para duvidar da sabedoria estadunidense herdada". 

Afinal, não se justifica o postulado (estanque) da separação de poderes na atual 
ordem constitucional se não estiver a serviço da democracia, do projeto popular de au
togoverno. Por isso, 

A divisão dos poderes deve ser (re)funcionalizada, isto é, inserida em um Estado que 

possui uma finalidade a ser buscada. Todos os poderes administrativos, bem como a 

própria atuação da Administração Pública, não são mais que 'instrumentos' a serviço 

de uma eficaz realização e distribuição do bem comum, não se podendo falar em um po

der com prerrogativas-em-si, sob pena de dogmatizar a atuação estatal (OHLVEILER, 

2000, p. 28). 

Diante dessa (nova) visão funcionalista de separação de funções, (re)adequada ao 
regime democrático preconizado pela Constituição Republicana, expressamente, no seu 
preâmbulo 17 art. 1 º, o Ministério Público emerge como órgão encarregado de promover a 
efetivação dos direitos fundamentais, consubstanciando-se, portanto, em última análise, 
em garantia institucional do próprio Estado Democrático de Direito (FINGER, 2010, p. 
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83). Ou, no magistério do precitado Ritt (2010, p. 32-3), classifica-se como verdadeira 
garantia institucional fundamental, já que serve (ou deve servir) como instrumento dos 
direitos fundamentais, mormente os sociais, possuindo, nesse passo, a mesma dignidade 
constitucional que os direitos fundamentais, e servindo de instrumento de garantia da 
própria Constituição. 

Contra os poderes que esmagam a Lei Maior na contramão da execução eficaz das 
garantias constitucionais, porfia, assim, com desassombro, o Ministério Público (o da 
Constituição, não o do Gover o), leal ao feixe de atribuições que lhe foram traçadas pelo 
constituinte, devendo ser louvado por sustentar essa bandeira que outros, por pusilani
midade, deixaram arriar (BONAVIDES, 2008, p. 387). 

É, por tudo isso, o Ministério Público um dos grandes pilares que sustentam a jovem 
democracia brasileira, sendo instituição vocacionada, constitucionalmente, à realização 
dos mais elementares direitos e interesses da sociedade - razão da existência da Institui
ção e seu único caminho (SILVA, 2008, p. 21). 

2. Democracia Participativa: relação entre sociedade civil e 
Estado 

Os conceitos de público e de privado remontam à antiguidade grega. No entanto, 
é com o Estado moderno que ocorre um imbricamento da esfera privada com o Estado, 
dando ensejo ao social. Desde então, com a desintegração gradativa do modelo burguês 
de esfera pública, a sociedade civil passa a interpenetrar-se com o Estado, que ora assume 
papel mais organizacional (Estado Liberal), ora mais intervencionista (Estado Social), 
preconizando o ideário de maior justiça distributiva. 

Modernamente, assim, a esfera pública não compreende (ou não deveria compreen
der) apenas o Estado e seus Órgãos, mas também, em contínua relação, as organizações 
sociais6• No entanto, no caso brasileiro, a ausência (histórica) de dimensão pública nas 
ações do Estado, muito influenciado pelas idéias neoliberais, tem sido uma marca, espe
cialmente a partir da crise do Estado Social, que não conseguiu concretizar seus objetivos 
de estabelecer formas de vidas (materialmente) igualitárias, o que determinou, em certa 
medida, a perda do sentido de pertencimento da sociedade. 

Quadro este que, a partir, especialmente, dos anos 90 (pós CF/88, portanto), apre
senta novos contornos, com possibilidades mais visíveis de participação de segmentos 
sociais nas ações públicas a serem desenvolvidas - inclusive como forma de superação da 
antinomia Estado-mercado vivenciada. 

Com a Constituição Cidadã de 1988, o tema 'participação social na coisa pública ' , 
ao tempo que aponta os limi tes duma democracia (meramente) representativa, ganha 
novos contornos, em contraposição à forma centralizada e autoritária de administração, 

6 É o fenômeno da publicização. baseado em alianças entre Estado e sociedade civil (com seus sujeitos sociais) . 
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emergindo, nesse contexto, uma revalorização da participação popular (RAICHELIS, 
1998,p. 75) . 

Nessa compreensão, vale registrar a percuciente retlexão de Raichelis (1998, p. 53) 
que, citando Habermas, esclarece que 

Os direitos liberais básicos, pensados na sua origem como direitos de exclusão do poder 

do Estado, precisam ser repensados como direitos de participação e intervenção, uma 

vez que se trata agora do Estado de Direito democrático e social. Estado e sociedade 

interpenetram-se e surge uma 'esfera de relações semipúblicas' (Habermas, 1981:256), 

em que atuam as organizações sociais privadas (econômicas e de massa) que se relacio

nam com o Estado, mediadas pelos partidos políticos ou pela administração estatal, para 

garantir a representação coletiva dos seus interesses na esfera pública. 

Tudo aliado, ainda, aos esgotamentos da tese neoliberal de Estado -Mínimo e de 
supervalorização do denominado terceiro setor como solução das mazelas sociais. O Es
tado, diante destes esgotamentos, volta à cena como parâmetro e recurso de integração 
social. Busca-se, na nova perspectiva, o fortalecimento dos atores sociais no controle 
progressivo tanto do Estado como do mercado, com o fortalecimento, ainda, da partici
pação política dos cidadãos no sentido de ' pertencimento coletivo' , de tornar visíveis 
as injustiças sociais e os problemas de co-gestão das políticas públicas (Grupo de Estudos 
sobre construção democrática, 1998/1999, p. 30). 

Firmou-se, então, a idéia de um Estado 'da' e 'para ' a sociedade civil. É nesse 
cenário que emerge o projeto democrático, destinado a tornar viável o governo do povo 
(soberania popular), com participação popular ampliada nos processos de tomada de de
cisão. Tal projeto pressupõe cidadãos ativos da democracia, devendo, por isso, ser cons
tantemente (re)criados e (re) organizados. (NOGUEIRA, 2004, p. 87 e 91). 

Para tanto, a par do ativismo civil, necessária a criação de espaços políticos em 
que os grupos sociais atuem como sujeitos de pensamento, vontade de ação e capacita
dos para se universalizarem. Essa concepção aproxima-se da noção de sociedade civil 
cunhada por Gramsci, que, diferentemente de Marx (para quem sociedade civil pertence 
à própria estrutura das relações econômicas), compreende-a não como todo o complexo 
das relações materiais, mas como todo o complexo das relações ideológicos-culturais, si
tuando-a não apenas no cenário da estrutura como no da superestrutura (BOBBIO,1994, 
p.1208)1. 

Nesse passo, fazer política passou a ser papel não apenas do Estado e partidos po
líticos, mas de toda a sociedade. O fortalecimento da sociedade civil foi considerado 
fundamental para a construção da democracia (DAGNINO, 2000, p. 69). Forjou-se, com 
isso, um novo padrão de cidadania, com reivindicações de participar efetivamente da de -

7 Conforme, ainda, bem captado por Dagnino(2000, p. 66), "A base par o impacto renovador do pensamento 
gramsciano encontra-se em sua crítica poderosa ao reducionismo econômico. Essa crítica afirma uma imbrica
ção profunda entre cultura, política e economia 
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finição do sistema, exigindo o cumprimento das promessas constitucionais de cidadania 
e vida digna. 

Dessarte, possível concl ir que se o termo sociedade civil 

teve num primeiro momento, uma forte conotação de oposição ao regime e ao Es

tado, é hoje fortemente utilizado para pensar em ações e iniciativas da sociedade 

que, não estando necessariamente em oposição ao Estado, dizem respeito agora a 

um campo que é próprio da sociedade civil (Grupo de Estudos sobre construção 

democrática, 1998/ 1999, p. 23) . 

Assim sendo, quer parecer que o modelo de sociedade civil mais genuinamente 
democrático, consentânea com o ideal de realização das promessas constitucionais de 

cidadania, é aquele que , seja imbricando-se com o Estado ou com o mercado, sem perder 
sua indispensável autonomia, autoriza ações e iniciativas de diferentes grupos e catego
rias sociais, com reflexos positivos de igualdade. 

Para a afirmação desse quadro idealizado (e em construção), imprescindível a cons
tituição de efetivo espaço público, isto é, espaço ocupado (e modificado) pela sociedade e 
regulado pelo Estado. E o intercâmbio permanente entre Estado-sociedade civil politiza

da é necessário para que a democracia não fique flutuante, em um plano abstrato demais 
e, com isso, sem a afirmação de novas hegemonias. 

Com a efetiva participação social há a democratização de espaços, com o indivíduo, 
em última instância, contribuindo direta ou indiretamente para decisões políticas. Nada 
obstante, as possibilidades de participação (direta) não são conferidas apenas pelos su
jeitos, sendo decisivo o papel da denominadas instâncias participativas, que são espaços 
cujo propósito é permitir que os sujeitos atuem conjuntamente e, consequentemente, 
potencializem seus esforços participativos e a consecução de seus objetivos (ESCOREL e 
MOREIRA, 2008, p. 983-4). 

E tais instâncias participativas devem ser estimuladas (e institucionalizadas) - in
clusive pelas instituições do Estado atreladas à defesa do regime democrático -, criando
-se, com, isso, uma cultura participativa, difundindo-se e incutindo-se valores democrá
ticos, gradativamente, em toda a sociedade. 

Numa síntese conceitual aduzida por Escorei e Moreira (2008, p. 986, grifou-se), 
tem-se "participação social" como 

o Conjunto de relações culturais, sociopolíticas e econômicas em que os su

jeitos, individuais ou coletivos, diretamente ou por meio de seus representantes, 

direcionam seus objetivos para o ciclo de políticas públicas, procurando partici

par ativamente da formulação, implementação, implantação, execução, avaliação, 

fiscalização e discussão orçamentária das ações, programas e estratégias que regulam 

a distribuição dos bens públicos e, por isso, interferem diretamente nos direitos de 

cada cidadão. 

I 742 I 



o Ministério público e seu papel fundamental na consolidação da democracia participativa 

Vê-se, sem dificuldade, deste (abrangente) conceito, o estreito liame entre parti
cipação social e democracia viabilizada pelo Estado, sendo ínsito ao aspecto democráti
co deste a outorga de direitos e oportunidades de participação política, estando aberto e 
sendo influenciado por múltiplas formas de participação no âmbito individual (opinião 
pública, voto, protesto) e coletivo (movimentos sociais, partidos, sindicatos etc.) (DURI
GUETTO, 2007, p. 99) . Citam-se, ainda, em exemplificação, outros mecanismos de par
ticipação social (direta e semidireta): conselhos gestores de políticas públicas, audiências 
públicas, reuniões, iniciativa popular de projeto de lei, referendo e plebiscito. 

Portanto, evidencia-se do raciocínio exposto a preocupação não apenas com a de
claração de direitos, mas, mormente, dos meios eficazes para a sua efetivação, superando 
os obstáculos das promessas constitucionais de cidadania (ainda) não cumpridas. Em 
outros termos, o problema real a ser enfrentado diz com as medidas imaginadas e imagi
návds para a efetiva proteção desses direitos, não bastando fundamentá-los ou proclamá
-los, mas realizá-los, o que pressupõe um certo desenvolvimento da sociedade (BOBBIO, 
2004, p. 36-44). Ou seja, absolutamente insuficiente a afirmação formal de direitos, já 
que, como bem assentado por Unio Streck (1998, p. 43), "o Direito só tem real existên
cia a partir de uma agência Coativa disposta a aplicar as normas jurídicas". 

Nesse contexto idealizado, malgrado ambas decorram do princípio da soberania po
pular, nota-se q~e a visão reducionista de democracia representativa, atrelada (apenas) à 

participação popular na elaboração de leis diz com uma visão liberal individualista de Es
tado de Direito, absolutamente destoante (e descontextualizada) do que foi preconizado 
pelo constituinte de 1988 desde o preâmbulo da Carta Cidadã, ao prever que a República 
brasileira constitui-se em Estado Democrático de Direito. 

Veja-se que a preocupação com a legitimidade do poder imperante, reduzido à lega
lidade, já era manifestada inclusive por pensadores liberais, conforme a lição de Haber
mas, citado por Werle e Soares (2008, p. 120-1): 

Esse é o nó a ser desatado pelos pensadores modernos: quais os critérios de legitimação 

de um poder que se organiza juridicamente na forma de estado de direito, cujas normas, 

que organizam as práticas e instituições político-jurídicas, podem ser modificadas a qual

quer tempo pelo legislador político? [ .. . ] 

Os pensadores do contrato social, de Hobbes a Locke, de Rosseau a Kant, cada um à 

sua maneira, expressam a preocupação comum com o fato de que tão logo o Estado 

monopolizador da violência, em seu papel de legislador soberano, converteu-se em fonte 

exclusiva de produção do direito, este direito reduzido a um meio de organização do po

der corre o risco de perder toda a relação com a justiça e, com isso, seu genuíno caráter 

de direito (Habermas, 1987) . 

Ocorre que, no dia a dia do processo de transformação democrática proclamado 
pela Constituição Cidadã, a democracia representativa (ou seus representantes), em sua 
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arena política formal, ainda configura o maior obstáculo, já que não consegue (ou não 
deseja) se adaptar e conviver com a democracia participativa. 

Ora, conforme se infere do precitado parágrafo único do artigo 1 Q da Constituição 
Federal brasileiI;a8, a democracia participativa e representativa não são excludentes, mas 
complementares. Se assim é, e se a democracia é um bem da soberania popular, a partici
pação dos cidadãos é, precisamente, a sua marca eminente, exprimindo uma concepção 
de transformação que vem dos cidadãos (ZVIRBLIS, 2006, p. 62) . 

Daí a premente necessidade de aquelas instituições que se destinam à defesa da 
democracia (como o Ministério Público) procederem à constante (re)leitura das demandas 
sociais, trabalhando para garantir espaços de efetiva participação direta desta sociedade nos 
rumos políticos da nação. Isso por meio de ações políticas negociadas, tendo em vista o caráter 
heterogêneo das demandas sociais apresentadas, típicas de uma sociedade plural. 

Essa "nova cidadania", que transcende o referencial liberal, coloca em jogo o direito 
de participar na própria definição do sistema, definindo seus atores como membros e 
consubstanciando-se na invenção de uma nova sociedade (DAGNINO, 2000, p. 87). 
A final, segundo o pensamento de Gramsci, a concepção que se pauta no incentivo à 

iniciativa e no desenvolvimento da subjetividade é próprio de grupo social que se propõe 
ser sujeito e protagonista da hi tória (SEMERARO, 2001, p. 151). 

Sob este viés, a democracia possibilita, a um só tempo, a expressão dos conflitos, sua 
negociação e cooperação entre posições e movimentos divergentes, fazendo com que os 
atores articulem suas diferentes ações com o Estado e no Estado (FALEIROS, 2010: 3) e, 
com a ampliação do espaço de participação política, referidos protagonistas aprendem a 
escrever sua própria história (SEMERARO, 2001, p. 156). 

3. Contributos à democracia participativa pelo Ministério 
Público do Paraná 

Vistos, nos itens anteriores, os referenciais teóricos que lastreiam o presente ensaio, 
passa-se, neste último tópico, a, preponderantemente, sinalar as iniciativas ministeriais 
que alicerçam (ou deveriam alicerçar) o (novo) cenário democrático-participativo escul
pido pelo constituinte de 1988. 

Antes disso, porém, não é demais repisar que a participação social, presente no 
processo de transição do regime autoritário para o democrático, veio delineada como 
fator decisivo à democratização das relações entre Estado e sociedade, e como meio de 
garantir maior atuação dos cidadãos na vida política do país (Grupo de Estudos sobre a 
Construção Democrática, 1998/1999, p. 75). 

Significa dizer que, numa hermenêutica consentânea com a Constituição Federal 
vigente, o paradigma da legitimidade das decisões políticas - inclusive e especialmente 

8 Art. lQ. ( ... ) Parágrafo único - "Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos d~sta Comtituição". . 
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definições de políticas públicas - restou alterado, para se fazer garantida a efetiva e direta 
participação social nesta direção. 

Daí dizer com Escorei e Moreira (2008, p. 987) que 

A participação social é a base constitutiva da democracia e, por conseguinte, o aperfei

çoamento e a ampliação de uma estão diretamente relacionados ao desenvolvimento e 

à universalização da outra. 

Nessa "socialização do poder" com uma sociedade civil tipicamente plural e he
terogênea, faz-se mister um dar-se-conta de que esse processo democratizante erlVolve 
conflitos e disputas e, por isso mesmo, desigualdades que marcam a composição social, 
em que setores antes marginalizados podem, doravante, galgar espaços e ocupar posições 
no cenário político para fazer valer, igualmente, suas demandas (Grupo de Estudos sobre 
a Construção Democrática, 1998/1999, p. 79) 

Eis, nesse contexto , a importância conferida ao Ministério Público na defesa do 
regime democrático inaugurado pela Constituição da República de 1988, como indispen
sável instrumento garantidor da livre mobilização das (diferentes) vontades coletivas e, 
em última análise, de co-autor de transformação social. 

Com tal mister, ressoa mais consentânea com a heterogeneidade dos interesses da 
sociedade em jogo, na incessante busca da democratização das relações sociais e afirma
ção da cidadania, a atuação dita resolutiva do Ministério Público, isto é, aquela que visa 
intermediação dos conflitos desvelados por meio da composição extrajudicial. 

Dentre os instrumentos de que dispõe os órgãos ministeriais para assentar o propó
sito de franca participação popular nos rumos políticos do Estado, destaca-se a audiência '" 
pública, prevista no art. 27, "caput", da Lei n. 8.625/93 e Lei n: 9.784/99. 

As audiências públicas têm se constituído em importante instrumento de democra
tização e legitimação da atuação do Ministério Público, destinadas, mormente, à resolu
ção de questões polêmicas e complexas, após debate franco e próximo com representan
tes da sociedade civil, que expõem seus anseios e posicionamentos acerca de determinado 
tema, como os encaminhamentos e resoluções devidas pelo Ó rgão Ministerial (ZENK
NER, 2010, p. 334-7). 

Nada obstante, se por um lado merece aplausos a participação de agentes ministe
riais em audiências públicas - inclusive e especialmente aquelas convocadas pelo Órgão 
do Ministério Público -, por outro, ressente-se a instituição com um modelo predefinido, 
padronizado, de procedimento a ser seguido pelo Promotor (ou Procurador) de Justiça, 
desde a convocação daquele instrumento, prazos e prestação de contas sobre as provi
dências adotadas. 

Ainda assim, como bem observado por Marcelo Zenkner, "os ideais de uma demo
cracia participativa, como mote da atuação do Ministério Público, não podem se limitar 
às audiências públicas" (2010, p. 335). O contato direto com os as demandas sociais, 
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por meio de ouvidorias9, do atendimento cotidiano à população, de reuniões e eventos 
siriülares ou, ainda, via Conselhos Gestores, revelam-se como ferramentas eficazes de 
implementação dos direitos sociais assegurados em lei e na Constituição Federal, fruto, 
portanto, da participação social direta. 

A partir das reclamações e sugestões coletadas junto à comunidade, o membro do 
Ministério Público poderá, com respaldo direto da sociedade civil - e, portanto, com 
atuação indubitavelmente legitimada - , adotar as providências cabíveis perante, nota
damente, a Administração Pública, valendo-se, e.g., de Recomendações Administrativas 
(art. 27, parág. único, IV, da Lei n. 8.625/93) e Termos de Ajustamento de Conduta 
TACs (art. 5º, § 6º, da Lei n. 7.347/85), estes com força de título executivo extrajudicial. 

Visto isso, passa-se a, aleatoriamente, de modo a melhor fixar a atuação ministerial 
na consolidação da democracia participativa, exibir alguns casos concretos de repercus
são registrados no âmbito do Ministério Público do Paraná. 

Como pnmeiro exemplo, registra-se caso documentado no jornal GAZETA DO 
POVO, no caderno Vida e Cidadania, em 18 de dezembro de 2010, intitulado "MP dá 
voz à população de rua". Referi.da matéria jornalística, exemplifica o caso de morador de 
rua que, ao vivenciar grave crise econômico-social, descobriu no Ministério Público, par
ticipando de um debate, um parceiro para dar maior visibilidade a sua militância. Ainda, 
segundo a mesma matéria, o Estado do Paraná é um dos poucos onde o Sistema Único de 
Assistência Social (Suas), que oferece serviços às famílias pobres, já está implantado na 
quase totalidade de municípios paranaenses,'bom índice que, segundo a matéria jornalís
tica, "pode ser atribuído ao empenho do MP". 

Outra atuação destacada do Órgão Ministerial paranaense na consolidação da de
mocracia participativa diz com o "Projeto Ministério Público Social", lançado em 14 de 
outubro de 2008, prevendo trabalho articulado entre membros e servidores da instituição 
junto aos municípios socialmente vulneráveis do Estado, isto é, com indicadores socioe
conômicos desfavoráveis. A ação pretende abranger os 127 municípios paranaenses com 
menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e começou sua implementação pela 
região do Vale do Ribeira, com realização de audiências públicas para colher as necessi
dades e anseios das comunidades carentes, viabilizando-se, passo seguinte, a adequada 
organização popular e, inclusive, o adequado funcionamento dos conselhos co-gestores 
de políticas públicas (MP NOTÍCIAS, set./dez.2008, p. 08-9) 

Precisamente quanto à atuação do Ministério Público perante os conselhos gesto
res, cabe salientar que, conforme vem decidindo os Tribunais Superiores, as políticas tra
çadas nos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente vinculam o administrador, 
sendo ele obrigado a canalizar recursos necessários para a implementação dos programas 
e ações definidos por estes órgãos de participação popular (APMP em Revista, nov.201O: 

9 Prevista no art. 130-A, § 5º, da CF/88, no âmbito do Ministério Público do Paraná, a Ouvidoria foi criada pela 
Lei Complementar Estadual nº 117, de 14 de fevereiro de 2007, revelando-se como mais um canal institucio
nal de aproximação com a população. 
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11). Nesse sentido: STJ, REsp 493.811/Sp' 2ª Turma, ReI. Ministra Eliana Calmon, julga
do em 11/11/2003, DJ 15/03/2004, p. 236. 

Ainda, em caráter de ilustração da atividade ministerial cotidiana de concretização 
da democracia participativa, anote-se o papel desempenhado pelos Centros de Apoio Es
pecializado do Ministério Público do Paraná (CAOPs). É o caso do CAOP de Defesa dos 
Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência que, recentemente, garantiu, após a rea
lização de audiências públicas, que o Município de Curitiba reservasse vagas de estãcio
namento para idosos e portadores de necessidades especiais. Ou, a par disso, registre-se o 
apoio do Ministério Público paranaense à Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, 
que provoca o órgão ministerial quando se depara com situações de violação de direitos. 

Frise-se, também, na mesma direção, a atuação do CAOP dos Direitos Constitu
cionais, em ações direcionadas à defesa de povos e comunidades tradicionais - minorias 
excluídas -, como quilombblas, pescadores artesanais, faxinalenses e ribeirinhos. Desde 
2008, o CAOP vem realizando visitas, reuniões e audiências públicas em diversas regiões do 
Estado, com a finalidade de conhecer as fonnas de organização desses grupos e acolher as 
demandas por direitos sociais de que são titulares (MP NOTÍCIAS, maio/julho 2009, p. 6). 

Não com diferente norte vem sendo o trabalho liderado pelo CAOP das Comu
nidades, que realiza audiências públicas com os moradores de bairros da Capital para
naense, quando são eleitas demandas coletivas prioritárias (como saúde pública) a serem 
discutidas e enfrentadas com o apoio do Ministério Público do Paraná (MINISTÉRIO 
PÚBLICO, 2011). 

Ainda, cabe destacar como típica atividade ministerial de inclusão social e de defesa 
da democracia, campanha lançada em 14 de fevereiro de 2011 pelo Ministério Público 
do Paraná em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, denominada "Criança e 
adolescente na escola: essa lição é para todos!". A iniciativa, segundo informado no sítio 
oficial do Ministério Público, pretendeu mobilizar toda a sociedade paranaense a fim de 
identificar e trazer para a escola crianças e adolescentes que não estejam matriculados ou 
frequentando a rede regular de ensino. Educadores e Promotores de Justiça de todas as 
regiões do estado, com o apoio dos Conselhos de Direito e Tutelares, bem como da popu
lação paranaense, atuaram perante associações, igrejas, instituições públicas e privadas, 
pedindo a união de todos na busca de crianças e adolescentes que estão fora da escola 
(MINISTÉRIO PÚBLICO, 2011). 

São exemplos que bem revelam o novo e verdadeiro perfil constitucional do Minis
tério Público em defesa da democracia (participativa). Com este mister, impende que os 
membros da instituição tenham a consciência e a preocupação de, mais do que a atuação 
tradicional e histórica perante o Poder Judiciário, cabe ao Ministério Público democrático 
bem representar e defender a sociedade civil, o que inclui espaços de escuta e interação 
com esta, uso de instrumentos democráticos de captação dos anseios do povo (exemplos: 
reuniões, audiências públicas etc.) (ALVES e BERCLAZ, 2010, p. 33). 

Dessarte, defende-se que atividades ministeriais que alicercem ~ada vez mais os 
ideais democráticos ganhem corpo no Ministério Público. É, aliás , como vem se envere-
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dando, acertadamente, as linhas definidas pelo Conselho Nacional do Ministério Público 
(CNMP). Foi o que se verificou, por exemplo, na orientação deste Órgão Nacional por 
meio do Ofício n. 353/2011 - e posteriormente respaldada pelo Centro de Apoio Ope
racional das Promotorias de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná, 
pelo Ofício Circular n. 12/2011 - , no sentido de que os Promotores de Justiça tivessem 
atuação direta e efetiva nas Conferências Municipais de Saúde e na garantia de plena e 
regular funcionalidade dos Conselhos Municipais de Saúde. Tudo de modo, em ultima 
ratio, a assegurar a deliberação e promoção de políticas sociais legítimas. 

Essa atuação imbricada - e legitimada pela sociedade civil - encontra, ainda, res
paldo no Planejamento Estratégico 2010-2018 do Ministério Público do Paraná (MPPR), 
em que, após amplo e salutar debate com membros e servidores da instituição, deliberou
-se que o ideal institucional deve voltar-se para o reconhecimento como instituição essencial 
à defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
Ademais, dentre os objetivos estratégicos do MPPR consta a intensificação e integração com 
a sociedade, visando a ampliar canais de comunicação com a sociedade, aumentando a interativi
dade entre o MP e o cidadão que busca na instituição o apoio permanente para a salvaguarda de seus 
direitos fundamentais (MINISTÉIUO PÚBLICO DO PARANÁ, 2011, p. 44). 

Possível sustentar, assim, que, 

Em pouco espaço de tempo, em virtude de intenso esforço institucional, o Ministério Público 

brasileiro mudou seu paradigma e passou a ser uma instituição ativa e voltada para a realiza

ção do acesso a uma adequada tutela dos direitos (GODINHO, 2009, p. 58). 

Passou, em outros termos , segundo o magistério de Barros Silva (2010, p. 215), por 
meio de seus agentes, a trabalhar o despertar da cidadania, o respeito aos direitos huma
nos, a evolução social e a consolidação da democracia. 

E a Instituição bem vem se atentando para a necessidade de romper com a resis 
tência conservadora que (ainda) pretende ver um Ministério Público consubstanciado 
em mero apêndice do Poder Judiciário, em sua atuação como custus legis , desfocado para 
a sua maior base legitimadora, qual seja, a sociedade e seus diferentes e antagônicos 
desafios e anseios. Não por outras razões - e ciente das suas limitações orçamentárias e 
estruturais -, de modo a otimizar a atuação ministerial, dirigindo-lhe os esforços para a 
sua missão preponderantemente constitucional, é que o Conselho Nacional do Minis
tério Público editou a Recomendação n. 016/2010, assim como o Ministério Público do 
Paraná, por meio da Recomendação n. 01/2010, nas quais apontadas série de demandas 
judiciais em que, pelos interesses envolvidos, revela-se dispensável a atuação ministerial 
como órgão (meramente) interventor, isto é, fiscal da lei. 

Por isso, vencida a etapa da resistência conservadora - o momento pelo qual passa 
a Instituição parece ser o do amadurecimento (FINGER, 2010, p. 93). Daí porque, nesse 
processo de amadurecimento, devem ser louvadas e incentivadas práticas institucionais 
que fomentem os preceitos de democracia participativa. 
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V. .Conclusões Objetivas 

1. Do até aqui exposto, percebe-se, facilmente, que, com a Constituição da Repú
blica de 1988, o Ministério Público viu reformulado, drástica e vigorosamente, o seu pa
pel. Papel este intimamente relacionado com o modelo de Estado Democrático de Direito 

inaugurado pela referida Constituição-Cidadã desde o seu preâmbulo, já que conferiu à 

instituição do Ministério Público a defesa do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis. 
2. Se assim é, e se o viés Democrático do Estado brasileiro diz essencialmente com a 

participação social efetiva e direta nos rumos políticos, o Ministério Público ocupa papel 
de destaque no sentido de aproximar a sociedade do Estado. Para tanto, deve, cada vez 

mais, voltar seu planejamento e ações para a criação de instâncias participativas, incen

tivando a gradativa transformação da cidadania ainda enraizada na sociedade, atrelada, 

unicamente, ao modelo representativo de democracia. 

3. Isso se materializa, primeiro, com a assunção, internamente, deste compromisso 
democrático-partidpativo da Instituição, como cristalizado nos objetivos do Planejamen

to Estratégico do MPPR 2010-2018; segundo, e a partir deste (novo) paradigma insti

tucional, por meio da atuação (independente) dos membros da instituição no dia-a-dia 

das Promotorias/Procuradorias de Justiça, desde a realização de reuniões com membros 
da sociedade civil na Unidade Ministerial, passando pela (necessária) atuação junto aos 
Conselhos e Conferências Municipais, até a participação (e/ou realização de) em audiên

cias públicas - cumprindo, quanto a estas especialmente, formatar-se um modelo mais 

padronizado no que tange a sua instrumentalização e resultados. 

4. Em última análise, o amadurecimento do Ministério Público - e o reconheci

mento social como instituição essencial ao regime democrático - passa pela percepção 
de que é instrumento institucional indispensável, na ordem constitucional vigente, para 

a mobilização das vontades coletivas, a serem manifestadas, por exemplo, por meio de 

campanhas, fóruns, conferências, seminários, reuniões e audiências públicas, insista-se. 

Tem o papel primordial, portanto, de promover a socialização democrática do poder, pri
mando, como preconizado (conforme, aliás, visto alhures) pelos ideais (gramscianos) de 

fortalecimento da sociedade civil enquanto arena política. 
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