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Apresentação
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Vamos de mãos dadas:
passado, presente
e futuro da Revista
Jurídica do MPPR
O Ministério Público do Paraná (MPPR), fundado em 15 de junho de
1891, data da publicação do Decreto nº 01, completou 125 (cento e vinte e
cinco) anos de história.
Há, pelo menos, quatro décadas o MPPR se esforça para debater
e dialogar temas da sua atuação institucional, com a edição de revistas
jurídicas.
A primeira publicação periódica, com registro na Biblioteca do
MPPR, era denominada de MP – Órgão Oficial do Ministério Público do
Estado do Paraná. Tal publicação foi lançada em 1972, e, na apresentação
do então Procurador-Geral de Justiça, Dr. Eddie Santos Ribas, já se percebia
a necessidade da instituição ter e manter uma revista jurídica: “Que ´M.P.´
seja útil a todos os colegas do Ministério Público, e que este número
constitua o marco inicial de uma obra que, divulgada periodicamente, jamais
desaparecerá, são os nossos melhores votos”.
Entretanto, a história das revistas jurídicas do MPPR não seguiu um
curso linear nem, tampouco, conseguiu ser divulgada periodicamente. O
MP – Órgão Oficial do Ministério Público do Estado do Paraná existiu por 15
(anos), tendo sido produzidas, nesse período, 11 (onze) revistas (1972-1977,
1979-1980, 1983 e 1987).
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O MPPR ficou 11 (onze) anos sem nenhuma publicação periódica
para discutir temas jurídicos. A retomada da revista ocorreu em 1998,
quando foi editada a Araucária – Revista Jurídica do Ministério Público do
Paraná. Esta iniciativa foi lançada com 743 (setecentos e quarenta e três)
páginas, que incluíam sessões de Doutrina Estrangeira, Doutrina Nacional,
Teses do MPPR no XI Congresso Nacional do Ministério Público, Noticiários
e Apêndices. Na apresentação desse alentado volume, o Procurador-Geral
de Justiça, Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, registrou: “(…) A publicação,
além de servir como órgão difusor da produção científica dos Promotores
e Procuradores de Justiça, tem por finalidades estimular o estudo, coligir
trabalhos que possam interessar ao operador do Direito e, principalmente,
compartilhar aqueles ideais que fazem da Instituição a nossa vida”.
Infelizmente, a Araucária acabou não prosperando da forma
planejada, muito provavelmente pela veiculação de outro meio de
comunicação criado também em 1998, denominado de Cadernos do
Ministério Público do Paraná. Tal publicação inaugurou uma nova fase
de comunicação institucional no MPPR. Marcou o início do Núcleo de
Comunicação Institucional (NCI), destinado, conforme a Resolução nº
1600/98 da Procuradoria-Geral, à organização e distribuição de dados
informatizados, imagens, atuação na Internet e a editoração em geral.
Na apresentação do primeiro volume, o Procurador-Geral de Justiça,
Dr. Gilberto Giacoia, afirmou: “O NCI é uma etapa, deriva de princípio de
estratégia institucional de que o Ministério Público crescerá, será mais
forte e respeitado como ente de Estado, com fortes vínculos com a opinião
pública, não só pelo alentado número de seus membros e servidores,
pelo volume de seu parque mobiliário e de seu instrumental técnico, mas
sobretudo pela capacidade de acumulação de informações e seu inteligente
uso crítico, interno e externo, divulgando as nossas matrizes ideológicas e
otimizando a nossa produção técnica na busca de resultados processuais e
extra-processuais cada vez mais eficazes”.
Os Cadernos do Ministério Público do Paraná reuniram conteúdos
diversos, com a intensa participação dos Centros de Apoio Operacionais das
Promotorias especializadas. Os Cadernos foram publicados, inicialmente,
com peridiocidade mensal. Existiu entre os anos de 1998 e 2006, quando
foram produzidos 59 (cinquenta e nove) números, sendo a experiência
editorial mais exitosa do MPPR.
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Paralelamente aos Cadernos do Ministério Público do Paraná, surgiu,
em setembro de 2000, a revista Direito e Sociedade, que reunia artigos
científicos. Na sua apresentação, subscrita pelo Conselho Editorial (composto
por Antonio Carlos Staut Nunes, Arion Rolim Pereira, Cid Marcus Vasques,
Cristina Maria Suter Correia da Silva, Eliezer Gomes da Silva, Gilberto Giacoia,
Olympio de Sá Sotto Maior Neto, Saint-Clair Honorato dos Santos e Valéria
Teixeira de Meiroz Grilo), lê-se: “Quer o Ministério Público ser protagonista
de uma nova marca social, composta pelo alargamento do acesso popular
à justiça, da qual floresça, na harmonia dos direitos humanos, a sociedade
dos nossos sonhos. Temos trabalhado, arduamente, nessa tarefa, cumprindo
a relevância da missão, de dignidade constitucional, que outorgada nos foi.
Importante, porém, a par do trabalho, a reflexão. Precisamos aprender a
pensar mais. Parar e crescer com o conhecimento. Artífices, no sentido mais
crítico, do saber que dirige a aventura humana na face da terra. Perceber a
realidade para além da aparência, como sugere a alegoria platônica”.
A revista Direito e Sociedade contou com 6 (seis) números, tendo
sido publicada nos anos de 2000 (uma vez), 2001 (duas vezes), 2004 (duas
vezes) e 2007 (uma vez).
Em dezembro de 2014, novamente na gestão do ProcuradorGeral de Justiça Gilberto Giacoia, surgiu a Revista Jurídica do Ministério
Público do Paraná. Ao apresentar a nova revista, a Drª Samia Saad Gallotti
Bonavides, Subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos
e Coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional,
registrou: “No âmbito do MPPR houve um hiato de não publicação por
meio de veículo que catalizasse a produção institucional, e a partir disso
é possível talvez concluir que o sentido é de reformulação e reorganização
ideológica. Um ´dar um tempo´. O ato de publicar ideias significa mostrar
publicamente o resultado do esforço para a produção de conhecimento
novo e a difusão de novos olhares com vista a aperfeiçoar a interpretação
e a aplicação do Direito. Mas há tempo para tudo. (…). Então devemos ter
cautela esperando; sabedoria, paciência e confiança de que há tempo para
tudo, apesar da urgência dos que querem tudo para já”.
Nessa nova fase, a Revista conta com versão digital e passou a
ter conteúdo variado, com a inclusão de entrevista, premiações culturais
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(Interprosa e Clique Cidadão) e de boas práticas (Prata da Casa), resenha,
jurisprudência comentada (cível e criminal), espaços dos Centros de Apoios,
Coordenações e Grupos de Atuação Especiais, além do Memorial.
A Revista Jurídica do Ministério Público do Paraná chegou ao seu
quinto volume, tendo sido, rigorosamente, publicada com peridiocidade
semestral. O sucesso dessa recente empreitada resulta da comunhão de
esforços de três instituições preocupadas com a formação continuada e
integral dos integrantes do MPPR: a Associação Paranaense do Ministério
Público (APMP), a Fundação Escola do Ministério Público do Estado do
Paraná (FEMPAR) e o Ministério Público do Estado do Paraná, por meio do
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).
Aliás, aqui cabe lembrar o poema Mãos dadas de Carlos Drummond
de Andrade:
Não serei o poeta de um mundo caduco
Também não cantarei o mundo futuro
Entre eles, considero a enorme realidade
O presente é tão grande, não nos afastemos
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela
(…)
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins
O tempo é minha matéria, o tempo presente, os homens presentes
a vida presente
É impossível prever com exatidão o futuro do MPPR ou como será
a disseminação do conhecimento, em um mundo cada vez mais interativo,
onde as informações circulam rapidamente pela internet e são acessíveis
a partir de smartphones. Mas não há futuro consistente sem educação
continuada e de qualidade, que envolva membros, servidores e estagiários.
A Revista Jurídica é um esforço para fomentar o pensamento crítico dos
integrantes do MPPR, produzir reflexões, repercutir ideias e boas práticas.
As instituições, tal como as pessoas humanas, nunca estão prontas
e acabadas. A cada dia surgem novos desafios, problemas anteriormente

12

não pensados e a necessidade de revisar conceitos e condutas. O saber,
o saber fazer e o querer fazer continuam sendo importantes diferenciais
entre pessoas e instituições, e são acentuados no contexto da crescente
competitividade e dos avanços tecnológicos.
A Revista Jurídica do MPPR é um exemplo de construção coletiva que,
para continuar seu curso, depende da união de esforços, de planejamento
e da capacidade permanente de democratizar o conhecimento e fazer dele
o mais poderoso instrumento de cumprimento dos deveres, de defesa dos
direitos e de transformação social.
Ao longo dos últimos 28 (vinte e oito) anos, pós-Constituição Federal
de 1988, o Ministério Público do Paraná vem evoluindo em estrutura e
organização. Apesar disso, o crescimento populacional, o deficit de cidadania e
as injustiças sociais têm se ampliado em proporções maiores que a capacidade
orçamentária que o Ministério Público tem de crescer. Hoje, o desafio é fazer
mais com menos: otimizar estruturas humanas e físicas, bem como encontrar
soluções eficientes e inovadoras, para melhor atender a sociedade.
O aprimoramento das competências, pela gestão de conhecimentos,
habilidades e atitudes, aliado à permanente reflexão crítica contribuem para
elevar a qualidade dos serviços prestados pelo Ministério Público.
Se tempo é vida, ele nos dirá quão longe poderemos chegar; agora,
é importante persistir no caminho do progresso com energia revigorada de
fazer a diferença, especialmente para combater as injustiças que dificultam a
construção de uma sociedade livre, igualitária e solidária.
A experiência adquirida, o investimento na educação institucional
continuada e o autodesenvolvimento de seus integrantes, o trabalho árduo
e a gestão dos resultados permitem ao MPPR aperfeiçoar a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis, combinando tradição e renovação, para que a história continue
a ser feita com compromisso e amor pela justiça.

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça
Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF)
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2. Entrevista
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Entrevista com
Norma Cavalcanti
Por Cláudio Franco Felix
Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti
é presidente da Associação Nacional dos
Membros do Ministério Público (CONAMP).
Natural de Inhambupe, Bahia, nasceu
dia 21 de Janeiro de 1958. É formada em
Direito pela Faculdade Católica de Salvador,
com Especialização em Processo pela
Universidade Federal da Bahia. Norma
ingressou no Ministério Público em 1992.
A promotora de Justiça atua na Vara de
Tóxicos e Entorpecentes de Salvador,
estando licenciada para presidir a CONAMP.
É ex-coordenadora do Centro de Apoio das
Promotorias Criminais da Bahia (CAOCRIM). Foi presidente da Associação
do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB) durante três exercícios
(2005/2007; 2007/2009 e 2011/2013) e, em 2010, compôs a lista tríplice,
como candidata mais votada, para o cargo de Procurador-Geral de Justiça da
Bahia. Atuou como tesoureira (2008/2010) e 1ª Vice-Presidente (2012/2014)
da CONAMP. Atualmente, está em sua segunda gestão à frente da Entidade
de Classe Nacional (2016/2018).
Quando surgiu seu interesse pelo Direito e em especial pelo Ministério
Público? Conte-nos um pouco sobre Norma Cavalcanti.
Desde a infância admirava parentes e conhecidos que eram advogados; daí a
vontade de cursar a faculdade de Direito.
Sou formada em Direito pela Universidade Católica de Salvador, tendo
concluído a graduação em 1983, e tenho Curso de Especialização em Processo
pela Universidade Federal da Bahia, em 1999. Após formada, fui trabalhar
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como assessora jurídica do Ministério das Comunicações. Posteriormente
este cargo foi reconhecido como da Advocacia Geral da União.
No governo Collor, o cargo de assessor jurídico foi extinto, daí fiz o concurso
para o Ministério Público do Estado da Bahia e, em maio de 1992, ingressei
na Instituição. Fui titular nas comarcas de Ibitiara, Araci, Cícero Dantas,
Alagoinhas, além de ter atuado, em substituição, em diversas comarcas.
Promovida em 1999 para a comarca de Salvador, de entrância final, atuei
como Promotora Substituta. Em 2001, fui coordenadora da área criminal
(CAOCRIM), durante a gestão do Procurador-Geral de Justiça Achiles de
Jesus Siquara Filho. Já em Salvador, fui promovida por merecimento para a
primeira Vara de Tóxicos e Entorpecentes, onde permaneço com as mesmas
atribuições, porém, atualmente estou de licença associativa para exercer o
cargo de presidente da CONAMP.
Quais foram as razões que a motivaram a se envolver com a Associação
Nacional dos Membros do Ministério Público?
Em 2005, quando exercia o cargo de coordenadora do CAOCRIM, por mais
de três anos, fui convidada pelo colega e amigo Airton Juarez, presidente da
Associação do Ministério Público do Estado da Bahia (AMPEB), para compor
a diretoria que iria substitui-lo. Honrada com o convite e apoio imediato de
inúmeros colegas, fui eleita como presidente da AMPEB para o mandato de
2005 a 2007 e reeleita para o biênio 2007/2009.
Ao término dos mandatos, no ano de 2010, concorri ao cargo de
Procurador-Geral de Justiça da Bahia, tendo composto a lista tríplice como
a candidata mais votada. Em 2011, concorri novamente à presidência da
AMPEB e exerci um novo mandato até o ano de 2013.
Antes de concorrer à presidência da CONAMP, ocupei os cargos de
vice-presidente e de tesoureira da entidade. Em 2013, quando exercia a
vice-presidência, assumi interinamente a presidência da CONAMP, devido a
licença do presidente, momento em que trabalhamos pela rejeição da PEC
37/11, que pretendia retirar o poder investigatório do MP. Em 2014, fui eleita
como Presidente da CONAMP, sendo reeleita por aclamação, em 2016, onde,
atualmente, exerço o segundo mandato.
A minha trajetória como líder classista do Ministério Público tem sido de êxito,
e só tenho a agradecer aos colegas que me honraram com sua confiança,
acreditando na minha força de trabalho em prol do Ministério Público.
18

É sabido que a presidência da CONAMP é um cargo relevante dentro da
estrutura do MP brasileiro, por isso engrandece o meu currículo, sendo a única
a mulher a exercer tal honraria até o momento. A CONAMP é uma entidade
de classe de âmbito nacional que agrega mais de 16 mil associados, tendo
como um dos seus principais objetivos a defesa das garantias, prerrogativas,
direitos e interesses, diretos e indiretos, do MP e de seus integrantes ativos
e inativos, bem como o fortalecimento dos valores do Estado Democrático
de Direito.
Agradeço as três gestões que estive à frente da AMPEB por estar exercendo
tal importante cargo dentro da minha profissão, e tenho o desejo que este
fato sirva de exemplo e motivação para que outras colegas participem da luta
associativa do Ministério Público.
Como presidente da CONAMP, fui honrada com a Medalha da Inconfidência,
do Governo de Minas Gerais; a Comenda da Ordem do Mérito Ministério
Público Militar, no grau Grande Oficial; a Medalha de Ordem ao Mérito, do
Ministério Público do Estado do Acre, e a Ordem do Mérito, do Ministério
Público do Estado do Amapá. Também fui condecorada com o Colar do
Mérito da Corte de Contas “Ministro José Maria de Alkmim”, do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais; a Comenda Dirceu Pinto, da Associação
do Ministério Público do Rio Grande do Sul; a Comenda de Honra ao Mérito,
da Associação do Ministério Público do Estado do Pará; a Medalha do Mérito,
da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e a Medalha
de Honra ao Mérito, da Associação do Ministério Público do Estado da Bahia.
Como a CONAMP, em seus 45 anos de existência, contribuiu para o
fortalecimento do Ministério Público brasileiro?
A história da CONAMP nasceu no final dos anos 60. O país vivia sob a ditadura
militar, quando o presidente Castelo Branco enviou ao Congresso Nacional
um projeto de Constituição que resultaria depois na Carta de 1967. Em um
período de censura, corria-se o risco de que se centralizasse o modelo do
Ministério Público e que se tivesse o padrão do Ministério Público Federal – o
que não convinha aos estados.
Na época, não existia a concepção de que o Ministério Público se dedicasse
exclusivamente à defesa da sociedade, o que acabava induzindo o legislador
a seguir o modelo federal: o Procurador da República era, ao mesmo tempo,
membro do MP e Advogado da União. Um modelo prejudicial, visto que o
advogado representa o cliente. O Ministério Público não poderia representar
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a vontade do governo e, ao mesmo tempo, defender interesses sociais
colidentes com as pretensões do governante. Os promotores de Justiça não
concordavam com o modelo federal.
Enquanto o projeto da Constituição de 67 tramitava no Congresso, membros
do Ministério Público de todo o país foram a Brasília para tentar manter
os direitos e prerrogativas já assegurados a eles pela Legislação então
vigente, além de garantir que o MP se dedicasse exclusivamente à defesa
da sociedade. Percebeu-se então a necessidade de um organismo de
representação nacional, para que os promotores se fizessem ouvir.
No dia 10 de dezembro 1970, foi aprovada, em Teresópolis (RJ), a “Carta de
Princípios” que daria origem à fundação da Confederação das Associações
Estaduais do Ministério Público (CAEMP) – antiga denominação da CONAMP.
A entidade foi então oficialmente fundada no dia 30 de maio de 1971, em
Ouro Preto (MG).
A então CAEMP foi criada para que houvesse um aperfeiçoamento
institucional do Ministério Público e para que fosse promovida a defesa dos
direitos e interesses gerais dos promotores e procuradores.
Mais tarde, em 24 de agosto de 1978, com a adesão dos ramos do Ministério
Público da União, o nome mudou para Confederação Nacional do Ministério
Público, mantendo-se a sigla CAEMP. Em 16 de dezembro de 1992, a sigla foi
modificada para CONAMP. E, em 16 junho de 2000, a entidade, buscando
alcançar legitimação para propor Ações Diretas de Inconstitucionalidade –
ADI’s, mudou a natureza jurídica e passou a chamar-se Associação Nacional
dos Membros do Ministério Público, mas manteve a sigla CONAMP, por já
estar consagrada na história da instituição.
A CONAMP, diariamente, defende os princípios e garantias institucionais do
Ministério Público, sua independência e autonomia funcional, administrativa,
financeira e orçamentária, bem como as funções e os meios previstos para
o seu exercício.
A entidade nacional trabalha pela unidade institucional do MP brasileiro,
congregando os seus membros e promovendo a cooperação e a solidariedade
entre todos, de modo a estreitar e fortalecer a união da classe. Além disso, a
CONAMP busca colaborar com os Poderes Públicos no desenvolvimento da
Justiça, da segurança pública e da solidariedade social.
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Atualmente, é de se ressaltar o trabalho da diretoria da CONAMP no
acompanhamento da atuação do Conselho Nacional MP, defendendo o
fortalecimento do Ministério Público, bem como as prerrogativas de todos
os seus membros.
Em 2009, J. Cabral Neto publicou um livro sobre a Associação Nacional e
nele afirmou que a CONAMP é uma história sem fim. Para você, qual o
motivo dessa afirmação? Você concorda?
A CONAMP faz parte da história do Ministério Público e este, sendo
instituição em permanente construção, nunca estará plenamente concluído.
O trabalho de seus integrantes pode ser considerado uma obra coletiva
em perene construção na defesa dos direitos e garantias dos membros
do Ministério, pelo fortalecimento do MP, e na promoção da unidade da
Instituição.
Não podemos esmorecer! Nosso compromisso sempre será pela construção
de um Ministério Público altivo e independente, que não negocia suas
prerrogativas e garantias! Não podemos ser punidos pelos nossos acertos.
Nossos atos estão sob controle de nossas Corregedorias e do CNMP, este
que vem se consolidando como instrumento de aperfeiçoamento de
políticas públicas do MP.
Portanto, o crescimento de nossa instituição é nossa busca diária, já que os
desafios sociais que nos aguardam exigem uma dinamicidade constante, no
sentido de darmos cumprimento, de fato, à missão constitucional delegada
pelo povo brasileiro, de sermos vetores para a composição de litígios e
fomentadores de políticas públicas que findem por extirpar ou minimizar
os males que insistem em solapar a dignidade do nosso povo, a alma de
nossa gente e as riquezas de nosso país.
Agora, em 2016, após cumprida sua gestão, biênio 2014-2016, e com a
missão de presidir por mais dois anos, biênio 2016-2018, a CONAMP, como
você traçaria o perfil do Ministério Público em nosso país? Sabemos que
a Senhora possui contato com membros de todo Brasil e que o brasileiro
é conhecido pela sua diversidade. Diante de tanta diferença cultural e
territorial, o que une os promotores e procuradores de Justiça?
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Como bem estabelece a Constituição Federal de 88, 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.
Desse modo, o que une a classe ministerial é a sua própria definição
estabelecida constitucionalmente, em defesa do povo brasileiro sob a égide
de seus princípios, que são a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional. Somos, portanto, uma instituição originalíssima incumbida da
defesa dos direitos fundamentais, todos nós unidos na defesa da ordem
jurídica e do regime democrático.
Estamos acompanhando toda atuação da CONAMP no Congresso Nacional,
no Conselho Nacional do Ministério Público, no Supremo Tribunal Federal,
no Superior Tribunal de Justiça e no Conselho Nacional de Justiça. Como
é o dia a dia em Brasília? Atualmente há muitas preposições que afetam
o Ministério Público? Esta aproximação, com todos os poderes e órgãos
acima mencionados, tem alcançado resultados positivos, tanto para o
parquet quanto para sociedade?
Trabalhamos pela consolidação do regime democrático, pois nosso
trabalho é árduo, e cada vez mais precisamos laborar pela execução de
políticas públicas, para que sejam atendidas as demandas da sociedade,
na real implementação dos direitos e garantias constitucionais. Como líder
classista, tenho conclamado os membros do parquet a viverem o presente
com sabedoria e predisposição para o diálogo com todas as instituições,
pois em momentos de crise o diálogo é o mais legítimo instrumento de
buscar soluções.
Diuturnamente, a CONAMP acompanha no congresso nacional mais de
2.500 proposições legislativas que dizem respeito ao MP e ao sistema de
Justiça. A todo instante temos de ficar alertas às inúmeras tentativas de
enfraquecer o Ministério Público, seja pela retirada de poderes ou pelo
esfacelamento do seu regime jurídico. Diariamente continuamos enfrentando
obstáculos na defesa das nossas prerrogativas e garantias, por isso faz-se
necessário estarmos atentos para as decisões dos tribunais superiores e o
acompanhamento das decisões dos Conselhos Nacional do MP e de Justiça
(CNJ), ajuizando procedimentos e ações quando se fazem necessárias.
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Atualmente tem preocupado a tramitação do Projeto de Lei do Senado (PLS)
280/2016, que altera a Lei do Abuso de Autoridade; do PLS 233/2015, que
regulamenta o inquérito civil; e da Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
62/2015, que veda a vinculação remuneratória automática entre subsídios
de agentes públicos.
A CONAMP valoriza o relacionamento institucional com diversas entidades,
podendo citar, como exemplo, nosso trabalho no Congresso Nacional com
parlamentares, sempre pautado pela ética e profissionalismo.
Por fim, podemos afirmar que a luta da nossa entidade de classe traz
benefícios não só para nossa instituição, pois ao fortalecermos o Ministério
Público, a sociedade fica protegida com o trabalho dos promotores e
procuradores de Justiça.
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RESUMO: O Estatuto da Metrópole foi editado para regulamentar a
Constituição Federal, §3º do art.25, no referente às regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões e suas Funções Públicas de Interesse
Comum - FPICs. Traz questões relevantes sobre a gestão das FPICs pela via
do compartilhamento de responsabilidades e autoridades das coletividades
políticas que as tenham e pala tônica democrática deste gerenciamento
com a criação de ente autárquico que viabilize o que foi chamado de
Governanca Interfederativa. Aponta-se, no texto, que nem toda faixa
territorial supramunicipal será região metropolitana e nem todo município
pólo será metrópole, sendo ilusória e equivocada para fins de FPICs a criação
de regiões metropolitanas que não observem aspectos fáticos e técnicos. Eis
o fetiche metropolitano a ser desmistificado.
ABSTRACT: The newly edited Metropolis Statute regulates art. 25, §3o of 1988
Federal Constitution concerning metropolitan regions, urban agglomerations
and micro-regions in face of their public functions of common interest. It,
therefore, brings relevant questions about the management of such functions
on the basis of shared responsibility and institutionalized authority among
political collectivities under a democratic scope, which has been called
interfederative governance. However, this paper sheds light on a certain
metropolitan fetich in dissonance with those principles, arguing that not all
supra-municipal unity must be understood as a metropolitan region and not
all pole-city has the nature of a metropolis. The creation of metropolitan
regions ignoring technical and factual aspects is, thus, illusory when not
mistaken, at least in what regards the planning and execution of public
functions of common interest.
PALAVRAS-CHAVES: Constituição; Estatuto da Metrópole; Região
Metropolitana; Aglomeração Urbana; FPIC; Governança Interfederativa;
Democracia; Responsabilidade.
KEYWORDS: Constitution; Metropolis Statute; Metropolitan Region; Urban
Agglomeration; PFCI; Interfederative Governance; Democracy; Responsibility.
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1. Uma nova lei: impactos
Sempre se falou, no meio jurídico, que uma lei, uma nova lei, não
tem força capaz de inovar a realidade conquanto inove, como se sabe, na
ordem jurídica.
Apesar de na presente discussão não haver debate ou interesse em
conferir a assertiva supra, forçoso reconhecer a influência da legislação na
alteração de práticas sociais ou na afirmação de determinado cenário do
mundo dos sentidos.
Esta segunda ilação, nos parece, calha à fiveleta quando tratamos,
por exemplo, do Estatuto da Metrópole, dentre outras normas, e isto se dá na
medida em que a metrópole, a aglomeração urbana, a mancha metropolitana,
são apenas expressões linguísticas de um fenômeno da realidade humana,
a cidade real, a se manifestar como uma bacia demográfica, território
para onde acorrem a pessoas em razão de necessidades ou conveniência
familiares, sociais, econômicas e geográficas.
É dizer, a dimensão fática via “processos econômicos e sociais
contemporâneos protagonizam a cidade de modo irreversível, colocando
um desafio histórico de construção de instrumentos capazes de expressar
esta prevalência em termos políticos, tanto no contexto nacional quanto
internacional”. 1
Na Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, ano
2 - nº 2, ago./ 2015, quando desencadeamos discussão sobre o recente
Estatuto da Metrópole, ficou, a respeito, assim apontado:
Acima de tudo, retoma-se, a nosso sentir, a originalidade dos intentos das
pessoas e seus vínculos, quando se foram radicando nessa territorialidade
que fornecia e, ainda fornece, comuns elementos físicos, hídricos e,
mesmo de empatia que justificaram, ao longo do tempo, modalidades
peculiaridades de fixação e de apropriação espaciais. Assim, permitido
firmar que o novo aqui é a prospecção da real potestade, da verdadeira
autoridade sobre esse território físico e moral (porque atrelada à realização
da justiça) que agrega a população, e que, repise-se, destoa das divisões
geopolíticas sedimentadas, as quais não correspondem mais às efetivas
demandas sociais, ambientais, urbanas ou políticas metropolitanas.

1

UN-Habitat: das declarações aos compromissos, p.115.
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Mas este “novo” é apenas uma necessária revisão das acomodações
administrativas, sendo que tal “rever” está legitimado constitucionalmente
e importa em asserir, ainda que se tenha que compreender melhor suas
implicações, que nossa Carta Magna, para o cenário sociopolítico desfilado
neste breve estudo, desde sempre previu uma cunha no pacto federativo,
incluindo nele a governança interfederativa, ou seja, essa relação de
cooperação, de convívio e de cogestão entre estados e municípios, com
expressa influência, porque não dizer, na organização da federação, ao se
defrontar com a urbe real. 2

A intenção do estudo em curso é, com efeito, a de ofertar alguma
classificação dos tópicos da Lei 13.089/15 (Estatuto da Metrópole), a partir
de agora referido como Estatuto e ponderar que aludido corpo normativo
disciplina, afirma e infirma as concepções sobre aglomerados urbanos e, por
extensão, das chamadas microrregiões.
2. A Constituição Federal
As constituições dos estados são leis que inovam, recepcionam e
banem, quando em vigor, inúmeros aspectos da ordem jurídica.
Não é à toa ser conceituada, a Constituição, como um conjunto de
normas dotado de supremacia que organiza e regula toda a ordem normativa,
igualando-se às suas regras e princípios, no caso do Brasil, somente aquelas
normas defluentes do processo de emenda constitucional ou de ratificação
de pactos de direitos humanos (art.5º § 2º).
É nesta angulação de supremacia que o debate metropolitano
exsurge, dado que é no §3º do art.25 de nossa Magna Lei que o temário sob
abordagem está aninhado nos seguintes termos:
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que
adotarem, observados os princípios desta Constituição.
§ 3º Os Estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por
agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum.

2
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Pp. 423/424.

2.1. O pacto federativo
Do dispositivo constitucional transcrito e pelo Estatuto que o
regulamentou, temos que à constatação da existência de funções públicas de
interesse comum (FPICs), poderão os estados instituir regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões com vistas, exatamente, a organizar,
planejar e organizar ditas FPICs.
É autorizado dizer, ante as FPICs, que o interesse em jogo é regional
(comum 3) e que preponderará sobre o interesse local dos municípios e,
mesmo, em relação às políticas de planejamento regional dos estadosmembros que angustiarem a organização, o planejamento e a execução de
funções públicas de interesse comum.
Defende-se, com isso, que a convencional concepção de pacto
federativo – existência de coletividades políticas autônomas – União, Estados
e Municípios, esbarra e se relativa na ideação de FPICs, havendo, mesmo,
um elemento federativo misto (estados e municípios) face a FPICs que não
se confunde com União, Estados e Municípios, mas os funde numa gestão
plena das decantadas funções públicas que terão sobre determinada região
tamanha importância a extrapolar lindes municipais, impondo aos gestores
atingidos por esse vetor função pública uma administração específica
nominada pelo Estatuto como governança interfederativa, pela qual, e
apenas por ela, será deliberado acerca de FPICs.
Confira-se:
Art. 1o  Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes
gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de
interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas
instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento

Útil citar Adilson Dallari, extraindo de texto que nos foi gentilmente cedido, intitulado
Regiões Metropolitanas e planejamento integrado, a seguinte parcela, que pode servir como
forma de explicar a prevalência do interesse comum/regional sobre estas três modalidades:
“Considerando o interesse comum do conjunto de Municípios com tais características,
tendo a capital do Estado como polo aglutinador, formando uma cidade composta por vários
Municípios e de importância estratégica para o Estado, chegamos a criar (com a ousadia própria
de um então jovem publicista) o conceito de “peculiar interesse metropolitano”: 'Ao peculiar
interesse municipal opõe-se hoje um conceito igualmente válido e ainda não reconhecido
nem pela doutrina nem pelo direito positivo, mas que, em tempo relativamente curto, deverá
receber a devida e necessária consagração: o conceito de ‘peculiar interesse metropolitano’ “.
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urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa,
e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos
incisos XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art.
182 da Constituição Federal.
[...]
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, consideram-se:
IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e
ações entre entes da Federação em termos de organização, planejamento e
execução de funções públicas de interesse comum.
[...]
Art. 6o A governança interfederativa das regiões metropolitanas e das
aglomerações urbanas respeitará os seguintes princípios: I – prevalência do
interesse comum sobre o local; II – compartilhamento de responsabilidades
para a promoção do desenvolvimento urbano integrado; III – autonomia
dos entes da Federação; IV – observância das peculiaridades regionais e
locais; V – gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei
no 10.257, de 10 de julho de 2001; VI – efetividade no uso dos recursos
públicos; VII – busca do desenvolvimento sustentável.

		
Deflui, exatamente da conjugada inteligência da norma constitucional
e de seu regulamento, o Estatuto, a prevalência do interesse comum sobre
o local, que chamamos de preponderância de um interesse regional sobre o
local, a exigir o compartilhamento de responsabilidades e, pelo seu preceito
implícito, o compartilhamento de autoridade.
Pelo Estatuto, embora seja respeitada a autonomia dos entes da
Federação, diante de FPICs tal cede, a olhos de ver, ao compartilhamento
de autoridade e de responsabilidades, não podendo um gestor, um prefeito
ou um governador decidir unilateralmente sobre interesses regionais, ou
comuns, contidos em FPICs.
Há, pois, um limitador ao agir unilateral de estados e municípios na
gestão de FPICs, sendo nítido que o pacto federativo não se manifesta do
modo usual – União, Estados e Municípios - , ante a aglomerado urbano,
ou seja, unidade territorial urbana constituída pelo agrupamento de 2
(dois) ou mais Municípios limítrofes, caracterizada por complementaridade
funcional e integração das dinâmicas geográficas, ambientais, políticas e
socioeconômicas, tudo a conduzir à manifestação de funções públicas de
interesse comum, pois se revelam como políticas públicas ou ações nelas
inseridas cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja
inviável ou cause impacto em Municípios limítrofes.
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O interesse local deve se submeter ao interesse comum para,
exatamente, viabilizar FPICs e evitar prejuízos (impactos negativos) entre
municípios.
3. Funções públicas de interesse comum – FPICs
O Estatuto deixa claro (art.2º II) que função pública de interesse
comum é política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de
um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios
limítrofes e isto é mote para que os interesses sociais comuns das várias
comunidades alcançadas pela FPIC sejam preservados e não se pode, mesmo,
independentemente do Estatuto, divagar que um prefeito, por exemplo, do
município hegemônico de determinada aglomeração urbana, possa, sem
deliberar com seus pares de outras municipalidades onde haja a mesma FPIC
e com a sociedade civil, decidir unilateralmente, na medida, mesma, que
possivelmente não serão resguardados todos os interesses comuns.
Aquele que dorme num lugar, trabalha em outro, estuda num
terceiro e, exagerando, tem domicílio num quarto, só poderá ver assegurados
os interesses públicos que lhe garantem vida, liberdade e igualdade, na
hipótese de haver a possibilidade de horizontalidade das discussões sobre
funções de interesse comum.
São, portanto, as FPICs um fator limitador da autonomia dos entes
da federação para os fins do Estatuto que no artigo 3º estabeleceu:
Art. 3o Os Estados, mediante lei complementar, poderão instituir regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por agrupamento
de Municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a
execução de funções públicas de interesse comum. Parágrafo único. Estado
e Municípios inclusos em região metropolitana ou em aglomeração urbana
formalizada e delimitada na forma do caput deste artigo deverão promover a
governança interfederativa, sem prejuízo de outras determinações desta Lei.

A organização derivada do Estatuto afasta a verticalização de
decisões a respeito de FPICs!
O desiderato da regulação do fenômeno cidade real é evitar os
conflitos entre as autonomias federativas e não derrogá-las, frise-se,
podendo-se afirmar, na esteira do escólio de Daniela Ribeiro de Gusmão, que
diante do interesse público supramunicipal (e as FPICs assim se manifestam)
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exsurge o método da ponderação, eis presente a responsabilidade social,
não havendo “incidência do mecanismo protetor da Constituição (autonomia
do município) na medida em que a esfera normativa do preceito ou do
princípio supralegal não cobre a situação que é objeto da pretensão à tutela
constitucional (interesse metropolitano ou comum dos serviços de gás, a
bem dos interesses supramunicipais).” 4
Tal ponderação, diga-se, passa diretamente pela letra do art. 25 § 3º
da Constituição Federal e pelo Estatuto da Metrópole.
4. Democracia
Num relance inicial afigura que a governança interfederativa
pretende negar as autonomias, destacadamente, as municipais, mas não é
isso, a realidade é que o Estatuto dá nitidez ao comando constitucional (art.25
§3º), explicitando, simplesmente, que em proteção à igualdade, ao interesse
de todos, que pode ser lido via FPICs, apenas num espaço democrático onde
possam se realizar debates, embates e gerar ideias é que os alardeados
interesses comuns podem ser organizados, planejados e executados.
A criação de um aglomerado urbano, seja no formato região
metropolitana, seja no de aglomerações urbanas em sentido estrito,
pressupõe a prévia e concreta constatação do verdadeiro perfil regional
e, consequentemente, das funções públicas de interesse comum do
aglomerado urbano, que não corresponderá a nenhuma das cidades que o
formam. É mesmo, ele, a cidade real.
Ascher fornece a expressão metápole útil à busca de aclarar o
fenômeno metrópole, asserindo que a metapolização “é um duplo processo
de metropolização e de formação de novos tipos de territórios urbanos, as
metápolis”.
E prossegue:
Podemos definir a metropolização como a busca da concentração de
riquezas humanas e materiais nas aglomerações mais importantes. É

Pp.284/285 – Análise Crítica da Cobrança de Preço Público pela Instalação de Redes de Infraestrutura. Uso do Espaço Aéreo, do Solo e do Subsolo dos Municípios.
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um processo constatado em todos os países em desenvolvimento (...)
resulta principalmente da globalização e do aprofundamento da divisão do
trabalho em escala mundial, que tornam necessárias e mais competitivas as
aglomerações urbanas capazes de oferecer um mercado de trabalho amplo e
diversificado, a presença de serviços de altíssimo nível, um grande número de
equipamentos e infraestrutura, e boas conexões internacionais. O emprego, o
comércio, os equipamentos de saúde, de educação, os culturais e de lazer das
grandes aglomerações atraem igualmente a população mais qualificada”. 5

É o Estado Democrático de Direito que impõe o compartilhamento
de responsabilidades/autoridades, pressupondo-se que numa governança
interfederativa os interesses comuns serão preservados, o que não é possível
se preponderarem interesses locais.
Neste proscênio não se atingirá interesses estritamente locais ou
estaduais, mas regionais, cabendo considerar que “ (…) as especificidades
de cada FPIC, em cada RM, em termos históricos, sociais, econômicos e
políticos deve ser uma diretriz do processo de regulamentação do Art.25 da
CF/1988 (...)”. 6
5. Da classificação do estatuto
Extraímos da novel norma uma classificação que permite caminhar
pelas suas intenções:
1. Trata-se de perceber, numa aglomeração urbana, o aspecto democrático
que permitirá a funcionalidade dos interesses comuns e que será efetivada
pela técnica e pelo planejamento;
2. É preciso entender que os ônus e bônus serão percebidos com a
realização das FPIcs e não haverá nem ganho, nem prejuízo individual; ou
todos atingidos pelo interesse comum tem-no protegido, ou todos perdem;
3. Num limiar de três anos da sanção do Estatuto, pena de improbidade
administrativa, realizar-se-á o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado

Pp.62/63.
Funções Públicas de Interesse Comum nas Metrópoles Brasileiras: transportes, saneamento
básico e uso do solo/ organizadores: Marco Aurélio Costa, Bárbara Oliveira Marguit – Brasília:
IPEA, 2014 p.517.

5
6

35

– PDUI, que trará, em tese, todos os elementos necessários ao pleno
respeito às FPICs;
4. O Estatuto trata num sentido lato de Aglomerações Urbanas,
dividindo-as em Região Metropolitana e Aglomerações Urbanas em sentido
estrito, a par de trazer lineamentos sobre microrregiões, deixando claro
que as duas primeiras modalidades deverão ter governança interfederativa
com o consequente compartilhamento de responsabilidades e autoridade;
5. A democracia é o ideário a nortear a governança interfederativa,
equilibrando as forças dos gestores atingidos pelo interesse comum
(regional) e, especialmente, na formulação do PDUI (art.12) e “deverá
considerar o conjunto de Municípios que compõem a unidade territorial
urbana e abranger áreas urbanas e rurais, contemplando (§ 1o), no mínimo:
I – as diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo
projetos estratégicos e ações prioritárias para investimentos; II – o
macrozoneamento da unidade territorial urbana; III – as diretrizes quanto
à articulação dos Municípios no parcelamento, uso e ocupação do solo
urbano; IV – as diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas
públicas afetas à unidade territorial urbana; V – a delimitação das áreas
com restrições à urbanização visando à proteção do patrimônio ambiental
ou cultural, bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de
desastres naturais, se existirem; e VI – o sistema de acompanhamento
e controle de suas disposições, com ampla participação social (§ 2o),
sendo assegurados: I – a promoção de audiências públicas e debates
com a participação de representantes da sociedade civil e da população,
em todos os Municípios integrantes da unidade territorial urbana; II – a
publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; e III – o
acompanhamento pelo Ministério Público”;
6. A participação de representantes da sociedade civil no conselho
deliberativo da governança interfederativa é, por igual, imperativo da
democracia (art.7º V);
7. Pode-se extrair desse todo:
a. Trinômio: Região Metropolitana, Aglomerações Urbanas em sentido
estrito e Microrregiões;
b. Tripé: Democracia, FPIC e Técnica-PDUI (IBGE).
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6. O fetiche 7 metroplitano
Para concluir, vamos ao título “Fetiche Metropolitano” e o
explicamos a partir da constatação de que a expressão Região Metropolitana
tem uma carga subjetiva de que é progressista o município que é metrópole,
ou que, ao menos, faz parte da mancha metropolitana e que essa condição
proporciona benefícios, em geral verbas públicas.
Percebe-se desejo de gestores municipais em pertencer a Região
Metropolitana ou ser Metrópole, sem que haja maior imersão sobre isto,
sobre a complexidade, sobre as dificuldades e custos, veja-se, população
maior, heterogênea, saneamento, mobilidade e disponibilidade de serviços,
por exemplo.
Não fosse esta glamorização, a levar a um impensado projeto de
ser metropolitano, outros arranjos regionais poderiam e podem ser mais
eficientes ao atendimento do interesse público.
Com o Estatuto em vigência, o idílio, a esfera onírica metropolização
se desfaz e a aventura da criação metropolitana para algum ganho econômico
ou político não mais ocorrerá, substituída que foi por argumentos técnicos,
do que resulta que, em realidade, muito do hoje chamado de região
metropolitana ou de metrópole à luz da norma de regência, que se pauta
na realidade da apuração de dados (via IBGE), não o é, possivelmente
nunca foi e não se enquadrando nas categorias do Estatuto, ainda que
mantenha o apelido região metropolitana, não será possível ter semelhante
tratamento, podendo, entanto, ser entendida, esta mancha pluriurbana,
como aglomeração urbana (eventualmente microrregião) em sentido
estrito, nomenclatura, reconhece-se, nada estética ou romântica, mas que
permite melhor compreensão dos vetores sócio-econômicos e dos arranjos
populacionais.
A realidade indica que a denominação, por exemplo, região
metropolitana, em si mesma, nenhuma melhora traz em não refletindo o
mundo real e gera o ônus de se submeter aos rigores legais específicos.

Objeto que se cultua por se atribuir valor mágico e/ou sobrenatural (http://www.dicio.com.
br/fetiche/)
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Cumpre observar que o Estatuto, tanto para regiões metropolitanas
quanto para aglomerações urbanas, exige a gestão plena (art.2º III), ou seja, (a)
formalização e delimitação mediante lei complementar estadual; (b) estrutura
de governança interfederativa própria, nos termos do art. 8o da Lei; e (c) plano
de desenvolvimento urbano integrado aprovado mediante lei estadual.
Possivelmente, constatadas as exigências legais para a gestão de
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, poderá haver intenção de
não mais pertencer a essas categorias. Tal não é possível! Não será viável,
por exemplo, um município esquivar-se dos encargos de pertencer a uma
região metropolitana se assim se enquadrar, pois não é a vontade de alguns,
como infelizmente tem ocorrido, que inclui ou exclui ou forma uma região
metropolitana, o que a define (também a aglomeração urbana) é o interesse
comum e em sendo ele constatado o pertencimento é de lei.
Aliás, naquelas situações em que não foi criada uma região
metropolitana, mas os estudos técnicos apontam à sua existência (ou de
aglomeração urbana), ainda que não haja lei complementar a gerá-la, ainda
assim as FPICs não poderão ser tratadas como interesse local e sim como de
interesse comum, tudo a exigir a participação das coletividades políticas no
compartilhamento de responsabilidades, de autoridade e de recursos.
Este ponto derradeiro, os fundos de que se valerá uma governança
interfederativa, a eles só há uma definição, são os recursos já existentes e
que, deduz-se, de alguma maneira já são endereçados às políticas públicas
ou ações derivadas, embora não da forma compartilhada prevista no Estatuto
(a ser melhor delineada via PDUI) e, à toda evidência, utilizados, gastos de
modo verticalizado, em geral pelas coletividades políticas hegemônicas
(metrópole, capital regional, município limítrofe onde circulam mais serviços
e mercadorias e com maiores oportunidades de trabalho e negócios), a par
da concentração de recursos na União e nos Estados.
Aguarda-se regulamentação a respeito, mas serão valores já
previstos nos orçamentos de modo mais disperso e que deverão ser melhor
endereçados.
Importa ponderar, alfim, que se algum município, por seu gestor,
recusar-se a participar da governança interfederativa e, mais ainda, recusar a
liberação de suas cotas do fundo respectivo, é perfeitamente possível sugerir
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o bloqueio de contas, o sequestro de valores, tudo em nome do interesse
comum e, mesmo, a responsabilização do gestor, arbitrando-lhe multas
pessoais e o processando por improbidade administrativa pelas figuras
típicas preconizadas na Lei 8429/92.
Os municípios que não pertençam a região metropolitana ou a
aglomeração urbana, ainda assim deverão ser atendidos, estudados e
enquadrados de acordo com a microrregião a que pertencerem, estipulando
o Estatuto no art.1º § 1o que as disposições da Lei aplicam-se, no que couber,
às microrregiões instituídas pelos Estados com fundamento em funções
públicas de interesse comum com características predominantemente
urbanas.
Essas três regionalizações, portanto, acabam por força do §3º do
art.25 CF funcionando como um amálgama no pacto federativo quando
se tratar de FPICs, e estão, a partir de janeiro/2015, sendo regidas pelo
Estatuto e aos Públicos Administradores cabe cumprir a lei, inclusive no
que respeita àquelas regiões metropolitanas já criadas legalmente mas cuja
estrutura não permite a governança interfederativa, eis que imediatamente
devem ser adequadas ao Estatuto, visto que suas ações e deliberações em
desconformidade com ele não têm validade.
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RESUMO: O presente artigo visa apresentar a construção doutrinária em
torno da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos
locatícios residenciais, firmados por intermédio de administradoras de
imóveis ou imobiliárias. Para tanto, explana-se sobre as mais recentes posições
jurisprudenciais e a necessidade de reposicionar o entendimento de acordo
com a doutrina consumerista prevalecente. Analisa-se as diversas categorias
de consumidor, para se entender que o locatário é indiscutivelmente
consumidor equiparado por extensão. Com vistas a isso, estuda-se sobre
contratos conexos ou relacionais, características das locações intermediadas
por imobiliárias, exaltando-se a força do comando constitucional que trata
a defesa do consumidor como direito e garantia fundamental. Finalmente,
faz-se abordagens sobre a temática da teoria do diálogo das fontes – no
caso, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil e a Lei do Inquilinato
– para concluir pela aplicabilidade dos princípios norteadores da tutela do
consumidor à relação jurídica locatícia.

ABSTRACT: This article aims to present the doctrinal construction around
the applicability of the Consumer Defense Code to residential lease
agreements, signed by a lessor ou a real estate office. For this purpose, it
will be expound the latest jurisprudential positions and the need of resetting
the understanding according to the prevailing consumerist doctrine. It will
be analyzed the various consumer categories in order to understand that
the lessee is indisputably equated as consumer by extension. Therefore,
one will approach associated or related contracts, characteristics of lease
agreements bty real estate offices and exalt the force of the constitutional
command that addresses the consumer protection as a fundamental right
and guarantee. Finally, one will approach the theory of the “dialogue des
sources” – in the specific case, the Consumer Defense Code, the Civil Code
and the Tenancy Law – to conclude towards the applicability of the guiding
principles of consumer protection on legal lease relations.
PALAVRAS-CHAVE: Contrato de locação residencial; relação de consumo;
locatário; consumidor equiparado; direito fundamental.
KEYWORDS: Residencial lease agreements; consumer relationship; lessee;
equated consumer; fundamental right.
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1. Introdução
No campo da tutela das relações locatícias residenciais é prática
comercial incidente a das imobiliárias como intermediárias entre interesses
diferenciados, porém convergentes, quais sejam, o do agenciamento,
proposição e efetivação de locação de imóvel de propriedade de um e o
de ocupação na qualidade de locatário para satisfazer uma necessidade de
moradia de outro.
Verificável nesse panorama contratual que o déficit de habitação é
acentuado, em especial porque a população brasileira tem na atualidade a
característica de ser essencialmente urbana1, frente a insuficiente política
governamental de estímulo à aquisição de casa própria2.
Em reforço à ideia de que o direito à moradia está ligada às políticas
públicas, Odoné Serrano Jr. esclarece que a questão passa essencialmente
pela inadequada política habitacional no Brasil.3
LEITÃO, Miriam. “História do futuro. O horizonte do Brasil no século XXI”. 1ª edição, Intrínseca,
RJ, 2015, pp. 399/400. Relata a autora que: “Está acontecendo a maior onda de urbanização
da história da humanidade. O processo, inciado em 2005, deve ir até 2050. Nesse período, o
total de pessoas morando nas cidades vai passar de 3,2 bilhões para 6,3 bilhões. Vai dobrar.
Ao todo, 67% dos habitantes da Terra estarão em cidades. Para se ter uma ideia do gigantismo
do fenômeno: em 1950, moravam na área urbana menos de I bilhão de pessoas, segundo
os cálculos da ONU. Para ser exata: 745 milhões, o que era, na época, 30 % das pessoas. Um
século depois, quando 2050 chegar, as cidades terão saltado para 6,3 bilhões. A população
urbana terá se multiplicado por 8,4 vezes em 100 anos”.
2
Há no Brasil um déficit de 8 milhões de moradias, atribuído à ineficiência das políticas da
casa própria, na referência de MOTTA, Luana Dias. “A questão da Habitação no Brasil: Políticas
Públicas, Conflitos Urbanos e o Direito à Cidade”, Extraído de http://conflitosambientaismg.
lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/TAMC
MOTTA_Luana_-_A_questao_da_habitacao no_Brasil.pdf, com acesso em 30.09.16. E, ainda,
“Dessa forma, com políticas públicas ineficazes e incapazes de ofertar moradias adequadas
segundo o perfil da demanda habitacional da população brasileira, prolongam-se a persistência
do déficit habitacional e a proliferação e aumento das favelas e habitações informais”, conf.
NOAL, Ednilson Bolson e JANCZURA, Rosane. “A política nacional de habitação e a oferta
de moradias”, In Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 10, n. 1, p. 157 - 169, jan./jul. 2011.
file:///C:/Users/ciroes/Downloads/7257-33109-1-PB.pdf, com acesso em 30.09.2016, p.12.
3
SERRANO JR., Odoné. “O direito humano fundamental à moradia digna: exigibilidade,
universalização e políticas públicas para o desenvolvimento”. Ed. Juruá, Curitiba, 2012, p.
102/103. Nas precisas palavras do ilustre agente ministerial: “A efetividade do direito à moradia,
como se constata dos conteúdos nas várias funções que ele pode assumir em determinada
situação concreta, depende diretamente das políticas públicas. Demonstração bastante cabal
dessa assertiva é o atual quadro de déficit habitacional, bem como das péssimas condições
de moradia em que vivem as camadas mais pobres da população brasileira, indicando a
inadequação das políticas públicas habitacionais praticadas e, sobretudo, a necessidade
de uma atuação mais marcante do Poder Público para enfrentar e superar esse dramático
problema social”.
1
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Num contexto de elevadas contratações locatícias residenciais,
releva o número de demandas, escancarando por tal fato a parte vulnerável
que é o inquilino, na busca da moradia digna, quer sob o aspecto econômico,
quer sob o aspecto social.
É fato corrente nos tribunais sendo significativo o número de ações
envolvendo inconsistências nas relações locatícias de pessoas consideradas
inquilinas perante imobiliárias, ou contra estas e seus representados
proprietários de imóveis.
E, em reduzida situação, os juízes e tribunais consideram que regem
tais relações o Código de Defesa do Consumidor. Há, em grau de recurso,
mas ainda de pouca significação, maior aplicabilidade da norma tutelar
do consumo nas turmas recursais que nas câmaras cíveis dos Tribunais de
Justiça.
Contudo, tal situação não é correta porque a relação locatícia
intermediada por uma administradora de imóveis ou imobiliária é de
consumo, já que há na relação subjacente uma prestação de serviço
remunerada entre o consumidor dos serviços de imobiliária e o proprietário.
O viés ampliativo do conceito de consumidor abraça tal fenômeno
no sentido de que o exposto a uma relação comercial ou contratual de
consumo também adquire a prerrogativa de tutela sob as mesmas premissas
principiológicas, inserindo-se numa busca de reequilíbrio na relação jurídica.
Dentro desse contexto, é que se pretende mostrar a necessidade de
refundar a locação como relação consumerista, a fim de estender a tutela a
significativa classe econômica e especialmente social.
Importa, para tanto, considerar que a defesa do consumidor
mereceu a atenção da Constituição Federal, por ter elevado a norma de
ordem pública a direito e garantia fundamental, e a tomada como princípio
da ordem econômica e social, em pé de igualdade com a livre iniciativa e
a soberania nacional, para o efeito de dispensar tratamento desigual a
desiguais. Desenvolveu-se, então, abordagem acerca da prevalência das
normas de tutela do consumidor perante outras por mais especiais que
sejam, em diálogo das fontes.
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2. A proteção e defesa do consumidor como direito fundamental
na Constituição Federal
A questão da locação residencial de imóveis, como de proteção
necessária no comércio por guardar característica de consumo, invoca
cogência, guarda conotação imperativa4 das normas de tutela do consumo
dadas as características de ordem pública e interesse social5, portanto,
indisponíveis. Mas não só porque tem fundamento constitucional diz-se que
ofender os interesses do consumidor é ofender cláusula pétrea. Isso porque
é certo que a Constituição Federal considera de maior significação o fato da
“defesa do consumidor” figurar entre os direitos fundamentais no artigo 5°,
XXXII, além de outras referências expressas ao consumidor.6
Na doutrina, Cláudia Lima Marques ressalta que:
“o fato de um dos sujeitos da relação contratual ter recebido direitos
fundamentais, quando ocupa o papel de consumidor, influencia diretamente
a interpretação da relação contratual em que este sujeito está. O contrato
de consumo passa a ser um ponto de encontro de direitos individuais,

BOLZAN, Fabrício. “Direito do Consumidor Esquematizado”. 2ª. Edição. São Paulo: Saraiva,
2013, págs. 34/35. Ensina o autor que o “amparo constitucional” do Direito do Consumidor
lhe dá conotação “imperativa”. Acrescenta, ainda, que como direito fundamental, extrai-se o
caráter de “eficácia horizontal dos direitos”, referindo-se ao Direito do Consumidor.
4

5
Daí decorre o que ensina BENJAMIN. Antônio Herman, “Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor: Comentado pelos autores do anteprojeto”/Ada Pellegrini Grinover… [et al]”, p.
272, que nas relações de consumo em que são expostos os protagonistas (aqui os locatários),
o conceito do artigo 29 leva a que … “o implementador – aí se incluindo o juiz e Ministério
Público – não deve esperar o exaurimento da relação de consumo para, só então, atuar.
Exatamente porque estamos diante de atividades que trazem um enorme potencial danoso,
de caráter coletivo ou difuso, é mais econômico e justo evitar que o gravame venha a se
materializar”.

SCHERAIBER, Ciro Expedito. “Crimes contra as relações de consumo – uma proposta de
sistematização”. In Revista Jurídica do Ministério Público do Paraná – Araucária. Curitiba,
a.1, vol. 1, 1998, abril, p. 451. Referi que em quádruplo aspecto, ainda, a Constituição
refere-se expressamente ao consumidor: quer seja como direito e garantia fundamental
(artigo 5°, inciso XXXII); quer seja como princípio da ordem econômica (artigo 170, inciso
V); quer na previsão da competência legislativa sobre dano ao consumidor (artigo 24, inciso
VIII); quer no aspecto tributário, quanto à informação dos impostos incidentes no preço
dos produtos (artigo 150, §5º); além de estabelecer o comando do Ato das Disposições
Constituições Transitórias (artigo 48 do ADCT).
6
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sendo que os direitos dos consumidores, stricto sensu, em especial, das
pessoas físicas, são direitos da mais alta hierarquia constitucional, direitos
fundamentais, protegidos por cláusula pétrea (art. 60 da CF). (...) A doutrina
brasileira tem destacado esta hierarquia de direito fundamental da proteção
do consumidor e sua origem no princípio máximo da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF/1988)”7 – destaquei.

Tanto que o Código de Defesa do Consumidor traz expressa a
exaltação do caráter de ordem pública e interesse social, no seu artigo 1°,
nos termos da Constituição Federal.8
Ademais, poder-se-ia argumentar que a Lei do Inquilinato como lei
especial guarda a característica tutelar como de ordem pública e interesse
social. Mas o Código de Defesa do Consumidor vai além, porque promulgado
com caráter de complementariedade à Constituição Federal e obediente ao
comando do artigo 48 do ADCT. Conforme denota-se destes, o objetivo da
“defesa do consumidor” é princípio da ordem econômica, pari passu aos
princípios da livre iniciativa e da soberania nacional, conforme o artigo 170,
V, CF, dentre outros.
Com efeito, “queira-se ou não, a verdade é que a Constituição
Federal de 1988 interessou-se indiretamente pela contratação que envolve
consumidores, tanto no momento em que identificou este novo sujeito de
direitos fundamentais, o consumidor (art. 5º, XXXII), como no momento em que
assegurou sua proteção, apesar da livre iniciativa de mercado (art. 170, V)”9.
Maior força impositiva tem o Código de Defesa do Consumidor,
conforme já dito anteriormente, pelo caráter de complementariedade à
Constituição e é exaltado para indicar prevalência sobre as demais leis, ainda
que incidente sobre o mesmo objeto de proteção. Em resumo, há a chamada

MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais”, p. 262/263.
8
Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de
ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII; 170, inciso V, ambos da
Constituição Federal e art. 48, de suas Disposições Transitórias.
9
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das
relações contratuais”, p. 261.
7
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hierarquia implícita do Código de Defesa do Consumidor em relação as
demais leis ordinárias.10
Perpassa necessariamente por esse entendimento o exame dos
conceitos e definições dos protagonistas da relação de consumo e da
principiologia essencial de sua tutela.

3. Definição das diversas categorias de consumidores
O Código de Defesa do Consumidor adota quatro conceitos de
consumidor a merecer tutela: o padrão, standard, previsto no “caput” do
artigo 2°; e os considerados “equiparados” dispostos no parágrafo único do
mesmo artigo, do artigo 17 (bystander); e aqueles previstos no artigo 29.
O propósito maior do legislador foi o de oferecer efetiva tutela ao
menos favorecido na relação econômica e jurídica considerada de consumo,
em especial a pessoa física. Mas, também quis que a pessoa jurídica não
fosse afastada do manto de proteção, já que o conceito padrão que informa
a lei é de aspecto objetivo, fático e econômico, ou seja, de que o bem ou a
utilidade encontre na cadeia de consumo o seu destino final. Por isso que o
consumidor pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que adquira ou utilize
um produto ou serviço como destinatário final.
Visando a tutela de pessoa jurídica como consumidora, jazem
teorias consideradas restritivas e outras expansivas. A primeira considerada

MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, pp. 411 e 694. “Parece-me, pois, que o intérprete e o aplicador da
lei, em especial do CDC, devem ter em conta esta valoração constitucional e sua hierarquia
implícita: para as pessoas físicas, o direito do consumidor é um direito fundamental, sendo
que o cidadão pode exigir proteção do Estado para os seus novos direitos subjetivos tutelares.
Trata-se de um privilégio, uma garantia, uma liberdade de origem constitucional, um direito
fundamental básico. Para todos os demais agentes econômicos, especialmente para as pessoas
jurídicas, o direito do consumidor é apenas um sistema limitador da livre iniciativa do caput
do art. 170 à CF/1988, sistema orientador da ordem econômica constitucional brasileira. Isto
não é pouco, pois, como afirmou o STF (RE 351750), o “princípio da defesa do consumidor se
aplica a todo o capítulo constitucional da atividade econômica”, afastando normas, mesmo
de tratados internacionais, como a Convenção de Varsóvia, “quando implicarem retrocesso
social ou vilipência aos direitos assegurados ao Código de Defesa do Consumidor” (p. 411). E
complementa a autora: “No campo do direito privado, há reconhecida superioridade hierárquica
para as normas de ordem pública, uma vez que tais normas positivam os valores básicos da
sociedade e tendem a prevalecer sobre as outras normas de direito privado, na sua maioria
disponíveis e de interesse prevalentemente individual” (p. 694 - destaquei).

10
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de “finalismo atenuado ou aprofundado”, porque acolhe a possibilidade de
tutela numa relação civil ou comercial mesmo entre pessoas jurídicas, desde
que uma delas esteja em flagrante e manifesta desvantagem em relação à
outra, ou seja, que esteja em estado de sujeição ou de vulnerabilidade.
E a segunda teoria, denominada de maximalista, considera que o
Código de Defesa do Consumidor pode oferecer proteção a qualquer relação
comercial que vise suprir o mercado, tomando-o como instrumento de
regulação, em especial contra abusos e incongruências que, no final das
contas, vai ensejar ônus para o efetivamente mais fraco, o consumidor.
A vítima de consumo que sofre consequências de um dano
físico-psíquico por estar ao lado de um consumidor (bystander), portanto
fora da cadeia de consumo11, pode invocar o CDC para o exercício de sua
proteção, nos termos do artigo 17. É o que foi atingido pelo fato do produto
ou serviço, nos termos dos artigos 12 e 14, fenômeno denominado de
acidente de consumo.
Enquanto interveniente, também a coletividade de pessoas, ainda
que indetermináveis, é considerada consumidora. Visa-se alargar a tutela em
vista de que grupos, categorias ou classes, por si, possam ser considerados
consumidores, como os pais de alunos de um colégio, o grupo do consórcio,
a classe dos engenheiros, por exemplo12.
O tratamento dado ao consumidor padrão e ao equiparado é de
igual quilate, na esteira do que ensina Bruno Miragem, tanto ao que tenha

11
Seria aquele que não tendo adquirido ou utilizado nenhum produto ou serviço é atingido
pelo fenômeno do consumo. Exemplo, a jurisprudência, em que a extensão do efeito pode
ocorrer aos equiparados, portanto, não destinatários finais, do REsp 1.288.008/MG, Rel.
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª.T., julgado em 04.04.2013, DJe 11.4.2013, na qual
considerou vítima de consumo o comerciante que teve o olho atingido por estilhaços de uma
garrafa de cerveja que explodiu enquanto manuseava-a.

FILOMENO, José Geraldo Brito. “Manual de direitos do consumidor”, 6a. Edição. São Paulo:
Atlas, p. 48. Ensina o autor que “o que se tem em mira no parágrafo único do art. 2° do
Código do Consumidor é a universalidade, conjunto de consumidores de produtos e serviços,
ou mesmo grupo, classe ou categoria deles, e desde que relacionados a determinado produto
ou serviço. Tal perspectiva é extremamente relevante e realista, porquanto é natural que
se previna, por exemplo, o consumo de produtos ou serviços perigosos ou então nocivos,
beneficiando-se, assim, abstratamente, as referidas universalidades categorias de potenciais
consumidores.”
12
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realizado atos de consumo, quanto aquela coletividade exposta às práticas
consumeristas.13
E a categoria dos que se encaixam no artigo 29 do CDC14, ou seja,
a que também não seja parte direta do processo de fornecimento e esteja
exposta às práticas comerciais e contratuais. São os consumidores potenciais,
que aliado à vulnerabilidade que carregam, também terão a proteção do
Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, são os consumidores equiparados à condição de
consumidor padrão, no conceito previsto no caput do artigo 2º do CDC,
pela também especial sujeição que, pelo estado de vulnerabilidade, não
encontram nas legislações civis e comerciais, ainda que especiais, a tutela
que os coloquem em patamar de igualdade para fazer frente ao outro
coadjuvante, qual seja, o fornecedor mais preparado, forte, organizado, e
com o poder de imposição de seus interesses.
As definições dessa classe social nem sempre estão a merecer a
atenção devida dos estudiosos e dos aplicadores da lei.

4. Doutrina e a irrazoabilidade da fundamentação da jurisprudência
		
Em visita à doutrina mais abalizada acerca do entendimento da
compulsoriedade da aplicação das normas de consumo, nos contratos de
locações residenciais, tira-se que mais concretamente seja clara a adequação
principiológica e a realidade fática do fenômeno. Tal não ocorre na
interpretação jurisprudencial que apresenta menor consideração, por não
guardar, quiça, o real alcance dos objetivos dogmáticos voltados às relações
consumeristas.

13
MIRAGEM, Bruno. “Curso de Direito do Consumidor, 6ª edição, revisada, atualizada e
ampliada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 159/160.
14
Art. 29: “Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as
pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas”.
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4.1. Aspecto doutrinário
Significativa e especializada doutrina entende que em se tratando
de contrato de locação de imóvel para fins comerciais o CDC é inaplicável por
faltar um dos elementos da relação de consumo. Por outro lado, tratando-se
de locação residencial, a aplicação da legislação consumerista deve ser a regra
pelas razões que adiante se verá. Ademais, reputa-se que a Lei do Inquilinato
(8.245/91) e o Código de Defesa do Consumidor (8.078/90), ambos aplicamse conjuntamente aos contratos de locação, tratando de temas diversos,
dialogando e, eventualmente, afastando-se em caso de antinomia15.
Também aborda a questão da coexistência em diálogo das fontes, da
legislação específica que rege as relações de locação, já que complementares
aos princípios norteadores das relações de consumo encartados no CDC.
A aplicação da legislação consumerista aos contratos locatícios
residenciais se dá em virtude de sua função social, de origem claramente
constitucional e da vulnerabilidade fática em que se encontra o indivíduo
decorrente da sua necessidade de alugar um imóvel para sua moradia e
de sua família. Tal vulnerabilidade, aliada a um mercado de oferta de casa
própria escassa, é campo fértil para a prática de abusos16.
Cediço que, principalmente nas grandes cidades, a locação é tratada
por meio de “contrato de adesão” elaborado pelas imobiliárias, importando
identificar a presença de um consumidor por equiparação – art. 29 do CDC –
e um fornecedor em cada polo da relação contratual.
4.2. Aspecto jurisprudencial
Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, influenciadora
da postura dos Tribunais regionais, prevalece o entendimento de
inaplicabilidade do CDC aos contratos de locação regidos pela Lei do
Inquilinato, pois entendem que além de fazerem parte de microssistemas

15
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o Novo Regime
das Relações Contratuais”. 8ª edição, revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Revista dos
Tribunais, págs. 476/478, 2016. Na mesma esteira, pode-se citar ainda VENOSA, Sílvio de
Salvo. “Lei do Inquilinato Comentada. Doutrina e Prática”. 14a. edição. São Paulo: Atlas. 2015;
TARTUCE, Flávio. “Manual de Direito do Consumidor”. 4a. edição. São Paulo: Método, 2015;
JUSEFOVICZ, Eliseu. “Contratos: proteção contra cláusulas abusivas”. 1a. Edição, 3a tiragem.
Curitiba: Juruá, 2007.
16
BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcelos apud MARQUES, Cláudia Lima, op. cit, p. 477,
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. São Paulo: Forense Universitária, 1991, p. 251.
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distintos, as relações locatícias entre uma imobiliária e um locatário, não
possuem os traços característicos das relações de consumo, quais sejam, a
existência de consumidor como destinatário final, conforme os ditames do
art. 2º e fornecedor, na forma do art. 3º, ambos do CDC.
Veja-se, a título exemplificativo, dois julgados, um da quarta Turma
e um da quinta Turma que entendem ser inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor nos contratos de locação sob o argumento, em síntese, de que
estes são regulados por lei própria, a Lei do Inquilinato.17
Já, mais recentemente, o julgado da Terceira Turma de relatoria
do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva descreve existir relação de consumo
unicamente nos “contratos de administração imobiliária”, por possuírem
estes “natureza jurídica complexa, em que convivem características de
diversas modalidades contratuais típicas – corretagem, agenciamento,
administração, mandato –, não se confundindo com um contrato de locação,
nem necessariamente dele dependendo (...)”.18 Decisão importante pelo
parcial reconhecimento da relação de consumo entre os protagonistas de
um contrato envolvendo uma administradora de imóveis.
No tocante a jurisprudência do Tribunal de Justiça Paranaense,
também há vários julgados que se manifestam pela inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor nas relações locatícias, repetindo os
fundamentos utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, quer sejam da 1ª
Turma Recursal19, quer sejam das 11ª e 12ª Câmaras Cíveis20.

17
BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AgRg no AREsp 101.712/RS, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 06/11/2015; AgRg no AREsp 41.062/
GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2013,
DJe 13/05/2013; REsp 605.295/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
20/10/2009, DJe 02/08/2010.
18
BRASIL, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - REsp 509.304/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013.
19
PARANÁ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1ª Turma Recursal: Processo nº 000370026.2014.8.16.0178/0 - Curitiba - Rel.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - J.
03.02.2016; Processo nº 0016220-69.2015.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Fernando Swain
Ganem - J. 08.04.2016; Processo nº 0026652-59.2012.8.16.0019/1 - Ponta Grossa - Rel.:
Leo Henrique Furtado Araújo - J. 06.11.2015; Processo nº 0012481-90.2014.8.16.0031/0 Guarapuava – Rel. Ana Paula Kaled Accioly Rodirgues da Costa - J. 22.04.2015.
20
PARANÁ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11ª Câm.Cível: AC - 1456068-0 - Curitiba - Rel.: Dalla
Vecchia - Unânime - J. 03.02.2016; AI - 1270023-9 - Região Metropolitana de Maringá – Foro
Central de Maringá - Rel.: Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 11.02.2015; AC - 1161499-2 Curitiba - Rel.: Francisco Cardozo Oliveira - Unânime - J. 19.11.2014; AC - 1132295-9 - Curitiba
- Rel.: Ruy Muggiati – Unânime - J. 09.07.2014; AC - 1086541-5 - Região Metropolitana de
Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Renato Lopes de Paiva - Unânime - J. 26.03.2014 e
12ª Câm.Cível - AC – 1197122-9 - Rel.: Rosana Amara Girardi Fachin - J. 24.03.2014.
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Em via transversa há, entretanto, quatro julgados das Turmas
Recursais do TJPR21 admitindo a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor nos contratos de locações residenciais, pois reconhecem
existir relação de consumo entre a imobiliária, representante do locador, e
o locatário. Não foi localizado nenhum julgado neste sentido nas Câmaras
Cíveis nos últimos quatro anos.
Como visto, a postura jurisprudencial atual não se coaduna com a
fixação dos postulados de defesa social de um dos segmentos mais vulneráveis
nas relações entre proprietários e locatários de imóveis residenciais, com a
interveniência de uma imobiliária.
O presente artigo traz ínsito o objetivo de chamar à atenção do
Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Regionais, pela interpretação
mais acertada, qual seja, a dos respeitáveis doutrinadores e da jurisprudência
ainda que minoritária, pela aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor nas relações entre locador e locatário, quando aquele estiver
sendo representado por imobiliária, para além da tutela prevista na lei do
inquilinato, já que o fundamento jurídico é escorreito.
Extrai-se de todo esse exame que são dois os argumentos básicos
utilizados para desconsiderar que a relação locatícia seja de consumo: de
que há apenas intermediação, mandato ou representação do locador pela
imobiliária, em relação ao locatário; e que a Lei de Inquilinato é específica,
posterior ao CDC, excluindo-se a aplicabilidade da legislação consumerista.
Passa-se a enfrentar a fragilidade dos fundamentos antes delineados
para demonstrar que na relação jurídica perante uma imobiliária remanesce
uma relação de consumo e que há necessidade de alteração do enfoque.
Prioritariamente porque o locatário guarda a condição de consumidor
equiparado.

21
PARANÁ,TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 1ª Turma Recursal: Processo nº 0002848-24.2013.8.16.0182/0
- Curitiba - Rel.: Paulo Roberto Gonçalves de Camargo Filho - J. 07.04.2016; Processo nº RI:
0038124-53.2012.8.16.0182/0 PR 0038124-53.2012.8.16.0182/0 (Acórdão), Relator: Eveline
Zanoni de Andrade, J. 02/03/2015; Processo nº 0029553-25.2014.8.16.0182/1 - Curitiba Rel.: Fernando Swain Ganem - J. 07.04.2016 e AI - 897231-6 – 8ª Câm. Cível - Curitiba - Rel.:
Marco Antônio Massaneiro - Unânime – J. 30.08.2012.
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5. O locatário como consumidor equiparado por extensão
O locatário ou inquilino deve ser protegido pela senda tutelar dos
princípios do Código de Defesa do Consumidor, por ser o mais vulnerável
na relação locatícia, ainda antes de se tornar um contratante efetivo, pelo
fato de estar “exposto” à prática contratual entre o locador e a imobiliária
(artigo 29 do CDC)22. Ora, mas qual a natureza deste contrato entre locador
e imobiliária, para que esta agencie e entabule com uma pessoa interessada
por contrato de locação do seu imóvel, mediante a contraprestação? É de
consumo, pois há uma prestação de serviço efetiva neste fenômeno, em
que o proprietário ou locador é na relação o consumidor, e o fornecedor de
serviços a empresa administradora de imóveis.
Com efeito, há perfeita aplicabilidade do CDC nas relações que
envolvem uma imobiliária e o proprietário, potencial locador. Não há
controvérsia que essa relação é de consumo. Para reforçar, há recentíssimo
julgado23 do Tribunal de Justiça do Paraná, de que a relação entre locador
e imobiliária, prestadora de serviços, é de consumo. Nestes casos, mesmo
admitindo-se que seja intermediária, a imobiliária presta serviços ao
locador. Portanto, insere-se numa relação de consumo. A propósito, este é
o entendimento da 3ª Turma referido anteriormente, no voto de Villas Bôas
Cueva, do STJ.24
Partindo do fato incontroverso de que há relação de consumo nos
contratos de administração imobiliária, isto é, entre esta e o proprietário,
obrigatório entender que o artigo 29 do CDC tem o condão de considerar
como consumidores em “potencial”, ou seja, aqueles que são alvos a serem
atingidos por essa prática contratual.

22
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 396. Ensina a autora que “O art. 29 supera, portanto, os estritos
limites da definição jurídica de consumidor para imprimir uma definição de política legislativa!
Parece-nos que para harmonizar os interesses presentes no mercado de consumo, para
reprimir eficazmente os abusos do poder econômico, para proteger os interesses econômicos
dos consumidores finais, o legislador colocou um poderoso instrumento nas mãos daquelas
pessoas (mesmo agentes econômicos) expostas às práticas abusivas. Estas, mesmo não sendo
'consumidores stricto senso', poderão utilizar as normas especiais do CDC, seus princípios,
sua ética de responsabilidade social no mercado, sua nova ordem pública, para combater as
práticas comerciais abusivas!”.
23
PARANÁ, TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 11ª C.Cível - AI - 1470783-4 - Araucária - Rel.: Dalla Vecchia
- Unânime - J. 30.03.2016.
24
STJ: REsp 509.304/PR, Rel. Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
16/05/2013, DJe 23/05/2013.
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A doutrina é firme nesse sentido, como a de Rizzatto Nunes25 a
ensinar que:
“A leitura adequada do art. 29 permite, inclusive, uma afirmação muito
simples e clara: não se trata de equiparação eventual a consumidor das
pessoas que foram expostas às práticas. É mais do que isso. O que a lei diz
é que, uma vez existindo qualquer prática comercial, toda a coletividade
de pessoas já está exposta a ela, ainda que em nenhum momento se possa
identificar um único consumidor real que pretenda insurgir-se contra tal
prática”.

O supracitado autor leciona que o artigo 29 do CDC pretende
que se “respeite o consumidor potencial”, exemplificando, inclusive, que
numa publicidade enganosa, sem ter vítimas identificadas, mesmo assim
é legitimado o exercício de ação civil pública para tutelar esses direitos
“difusos” do consumidor26.
Em Benjamin27 extrai-se que “A redação atual (‘expostas às práticas’)28
facilita enormemente o ataque preventivo a tais comportamentos. Uma vez
que se prove que, mais cedo ou mais tarde, os consumidores sofreriam a
exposição, aí está materializada a necessidade da cautela”.
Some-se, ainda, o ensinamento de Venosa29, quando descreve que:
“Os mesmos princípios que orientaram já de há muito os legisladores
a proteger o inquilino foram levados em consideração na proteção do
consumidor. Nesses dois paralelos, como dito anteriormente, não apenas
continua aplicável o Código Civil, no que não conflitar com a lei especial,
como também se aplicará – o CDC, sem qualquer dúvida, à relação
inquilinária, se o conceito de locador for o de fornecedor de serviços. Como
se enfatiza, há um plus que se agrega ao raciocínio do intérprete”.

25
NUNES, Rizzatto. “Curso de Direito do Consumidor”. 10a. Edição. São Paulo: Saraiva, 2015,
p. 132.
26
NUNES, Rizzatto. “Curso de Direito do Consumidor”, p. 132.
27
BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. “Código Brasileiro de Defesa do Consumidor:
Comentado pelos autores do anteprojeto”/Ada Pellegrini Grinover… [et al], 10a. Edição. Rio
de Janeiro: Forense, 2011, Vol. I, p. 272.
28
Refere-se ao artigo 29 do CDC, anota-se.
29
VENOSA, Sílvio de Salvo. “Lei do Inquilinato Comentada”, p. 27.
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Assim sendo, urge demonstrar que a postura dos Tribunais Pátrios
precisa se adequar, pois incontestável que a figura do locatário deve ser vista
como consumidor equiparado (art. 29, CDC) pela coexistência de obrigações
entre imobiliária e locador, sendo imperiosa a aplicação da legislação
consumerista nas relações locatícias, pelos julgadores.
Quando o proprietário se socorre da prestação de serviços, a
imobiliária está na condição de fornecedora.30 E tem autonomia, já que
opera como empresa comercial31. Por consequência está participando de
uma relação de consumo, presentes que se fazem os elementos subjetivos,
consumidor e fornecedor respectivamente, e de outro, o imóvel, bem
econômico e objetivamente tutelado.
Pois bem, essa relação jurídica e fática extrapola os limites das
partes envolvidas para “projetar-se” a terceiros que estão predispostos ou,
nos termos da lei, “expostos” a essa prática ou a essas cláusulas, que são
principalmente os locatários, os interessados em tomar a posse do imóvel
mediante uma contraprestação mensal, o aluguel. Em síntese, havendo
relação de consumo adjacente, há relação de consumo subjacente32.

30
“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou
comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel
ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.
31
Embora a imobiliária ou administradora imobiliária possa exercer esse papel de
intermediária, ou contratada, fornecedora de serviços, o que se verifica na prática é o
exercício com autonomia. Tanto que ela toma decisões “técnicas” digamos assim, que não
são objeto de discussão com o contratante/proprietário. Age a imobiliária, muitas vezes de
forma a impor multas abusivas disfarçadas de abono pelo não pagamento à vista; impõe
taxas abusivas para carrear documentos em favor do consumidor visando a locação; exige
documentos não permitidos como prova de idoneidade econômica do pretenso locatário, a
exemplo da declaração de I.R.; apresenta contrato de adesão com cláusulas adrede preparadas
e toma decisão de notificar por atraso e ingressar com despejo, quase sempre sem discutir
com o locador; apresenta contrato de fiança em modelo pronto e analisa autonomamente
as condições do fiador; analisa e decide por si a natureza da fiança a ser exigida. Segundo
VENOSA, Sílvio de Salvo. “Contratos…” p. 27, muitas dessas abusividades só são sanáveis
pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pela insuficiência mesma das normas
protetivas da Lei do Inquilinato.
32
Em situações de excepcionalidade, em que o locador preencha as condições agora de
fornecedor, no conceito do artigo 3° do CDC, no mercado de produtos ou serviços que com
habitualidade, profissionalidade e objetivo de lucro contrate diretamente com o locatário.
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E o que objetiva o Código de Defesa do Consumidor com o
mandamento do artigo 29 é oferecer proteção ao vulnerável, exatamente por
sofrer as consequências de práticas impositivas no contrato a ser entabulado.
E a situação de fato presente, tal como descrita na norma, obriga o julgador,
pois se trata de dispositivo decorrente de lei de ordem pública e interesse
social. Detalhes da proposta locatícia oferecida por imobiliária, em geral,
são de difícil negociação. As exigências à formalização de um contrato de
locação residencial são demasiadas, tendo que o pretenso locatário provar
segurança econômica acima de suas possibilidades, embora tenha condições
efetivas de cumprir as obrigações do contrato.
Dada a dificuldade de alcançar a almejada casa própria, a demanda
por locação de imóvel residencial é acentuada e desproporcional, figurando
o locatário como um dos que detém maior grau de vulnerabilidade na
relação33.
Ademais, nas práticas contratuais de massa, como ocorre
nas locações residenciais, prevalece como técnica de contratação
pós-moderna o chamado “contrato de adesão”34-35. Por este, as cláusulas
são preestabelecidas e não se dá possibilidade de poder negocial, conforme

33
A realidade fática, portanto, no contexto do direito fundamental à moradia, cerca de 17%
dos brasileiros, em levantado de 2010, utiliza-se do contrato de aluguel. Veja-se a respeito
http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2012-09-21/casa-propria-ja-nao-e-so-sonho-75-nobrasil-sao-donos-do-imovel-onde-vivem.html
34
GOMES, Orlando. “Contrato de Adesão: condições gerais dos contratos”. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1972. Leciona o doutrinador: “Contrato de adesão é o negócio jurídico
no qual a participação de um dos sujeitos sucede pela aceitação em bloco de uma série de
cláusulas formuladas antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para
construir o conteúdo normativo e obrigacional de futuras relações concretas. (…) Distinguese, no modo de formação, pela adesão sem alternativa de uma das partes ao esquema
contratual traçado pela outra, não admitindo negociações preliminares nem modificação de
suas cláusulas preestabelecidas.” (p. 3).

LÔBO, Paulo Luiz Neto. “Condições Gerais dos Contratos e Cláusulas Abusivas”. São Paulo:
Saraiva, 1991, p. 40-41].Adverte o autor, contudo, que a definição de contrato de adesão
trazida no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor confunde os conceitos de contrato
de adesão propriamente dito e de condições gerais, esclarecendo que: “(…) o contrato de
adesão pode ser assim concebido: o contrato que, ao ser concluído, adere a condições gerais
predispostas por uma das partes, que passam a produzir efeitos independentemente da
aceitação da outra parte. Ou apenas: o contrato que adere a condições gerais. O contrato de
adesão não é geral. Gerais são as condições às quais adere”.
35
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também expressa Jusefovicz36. Pela vulnerabilidade antes enfatizada, resta
ao consumidor exposto as prerrogativas de contratar ou não contratar37,
acentuando-se a desigualdade do consumidor ante o fornecedor.
Some-se ao que foi descrito que ocorre o fenômeno da conexão
contratual em razão da equiparação promovida pelo artigo 29 do Código de
Defesa do Consumidor, pois em razão das práticas contratuais ou comerciais
antecedentes, a relação entre imobiliária e inquilino será de conexidade.

6. Conexão contratual por força do artigo 29 do CDC
As relações modernas são complexas e o grau de especialização é
consequência natural, de modo que um contrato de administração de imóveis
envolve, forçosa e objetivamente, um outro entre imobiliária e locatário. Esse
fenômeno se dá, em especial nos chamados contratos conexos, que para
alcançar o objetivo final há que passar por vários contratos de entremeio.
Tal situação se verifica, além dos contratos de locação residencial com
imobiliárias, por exemplo, também nos contratos de pacotes de turismo e
nos de planos de saúde.
O jurista Rodrigo Leonardo Xavier38 define as situações de vinculação
contratual que externam o que chama de eficácia para fora do contrato.
Leciona, ainda, que:
“Por isso, entendemos que se deve partir do termo coligação contratual,
para retratar o gênero das situações em que duas ou mais diferentes
relações contratuais se encontram vinculadas, ligadas, promovendo
alguma eficácia paracontratual, ou seja, alguma eficácia ao lado daquela
que se desenvolve internamente ao contrato. Esta eficácia paracontratual,

36
JUSEFOVICZ, Eliseu. “Contratos: proteção contra cláusulas abusivas”. 1ª Edição, 3a tiragem,
Curitiba, Juruá, 2007, p. 270. Ensina o autor que: “Se a padronização revela objetivamente a
vulnerabilidade, a “adesão” carrega aspectos subjetivos relacionados à desigualdade de poder
negocial. Caracterizar a desigualdade de poder negocial também é elemento importante
para demonstrar as condições de similitude, pois é a inexistência da igualdade de poder de
barganha ou poder negocial que, em geral, não permite um entendimento intersubjetivo com
a contraparte estipulante”.
37
Como dizem os doutrinadores, nessa condição opera-se o chamado opt in ou o opt out.
38
LEONARDO, Rodrigo Xavier. “Os contratos coligados”, extraído de http://www.egov.ufsc.br/
portal/sites/default/files/e.pdf, com acesso em 29.05.16, p. 08.
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por sua vez, se justifica pelo reconhecimento duma operação econômica
unificada que se sobrepõe àquela decorrente de cada um dos contratos que
se encontram coligados”.

Logo, o contrato subsequente está umbilicalmente ligado, conexo,
com o antecedente. Daí que a característica do contrato anterior projeta-se
para o segundo, ou seja, o seu caráter de contrato de consumo “contamina” a
relação subjacente. Ou como disse o citado autor, gera eficácia paracontratual.
Por sua vez a mestre em contratos nas relações de consumo, Cláudia
Lima Marques39, ensina que tais situações são, por força do artigo 29 do CDC,
relações de consumo “incidentais”. Nessa perspectiva, assevera que:
“Os contratos conexos são aqueles cuja finalidade é justamente facilitar ou
realizar o consumo. O aplicador do CDC deve estar atento para o fenômeno
da conexidade, pois a uma visão real e socialmente útil da multiplicidade
e complexidade das relações contratuais pós-modernas pode-se apor
uma visão formalista e reduzida, a impedir a realização da função social
dos contratos. Mister, portanto, ao analisar as relações cativas e de longa
duração, analisar também os chamados “ atos de consumo por conexidade”
ou relações de consumo acessórias, que também podem durar no tempo
e ser instrumentos de fática catividade dos consumidores, apesar de
pontuais. Destaque-se, pois, que hoje podemos classificar as relações de
consumo como relações de consumo principal (por finalidade de consumo)
e relações de consumo por conexidade, por catividade, por acidente (art.
17 do CDC) e incidentais (art. 29 e art. 2.º, parágrafo único, do CDC). Para a
conexidade das relações a explicação é simples: na sociedade moderna por
vezes as relações contratuais são tão conexas, essenciais, interdependentes
e complexas que é impossível distingui-las, realizar uma sem a outra, deixar
de realizá-las ou separá-las. E assim, se uma das atividades (ou um dos fins)
é de consumo, acaba por “contaminar”, por determinar a natureza acessória
de consumo da relação ou do contrato comercial… Há que se dar destaque
a esta conexidade de consumo, pois é esta determinante da interpretação
(do regime e dos efeitos) que se dará aos contratos e relações acessórios
(talvez não de consumo stricto sensu)” - destaquei.

39
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 111/112.
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E segue, mais adiante:
“Contratos conexos stritu sensu – são aqueles contratos autônomos que,
por visarem a realização de um negócio único (nexo funcional), se celebram
entre as mesmas partes ou entre partes diferentes e se vinculam por esta
finalidade econômica supracontratual comum, identificável seja na causa,
no consentimento, no objeto ou nas bases de negócio. Assim, se a finalidade
supracontratual comum é de consumo, todos os contratos são de consumo
por conexidade ou acessoriedade”40 - destaquei.

Ainda, o membro do Ministério Público Ronaldo Porto Macedo Jr.,
diz que nessas situações em que a relação é complexa e que normalmente
ocorre em relações contratuais de longa duração, há o que chama de
“contratos relacionais”, referindo-se à teoria contratual relacional inaugurada
por Lan Macneil, em 2000.41
Das exaurientes lições, depreende-se que a relação locatícia
residencial por imobiliária é fenômeno intenso para a vida moderna, de
caráter e fim eminentemente social, pois inserida no mercado de massa,
cujo locatário necessariamente será alcançado pelas ofertas e publicidades,
por intermédio da mídia, com característica de impessoalidade no mercado,
e, mais, pela utilização de contratos pré-elaborados, ou seja, de adesão
do consumidor. Dentro de tal contexto a Política Nacional das Relações de
Consumo busca a dignidade, a melhoria da qualidade de vida e a proteção
dos interesses econômicos do mais vulnerável da relação, o locatário que
é exposto e como tal equiparado a consumidor, para efeito de tutela,
normatizada no artigo 29 do CDC.
Assim sendo, o contrato de locação efetivado, guarda
inter-relação - contrato relacional ou conexo, ou simbiótico - com caráter
de interdependência com o contrato de prestação de serviço firmado entre

40
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 438.
41
MACEDO JR., Ronaldo Porto. “Contratos Relacionais e defesa do consumidor”.2a. Edição.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 33/34. O próprio autor diz que há diversidade
de denominações a essa categoria de contratos: “...contratos conexos (Mosset Iturraspe),
contratos simbióticos (Erich Schanze), contratos em rede (networks contratuais), contratos
pós-modernos (Carlos Ghersi), contratos cativos de longa duração (Cláudia Lima Marques), ou
ainda contratos de longa duração, dentre outras”.
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imobiliária e locador. E como tal, insere-se na diretiva principal do Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 4°, à vista do elemento maior, erigido a
princípio norteador de todo o sistema, a vulnerabilidade42.

7. Coexistência de leis específicas com o Código de Defesa do
Consumidor
Não se sustenta o argumento de que as normas das relações
locatícias residenciais, porque estão reguladas na Lei 8.245/91, mais recente
que o CDC, não dialogam com as normas deste. É lei especial, no entanto
é lei de caráter privado, que tem, sim, prioridade em relação a outras leis
que não cuidam do assunto. Porém, o CDC tem fundamento constitucional
e possui aplicabilidade prevalecente sobre todas as demais que tratam das
relações de consumo, ainda que especiais. Em razão de que, traz normas
“hierarquicamente” superiores, de ordem pública e interesse social, com
origem e fundamento no “comando” constitucional de sistematização,
materializado pela ADCT, conforme já reafirmamos.
Com efeito, nas palavras de Cláudia Lima Marques:
“uma lei especial nova não tem o condão de afastar a incidência do CDC
sobre estes determinados contratos de consumo. A lei especial nova regula
a relação de consumo especial no que positiva e o CDC continua a regulá-la
de forma genérica e em todos os pontos não abrangidos pela lei especial
nova. Repita-se, pois, no mais das vezes, a lei especial posterior se integra no
espírito da lei geral anterior, ainda mais no caso em estudo, de o CDC atuar
como ‘lei geral de proteção dos consumidores’, uma vez que representa a
ordem pública e constitucional nacional. A lei especial nova geralmente traz
normas a par das já existentes, normas diferentes, novas, mais específicas
do que as anteriores, mas compatíveis e conciliáveis com estas. Como o
CDC não regula contratos específicos, mas sim elabora normas de conduta
gerais e estabelece princípios, raros serão os casos de incompatibilidade”43.

42
São os precisos termos da diretiva do artigo 4° “A Política Nacional das Relações de
Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito
à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo,
atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no
mercado de consumo”; (…) (destaquei).
43
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 717.
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Logo, qualquer lei anterior ao CDC e, principalmente, as mais recentes
que o CDC, devem guardar harmonia e uniformidade com os princípios
gerais deste. Quando alguns julgados o fazem, albergando o entendimento
da inaplicabilidade do CDC às relações locatícias, sob o argumento de que
estas estão amparadas pela legislação específica, estão a confrontar com a
Constituição Federal.
O fato da Lei do Inquilinato não remeter-se ao CDC, no artigo 79,
também não autoriza interpretar que o excluiu. Cabível interpretação reversa,
sendo ela lei especial, dispensável seria invocar a submissão ao CDC, que é
lei geral com força constitucional. A chamada à subsidiariedade do Código de
Processo Civil e do Código Civil em seu artigo 79 foi cautelar, de colmatação
de lacunas no sistema geral, ou seja, indicador expresso do diálogo de fontes
alternativas.
O próprio Código de Defesa do Consumidor é especial em relação
aos demais diplomas de direito privado. Nos ensinamentos de Carlos Alberto
Bittar as normas todas especiais compõem o chamado direito do consumidor.
E, em última e derradeira análise, a Lei do Inquilinato está inserida no
chamado direito do consumidor44.
E tanto é verdade que essa integração do sistema tutelar de defesa
do consumidor perante segmentos econômicos ou comerciais específicos
ao sistema de tutela geral é perfeitamente exitoso, que informa as demais
legislações específicas, a maioria de edição mais recente até que o CDC, tais
como o Estatuto do Torcedor, a Lei do Turismo, a Lei dos Planos de Saúde,
a Lei dos Crimes contra a Ordem Econômica e das Relações de Consumo,
a Lei da Defesa da Concorrência, a Lei do Parcelamento do Solo Urbano,
a Lei do Crimes contra a Ordem Financeira, a Lei do Sistema Brasileiro da
Habitação, apenas para citar algumas, que têm como referência necessária a
principiologia do CDC e, ainda, em relação ao novo Código Civil e ao próprio
NCPC. Nenhuma dessas, no entanto, tem o condão de afastar as normas do
Código de Defesa do Consumidor. E porque teria a Lei do Inquilinato só por
si? Em relação a todas há perfeita integração, em diálogo das fontes.
Com efeito, a fim de complementar o preceito constitucional, o CDC

44
BITTAR, Carlos Alberto. “Direitos do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor.” 5a.
Edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002, pp 3/4.
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visa preencher as lacunas da legislação específica do inquilinato com esse
fenômeno jurídico e moderno, que guarda eficácia, o diálogo das fontes, já
supramencionado.
O julgador deve também buscar tal diálogo, de forma a dar efeito
útil a um grande número de normas, privilegiando as narrativas, os valores
constitucionais, e, sobretudo, os direitos humanos, pois como ensina Erik
Jayme apud Marques45, o fio condutor da pós modernidade será a valorização
desses direitos.
E ainda mais com a força constitucional, pela qual o julgador deve ex
officio aplicar as normas protetivas do consumidor quando a normatização
especial seja insuficiente para o desiderato de “reequilibrar a relação”,
quer enfrentando cláusulas abusivas de contrato, de adesão ou não, quer
determinando a inversão do ônus da prova, quer para decretar a nulidade de
uma cláusula de eleição de foro, por exemplo.
Segundo Nery Jr “no regime jurídico do CDC, as cláusulas abusivas
são nulas de pleno direito porque contrariam a ‘ordem pública de proteção
ao consumidor’. Isso quer dizer que as nulidades podem ser reconhecidas a
qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz ou tribunal pronunciá-las
ex officio, porque normas de ordem pública insuscetíveis de preclusão”46.
O ideal não é só questionar qual o campo de aplicação da Lei
do Inquilinato e do Código de Defesa do Consumidor e quais os limites
que oferecem cada qual, mas visualizar que a relação jurídica locatícia
é de consumo e que ambas se aplicam ao caso, dialogando e protegendo
os consumidores com a finalidade precípua de cumprir o mandamento
constitucional.

45
JAYME, Erik apud MARQUES, Cláudia Lima, “Contratos no Código de Defesa do Consumidor:
o novo regime das relações contratuais”, p. 174.
46
NERY JR. Nelson. “QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA E SEU JULGAMENTO EX OFFICIO Considerações sobre o verbete 'STJ 381' da Súmula da jurisprudência predominante no STJ”,
extraído de http://rt-online.mppr.mp.br/maf/app/resultList/document?src=rl&srguid=i0ad81816000001578a16cc3b95
731fa6&docguid=I00c9fab0568a11e49aa4010000000000&hitguid=I00c9fab0568a11e49aa4010000000000&spos=2&epos=2&td=4&context=8&crumbction=
append&crumb-label=Documento&isDocFG=false
&isFromMultiSumm=&startChunk=1&endChunk=1#, com acesso em 03.10.2016, p. 4.
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A doutrinadora, sempre citada, Cláudia Lima Marques, volta a nos
ensinar que:
“Diante do disposto no § 2° do art. 2° [da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro] e da visão de sistema, pressupõe-se que o legislador
não esqueceu que a CF/1988 mandou proteger os consumidores, a
chamar a aplicação sistemáticas das normas do CDC – logo, há diálogo de
coerência e de complementariedade, aplicando-se as duas leis especiais
complementarmente e em uma convivência conforme aos valores da
CF/1988, como afirma a Súmula 469 do STJ. Como o exemplo do conflito ou
diálogo entre a Lei 9.656, de 1998 e o CDC, de 1990, pode servir de modelo
a outras leis especiais posteriores, evitando a necessidade de súmulas para
todos os contratos de consumo”.47

E mais, que atualmente “na pluralidade de leis pós-modernas com
seus campos de aplicação convergentes e flexíveis, a uma mesma relação
jurídica de consumo podem ser aplicadas muitas leis, em colaboração, em
diálogo, se afastando ou unindo, caso a caso, com seus campos de aplicação
coincidentes, em diferentes soluções tópicas para cada caso”48. Finalmente
arremata que o Código de Defesa do Consumidor “representa o centro
de um novo sistema de tutela especial do consumidor, pois disciplina de
maneira mais clara e objetiva os princípios da nova proteção do grupo
social considerado vulnerável, mas, ao mesmo tempo, o CDC não exclui as
demais normas protetoras dos interesses dos consumidores – ao contrário,
recebe-as como normas importantes à consecução de seus objetivos”49.
Incontestável, o caráter social da relação de consumo envolvendo
o locatário, por ato reflexo e conexo à relação principal de prestação de
serviços entre a imobiliária e seu proprietário remete obrigatoriamente às
normas principiológicas das relações de consumo, de caráter imperativo
portanto, em que o operador do direito e, em especial o judiciário, tem o
“dever” de aplicá-la.

47
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 719.
48
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 677.
49
MARQUES, Cláudia Lima. “Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime
das relações contratuais”, p. 682.
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8. Conclusão
Desenvolveu-se a argumentação de que o Código de Defesa do
Consumidor atua por força de comando constitucional, como direito
e garantia fundamental. Por esta circunstância, a sua principiologia
aplica-se a qualquer relação identificada como de consumo, com o escopo
de reequilíbrio, já que a sua característica basilar é a vulnerabilidade.
E para a efetivação desse intuito, identifica a norma consumerista
e os protagonistas da relação, ressaltando que alcança sujeitos para além
do conceito padrão ou standard estendendo sua aplicabilidade também
aos chamados consumidores equiparados ou bystander. Dentre estes, foi
procurado demonstrar que num contrato de locação, do qual participe como
interveniente - representante do locador - uma imobiliária ou administradora
de imóvel, que a relação com o locatário é de consumo por extensão. Isso
por força de dispositivo expresso, o artigo 29 do CDC, que caracteriza como
consumidores os expostos a relações comerciais ou contratuais, em especial
quando estas guardam a mesma natureza.
Essa equiparação se dá, porque nas relações entre um proprietário
de imóvel e sua imobiliária, é de consumo, já que se fazem presentes os
elementos configuradores da relação consumerista. A relação subjacente,
portanto, o contrato de locação entre a imobiliária e o inquilino é de
consumo. O locatário, portanto, é consumidor.
Procurou-se argumentar, em reforço à conclusão, que há nesses
contratos inafastável relação conexa, ou se trata, por outra, de contrato
relacional, no qual coexistem elos, de modo a proporcionar tratamento
uniforme. Incidem concomitantemente as normas específicas que houver,
em diálogo com os princípios basilares de tutela das relações de consumo.
Em consonância, e para arrematar, em parte a jurisprudência não
está conforme o entendimento doutrinário ao afastar a aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor nas relações locatícias residenciais, já que
se utiliza de argumentação deficiente e não abrangente da tutela de um
sujeito econômico e socialmente representativo da economia, o locatário.
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Subfinanciamento 1 da saúde pública e
(des)cumprimento pela União do regime
de gasto mínimo fixado pela LC 141/2012 2
Underfunding of public health and non-fulfilment by the Union
of the minimum spending regime established by LC 141/2012
“Não se mostrará lícito, contudo, ao Poder Público, em tal
hipótese, criar obstáculo artificial que revele – a partir de
indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou políticoadministrativa – o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito
de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições
materiais mínimas de existência.” (ADPF 45/DF, Rel. Min. CELSO
DE MELLO, Informativo/STF nº 345/2004).

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Uma breve retomada acerca dos impasses
de custeio da política pública de saúde desde a Constituição de 1988; 3.
Descompasso federativo e responsabilidade solidária no financiamento
da saúde pública brasileira; 4. Subfinanciamento falseado e imperativa
necessidade de regime de transição da EC 29/2000 para a EC 86/2015 no
dever de gasto mínimo federal em ações e serviços públicos de saúde;
5. Referências Bibliográficas.
*
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Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da Fundação Getúlio
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Tal problema é alvo do Inquérito Civil Público nº 1.34.001.003510/2014-07 instaurado pela
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da PR-SP/MPF, conjuntamente com o Ministério
Público de Contas do Estado de São Paulo. Vale lembrar que, no âmbito desse Inquérito foi
realizada, em 05/09/2014, audiência pública onde restou foi debatido e diagnosticado o
subfinanciamento federal das ações e serviços públicos de saúde desde a EC 29/2000, como
se pode ler a partir do seguinte endereço <http://www.prsp.mpf.mp.br/prdc/sala-de-imprensa/
noticias_prdc/08-09-14-audiencia-publica-debate-subfinanciamento-e-baixa-qualidade-deatendimento-no-sus>. Para assistir aos vídeos da audiência, recomenda-se acessar os endereços
<http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/672> e <http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/675>.

Este artigo corresponde à Representação feita pela autora ao Tribunal de Contas da União, na
forma do art. 74, §2º da CR/1988, em outubro de 2015, donde resultou o Acórdão 7723/2015,
da Primeira Câmara do TCU, relatado pelo Ministro BRUNO DANTAS, a partir do Processo TC031.430/2015-5 (REPRESENTAÇÃO), julgado em 01/12/2015.
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RESUMO: O presente artigo decorre de uma representação feita ao Tribunal
de Contas da União, que buscou explorar as causas e os efeitos da trajetória
histórica de descumprimento do dever de gasto mínimo em saúde pela União,
tal como fora fixado pela Emenda Constitucional nº 29/2000 e regulamentado
pela LC 141/2012. Em igual medida, assinala o inconstitucional risco de
regressividade proporcional do gasto federal no setor com o advento do
novo parâmetro dado pela EC 86/2015. Do ponto de vista normativo, o dever
de gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (ASPS) previsto no
art. 198 da Constituição deveria cumprir finalidades substantivas, dentro de
um arranjo federativo que prima pela redução das disparidades regionais e
pelo rateio equilibrado das responsabilidades e receitas entre os entes. Mas
os atrasos recorrentes da execução orçamentária e a própria insuficiência
dos repasses federativos no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS
têm imposto o fechamento de milhares de leitos e a desestruturação dos
serviços. Diante desse histórico cenário de fragilidade no financiamento da
saúde pública brasileira, emerge conclusivamente a necessidade premente
da contenção de tal descumprimento, por meio da atuação tempestiva dos
órgãos de controle em prol do direito fundamental à saúde e do seu custeio
constitucionalmente adequado.
ABSTRACT: This article stems from a representation made to the Accounts
Court of the Union, which sought to explore the causes and effects of historical
trajectory of noncompliance of minimum spending duty with public health
by the Union, as set out by the Constitutional Amendment 29/2000 and
regulated by the LC 141/2012. In equal measure, marks the unconstitutional
risk of proportional regressivity of federal spending in the sector with the
advent of new parameter given by the EC 86/2015. From a normative point
of view, the duty of minimum spending on public health services (ASPS)
provided for in art. 198 of the Constitution should meet substantive purposes
within a federative arrangement that excels in reducing regional disparities
and the balanced apportionment of responsibilities and revenues between
the entities. But the recurring delays in budget execution and the very
insufficiency of federative transfers under the Unified Health System - SUS
have imposed the extinction of numerous of hospital care units and disruption
of services. Given this historical fragility scenario in financing the Brazilian
public health conclusively emerges the pressing need for containment of such
failure, through the timely performance of control agencies to promote the
fundamental right to health and their constitutionally adequate funding.
PALAVRAS-CHAVE: Saúde pública; gasto mínimo; subfinanciamento.
KEYWORDS: Public health; minimum spending; underfunding.
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1. Introdução
Em 26 de março de 2014, o Pleno do Tribunal de Contas da União
(TCU) proferiu o Acórdão nº 6933, oriundo do TC 032.624/2013-1, que visava
avaliar “a observância dos princípios da legalidade, eficiência, legitimidade
e economicidade na gestão dos recursos públicos na área da saúde”, bem
como tinha por propósito “fornecer ao Congresso Nacional e à sociedade
informações estruturadas sobre a situação da saúde no Brasil, além de gerar
insumos para o planejamento das ações de controle externo”.
Tratava-se do Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde 2013
(FiscSaúde 2013), onde se deliberou por “autorizar a elaboração do Relatório
Sistêmico de Fiscalização da Saúde 2014, o qual versará, entre outros
temas, sobre a distribuição dos recursos federais para as demais unidades
federadas, o atendimento de pessoas em estados distintos daqueles onde
residem e a forma de contabilização dos custos incorridos em custeio ou
investimento;” (grifos nossos).
Desde o início4, portanto, o TCU tinha em mente a necessidade de,
nos relatórios posteriores de fiscalização da saúde, observar a evolução e o
impacto das políticas públicas afetas ao setor.
Considerando que, em 2016, inicia-se a vigência de novo regime

Cujo sumário é: “Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde – FiscSaúde. Dados
orçamentários e financeiros da saúde. Avaliação do sistema de saúde por meio de indicadores.
Avaliação da assistência hospitalar no âmbito do SUS. Realização de levantamentos de
auditoria pelas secretarias do TCU nos 26 estados e no DF. Apresentação do resultado
consolidado desses levantamentos. Grandes temas na área de saúde acompanhados pelo
TCU. Apresentação de trabalhos recentes realizados pelo Tribunal de Contas da União na área
da saúde. Encaminhamento, para ciência e adoção das providências cabíveis, deste relatório,
do voto e do acórdão ora proferido ao Congresso Nacional, ao Ministério da Saúde, ao
Ministério Público Federal, à Casa Civil da Presidência da República, aos Tribunais de Contas
estaduais, ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), ao Conselho Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), ao Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems),à
Controladoria-Geral da União (CGU) eàs Secretarias de Controle Externo Estaduais do TCU.
Autorização para realização do Fiscsaúde 2014. Arquivamento deste processo.”
4
Trata-se de iniciativa recente do TCU, porquanto tenha sido determinada pela Presidência
da Corte, após sugestão do Ministro Raimundo Carreiro, que fora efetuada na Sessão Plenária
de 24/04/2013. Daí porque apenas em 2013 se iniciou o processo de elaboração de relatórios
sistêmicos e temáticos sobre funções de governo específicas, visando aprimorar o controle
externo exercido pelo TCU e subsidiar os trabalhos das Comissões do Congresso Nacional e
de suas Casas Legislativas.
3
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constitucional de gasto mínimo federal em saúde, por força da Emenda
Constitucional nº 86, de 17 de março de 2015 (doravante apenas EC
86/2015), cabe apresentar um arrazoado argumentativo, no bojo de tal
avaliação operacional da saúde pública, para buscar firmar a conclusão pelo
descumprimento do regime de gasto mínimo fixado pela Lei Complementar
nº 141, de 13 de janeiro de 2012.
Para processar e verificar o cabimento de tal hipótese, nenhuma
outra instituição republicana seria mais pertinente e constitucionalmente
habilitada que o TCU, na medida em que, na forma do parágrafo único do
art. 25 da LC 141/2012, “compete ao Tribunal de Contas, no âmbito de suas
atribuições, verificar a aplicação dos recursos mínimos em ações e serviços
públicos de saúde [ASPS] de cada ente da Federação sob sua jurisdição”.
Interessante notar que a falta ou a insuficiência dos recursos federais
nas ações e serviços públicos de saúde já havia sido assinalada implicitamente
nos autos do TC 032.624/2013-1, sobretudo nos itens da conclusão do voto
do Exmo. Sr. Ministro Relator Benjamin Zymler, abaixo transcritos:
382.
Para assegurar o cumprimento desses princípios constitucionais, o
SUS deve atender uma demanda crescente por diagnósticos e tratamentos,
a qual decorre do crescimento populacional, da transição epidemiológica,
do aumento da longevidade e das inovações tecnológicas.
383.
Os gastos totais com a Função Saúde aumentaram, em valores
nominais, de R$ 52,9 bilhões, em 2008, para R$ 89,1 bilhões em 2012.
Nesse mesmo período, a proporção dos gastos em saúde em relação ao
PIB aumentou de 1,74% para 2,02%. Apesar desse crescimento, discutese a existência de um subfinanciamento do setor de saúde, a partir da
comparação desses gastos como aqueles realizados por países que possuem
modelos públicos de atendimento universais.
384.
Cabe registrar que, nos últimos cinco anos, deixaram de ser
aplicados na Função Saúde R$ 20,4 bilhões, em valores atualizados, em
relação ao que fora previsto nos orçamentos da União, sendo R$ 9,6
bilhões somente no exercício de 2012.
385.
Com fulcro na análise da contabilidade da União, conclui-se que
foram empenhados valores suficientes para cumprir a regra de aplicação
mínima de recursos no setor saúde. Todavia, especial atenção deve ser
dada aos valores inscritos em restos a pagar, cujo cancelamento posterior
ou prescrição pode ocasionar o descumprimento dessa regra. (TCU, 2014,
grifos nossos)
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Uma vez que o FiscSaúde 2013 reconheceu – de forma abstrata
e preliminar – a discussão sobre subfinanciamento da saúde, é chegado,
pois, o momento de os próximos processos de fiscalização operacional da
saúde feitos pelo TCU enfrentarem os fatos e fundamentos pressupostos em
tal debate para perquirir sobre sua existência real à luz de um diagnóstico
normativo, orçamentário, financeiro e contábil de (in)adimplemento da LC
141/2012 pela União.
Concomitante a tal diagnóstico, revela-se igualmente oportuna
e imperativa a fixação do regime de transição entre, de um lado, o piso
assinalado na Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000 (EC
29/2000) e regulamentado pela citada LC 141/2012 e, de outro, o novo piso
fixado na nova redação dada ao art. 198, § 2º, I da CR/1988 pela EC 86/2015
e nos subpisos escalonados até 2019 na forma do art. 2º5 dessa Emenda.
O regime de transição ora proposto visa primordialmente assegurar
que não haja retrocesso no custeio do aludido direito fundamental em face
do regime que se descortina para 2016 e que as regras impostas pela EC
29/2000 e pela LC 141/2012 sejam integralmente cumpridas, incluído o
resguardo de cobertura financeira do estoque de restos a pagar de exercícios
anteriores, sem risco de descontinuidade no dever de gasto mínimo em
ações e serviços públicos de saúde por parte do Governo Federal.
Para fundamentar e explicitar a necessidade da fixação do diagnóstico
de (in)adimplemento da LC 141/2012 e de um daí decorrente regime de
transição, a presente representação à Corte de Contas da União é dividida
em quatro capítulos, incluída esta introdução, orientando a abordagem em
torno dos dois prismas analíticos grifados anteriormente como conteúdo
do FiscSaúde, a saber, a distribuição dos recursos federais para as demais

Cujo inteiro teor é o seguinte: “Art. 2º O disposto no inciso I do § 2º do art. 198 da Constituição
Federal será cumprido progressivamente, garantidos, no mínimo:
I - 13,2% (treze inteiros e dois décimos por cento) da receita corrente líquida no primeiro
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
II - 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento) da receita corrente líquida no segundo
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
III - 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) da receita corrente líquida no terceiro
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
IV - 14,5% (quatorze inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida no quarto
exercício financeiro subsequente ao da promulgação desta Emenda Constitucional;
V - 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida no quinto exercício financeiro subsequente
ao da promulgação desta Emenda Constitucional.”
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unidades federadas e a forma de contabilização dos custos incorridos em
custeio ou investimento na política pública de saúde.
No segundo capítulo será feita uma retomada analítica dos
antecedentes históricos que perpassam o tema do subfinanciamento do
Sistema Único de Saúde – SUS no pós-CR/1988, o que já fora alvo, aliás, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 45/DF, intentada
no Supremo Tribunal Federal em 2004, de cuja decisão resolutiva se extraiu
a epígrafe que orienta e inspira este texto.
Por seu turno, o terceiro capítulo explora o descompasso federativo
no processamento da tensão entre as demandas crescentes por ações e
serviços públicos de saúde e a expansão do gasto dos municípios paulistas
na política pública de saúde, tal como levantada pelo Ministério Público
de Contas do Estado de São Paulo, o que, direta ou indiretamente, atrai a
competência funcional desta representante para a matéria em exame.
O processamento desses dados é necessário na medida em que o
desequilíbrio federativo na política pública de saúde tem se acirrado, seja
por meio da redução proporcional da participação federal no custeio do
SUS, seja por força do adiamento – para formação falseada de superávit
primário – pelo Ministério da Saúde dos repasses fundo-a-fundo aos Estados
e Municípios como dão notícia, por exemplo, matérias veiculadas em: http://
economia.estadao.com.br/noticias/negocios,governo-segura-repassesdo-sus-em-dezembro-e-ajuda-superavit-primario,175542,
http://www1.
folha.uol.com.br/cotidiano/2014/12/1562847-governo-atrasa-repassesna-area-da-saude-para-estados-e-municipios.shtml e http://oglobo.globo.
com/brasil/ministerio-da-saude-atrasa-repasse-de-28-bilhoes-para-estadoshospitais-filantropicos-14842794.
No quarto capítulo, por meio da análise de dados relativos ao período
de vigência da LC 141/2012 para a União (2012/2015), serão apresentadas
as distorções sobre as quais é preciso fixação de regime transitório para o
Governo Federal, com a adoção de medidas cautelares aptas a:
1)
vedar que as disponibilidades de caixa depositadas no
Fundo Nacional de Saúde (para fazer face à cobertura financeira
integral do expressivo volume de restos a pagar acumulados pela
União e que tenham sido contabilizados como ASPS, na forma do
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art. 24, II6 da LC 141/2012) sejam computadas formalmente como
superávit primário do Governo Central, em uso abusivo do regime
de caixa para “pedalar”7 temporalmente o dever de gasto mínimo
em saúde da União. Se o regime de competência foi adotado para
fins de fixação do piso em ASPS, também deverá sê-lo para excluir do
manejo falseado de cumprimento da meta de resultado primário os
recursos destinados a assegurar o gasto mínimo federal em saúde;

Que assim dispõe: “Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta
Lei Complementar, serão consideradas:
I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
II - as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das
disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.
[...]” (grifo nosso)
7
É interessante e absolutamente necessário, nesse item, dialogar com a reflexão promovida
por Mansueto Almeida em sua “Nota Técnica: Restos a Pagar e Artifícios Contábeis”, publicada
em 24 de fevereiro de 2011 e disponível em: https://mansueto.files.wordpress.com/2011/02/
nota-rap-20111.pdf (acesso em 04/10/2015), de acordo com a qual:
“[...] 10. Essa estratégia de “pedalar gastos fiscais” para inflar o resultado primário só faz
sentido em duas circunstâncias: (1) quando o governo já trabalha com uma redução do
resultado primário para o ano seguinte; ou (2) quando o governo projeta um aumento de
receita, no futuro, suficiente para pagar parte das despesas que são postergadas para o
exercício fiscal do ano seguinte. O que deve acontecer em 2011? Para este ano, o governo
deixou uma conta de RAP não processado acima de R$ 100 bilhões e, assim, há uma pressão
adicional nas contas públicas que não está incorporada nas projeções do orçamento da
união. Mas o governo não poderia, simplesmente, atrasar mais ainda o pagamento dos
Restos a Pagar de 2010, por exemplo, para 2012? Sim, isso é possível, mas neste caso o saldo
dos restos a pagar teria que ser transformado em “despesas de exercício anterior” e entrar na
proposta orçamentária de 2012.
[...]12. Em resumo, a mensagem desta nota é simples: o governo tem, consistentemente,
elevado o saldo da conta de Restos a Pagar, uma estratégia que implica em: (1) em maior
flexibilidade para executar despesas de investimento à margem das prioridades discutidas no
orçamento do ano corrente; e (2) maior possibilidade de postergar o pagamento de despesas,
adiando o problema para anos seguintes, quando então essas despesas postergadas terão
que ser pagas por meio de (a) aumento de receita além do previsto no orçamento aprovado,
(b) aumento da dívida; ou (c) postergação de despesas aprovadas, em 2011, por exemplo,
para pagar despesas de 2010.
[...]15. Em resumo, hoje, estamos trabalhando com um quase orçamento paralelo, já que o
saldo do RAP é um tipo de dívida (flutuante) que não entra no conceito de DLSP e, assim, não
aparece nas estatísticas fiscais nem no conceito “acima da linha” nem tão pouco no conceito
“abaixo da linha”, o que permite que se use essa conta para “fabricar parte do resultado
primário”. Dado os crescentes pagamentos referentes aos Restos a Pagar Não processados,
tudo indica que essa conta está sendo utilizada também como mecanismo de postergação
de despesa. Assim, o governo tem um problema com a sua gestão fiscal ainda maior do que
aquele que aparece nas análises do orçamento aprovado.” (grifo em sublinhado nosso)
6
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2)
vedar a inclusão, sob qualquer designação ou pretexto,
dos programas federais incluídos no dever de gasto mínimo
a que se refere o art. 198 da CR/1988, no rol de “DESPESAS
OBRIGATÓRIAS SUJEITAS À PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA”.
A previsão infralegal8 de tal discriminação implica que os programas
arrolados no decreto de programação financeira deixam de ser
protegidos nos moldes da lei de diretrizes orçamentárias – LDO
como despesas não suscetíveis de contingenciamento, razão pela
qual passam a ser constrangidos não só por limites de empenho, mas
– o mais grave – são fortemente tolhidos por limites de pagamento
sempre inferiores aos limites de empenho, mesmo já incluídos os
restos a pagar de exercícios anteriores.
Apenas a título de exemplo, tem-se que, no exercício de 2015, o
art. 51, §1º, inciso III da LDO vigente (Lei 13.080, de 2 de janeiro de
2015)9, veda expressamente a inclusão das despesas obrigatórias no

Como ocorreu nas seguintes hipóteses:
o Anexo VII do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015;
o Anexo VI do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014;
o Anexo VI do Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013;
o Anexo VI do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012.
9
É o que se lê a seguir: “Art. 51. Os Poderes, o Ministério Público da União e a Defensoria
Pública da União deverão elaborar e publicar por ato próprio, até trinta dias após a publicação
da Lei Orçamentária de 2015, cronograma anual de desembolso mensal, por órgão, nos
termos do art. 8o da Lei de Responsabilidade Fiscal, com vistas ao cumprimento da meta de
superávit primário estabelecida nesta Lei.
§ 1o No caso do Poder Executivo, o ato referido no caput e os que o modificarem conterão,
em milhões de reais:
I - metas quadrimestrais para o superávit primário dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social, demonstrando que a programação atende à meta estabelecida no art. 2o;
II - metas bimestrais de realização de receitas primárias, em atendimento ao disposto no art.
13 da Lei de Responsabilidade Fiscal, discriminadas pelos principais tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as contribuições previdenciárias para o Regime
Geral de Previdência Social e para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público,
a contribuição para o salário-educação, as concessões e permissões, as compensações
financeiras, as receitas próprias das fontes 50 e 81 e as demais receitas, identificandose separadamente, quando cabível, as resultantes de medidas de combate à evasão e à
sonegação fiscal, da cobrança da dívida ativa e da cobrança administrativa;
III - cronograma de pagamentos mensais de despesas primárias à conta de recursos do Tesouro
Nacional e de outras fontes, excluídas as despesas que constituem obrigação constitucional
ou legal da União, constantes do Anexo III, ou custeadas com receitas de doações e convênios,
e, incluídos em demonstrativo à parte, os restos a pagar, distinguindo-se os processados dos
não processados; e
IV - metas quadrimestrais para o resultado primário das empresas estatais federais, com
as estimativas de receitas e despesas que o compõem, destacando as principais empresas e
separando, nas despesas, os investimentos.
[...].” (grifo nosso)
8
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cronograma de pagamentos mensais à conta do Tesouro Nacional.
Mas a leitura conjugada do art. 2º, caput e respectivo §1º com o
art. 1º, caput e §1º, inciso IV do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de
201510, indica afronta ao dispositivo da LDO em comento.
Tal manobra ilegal e inconstitucional entra em rota de colisão
concomitantemente com o art. 2811 da LC 141/2012, com o art.
9º, §2º12 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
(doravante apenas LRF) e com a previsão taxativa das leis de

10
O inteiro teor dos dispositivos citados é o seguinte:
“Art. 1o Os órgãos, os fundos e as entidades do Poder Executivo integrantes dos Orçamentos
Fiscal e da Seguridade Social da União poderão empenhar as dotações orçamentárias
aprovadas na Lei no 13.115, de 20 de abril de 2015, observados os limites estabelecidos
no Anexo I.
§ 1o Não se aplica o disposto no caput às dotações orçamentárias relativas:
I - aos grupos de natureza de despesa:
a) “1 - Pessoal e Encargos Sociais”;
b) “2 - Juros e Encargos da Dívida”; e
c) “6 - Amortização da Dívida”;
II - às despesas financeiras, relacionadas no Anexo VI;
III - às despesas custeadas com receitas oriundas de doações e de convênios; e
IV - às despesas relacionadas na Seção I do Anexo III à Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015,
e não constantes do Anexo VII.
[...]
Art. 2o O pagamento de despesas no exercício de 2015, inclusive dos restos a pagar de
exercícios anteriores, dos créditos suplementares e especiais abertos, dos créditos especiais
reabertos neste exercício e das emendas individuais, observará os limites constantes
dos Anexos II e III.
§ 1o Não se inclui nos limites a que se refere o caput o pagamento referente às dotações
relacionadas no § 1o do art. 1o.  
[...]”
11
Cujo inteiro teor é o seguinte: “Art. 28. São vedadas a limitação de empenho e a
movimentação financeira que comprometam a aplicação dos recursos mínimos de que
tratam os arts. 5o a 7o. ”
12
A seguir transcrito: “ Art. 9o Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal
estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por
ato próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho
e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias.
[...]
§ 2o Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais
e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as
ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.
[...]”
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diretrizes orçamentárias de cada exercício a que se referiram13, na
medida em que há – em cada qual delas – um anexo específico de
despesas obrigatórias não sujeitas a quaisquer limites de empenho,
de pagamento e/ou de movimentação financeira.
A aludida manobra tem sido empreendida nos decretos de
programação financeira do Executivo federal, como se a matéria fosse
apenas “regulamentação ao art. 8º14 da LRF”, mas sua repercussão
prática e normativa é a de esvaziar a proteção constitucional das
despesas obrigatórias, as quais, no caso em apreço, dizem respeito
ao piso de gasto federal em ações e serviços públicos de saúde,
adiando indefinidamente as despesas empenhadas e transferidas
para exercícios futuros na qualidade de restos a pagar.
Reitere-se, por oportuno, que os limites de pagamento são sempre
inferiores aos limites de empenho, mesmo já incluídos naqueles a
perspectiva de pagamento do estoque expressivo e crescente, ao
longo dos anos, de restos a pagar.
Tal proceder reiterado do Executivo federal colide frontalmente
com as decisões prolatadas nos Acórdãos 183 e 1.574, ambos
exarados em 2005 pelo TCU. Vale citar, logo de partida, o teor da
determinação constante do Acórdão nº 1.574/2005, relatado pelo
Ministro Valmir Campelo, para que se tenha a dimensão objetiva do
descumprimento:

13
A correlação normativa é a seguinte:
o Anexo VII do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de 2015, mitiga a proteção definida na Seção
I do Anexo III à Lei no 13.080, de 2 de janeiro de 2015;
o Anexo VI do Decreto nº 8.197, de 20 de fevereiro de 2014, mitiga a proteção definida na
Seção I do Anexo III à Lei no 12.919, de 24 de dezembro de 2013;
o Anexo VI do Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013, mitiga a proteção definida no Anexo V
da Lei no 12.708, de 17 de agosto de 2012;
o Anexo VI do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012, mitiga a proteção definida na
Seção I do Anexo IV à Lei no 12.465, de 12 de agosto de 2011.
14
In verbis: “Art. 8o Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que
dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea c do inciso I do art.
4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução
mensal de desembolso
Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados
exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso
daquele em que ocorrer o ingresso.”
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9.2. determinar aos Ministérios da Fazenda e do Planejamento, Orçamento
e Gestão que, em prol da transparência na gestão das finanças públicas e
com base no art. 1º, § 1º, da Lei Complementar n. 101/2000, não incluam
despesas obrigatórias nos limites de movimentação e empenho, nas
próximas minutas de decretos que versarem sobre a matéria;

Eis a razão pela qual substantivos volumes de dotações do
Ministério da Saúde, incluídos os repasses que deveriam ser feitos
fundo-a-fundo no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), têm
sido postergados indefinidamente em restos a pagar sem suficiente
cobertura financeira em uma espécie de “orçamento paralelo” já
denunciado15 várias vezes pela Corte de Contas da União.
3)
refutar a previsão e a execução de quaisquer montantes
de valores no orçamento da União que impliquem queda nominal
de aplicação em ASPS para 2016 em face dos montantes aplicados
em 2015 e 2014, atribuindo força e eficácia irradiantes ao comando
do art. 5º, § 2º da LC 141/2012, segundo o qual, mesmo em caso
de variação negativa do produto interno bruto do país, o patamar
de gasto mínimo federal em saúde “não poderá ser reduzido, em
termos nominais, de um exercício financeiro para o outro”.
Tal interpretação sistêmica decorre, a bem da verdade, do princípio
da vedação de retrocesso que, em matéria de direitos e benefícios
amparados no bojo da seguridade social brasileira, foi positivado
pelo art. 194, parágrafo único, inciso IV da Constituição de 1988.
Não é, portanto, admissível que, a pretexto de cumprimento dos
subpisos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 86/2015, a União
aplique, em 2016, nominal ou proporcionalmente menos recursos
do que o fizera em 2014 ou em 2015.
4)
exigir compensação de quaisquer restos a pagar que,
porventura, tenham sido cancelados e que originalmente tenham

Como se pode ler, por exemplo, em http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/109071.
html e http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/197490TCU-APRESENTARA-AO-CONGRESSO-AVALIACAO-SOBRE-RESTOS-A-PAGAR.html.
15
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sido contabilizados no piso federal em ASPS, na forma do art. 24,
§§1º e 2º16 e art. 25, caput17 da LC 141/2012.
Assim, nesse último capítulo, serão retomadas as principais
passagens do FiscSaúde 2013 para que, em rota de conclusão, possa o TCU
cumprir seu desiderato constitucional de avaliar o estágio em 2014 e 2015
de subfinanciamento e desequilíbrio federativo na política pública de saúde.
Em tal esforço, espera-se seja possível consignar o caráter imperativo das
medidas cautelares acima arroladas, no âmbito da fixação de um regime
de transição atento ao dever de proteção do direito fundamental à saúde
expresso na inafastabilidade do seu custeio mínimo.
Espera-se, com isso, firmar contundentemente no âmbito das
competências constitucionais do TCU o regramento e a concepção
interpretativa que nortearão a aplicação do novo regime a ser obedecido
a partir de 2016, o qual deve operar como piso e não como teto de
responsabilidade fiscal da União pela máxima eficácia do direito à saúde18.

16
Que assim dispõe: “Art. 24. Para efeito de cálculo dos recursos mínimos a que se refere esta
Lei Complementar, serão consideradas:
I - as despesas liquidadas e pagas no exercício; e
II - as despesas empenhadas e não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar até o limite das
disponibilidades de caixa ao final do exercício, consolidadas no Fundo de Saúde.
§ 1o A disponibilidade de caixa vinculada aos Restos a Pagar, considerados para fins do
mínimo na forma do inciso II do caput e posteriormente cancelados ou prescritos, deverá ser,
necessariamente, aplicada em ações e serviços públicos de saúde.
§ 2o Na hipótese prevista no § 1o, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações
e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da
prescrição dos respectivos Restos a Pagar, mediante dotação específica para essa finalidade,
sem prejuízo do percentual mínimo a ser aplicado no exercício correspondente.
[...]”
17
A seguir transcrito: “Art. 25. Eventual diferença que implique o não atendimento, em
determinado exercício, dos recursos mínimos previstos nesta Lei Complementar deverá,
observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição Federal, ser
acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem
prejuízo do montante mínimo do exercício de referência e das sanções cabíveis.
[...]” (grifo nosso)
18
Tal como já se sustentou no seguinte artigo doutrinário: PINTO, Élida Graziane; SARLET,
Ingo Wolfgang. Regime previsto na EC 86/2015 deve ser piso e não o teto de gasto em saúde.
Consultor Jurídico, 24/03/2015. Disponível em http://www.conjur.com.br/2015-mar-24/
gasto-saude-previsto-ec-862015-piso-nao-teto. Acesso em 18/04/2015
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2. Uma breve retomada acerca dos impasses de custeio da política
pública de saúde desde a Constituição de 1988
Desde a formulação basilar de 1988, o legislador constitucional
previu a necessidade de se repartir dos recursos da seguridade social, de
modo a permitir que suas três áreas19 pudessem ser financiadas de maneira
equilibrada. Por isso, o constituinte originário determinara no art. 55 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT que o montante de 30%
(trinta por cento) do orçamento da seguridade social, composto na forma do
art. 195 da CF, seria a mínima cota proporcional de custeio da saúde20.
Para que se tenha a dimensão prática dos efeitos dessa equação,
pode-se retomar que, se fosse mantida a regra do art. 55 do ADCT, deveriam
ser vertidos, em valores atuais, cerca de R$240.000.000.000,00 (duzentos e
quarenta bilhões), ao invés dos R$91.898.531.000,00 (noventa e um bilhões
oitocentos e noventa e oito milhões quinhentos e trinta e hum mil reais)
efetivamente aplicados pela União em ações e serviços públicos de saúde
em 2014 e dos cerca de R$98.000.000.000,00 (noventa e oito bilhões) para
2015.
O cálculo da proporção feita acima (segundo a qual 30% do Orçamento
da Seguridade Social corresponderia atualmente a R$240 bilhões) tomou
como base a fixação de despesa da Lei nº 13.115, de 20 de abril de 2015,
que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de
2015. Considerando que o volume total de despesas da seguridade social é
de R$ 797.066.406.191,00 (setecentos e noventa e sete bilhões, sessenta
e seis milhões, quatrocentos e seis mil e cento e noventa e um reais) na
aludida Lei de Orçamento Anual da União, daí decorreria a origem daquela
cifra estimada teoricamente para atender ao art. 55 do ADCT.21

Saúde, assistência e previdência social.
Cujo inteiro teor é o seguinte: “Art. 55. Até que seja aprovada a lei de diretrizes
orçamentárias, trinta por cento, no mínimo, do orçamento da seguridade social, excluído o
seguro-desemprego, serão destinados ao setor de saúde.”
21
Aliás, o valor de R$240 bilhões seria exatamente o que a saúde pública necessitaria para
corresponder por volta de 8% do PIB, percentual utilizado por países como Canadá, Inglaterra,
França.
19
20
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O texto originário da Constituição de 1988 buscou, assim, garantir
sustentabilidade financeira às ações da seguridade social, por meio da
fixação de um justo equilíbrio entre a saúde e as demais áreas (previdência
e assistência social) na divisão de seu orçamento na mesma proporção
da população atendida. Vale lembrar que – na política pública de saúde –
o universo de cidadãos beneficiários é maior que na previdência social
e na assistência social por corresponder a toda a população brasileira,
diferentemente dessas últimas.
Contudo, tal divisão equitativa nunca ocorreu, pelo contrário. Em 15
de dezembro de 1998, a EC 20 vinculou22 à previdência social as contribuições
constitucionais do art. 195, retirando tanto a saúde como a assistência de sua
repartição. A partir dessa data ficou claro que a seguridade social tinha fontes
constitucionais específicas para a previdência social e não para as suas três
áreas, promovendo, assim, um desequilíbrio entre fontes e financiamento da
seguridade social como um todo23.
A EC 20/1998 foi um divisor de áreas na seguridade social, para
não dizer que foi um elemento desagregador de seu sentido uno e da sua
solidária organização em orçamento, separando as áreas de modo crítico,
deixando a saúde sem fonte específica para o seu sustento.
Isso fez com que fosse editada a EC 29, em 13 de setembro de
2000, para assegurar fontes específicas para a saúde pública brasileira.
Como a EC 29 delegou à lei complementar a definição dos percentuais das
receitas públicas federativas que lhe seriam destinadas, consumou-se mora24

Sobretudo, por meio da alteração do inciso XI do Art. 167, onde restou vedada “a utilização
dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o art. 195, I, "a", e II, para a
realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime geral de previdência
social de que trata o art. 201.”
22

23
Nessa época, houve uma crise sem precedentes na saúde que levou o Conselho Nacional de
Secretários Municipais de Saúde - Conasems e o Conselho Nacional de Secretários Estaduais
de Saúde - Conass a representarem à Procuradoria Geral da República, tendo nascido a partir
daí, 1999, o primeiro inquérito civil público acerca do subfinanciamento federal da saúde.
24
Como se lê em <http://www.conjur.com.br/2010-out-13/dez-anos-emenda-29representam-omissao-estado-relacao-sus>.

84

legislativa de 12 (doze) anos até a vinda da pertinente regulamentação,
enquanto se obedecia a regime transitório constante do art. 7725 do ADCT.
Apenas com a Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012,
é que se definiu em norma permanente, suscetível de revisão quinquenal,
o regime de gastos mínimos em ações e serviços públicos de saúde, muito
embora, do ponto de vista de distribuição federativa do seu custeio, nada
tenha sido alterado em relação ao citado dispositivo do ADCT. Ou seja, foram
mantidos os patamares de 12% (doze por cento) da receita de impostos e
transferências para os Estados, 15% (quinze por cento) para os Municípios
e o valor do ano anterior acrescido da variação nominal do produto interno
bruto – PIB para a União.
Como se pode ver, houve a fixação de um critério distinto e
específico para o nível central que não se aplicava aos entes subnacionais.
Desde 2000 e, portanto, ao longo da vigência da Emenda Constitucional
nº 29, o piso federal de gastos em ações e serviços públicos de saúde não

Como se lê a seguir: “Art. 77. Até o exercício financeiro de 2004, os recursos mínimos
aplicados nas ações e serviços públicos de saúde serão equivalentes:
I - no caso da União:
a) no ano 2000, o montante empenhado em ações e serviços públicos de saúde no exercício
financeiro de 1999 acrescido de, no mínimo, cinco por cento;
b) do ano 2001 ao ano 2004, o valor apurado no ano anterior, corrigido pela variação nominal
do Produto Interno Bruto - PIB;
II - no caso dos Estados e do Distrito Federal, doze por cento do produto da arrecadação dos
impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam os arts. 157 e 159, inciso I,
alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos respectivos Municípios; e
III - no caso dos Municípios e do Distrito Federal, quinze por cento do produto da arrecadação
dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso
I, alínea b e § 3º.
§ 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que apliquem percentuais inferiores aos
fixados nos incisos II e III deverão elevá-los gradualmente, até o exercício financeiro de 2004,
reduzida a diferença à razão de, pelo menos, um quinto por ano, sendo que, a partir de 2000,
a aplicação será de pelo menos sete por cento.
§ 2º Dos recursos da União apurados nos termos deste artigo, quinze por cento, no mínimo,
serão aplicados nos Municípios, segundo o critério populacional, em ações e serviços básicos
de saúde, na forma da lei.
§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios destinados às ações e
serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão
aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado por Conselho de
Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.
§ 4º Na ausência da lei complementar a que se refere o art. 198, § 3º, a partir do exercício
financeiro de 2005, aplicar-se-á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
disposto neste artigo.”
25
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guardou qualquer correlação com o comportamento da receita da União
– esta progressiva ao longo dos anos –, daí é que decorreria grande parte
do problema de subfinanciamento crônico da saúde pública brasileira e da
regressividade proporcional do gasto federal no setor.
Muito embora um novo piso para o gasto mínimo federal em saúde
tenha sido estabelecido com a promulgação da Emenda Constitucional nº 86,
de 2015, tal norma esvaziou, direta ou indiretamente, o escopo da iniciativa
popular que lastreou o Movimento Saúde +1026, o qual consistentemente
questionava o regressivo critério de gasto mínimo federal no setor (mera
correção do gasto do ano anterior pela variação nominal do PIB).
A diferença entre a Emenda Constitucional (15% da receita corrente
líquida federal, piso esse a ser alcançado de forma escalonada ao longo dos
próximos 5 anos) e o citado projeto de iniciativa popular (10% da receita
corrente bruta da União) não reside apenas nos porcentuais e nas bases de
cálculo do quanto a União deveria ser chamada a verter em favor das ações
e serviços públicos de saúde.
Além da redução drástica da equação27 de financiamento, o novo
arranjo constitucional inscrito no art. 198, §§ 2º e 3º, incide fundamentalmente
no horizonte de progressividade ou estagnação que se está a fixar para o
avanço do SUS no Brasil. Isso porque o art. 3º da EC 86 determina que até
mesmo os recursos oriundos da exploração do petróleo e gás natural sejam
contabilizados como gasto mínimo da União, ao invés de operarem como
acréscimos ao mesmo.
Trata-se de uma sutil, mas muito prejudicial reversão do regime28
conquistado após as manifestações de junho de 2013, segundo o qual seria
destinado à saúde pública, em acréscimo ao patamar mínimo constitucional,
o montante de 25% das receitas oriundas da exploração do pré-sal.

26
Como se pode ler nas notícias a seguir: <http://www.ampasa.org.br/templates/_176/noticia_
visualizar.jsp?idNoticia=14442&idUser=320413&idEmpresa=50> e <http://www.ampasa.org.
br/templates/_176/noticia_visualizar.jsp?idEmpresa=50&idNoticia=15107&idUser=320413>.
27
A conta poderia chegar, segundo uma estimativa aproximativa, a uma perda de R$200
bilhões nos próximos cinco anos, em desfavor do SUS, na troca feita pelo Legislativo em
acordo com o Executivo.
28
Como se lê na interpretação conjugada do art. 2º, § 3º com o art. 4º da Lei nº 12.858, de 9
de setembro de 2013.
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Há quem sustente haver na EC 86/2015 a própria constitucionalização
do subfinanciamento29 federal no setor, vez que é contábil e
orçamentariamente possível quantificar perdas30, ademais de imprimir um
ritmo menor aos avanços na conquista de novas fontes de recursos federais
para o SUS, tal como implicado pela troca de critérios ora levada a efeito31.
Não é sem razão que o Conselho Nacional de Saúde – CNS expedira
no final de 2014 a Recomendação nº 006, de 06 de novembro de 201432, ao
Congresso Nacional no sentido da:
[...] não aprovação dos dispositivos dos Projetos de Emendas Constitucionais
nº 358 e n.º 359, ambos de 2013, que tratam dos 15% das receitas correntes
líquidas da União como aplicação mínima em ações e serviços públicos de
saúde, excluem os recursos do Pré-Sal como aplicação adicional ao mínimo
destinado para as ações e serviços públicos de saúde, e que estabelecem
condição impositiva para a execução orçamentária e financeira de 0,6% das
receitas correntes líquidas da União para despesas com ações e serviços
públicos de saúde, oriundas de Emendas Individuais Parlamentares.

Não obstante a Recomendação CNS nº 6/2014 ter se revelado
incapaz de deter a rota regressiva assumida pela alteração constitucional
ao art. 198, importa, de plano, firmar que o novo regime trazido pela EC
86/2015 deve ser lido no ordenamento constitucional como piso que admite

29
Como se pode ler nos debates promovidos nos seguintes endereços eletrônicos: <http://
cebes.org.br/2015/02/a-constitucionalizacao-do-subfinanciamento-do-sus/>
e
http://
cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/Tiro-ao-alvo-no-SUS/4/33274 (acesso em 12/05/2015).
30
Interessante notar que o primeiro exercício financeiro após a promulgação da EC 86/2015
será 2016, quando a União aplicará 13,2% da receita corrente líquida, por força do art. 2º,
inciso I da Emenda, mas, em 2000, quando foi editada a Emenda Constitucional nº 29, a União
aplicava 14% da RCL federal. Tem-se aqui proporcionalmente mais um retrocesso histórico de
0,8% em face da receita corrente líquida da União.
31
Segundo Francisco Funcia, que é Assessor da Comissão de Orçamento e Financiamento do
Conselho Nacional de Saúde, a perda em 2016 chegaria à casa de R$9,2 bilhões em face das
regras atuais, como se pode lerno texto denominado “Nota de esclarecimento a respeito do
cálculo das perdas decorrentes do início da vigência da nova regra da Emenda Constitucional nº
86/2015 para calcular a aplicação mínima da União em Ações e Serviços Públicos de Saúde” e
disponível em http://idisa.org.br/site/documento_13168_0__2015---domingueira-004-2015.
html e em http://idisa.org.br/img/File/Domingueira%20da%20Sa%C3%BAde%20-%20
004%202015%20-%2012%2004%202015.pdf (acesso em 28/05/2015).
32
Cujo inteiro teor se encontra disponível em http://conselho.saude.gov.br/ultimas_
noticias/2014/11nov_6_saude10.html (acesso em 03/10/2015).
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absorção de novos acréscimos, mas não como teto33 do gasto federal em
saúde, tal como vinha ocorrendo com a regra fixada a partir da EC 29/2000.
Isso se impõe para que se evite o cenário trágico de que, a despeito
de haver dotação autorizada nas leis orçamentárias da União, o governo
federal raramente gastava acima do piso em saúde, para não majorá-lo no
ano seguinte34. O próprio Tribunal de Contas da União já havia apontado tal
distorção nos autos do TC 032.624/2013-1 (R$20,4 bilhões não gastos de
2008 a 2013, a despeito de previstos).
Não é demasiado reiterar aqui que essa não é uma opção fiscal
apenas do atual ciclo de gestão. Muito antes pelo contrário, a história revela
uma trajetória de vulnerabilidade fiscal do direito à saúde durante o próprio
processo de aprovação da EC 29/2000, durante a vigência atribulada da
contribuição provisória sobre movimentação financeira – CPMF e mesmo ao
longo da consolidação do SUS no pós-1988.
Diante desse cenário de instabilidade do regime federal de gasto
mínimo no setor, os Municípios, em regra, têm aplicado patamares de gasto
significativamente acima do piso35 constitucional que lhes foi determinado36.
É preciso, pois, repisar o fato de que, durante o longo intervalo de quase 15
(quinze) anos entre a Emenda nº 29, de 13 de setembro de 2000, e a Emenda
nº 86, de 17 de março de 2015, a União não teve qualquer correlação entre
o comportamento progressivo da receita federal com o seu volume de
gastos no SUS. A União não aplicou em saúde, mesmo sabendo-se de sua
necessidade, valor superior ao mínimo constitucional.

Como a leitura do art. 2º da Emenda sugere tratar-se de um teto fiscal, ao invés de um piso
de custeio do direito social à saúde. Senão vejamos que o escalonamento de porcentuais
abaixo dos 15% da receita corrente líquida da União ao longo de 5 anos, não só permite que
o Governo Federal promova um cumprimento dito “progressivo” de percentuais abaixo do
mínimo inscrito no art. 198, §§2º e 3º da CR/1988, como também afirma que este é máximo,
justamente por não poder ser atingido desde logo, no presente.
34
Como se lê na notícia: http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,saude-deixou-deusar-r-131-bilhoes-entre-2003-e-2014-afirma-cfm,1580977(acesso em 10/12/2014).
35
Segundo informa o Presidente do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
(Conasems) Fernando Monti, os municípios brasileiros aplicaram em 2014, R$22 bilhões a
mais do que o teto mínimo de 15% de suas receitas (notícia disponível em http://portal.
conasems.org.br/index.php/comunicacao/ultimas-noticias/3897-monti-na-camara, acessada
em 28/05/2015).
36
Conforme o art. 198, §§2º e 3º da CR/1988, regulamentado pela LC 141/2012, o Município
deve aplicar 15% (quinze por cento) da sua receita de impostos e transferências.
33
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O critério sempre foi o de manter o patamar do ano anterior
corrigido pela variação nominal do PIB, o que teve como consequência
o estabelecimento de uma vinculação estagnada do gasto federal em
saúde enquanto os avanços e demandas tecnológicos, farmacológicos e
epidemiológicos e a própria população cresceram permanentemente.
Ao mesmo tempo, desde a Constituição de 1988, a universalização
do direito à saúde, a oneração dos valores dos serviços privados de saúde e a
consciência da população de seus direitos, fez com que os gastos com saúde
só aumentassem. Ora, se a prestação da saúde se dá, prioritariamente, pelos
Municípios, mas as receitas permaneceram estagnadas, o problema só foi se
agravando ao longo dos anos, especialmente para a gestão local.
Somente a partir de 2016, conforme o teor do art. 2º da EC
nº 86/201537, é que a União passará ter compromisso de gastar porcentual
incidente sobre sua receita corrente líquida – RCL. Mesmo assim, haverá
escalonamento de índices mínimos ditos “progressivos”, para que – em 2020
– seja possível chegar ao novo patamar de 15% (quinze por cento) da RCL
federal para a política pública de saúde.
Ao estabelecer “subpisos” de 13,2% (treze inteiros e dois décimos
por cento) da RCL em 2016; 13,7% (treze inteiros e sete décimos por cento)
em 2017; 14,1% (quatorze inteiros e um décimo por cento) em 2018 e 14,5%
(quatorze inteiros e cinco décimos por cento) em 2019, o art. 2º da EC
86/2015, a pretexto de trazer norma de transição, a bem da verdade gerou
uma regra de duplicidade de mínimo constitucional federal para as ASPS em
rota de regressividade tanto nominal, quanto proporcional com o regime da
EC 29/2000 e em descumprimento do dever de proteção integral e suficiente
inscrito no art. 196 da CR/1988.
Conforme cálculos de Francisco Funcia (2015)38, haverá em 2016
uma perda de R$9.162.662.350,00 (nove bilhões cento e sessenta e dois

37
Para um debate mais profundo a respeito do novo regime constitucional de gasto mínimo da
União em saúde, ver o artigo publicado em coautoria com o prof. Ingo Wolfgang Sarlet e disponível
<http://www.conjur.com.br/2015-mar-24/gasto-saude-previsto-ec-862015-piso-nao-teto>.
38
Como já citado na Nota de Rodapé 25, o autor em comento publicou em 12/04/2015
na “Domingueira 004/2015”, veiculada pelo Instituto de Direito Sanitário Aplicado, texto
denominado “Nota de esclarecimento a respeito do cálculo das perdas decorrentes do início
da vigência da nova regra da Emenda Constitucional nº 86/2015 para calcular a aplicação
mínima da União em Ações e Serviços Públicos de Saúde”.
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milhões seiscentos e sessenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais) em
relação ao ano de 2015, em razão da mudança de cálculo. Segundo o autor
em comento,
[...] agora, neste início de 2015, a derrota sofrida pelo SUS com a aprovação
da EC 86/2015 é muito pior que a da LC 141/2012, porque as projeções
para o primeiro ano (2016) da nova regra de cálculo apontam para uma
redução dos valores a serem aplicados em ASPS pelo governo federal, em
comparação ao que seria se a regra baseada na variação nominal do PIB
continuasse em vigor após 2015: deixará de ser alocado no orçamento
federal da saúde cerca de R$ 9,2 bilhões. Como as transferências para
Estados e Municípios representam mais de 2/3 do orçamento do Ministério
da Saúde, esta perda agravará o quadro de asfixia financeira dos Estados,
do Distrito Federal e, principalmente, dos Municípios.

Por outro lado, o critério de gasto mínimo em saúde dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, tal como definido pela Emenda nº 29/2000 e
mantido pela LC 141/2012 e também pela EC 86/2015, sempre correspondeu
a porcentual da arrecadação de impostos e transferências.
Tal distorção federativa de critérios propiciou, ao longo dos últimos
quinze anos, uma forte tendência de correlação positiva entre, de um
lado, incremento da receita tributária de impostos e, de outro, majoração
dos gastos em saúde para os entes subnacionais. Perceba-se que, na
distribuição das possibilidades de arrecadação, apenas a União pode criar
novos impostos, taxas e contribuições sociais, sendo que apenas quanto aos
primeiros, os impostos, ela tem obrigação constitucional de repartir parte
das receitas com Estados e Municípios. Ora, desde a Constituição de 1988, o
que se verificou foi um processo acentuado de reconcentração tributária em
favor da União proveniente de contribuições, as quais não são repartidas na
forma do art. 159 da CR/1988.39
Por outro lado, foram os Municípios que assumiram a maior parte do
custo fiscal diante da pressão social (por vezes judicializada) pela efetividade
do direito à saúde, pautado ainda pelo limite de gasto com pessoal imposto
pela lei de responsabilidade fiscal.

Sobre isso ver: GODOI, Marciano Seabra de. Contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico: a paulatina desconstrução de sua identidade constitucional. Revista de
Direito Tributário da APET, n. 15/2007, pp.81-100.
39

90

Os patamares historicamente progressivos de gasto mínimo em
saúde dos Municípios durante o período de quinze anos, em maior ou
menor grau, decorreram da regressividade proporcional do gasto federal em
saúde (se se considerar o aumento de suas receitas) e da clara tendência de
manutenção dos gastos estaduais em torno do seu piso constitucional; isso
quando não houve, por vezes, déficit40 de aplicação do mínimo em saúde,
sobretudo antes da LC 141/2012, por parte de alguns Estados41.
Como suscitado por Pinto e Sarlet (2015), a participação da União
no custeio do Sistema Único de Saúde, desde a EC 29/2000, tem caído
proporcionalmente, tanto em face do quanto os entes subfederados aportam,
bem como em relação ao quanto ela própria arrecada. Tal regressividade
(que é relativa, uma vez que em termos nominais houve expansão formal do
gasto federal em saúde) pode ser estatisticamente aferida à luz de qualquer
dos seguintes quesitos:
1)
participação relativa da União no volume total de recursos
vertidos pelo Poder Público ao SUS, que caiu de 59,8% em 2000 para
44,7% em 2011, segundo Piola et.al. (2013);
2)
peso proporcional do gasto da União em saúde em face da
sua própria receita global caiu de 8% para 6,9%42;
3)
peso proporcional do gasto da União em saúde em face do
total de recursos aplicados no Orçamento da Seguridade Social – OSS,

40
Segundo o Conselho Nacional de Saúde (<http://conselho.saude.gov.br/ultimas_
noticias/2005/ec29.htm>, acesso em 23/03/2015), em 2003, apenas 11 (onze) Estados da
Federação cumpriam adequadamente a Emenda Constitucional nº 29/2000: Acre, Amazonas,
Amapá, Bahia, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Os demais 16 (dezesseis) Estados (Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e o Distrito Federal tiveram resultados deficitários de
aplicação do piso constitucional em ações e serviços públicos de saúde.
41
É sabido que a maior parte dos estados-membro não cumpriam com seu dever de aplicar
em saúde o percentual de 12% de suas receitas, tendo estado que chegou a aplicar tao
somente 5%.
42
Segundo notícia constante do endereço <http://www1.folha.uol.com.br/
poder/2014/09/1524589-saude-disputa-verbas-com-programas-sociais-e-perde-espaco-noorcamento-da-uniao.shtml> (acessado em 06/10/2014), a participação do gasto em saúde
no total de receitas da União caiu de 8% para 6,9% nos últimos dez anos. Igual teor analítico
pode ser lido em <http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2014/09/117268-ainda-pedesocorro.shtml> (acessado em 06/10/2014).
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o que corresponde ao critério de proporcionalidade estabelecido
no art. 55 do ADCT (conforme noticia a Associação Nacional do
Ministério Público de Defesa da Saúde – AMPASA 43).
Diante desse cenário é que se pode derivar a hipótese de que
o caráter crescente do gasto mínimo municipal não tem sido mera opção
discricionária do gestor local, mas resposta às ações judiciais, dentre outras
demandas de gasto no setor, como o são os próprios custos subestimados
das transferências feitas pela União para a execução descentralizada de
ações e serviços públicos de saúde.44
Algo normalmente não considerado é o art. 30, VII, da CF que associa
a competência do Município na prestação de saúde à cooperação técnica e
financeira” da União e dos Estados. Não obstante o desiderato constitucional,
estudo da Confederação Nacional dos Municípios – CNM45 aponta para o
desequilíbrio do rateio dos recursos da União para os Municípios.
A União, além de não cumprir o art. 17 da LC 141/2012, que exige
critérios na divisão dos seus recursos para estados e Municípios, impõe sob
a denominação de “incentivos financeiros” a prestação de determinados
serviços de saúde, cujo custo real de 100%, tem somente 30% cobertos
pelos valores transferidos, o que, por óbvio, também gera sobrecarga sobre
as finanças municipais quanto ao custeio do SUS.
O subfinanciamento crônico da saúde pública brasileira implica
violação aos princípios da vedação de proteção insuficiente e vedação de
retrocesso. É possível demonstrá-lo por meio de variáveis como a perda
real de R$9,2 bilhões em 2016 por força da regra de transição fixada pelo
art. 2º da EC 86/2015, a que se referia Funcia (2015); o manejo de restos

43
Disponível
em
<http://www.ampasa.org.br/templates/176/noticia_visualizar.
jsp?idEmpresa=50&idNoticia=14442&idUser=141192> e acessado em 21/05/2014.
44
A Constituição de 1988, ao distribuir as competências entre os entes federados, previu que
a saúde seria de competência comum entre os mesmos (arts. 23, II e 30, VII) e, para isso,
criou o Sistema Único de Saúde (art. 198). Nesse sistema a execução efetiva da maior parte
das ações de saúde se dá através dos Municípios, com recursos próprios e outros vindos dos
demais entes – repasses estes que possuem problemas, como exposto no presente.
45
Disponível no endereço <http://www.cnm.org.br/portal/dmdocuments/Recursos%20
financeiros%20no%20SUS%20(2014).pdf> e acessado em 26/05/2014.
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a pagar46 (cancelados/reempenhados/mal fiscalizados); a contabilização de
despesas indevidas47 e a existência de dotações autorizadas e que restaram
inexecutadas48 para manter estagnado o piso federal em saúde (“piso” que,
na verdade e factualmente, opera como “teto”).
Por outro lado, a Desvinculação de Receitas da União – DRU prevista
no art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT mitiga,

46
Assim descrito no Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde – FISCSAÚDE, do Tribunal
de Contas da União – TCU, com dados orçamentários e financeiros da saúde, avaliação do
sistema de saúde por meio de indicadores e ainda da Assistência Hospitalar no âmbito do SUS,
objeto do TC 032.624/2013-1 e julgado na forma do Acórdão nº 693/2014 – TCU- Plenário em
26/03/2014 “Do total empenhado em 2012, R$ 8,3 bilhões foram inscritos em restos a pagar
não processados. Cabe destacar que o cancelamento de parcela superior a R$ 560 milhões
desses restos a pagar poderá resultar em descumprimento da regra do mínimo. O art. 24 da
Lei Complementar nº 141/2012 estabelece que, caso ocorra o cancelamento ou a prescrição
desses restos a pagar, os valores correspondentes deverão ser efetivamente aplicados em
ações e serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou
da prescrição, mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual
mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. Tal situação deve ser acompanhada pelo
TCU, para evitar que os empenhos relacionados à dotação de compensação sejam novamente
inscritos em restos a pagar, postergando indefinidamente o cumprimento da regra do
mínimo.” (2014, p. 10, grifo nosso)
47
Conforme consta do já citado Relatório Sistêmico de Fiscalização da Saúde – FISCSAÚDE,
do TCU, que fora objeto do TC 032.624/2013-1 e julgado na forma do Acórdão nº 693/2014,
tem-se como exemplo de rubrica contabilizada indevidamente como ação e serviço público
de saúde segue no excerto transcrito: “considerando o teor dos artigos 3º e 4º da Lei
Complementar nº 141/2012, cabe analisar o objeto das despesas incluídas pelo Ministério
da Saúde na definição do valor total aplicado em ações e serviços de saúde. Ao detalhar as
rubricas que compuseram o total aplicado, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária
(RREO) informou o valor de R$ 1,45 bilhão relativo a saneamento básico urbano, embora
as disposições da Lei Complementar nº 141/2012 apenas autorizem a inclusão de despesas
relativas ao saneamento de domicílios ou pequenas comunidades, distritos indígenas e
quilombolas. Há ainda outras controvérsias acerca da definição de ações e serviços de saúde,
que foram objeto de Consulta encaminhada ao TCU pela Comissão de Seguridade Social e
Família da Câmara dos Deputados, a qual ainda se encontra em exame nesta Corte de Contas.”
(2014, p. 10, grifo nosso)
48
A esse respeito, vide estudo do Conselho Federal de Medicina, em parceria com o site Contas
Abertas, segundo o qual, durante o período de 2003 a 2014, o governo federal raramente
gastou acima do piso em saúde, apesar de haver dotação autorizada na lei orçamentária
– LOA, para não majorá-lo no ano seguinte (<http://politica.estadao.com.br/noticias/
eleicoes,saude-deixou-de-usar-r-131-bilhoes-entre-2003-e-2014-afirma-cfm,1580977>).
Os cálculos de tal estudo estimam inexecução de R$131 bilhões de dotações autorizadas e
inexecutadas em ações e serviços públicos de saúde – ASPS pelo Governo Federal na série
histórica considerada.Em sentido análogo, o Tribunal de Contas da União – TCU já havia
apontado tal distorção nos autos do TC 032.624/2013-1 (R$20,4 bilhões não gastos de 2008 a
2013, a despeito de previstos e autorizados em lei).
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parcialmente, as fontes vinculadas de receitas que poderiam suportar a
execução dos gastos autorizados49 na lei orçamentária para a saúde.
Nesse sentido, a manutenção ao longo de 21 (vinte e um) anos50,
por meio de 7 (sete) emendas à Constituição Federal de 198851, todas elas
inseridas no ADCT (artigos 71, 72 e 76), da DRU reclama questionamento
acerca da sua conformidade constitucional, mormente porque já está em
tramitação no Congresso proposta de emenda à Constituição que visa à sua
8ª (oitava) prorrogação até 202352.

Como se lê na notícia: <http://politica.estadao.com.br/noticias/eleicoes,saude-deixoude-usar-r-131-bilhoes-entre-2003-e-2014-afirma-cfm,1580977> (acesso em 10/12/2014). É
dizer, muitas vezes há previsão no Orçamento para o gasto com saúde e o mesmo não ocorre
porque Estados/Municípios não têm projetos aprovados ou, o que é pior, porque há ordem
do próprio governo federal para se “economizar” os recursos. Ora, se a primeira situação já
é problemática – porque dever-se-ia procurar saber o que tem impedido que projetos sejam
aprovados –, a segunda é inaceitável: há a verba e a mesma não é gasta a despeito da situação
de penúria que não raro está a prestação de saúde pública.
49

Desde 1994, os arts. 71, 72 e 76 do ADCT criaram regras diversas e reiteradas no sentido de
desvincular 20% das receitas da seguridade social e do patamar de gasto mínimo que deveria
ser vertido à saúde e à educação, sendo que a educação dela conseguiu se desvencilhar por
meio da EC 59/2009, sendo que, apenas a partir de 2011, anulou totalmente os efeitos da
DRU sobre o comando do art. 212 da CR/1988
51
Emenda de Revisão nº 1/1994, EC 10/1996, EC 17/1997, EC 27/2000, EC 42/2003, EC
56/2007 e EC 68/2011.
50

Trata-se da PEC 87/2015, cujo inteiro teor da proposta encaminhada pelo
Executivo
pode
ser
lido
em
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/
prop_mostrarintegra;jsessionid=40AE1E9194CF153C68302BC7A7C53AE0.
proposicoesWeb1?codteor=1359132&filename=PEC+87/2015 (acesso em 29/09/2015), mas
que propõe a seguinte nova redação para o art. 76 do ADCT:
“Art. 76. São desvinculados de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, trinta por
cento da arrecadação da União relativa às contribuições sociais, sem prejuízo do pagamento
das despesas do Regime Geral da Previdência Social, às contribuições de intervenção no
domínio econômico, às taxas e à participação no resultado da exploração de recursos hídricos
para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, já instituídas ou que
vierem a ser criadas até a referida data, e às destinações a que se refere a alínea “c” do inciso
I do caput do art. 159 da Constituição.
Parágrafo único. Excetuam-se da desvinculação de que trata o caput a arrecadação da
contribuição social do salário-educação a que se refere o § 5º do art. 212 da Constituição, a
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural e as transferências aos
Estados, Distrito Federal e Municípios previstas no § 1º do art. 20 da Constituição.”
52
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Ora, tal regime excepcional e transitório de desvinculação de
receitas já deveria ter expirado53, porque há inconteste contradição entre
o seu aventado caráter “transitório” e a sua perpetuação ao longo de mais
de duas décadas. Eis a razão pela qual a DRU revela-se progressivamente
inconstitucional, nos termos assinalados pelo Supremo Tribunal Federal
no Recurso Extraordinário nº 135.328/SP, bem como encerra inadmissível
omissão diante do dever de custeio constitucionalmente adequado dos
direitos fundamentais, como sinalizado no voto do Ministro Celso de
Mello proferido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
nº 45/DF.
Vale lembrar, a esse respeito, que – para o cumprimento do direito
fundamental à educação (artigo 212, CR/1988) – já se corrigiu esta forma
prejudicial de subfinanciamento, decorrente da DRU, na forma dos §§2º e 3º
do art. 76 do ADCT, desde a EC 59/2009, o que evidencia que a metodologia
de desvinculação (originariamente “transitória”, mas que tem sido reeditada
há vinte e um anos) também é equivocada para a saúde. Saúde e educação
são igualmente direitos fundamentais os quais devem ter o mesmo
tratamento quanto à proibição de decréscimo de seu financiamento, sob
pena de descontinuidade de serviços.

As Disposições Constitucionais Transitórias, vale lembrar, são pensadas para reger situações
para as quais o constituinte originário entendeu que se deveria abrir exceções temporárias/
localizadas a regras estabelecidas pelo novo regime (como a inserção de servidores públicos
sem concurso que já trabalhassem há mais de cinco anos para a Administração Pública); a
questões que deveriam ser resolvidas definitivamente após certo prazo (como o plebiscito
sobre forma e regime de governo) ou nos casos em que a alteração abrupta poderia causar
danos e seria, então, necessário um tempo de adaptação. É o que diz,e.g., Luís Roberto
Barroso, para quem as normas do ADCT significam “a influência do passado com o presente,
a positividade que se impõe com aquela que se esvai” (BARROSO, Luís Roberto. O Direito
Constitucional e a Efetividade de suas Normas. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 310). É
esse o caso dos citados artigos do ADCT. Contudo, viola a Constituição o fato de disposições
“transitórias” sofrerem emendas, constantes, com o claro intuito de eternizar aquilo que
deveria apenas servir para a acomodação entre regimes. Se o que era transitório se prolonga
no tempo tem-se uma violação clara da própria razão de ser do ADCT (sobre isso ver: FERRAZ,
Anna C. da Cunha. A Transição Constitucional e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição de 05.10.1988. Caderno de Direito Constitucional e Ciência
Política, v. 7, jan./mar. 1999, p.60).
53
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3. Descompasso federativo e responsabilidade solidária no
financiamento da saúde pública brasileira
Neste capítulo espera-se debater duas constatações aparentemente
óbvias e inter-relacionadas quando se fala na máxima eficácia do direito
à saúde no Brasil: o Sistema Único de Saúde não tem fontes suficientes e
adequadas de custeio, mas os Municípios, em regra, aplicam patamares de
gasto no setor significativamente acima do piso constitucional que lhes foi
determinado54.
Tais constatações reclamam levantamento de causas e, sobretudo,
de consequências para que se desfaça o impasse e se assegure ao cidadão
seu direito, sem se que onere excessivamente o Poder Público local, até
porque há ali inúmeras outras obrigações constitucionais por se cumprir,
como o são o saneamento básico e a mobilidade urbana.
Assim, diante da notícia55 de que 20% (vinte por cento) dos
Municípios paulistas com mais de 50 mil habitantes gasta mais do que o dobro
do mínimo constitucional em saúde, é preciso refletir se tal descompasso
federativo decorre de alguma das situações hipotéticas abaixo arroladas:
1) o ente aplica muito, porque gasta mal e a baixa qualidade da
saúde no município decorre de falhas de gestão e eventual desvio
de recursos (terceirização indevida, parcerias inefetivas e onerosas
com entidades do terceiro setor, falta de pessoal permanente,
falta de controle de almoxarifados/ contratos de serviços e abusos
licitatórios etc);
2) a Prefeitura aplica muito, porque o avanço das demandas judiciais
em busca de medicamentos e procedimentos na saúde pública
onera primordialmente os municípios e faltam recursos estaduais
e federais;
3) o Município aplica muito, por causa da judicialização, mas aplica
mal (conjugação das hipóteses anteriores).

54
Conforme o art. 198, §§2º e 3º da CR/1988, regulamentado pela LC 141/2012, o Município
deve aplicar 15% (quinze por cento) da sua receita de impostos e transferências.
55
Disponível
no
endereço
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/
ribeiraopreto/2014/01/1403246-uma-em-cada-5-cidades-de-sp-gasta-mais-que-o-dobro-doexigido-na-saude.shtml (acessado em 02/03/2015).
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Eis um cenário complexo, de cuja compreensão sistêmica não se
pode furtar, razão pela qual todas as situações acima indicam caminhos
de investigação socialmente relevantes. Mas, por força de necessário foco
metodológico, as falhas de gestão e os desvios de recursos de que tratam
as hipóteses 1 e 3 não serão assumidos como alvo de investigação neste
momento. Isso porque o problema de má qualidade do serviço de saúde
pública, a despeito dos altos índices de gasto no setor em algumas realidades
municipais, reclama, por si só, análise exaustiva de dimensões e variáveis
referidas a contextos fáticos que não se tem, ao menos, por ora, condições
de explorar.
Dado o caráter de rápida digressão teórica que o presente texto
assume, interessa, pois, passar ao enfrentamento abstrato da situação contida
na hipótese 2 (realidades locais bem geridas, mas oneradas especialmente
pelo subfinanciamento federal da saúde).
Vale lembrar, a esse respeito, que até o advento da Emenda nº
86/2015, a União não teve qualquer correlação entre o comportamento
progressivo da receita federal com o seu volume de gastos no SUS.
Isso ocorria, pois o critério normativo de gasto mínimo a ser
vertido pelo Governo Federal para as ações e serviços públicos de saúde
– ASPS sempre cuidou de manter o patamar do ano anterior corrigido tão
somente pela variação nominal do PIB, o que teve como consequência o
estabelecimento de uma vinculação estagnada do gasto federal em saúde.
Somente a partir de 2016, conforme o teor do art. 2º da EC
nº 86/201556, é que a União passará ter compromisso de gastar porcentual
incidente sobre sua receita corrente líquida – RCL. Mesmo assim, haverá
escalonamento de índices mínimos ditos “progressivos”, para que – em 2020
– seja possível chegar ao novo patamar de 15% (quinze por cento) da RCL
federal para a política pública de saúde.
Por outro lado, o critério de gasto mínimo em saúde dos Estados,
Distrito Federal e Municípios, tal como definido pela Emenda nº 29/2000 e

56
Reitera-se aqui a recomendação, para um debate mais profundo a respeito do novo regime
constitucional de gasto mínimo da União em saúde, do artigo publicado em coautoria com o
prof. Ingo Wolfgang Sarlet e disponível http://www.conjur.com.br/2015-mar-24/gasto-saudeprevisto-ec-862015-piso-nao-teto
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mantido pela EC 86/2015, sempre correspondeu a porcentual da arrecadação
de impostos e transferências. Tal distorção federativa de critérios propiciou,
ao longo dos últimos quinze anos, uma forte tendência de correlação positiva
entre, de um lado, incremento da receita tributária de impostos e, de outro,
majoração dos gastos em saúde para os entes subnacionais.
Com lastro em levantamento feito em sede de estudos pósdoutorais57 e na observação direta das prestações de contas dos governos
municipais paulistas no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado
de São Paulo, é possível afirmar que foram as Prefeituras, na média, que
assumiram a maior parte do custo fiscal diante da pressão social (por vezes
judicializada) pela efetividade do direito à saúde.
Os patamares historicamente progressivos de gasto mínimo em
saúde dos municípios durante o período de quinze anos entre a EC 29/2000
e a EC 86/2015, em maior ou menor grau, decorreram da regressividade
proporcional do gasto federal em saúde e da clara tendência de manutenção
dos gastos estaduais em torno do seu piso constitucional no setor; isso
quando não houve, por vezes, déficit58 de aplicação do mínimo em saúde,
sobretudo antes da LC 141/2012, por parte de alguns Estados.
Como já debatido no capítulo anterior, desde a EC 29/2000, a
participação da União no custeio do Sistema Único de Saúde tem caído
proporcionalmente tanto em face do quanto os demais entes federados
aportam, bem como em relação ao quanto ela própria arrecada. Mas como
propositivamente lidar com tal contexto? Esta é o desafio que persiste.

57
Tese denominada: “FINANCIAMENTO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E FEDERALISMO: Um
estudo comparativo sobre a progressividade constitucionalmente conquistada na educação
e a guerra fiscal de despesa na saúde do pós-EC 29/2000” e apresentada pela articulista ao
Programa de Pós-Doutorado em Administração da Escola Brasileira de Administração Pública
e de Empresas da Fundação Getúlio Vargas – EBAPE/FGV, sob supervisão da Profa. Dra. Sonia
Fleury, em dezembro de 2010.
58
Segundo o Conselho Nacional de Saúde (http://conselho.saude.gov.br/ultimas_
noticias/2005/ec29.htm, acesso em 23/03/2015), em 2003, apenas 11 (onze) Estados da
Federação cumpriam adequadamente a Emenda Constitucional nº 29/2000: Acre, Amazonas,
Amapá, Bahia, Pará, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo, Sergipe e Tocantins.
Os demais 16 (dezesseis) Estados (Alagoas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Sul e Santa Catarina) e o Distrito Federal tiveram resultados deficitários de
aplicação do piso constitucional em ações e serviços públicos de saúde.
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Passados quase trinta anos de vigência do novo texto constitucional,
é chegada a hora de assentar que vedação de retrocesso para o financiamento
constitucionalmente adequado do direito à saúde não seja interpretada
apenas como vedação de extinção do seu arranjo protetivo. É importante
que se passe a entender tal princípio também como vedação de estagnação
imotivada, bem como vedação da interpretação restritiva que retire a
possibilidade fática de o direito fundamental à saúde progredir.
Diante desse complexo cenário que onera o pacto federativo e
amesquinha a máxima eficácia do direito à saúde, é que seria possível atrair
a incidência do binômio “possibilidade-necessidade” objetivamente aferido
no exame de pedido de prestações alimentícias, em consonância com o
§ 1º do art. 169459 do Código Civil brasileiro, para, por meio de interpretação
analógica, reequilibrar federativamente o dever estatal de custeio das ações
e serviços públicos de saúde.
Quem tem maior capacidade arrecadatória deveria ser
proporcionalmente implicado na necessidade de custeio do SUS, já que
o financiamento da saúde pública e, em particular, os recursos federais
destinados ao setor devem ser rateados entre os três níveis da Federação
“objetivando a progressiva redução das disparidades regionais”, conforme o
art. 198, § 3º, inciso II da Constituição de 1988.
O critério estagnado de gasto mínimo da União (piso que opera
como teto60) faz com que haja um patamar falseado de reserva do possível
nas leis federais de orçamento anual. Como tem sido levantado no âmbito
do Inquérito Civil Público nº 1.34.001.003510/2014-07, conduzido pelo
Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Contas do Estado de
São Paulo, o subfinanciamento federal da saúde pública no Brasil remonta
à própria origem da EC 29/2000 e decorreria da confluência de variáveis
como DRU, existência de contabilizações indevidas, cancelamento de restos
a pagar contabilizados como ASPS e inexecução de dotações autorizadas.

59
Cujo teor é o seguinte: “Art. 1.694. [...] § 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção
das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.”
60
Como a leitura do art. 2º da Emenda Constitucional nº 86/2015 sugere tratar-se de um
teto fiscal, ao invés de um piso de custeio do direito social à saúde. Senão vejamos que o
escalonamento de porcentuais abaixo dos 15% da receita corrente líquida da União ao longo de
5 anos, não só permite que o Governo Federal promova um cumprimento dito “progressivo” de
percentuais abaixo do mínimo inscrito no art. 198, §§2º e 3º da CR/1988, como também afirma
que este é máximo, justamente por não poder ser atingido desde logo, no presente.
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Por ser tão antigo e crônico, começam a surgir no horizonte
possibilidades discursivas de controle desse impasse no custeio do direito
à saúde. Esta, afinal, é a esperança que opera como razão de ser desta
representação. Como o Supremo Tribunal Federal admite a responsabilidade
solidária61 entre os entes da federação em relação ao dever de consecução
do direito à saúde, não seria desarrazoado imputar à União no âmbito do
TCU sua cota-parte de responsabilidade pela falta de custeio adequado do
SUS ao longo dos últimos anos.
Por óbvio, o desequilíbrio federativo no custeio das ações e serviços
públicos de saúde redunda, direta ou indiretamente, em perda de efetividade
do direito fundamental que deveria estar amparado por um arranjo protetivo
de financiamento mínimo, o qual deve ser distribuído equitativamente entre
os três níveis da federação.
Eis o debate provocado pela Confederação Nacional dos
Municípios e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde
– CONASEMS respectivamente em
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Paulo_Ziulkoski__financiamento_
do_sus_na_otica_municipalista.ppt
e
http://conasems.org.br/index.php/
comunicacao/ultimas-noticias/4051-manifesto-do-conasems-em-defesa-do-sus.
Nesse contexto, revela-se interessante explorar a estimativa de que
há um gasto municipal médio em saúde de 23% (vinte e três por cento), tal
como divulgado no manifesto no último dia 24 de setembro de 2015 pelo
CONASEMS (inteiro teor disponível em http://conasems.org.br/images/
MANIFESTO_CONASEMS_.pdf).
Tal dado do CONASEMS mostra-se compatível com a realidade, por
exemplo, das contas dos 644 (seiscentos e quarenta e quatro) municípios do
Estado de São Paulo jurisdicionados pela Corte de Contas paulista, em que

Conforme os precedentes do Supremo Tribunal Federal no ARE 738.729-AgR/RS, Rel.
Min. Rosa Weber; RE 607.381-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux; RE 641.551-AgR/SC e RE 665.764AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 721.088-AgR/RS e AI 817.938-AgR/RS, Rel. Ricardo
Lewandoski; AI 732.582/SP, Rel. Min. Ellen Gracie e RE 716.777-AgR/RS, Rel. Min. Celso de
Mello. O Ministro Ricardo Lewandoski, em decisão monocrática que negou seguimento ao
Recurso Extraordinário 799.316/PE, bem sintetizou que “a jurisprudência desta Corte firmouse no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos
indispensáveis à concretização do direito à saúde.” (DJe-054 DIVULG 18/03/2014 PUBLIC
19/03/2014)
61
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a representante oficia como membro do Parquet de Contas. Isso porque a
média de gasto dos municípios paulistas em saúde, em 2012, foi de 24,50%
(vinte e quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita de impostos e
transferências, em face do respectivo piso constitucional de 15% (quinze por
cento).
Por seu turno, os dados do Estado de São Paulo revelam um
excedente médio superior a 60% (sessenta por cento) do piso original definido
constitucionalmente para os municípios. Muito embora a média de gasto dos
municípios paulistas esteja próxima dos dados de gasto médio em saúde dos
municípios brasileiros trazidos pelo CONASEMS (24,5% em face de 23%), não
se pode desconhecer a existência de realidades ainda mais dramáticas de
descompasso de custeio entre os entes da federação.
Isso ocorre, na medida em que havia, em 2012, no Estado de São
Paulo 67 (sessenta e sete) críticos cenários municipais de aplicação de
volumes iguais ou superiores a 30% (trinta por cento) da receita de impostos
e transferências na política pública de saúde. Ou seja, o dobro do piso referido
na EC 29/2000, como sobrecarga fiscal suportada por tais municípios. Importa
elucidar aqui a relação nominal de tais entes, para que sejam conhecidos
como o polo fraco da relação federativa de guerra fiscal de despesa por que
passa a gestão do SUS no país nos últimos quinze anos.
Vale lembrar que volumes tão altos de gasto apenas em saúde não
são neutros e demandam – obviamente – um olhar atento e preocupado das
Cortes de Contas Federal e Paulista, na medida em que se faz necessária a
imposição, de fato e de direito, de maior corresponsabilidade fiscal da União
e do Estado no custeio do SUS.
É deveras importante retomar a perspectiva de que o
subfinanciamento da saúde no Brasil não se trata de responsabilidade
exclusiva do Governo Federal, pois, para ele, concorrem também os Estados.
Fatos incontestes e correlacionados entre si são a existência de uma guerra
fiscal de despesa na política pública de saúde e a situação de sobrecarga de
despesa suportada pelos municípios.
Ora,
enquanto
a
União
manifesta
comportamento
proporcionalmente regressivo no volume global de gastos públicos vertidos
ao SUS, os Estados adotam a estratégia de aplicar estritamente o porcentual
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mínimo definido constitucionalmente, quando não estão inadimplentes62
com o piso em ASPS.
Em sua apresentação63 à audiência pública promovida pelo Supremo
Tribunal Federal em 2009, no âmbito da Suspensão de Tutela Antecipada
17564, o Presidente da Confederação Nacional de Municípios, Sr. Paulo
Ziulkoski, apresentou o seguinte gráfico, com intenção de esclarecer o
comportamento evasivo dos Estados quanto à EC 29/2000:

62
De acordo com o Conselho Nacional de Saúde (http://conselho.saude.gov.br/ultimas_
noticias/2005/ec29.htm, acesso em 23/03/2015), em 2003, os Estados de Alagoas, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba,
Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Distrito
Federal tiveram resultados deficitários de aplicação do piso constitucional em ações e serviços
públicos de saúde.
63
Cujo arquivo se encontra disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/
processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Paulo_Ziulkoski__financiamento_do_sus_na_otica_
municipalista.ppt (acesso em 03/10/2015).
64
Como se pode ler no voto do Ministro Gilmar Mendes que a convocou e que se encontra
disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/sta175.pdf (acesso
em 05/10/2015).
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Se a progressiva redução das disparidades regionais – na forma do
art. 198, § 3º, II da CR/1988 – deveria constitucionalmente ser a finalidade
do rateio dos recursos federais destinados à saúde pública em âmbito
nacional e se ainda não tem sido assim, é tempo de reclamar para corrigir o
descompasso federativo e a fragilidade fiscal do direito à saúde em favor de
toda a sociedade.
Além disso, o dever de cooperação técnica e financeira da União e
dos Estados para com os Municípios também está expresso categoricamente
no art. 30, VII da Constituição Federal, sem que tenha sido materializada
a sua face objetiva de custeio federativamente equilibrado ao longo da
vigência da EC 29/2000.
Não é sem razão que o citado manifesto do CONASEMS propõe
sejam adotadas as medidas de equalização federativa do custeio do SUS em
face desse estado de coisas na política pública de saúde brasileira, que – por
sinal – muito se assemelha ao analisado pelo STF na ADPF 34765:
A evolução de dados e análises contida neste tópico induz à reflexão
sobre a insuficiente e iníqua distribuição dos recursos federais para as
demais unidades federadas, bem como reclama seja equalizado o dever de
cooperação financeira da União e dos Estados em face dos Municípios, tal
como inscrito no art. 30, VII66 da CR/1988, para que a prestação dos serviços
de atendimento à saúde da população seja feita em rota de suficiente e
equilibrado custeio federativo para sua máxima eficácia.
Aliás, essa cooperação financeira é obrigatória e não facultativa,
conforme definido no regime de rateio a que se refere o art. 198, 3º, II, com
a redação dada pela Emenda Constitucional 29/2000 e sua regulamentação
estabelecida nos arts. 13, §2º e 17 da Lei Complementar n.º 141, de 2012.
Qualquer que seja o ponto de reflexão adotado para a fiscalização
sistêmica da saúde pelo TCU, é necessário assumir que o direito à saúde
depende, no caso da gestão federativa do SUS, de maior cooperação e rateio

65
Cuja decisão liminar foi noticiada institucionalmente no seguinte endereço eletrônico:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=299385 (acesso em
03/10/2015).
66
Segundo o qual os municípios prestarão primordial e diretamente os serviços públicos de
saúde, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados.
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equitativo entre União, Estados e Municípios, o que, por óbvio, não implica
qualquer prejuízo às necessidades de se aprimorar a qualidade do gasto e
combater casos de desvios e corrupção ligados ao setor.

4. Subfinanciamento falseado e imperativa necessidade de regime
de transição da EC 29/2000 para a EC 86/2015 no dever de gasto
mínimo federal em ações e serviços públicos de saúde
Neste capítulo conclusivo, será retomada uma análise normativa
geral dos dados relativos ao período de vigência da LC 141/2012 para a
União (2012/2015), tendo por finalidade a avaliação da conformidade
constitucional de algumas sérias distorções sobre as quais é preciso fixação
de regime cautelar de transição para que o ingresso no regime da EC 86/2015
não seja financeiramente onerado pelo inadimplemento parcial das regras
fixadas na EC 29/2000 pelo o Governo Federal.
Tamanho é o nível de adiamento da execução orçamentária da
União por meio do célebre “orçamento paralelo” de restos a pagar que
é possível afirmar haver uma infeliz tendência de “precatorização” do
gasto mínimo federal em ações e serviços públicas de saúde, segundo a
qual a União reconhece ser devida e obrigatória a despesa, mas posterga
indefinidamente o seu pagamento. Dito de outra forma ainda mais simples
e conhecida atualmente, eis um cenário dramático de “pedalada fiscal” do
gasto mínimo federal em saúde.
Agravou muito tal cenário o contingenciamento realizado pelo
Decreto nº. 8.456/2015 das dotações, dentre outras pastas, do Ministério da
Saúde, contra o qual o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde
– CONASS se insurgiu em Carta à Nação67 publicada em 10 de junho de 2015.
No bojo desse debate lato sobre as consequências do
contingenciamento para o agravamento do subfinanciamento federal do SUS,
há profundas distorções interpretativas do Poder Executivo da União sobre a
Lei Complementar nº 141/2012, bem como sobre a proteção constitucional
e legal ao custeio mínimo das ASPS.

67
Consultada no endereço http://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2015/06/
CONASS_carta-a-nacao.pdf (acesso em 04/10/2015).
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É a esse conjunto de distorções que se atribuiu o nome de
“precatorização” ou ainda “pedalada fiscal” do gasto mínimo federal em
saúde. Na prática, o gasto adiado indefinidamente opera como menor
quantidade real de ações e serviços públicos de saúde para a sociedade.
O diagnóstico de tal impasse foi devidamente incorporado pelo
Conselho Nacional de Saúde na sua avaliação68 do Relatório Anual de Gestão
de 2013 – RAG 2013, o qual fora apresentado pelo Ministério da Saúde e
submetido àquele Conselho na forma do art. 4169 da LC 141/2012, tal como
se pode ler a seguir:
ATA DA DUCENTÉSIMA SEXAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS
[...] Item 5 – APRESENTAÇÃO DO CONSOLIDADO DAS COMISSÕES
REFERENTE AO RAG 2013 E APRECIAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS QUADRIMESTRAL 2º/2014 - Apresentação: Francisco Rózsa
Funcia, Consultor Técnico da COFIN/CNS. Coordenação: Conselheiro Ronald
Ferreira dos Santos, Coordenador da COFIN/CNS, Mesa Diretora do CNS.
Iniciando, conselheiro Ronald Ferreira dos Santos resgatou o processo de
debate no CNS sobre o Relatório Anual de Gestão – RAG/MS referente ao
exercício de 2013. Lembrou que o Relatório foi entregue ao CNS no mês de
março de 2014 e encaminhado aos conselheiros nesse mesmo mês.
[...] 7) Considerando a análise da despesa empenhada por subfunção de
governo diretamente vinculada à Função Saúde, é possível inferir que a
restrição orçamentária e financeira citada anteriormente “sacrificou”
principalmente as despesas empenhadas com Vigilância Sanitária,
Assistência Hospitalar e Ambulatorial e Atenção Básica, cujas variações
anuais percentuais foram as mais baixas na execução orçamentária
de 2013; e 8) A razão das despesas empenhadas em “Assistência
Hospitalar e Ambulatorial – AHA” em relação a “Atenção Básica – AB”
foi 2,58 e representou uma queda de 4,9% em relação a 2012, bem
como uma queda acumulada de 16,5% em relação a 2009, indicando
uma relativa priorização para a atenção básica. Mas, como foi mantida
a lógica “Piso=Teto”, essa priorização não ocorreu por um crescimento

Disponível em http://conselho.saude.gov.br/atas/2014/RE263.doc (acesso em 04/10/2015).
Cujo teor é o seguinte: “Art. 41. Os Conselhos de Saúde, no âmbito de suas atribuições,
avaliarão a cada quadrimestre o relatório consolidado do resultado da execução orçamentária
e financeira no âmbito da saúde e o relatório do gestor da saúde sobre a repercussão da
execução desta Lei Complementar nas condições de saúde e na qualidade dos serviços de
saúde das populações respectivas e encaminhará ao Chefe do Poder Executivo do respectivo
ente da Federação as indicações para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias.”
(grifo nosso)
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expressivo de recursos orçamentários para a atenção básica em 2013, mas
principalmente por uma queda real na alocação de recursos da assistência
hospitalar e ambulatorial nesse mesmo ano.
[...] Explicou que, do ponto de vista legal, o RAG 2013 é o primeiro relatório
de gestão analisado sob a égide da Lei n°. 141/2012, todavia, o passo
decisivo do CNS, reiterou, é definir o que fazer daqui para frente com as
ressalvas.
[...] Deliberação: o Plenário aprovou, com duas abstenções, o RAG do MS
2013, com ressalvas. Até março de 2015, o MS deverá apresentar respostas
às ressalvas para o Pleno do CNS e as Comissões. (grifos nossos)

A restrição orçamentária e financeira a que o Conselho Nacional de
Saúde se refere não é difícil de ser comprovada para o exercício de 2015,
quando se compara o estoque de restos a pagar de exercícios anteriores
relativos à função saúde (aproximadamente R$ 12 bilhões) com o limite de
pagamentos (cerca de R$87,4 bilhões), que foi definido nos Anexos II e III do
Decreto nº 8.456/2015 para todas as despesas do Ministério da Saúde, à
exceção da folha de salários, tal como previsto no art. 1º, § 1º, I, “a” e no art.
2º, §1º do mencionado Decreto.
Em um esforço preliminar de quantificação e com a prévia ressalva
de que se está a tratar de valores aproximados70, tem-se que, para 2015,
o patamar mínimo em ASPS – ainda sob o pálio da EC 29/2000 – seria de
R$98 bilhões, as dotações discricionárias seriam de R$23 bilhões e a dotação
global atualizada do Ministério da Saúde giraria em torno de R$ 121 bilhões,
dos quais R$17,65 bilhões seriam relativos à despesa de pessoal ativo (cerca
de R$10 bilhões) e inativo (R$7,5 bilhões).
Pois bem, uma vez excluída a despesa de pessoal (ativos e inativos)
do problema trazido pelo limite de pagamento, deveria haver provisão
mínima de pagamento de R$ 100 bilhões em 2015 para quitar o piso de ASPS
do exercício corrente e também para zerar o estoque de restos a pagar dos
exercícios anteriores, sem sequer contabilizar quaisquer das outras despesas
tidas como discricionárias do Ministério da Saúde, mas, por vezes, igualmente
necessárias ao seu funcionamento interno e às suas atividades-meio.

70
Cálculos feitos com base no Relatório Resumido de Execução Orçamentária – RREO da União
relativo ao bimestre de julho/agosto de 2015 e disponível em http://www.tesouro.fazenda.
gov.br/documents/10180/318594/CPU_RREOago2015.pdf/9ee93176-7a59-47c6-baa403f6bafd5463 .
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Em termos práticos, o teto financeiro para pagamento fixado
no patamar de R$87,4 bilhões postergará para 2016 – como se fosse
constitucionalmente lícito – R$12,6 bilhões, independentemente da correção
monetária do período e da pressão pela expansão do gasto federal em ASPS.
Mas de quais programas relativos à política pública de saúde se
está a falar, quando se questiona o Anexo VII do Decreto nº 8.456/2015?
É importante sabê-los nominalmente para que se evidencie a dimensão do
constrangimento financeiro a que a população brasileira está sujeita por
força de tal manobra infralegal que colide, como já dito, com o art. 28 da LC
141/2012, o art. 9º, §2º da LRF e o art. 51, § 1º, III da Lei 13.080/2015. Na
Tabela 2, foram arrolados os programas que estruturam finalisticamente o
SUS e que constam do citado Anexo, como se fossem despesas obrigatórias
de segunda categoria:
Tabela 2
Programas em ASPS sujeitos à programação financeira,
a despeito de conterem despesas constitucional e legalmente obrigatórias
DESPESAS OBRIGATÓRIAS EM ASPS SUJEITAS À PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
20AB - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e DF para Execução de Ações
de Vigilância Sanitária
20AC - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e DF para Ações de Prevenção e
Qualificação da Atenção em HIV/AIDS e Outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
20AD - Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da Família
20AE - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção
Básica à Saúde
20AI - Auxílio-Reabilitação aos Egressos de Longas Internações Psiquiátricas no
Sistema Único de Saúde (De volta para casa)
20AL - Incentivo Financeiro aos Estados, Municípios e DF para a Vigilância em Saúde
20YE - Imunobiológicos e Insumos para Prevenção e Controle de Doenças
4368 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos para Programas de Saúde
Estratégicos
4370 - Atendimento à População com Medicamentos para Tratamento dos
Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis
4705 - Apoio Financeiro para Aquisição e Distribuição de Medicamentos Excepcionais
8573 - Expansão e Consolidação da Estratégia de Saúde da Família
8577 - Piso de Atenção Básica Fixo
8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade
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Como os limites de pagamentos constantes dos Anexos II e III do
Decreto nº 8.456/2015 incluem o estoque de restos a pagar, as despesas
obrigatórias sujeitas à programação financeira e as despesas discricionárias
do Ministério da Saúde, na prática, a asfixia financeira do piso federal em
ações e serviços públicos de saúde só é administrada mediante o deliberado
adiamento das transferências fundo-a-fundo e dos restos a pagar.
Contra a expressa dicção e a finalidade estruturante do art. 24, II da
LC 141/2012, a União tem gerado uma regressiva rota de asfixia financeira
do orçamento presente, para gerir um crescente fluxo de restos a pagar
de exercícios anteriores. Tal manejo obtuso visa à formação artificial e
equivocada de superávit primário, nos moldes assinalados por Mansueto
Almeida71:
Essa estratégia de “pedalar gastos fiscais” para inflar o resultado primário
só faz sentido em duas circunstâncias: (1) quando o governo já trabalha
com uma redução do resultado primário para o ano seguinte; ou (2) quando
o governo projeta um aumento de receita, no futuro, suficiente para pagar
parte das despesas que são postergadas para o exercício fiscal do ano
seguinte.
[...] o governo tem, consistentemente, elevado o saldo da conta de Restos a
Pagar, uma estratégia que implica em: [...] maior possibilidade de postergar
o pagamento de despesas, adiando o problema para anos seguintes,
quando então essas despesas postergadas terão que ser pagas por meio
de (a) aumento de receita além do previsto no orçamento aprovado, (b)
aumento da dívida; ou (c) postergação de despesas aprovadas, em 2011,
por exemplo, para pagar despesas de 2010. (grifo nosso)

Eis a razão pela qual é necessário que o TCU vede que as
disponibilidades de caixa depositadas no Fundo Nacional de Saúde (para
fazer face à cobertura financeira integral do expressivo volume de restos a
pagar acumulados pela União e que tenham sido contabilizados como ASPS,
na forma do art. 24, II da LC 141/2012) sejam computadas formalmente
como superávit primário do Governo Central, em uso abusivo do regime
de caixa para “pedalar” temporalmente o dever de gasto mínimo em
saúde da União.

Em sua “Nota Técnica: Restos a Pagar e Artifícios Contábeis”, publicada em 24 de fevereiro
de 2011 e disponível em: https://mansueto.files.wordpress.com/2011/02/nota-rap-20111.
pdf (acesso em 04/10/2015)
71
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Não é porque as disponibilidades de caixa do Fundo Nacional de
Saúde faticamente ainda não suportaram os pagamentos do estoque de
restos a pagar que elas provisionam, que elas podem ser contabilizadas
como saldo artificial de poupança, como superávit primário do Governo
Federal. Aliás, bem é de se supor que o atraso que remonta a 2003 na gestão
e no pagamento de restos a pagar pelo Ministério da Saúde tenha como uma
das suas principais causas tal “pedalada fiscal”.
Se o regime de competência foi adotado para fins de fixação do
piso em ASPS, também deverá sê-lo para excluir do manejo falseado de
cumprimento da meta de resultado primário os recursos destinados a
assegurar o gasto mínimo federal em saúde. Outra não pode ser a conclusão,
sob pena de se perder o contundente legado pedagógico da ADPF 45/DF
para o controle judicial de políticas públicas e, sobretudo, para a avaliação do
dever de gasto mínimo em saúde.
Nessa paradigmática decisão, o Ministro Celso de Mello consignou
expressamente que é absolutamente vedado ao Poder Público “criar
obstáculo artificial que revele – a partir de indevida manipulação de sua
atividade financeira e/ou político-administrativa – o ilegítimo, arbitrário e
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar” a vinculação
orçamentária para o direito fundamental à saúde.
Mas toda a metodologia fraudulenta (verdadeiro desvio de finalidade)
que se está a questionar nesta representação somente se perfaz com o
manejo do ilegal e inconstitucional regime jurídico de “despesa obrigatória
sujeita à programação financeira”, estabelecido pelo Anexo VII do Decreto nº
8.456, de 22 de maio de 2015; pelo Anexo VI do Decreto nº 8.197, de 20 de
fevereiro de 2014; pelo Anexo VI do Decreto nº 7.995, de 2 de maio de 2013
e pelo Anexo VI do Decreto nº 7.680, de 17 de fevereiro de 2012.
Fato é que, quando se observa o comportamento histórico do volume
de restos a pagar do Ministério da Saúde, percebe-se que seu adensamento
quantitativo – ano após ano – decorre da sujeição dos principais programas
federais na função saúde a limites e a cronograma de pagamento, no bojo
dos decretos de programação financeira supramencionados e nos que lhes
antecederam desde a EC 29/200072.

72
Ainda que não se tenha buscado a série histórica completa desde a EC 29/2000, porque
o foco se manteve adstrito ao período de vigência da LC 141/2012, sabe-se ser esse um
problema que remonta, no mínimo, a 2004, dada a determinação exarada nos Acórdãos 183
e 1.574, ambos de 2005, do TCU.
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Daí é que decorre a necessidade de o TCU vedar a inclusão, sob
qualquer designação ou pretexto, dos programas federais incluídos no dever
de gasto mínimo a que se refere o art. 198 da CR/1988, no rol de “DESPESAS
OBRIGATÓRIAS SUJEITAS À PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA”.
A abusiva previsão infralegal de tal discriminação implica que os
programas arrolados no decreto de programação financeira deixam de
ser protegidos nos moldes da lei de diretrizes orçamentárias – LDO como
despesas não suscetíveis de contingenciamento, razão pela qual passam
a ser constrangidos não só por limites de empenho, mas – como já dito –
são fortemente tolhidos por limites de pagamento sempre inferiores aos
limites de empenho, mesmo já incluídos os restos a pagar de exercícios
anteriores.
Ora, desde quando as despesas com pessoal e encargos sociais e
com juros, encargos e amortização da dívida são constitucional e legalmente
mais obrigatórias do que as despesas que asseguram as ações e serviços
públicos de saúde? Por que não há limites de empenho e de pagamento
para aquelas despesas, mas apenas para essas?
Que absurda e abusiva “sujeição à programação financeira” é essa
que discrimina – de forma infralegal – quais despesas são mais obrigatórias
que as outras, para não serem adiadas ou constrangidas em sua execução
orçamentária?
A sujeição das despesas obrigatórias à programação financeira
somente teria guarida no art. 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal se todas
as despesas de igual natureza e regime jurídico também ali estivessem
incluídas. Inadmissível é a discriminação, por meio de decreto, das despesas
obrigatórias em dois regimes distintos, a saber, despesas obrigatórias cujos
empenho e pagamento são feitos qualquer restrição financeira e despesas
obrigatórias sujeitas à programação financeira.
Não pode o decreto de programação financeira, a pretexto
de cumprir os ditames da lei de diretrizes orçamentárias, excetuar
determinadas despesas contidas no anexo de despesas obrigatórias daquela
lei e que, na forma do art. 9º, §2º da LRF, foram positivadas como alheias
ao contingenciamento, para – por meio de ato administrativo regulamentar
– submetê-las à programação financeira, enquanto outras seguem fluxo
incontido de execução.
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A consequência prática de tal manobra infralegal é o adiamento de
tais despesas obrigatórias, na medida em que os limites de pagamento – já
incluídos os restos a pagar de exercícios anteriores – são sempre inferiores
aos limites de empenho do exercício corrente.
A postergação do cumprimento das despesas obrigatórias na forma
de expressivo saldo de restos a pagar – sem suficiente cobertura financeira
capaz de suportá-lo – implica, no caso das despesas obrigatórias fixadas
constitucionalmente para as ações e serviços públicos de saúde, deliberada
inefetividade do direito fundamental em comento e lesão a dispositivos legais
expressos, notadamente o art. 9º, § 2º da LRF e o art. 28 da LC 141/2012.
Cumpre retomar que, no exercício de 2015, o art. 51, §1º, inciso III
da Lei 13.080, de 2 de janeiro de 2015, veda expressamente a inclusão das
despesas obrigatórias no cronograma de pagamentos mensais à conta do
Tesouro Nacional. Mas a leitura conjugada do art. 2º, caput e respectivo §1º
com o art. 1º, caput e §1º, inciso IV do Decreto nº 8.456, de 22 de maio de
2015, indica afronta a esse dispositivo da LDO de 2015.
É preciso, pois, repetir à exaustão que tal manobra ilegal e
inconstitucional entra em rota de colisão com o art. 28 da LC 141/2012,
com o art. 9º, §2º da LRF e com a previsão taxativa das leis de diretrizes
orçamentárias de cada exercício a que se referiram.
A aludida discriminação tem sido empreendida nos decretos de
programação financeira do Executivo federal, como se a matéria fosse apenas
uma questão de regulamentar, em cada exercício, o art. 8º da LRF. Mas sua
repercussão prática e normativa é a de esvaziar a proteção constitucional
de piso de gasto federal em ações e serviços públicos de saúde, adiando
indefinidamente as despesas empenhadas e transferidas para exercícios
futuros na qualidade de restos a pagar.
Mas essa conduta reiterada do Executivo federal colide com as
decisões prolatadas nos Acórdãos 183 e 1.574, ambos exarados em 2005
pelo TCU, para que as despesas obrigatórias fossem excluídas dos decretos
futuros de programação financeira.
O conjunto de irregularidades se revela na forma de um mosaico
trágico de vulnerabilidade fiscal do direito à saúde e de desequilíbrio
federativo, vez que falseado o cumprimento do piso federal em saúde por
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meio da postergação de repasses fundo-a-fundo no âmbito do SUS e do
adiamento sine die dos restos a pagar (cujos mais antigos remontam a 2003!)
em uma espécie de “orçamento paralelo” já conhecido da Corte de Contas
da União.
Também é absolutamente necessário que o TCU refute a previsão
e a execução de quaisquer montantes de valores no orçamento da União
que impliquem queda nominal de aplicação em ASPS para 2016 em face dos
montantes aplicados em 2015 e 2014.
Atualmente, o comando do art. 5º, § 2º da LC 141/2012 assegura
que, mesmo em caso de variação negativa do produto interno bruto do país,
o patamar de gasto mínimo federal em saúde “não poderá ser reduzido,
em termos nominais, de um exercício financeiro para o outro”. Em uma
necessária interpretação sistêmica do aludido dispositivo com o princípio
da vedação de retrocesso, perceber-se-á que, em matéria de direitos e
benefícios amparados no bojo da seguridade social brasileira, sua cogência
já havia sido fixada anteriormente pelo art. 194, parágrafo único, inciso IV da
Constituição de 1988.
Não é, portanto, admissível que, a pretexto de cumprimento dos
subpisos do art. 2º da Emenda Constitucional nº 86/2015, a União aplique
nominal ou proporcionalmente, em 2016, menores volumes de recursos do
que o fizera em 2014 ou em 2015.
Por outro lado, como o próprio TCU já havia assinalado nos autos
do FiscSaúde 2013 (TC 032.624/2013-1), o cancelamento e/ou prescrição de
restos a pagar merece acompanhamento detido, na medida em que há o
sério risco de que, com a mera reinscrição dos mesmos e sem a pertinente
compensação, haja a postergação indefinida do cumprimento da regra do
mínimo. Nesse contexto, impõe-se a compensação imediata no exercício
subsequente de quaisquer restos a pagar que, porventura, tenham sido
cancelados e que originalmente tenham sido contabilizados no piso federal
em ASPS, na forma do art. 24, § 1º e art. 25 da LC 141/2012.
É o que se extrai diretamente da análise do TCU, bem diagnosticada
e a seguir citada:
[...] 39. Entretanto, cabe tecer algumas considerações acerca dos valores
incluídos em Restos a Pagar. Nos termos do art. 24, §§ 1º e 2º, da Lei
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Complementar nº 141/2012, as parcelas correspondentes a cancelamentos
ou prescrições de restos a pagar deverão necessariamente ser aplicadas em
ações ou serviços públicos de saúde, sem prejuízo do valor definido como
mínimo para o exercício.
40. O valor mínimo que deveria ser aplicado pela União nas ações e nos
serviços de saúde no exercício de 2011 foi R$ 72,12 bilhões, de acordo com
os critérios estabelecidos pela legislação. Contudo, consta do Relatório
Resumido de Execução Orçamentária - RREO (bimestre novembro e
dezembro/2012) que as Despesas Empenhadas em Ações e Serviços
Públicos de Saúde em 2011 perfizeram o total de R$ 72,35 bilhões, tendo
sido inscritos em Restos a Pagar R$ 8,42 bilhões, dos quais R$ 512 milhões
foram cancelados, R$ 5,26 bilhões foram pagos e R$ 2,65 bilhões estão no
status de Restos a Pagar não Processados a Pagar em 2013.
Tabela 1: Valores Inscritos em Restos a Pagar e Aplicação do Mínimo em
Saúde (2011)
Inscrição em Restos a Pagar referente às Ações e Serviços Públicos de
Saúde (R$ milhões)
1. Valores Inscritos em Restos a Pagar em 31.12.2011
8.426
2. (-) Restos a Pagar Cancelados em 2012
(512)
3. (=) Diferença
7.913
4. (-) Valores Pagos em 2012
5.264
5. (=) Valores não pagos até dezembro de 2012
2.649
Empenhadas e Valor Mínimo de Gastos em Saúde (R$ milhões)
6. Despesas Empenhadas com Ações e Serviços Públicos de
72.356
Saúde em 2011
7. (-) Valor Mínimo para gastos em Saúde em 2011
(72.128)
8. (=) Excesso sobre o Valor Mínimo em 2011
228
9. (-) Restos a Pagar cancelados até dezembro de 2012
(512)
10. (=) Superávit de gastos em Saúde em 2011
(284)

41. Desse modo, embora o Ministério da Saúde tenha empenhado valor
suficiente no exercício de 2011 para cumprir o dispositivo constitucional,
destaca-se que R$ 512 milhões não foram efetivamente aplicados em ações
e serviços de saúde prestados à população até 31/12/2012. Por outro lado,
as despesas empenhadas em 2012 tiveram um excesso de R$ 561 milhões,
o que seria suficiente para suprir o valor não cumprido de 2011, de acordo
com a regra estabelecida pela Lei Complementar nº 141/2012.
42. Do total empenhado em 2012, R$ 8,3 bilhões foram inscritos em
restos a pagar não processados. Cabe destacar que o cancelamento de
parcela superior a R$ 560 milhões desses restos a pagar poderá resultar
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em descumprimento da regra do mínimo. O art. 24 da Lei Complementar
nº 141/2012 estabelece que, caso ocorra o cancelamento ou a prescrição
desses restos a pagar, os valores correspondentes deverão ser efetivamente
aplicados em ações e serviços públicos de saúde até o término do
exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição, mediante
dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual
mínimo a ser aplicado no exercício correspondente. Tal situação deve ser
acompanhada pelo TCU, para evitar que os empenhos relacionados à
dotação de compensação sejam novamente inscritos em restos a pagar,
postergando indefinidamente o cumprimento da regra do mínimo. (TCU,
TC 032.624/2013-1, 2014, p.9-10; 132)

Em suma, a sociedade brasileira clama por saúde como sua principal
agenda nacional73 e tal avaliação não é decorrente de um aventado excesso
de demanda diante da falta de atendimento adequado, mas – sobretudo –
diz respeito à ausência de correlação entre a prioridade no discurso político
e a baixa qualidade das ações e serviços públicos de saúde.
Os fatos narrados nesta representação apontam para uma incoerente
e abusiva rota de “precatorização” do gasto mínimo federal em saúde, que
– direta ou indiretamente – dá causa à percepção social de que o país não
consegue cumprir o desiderato constitucional de oferecer à população um
Sistema Único de Saúde, universal, igualitário e integral.
Ora, eis o cenário em que o TCU – sob o pálio da sua hígida função
de fiscalizar as políticas públicas sob os prismas de legalidade, legitimidade
e economicidade – é chamado a atuar e impor correções de rumo, em
consonância com o art. 196 da CR/1988, donde emerge o dever estatal de
assegurar o direito fundamental à saúde para todos os cidadãos.

Como se pode ver e ler em http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2010/08/entendapor-que-saude-e-maior-preocupacao-dos-brasileiros.html,
http://noticias.uol.com.br/
cotidiano/ultimas-noticias/2014/02/12/para-brasileiros-saude-e-seguranca-sao-principaisproblemas-em-2014.htm
e
http://www.cartacapital.com.br/politica/saude-e-maiorpreocupacao-dos-brasileiros-3422.html (acessados em 05/10/2015)
73
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RESUMO: O presente trabalho visa elucidar a Teoria da Cegueira Deliberada
(willful blindness), também conhecida como Teoria das Instruções de Avestruz
(ostrich instructions) ou Doutrina da Evitação da Consciência (conscious
avoidance doctrine), em face de atos de improbidade administrativa, teoria
esta que foi construída pelo direito alienígena, e, após, foi importada
pelos estudiosos e aplicadores do direito Brasileiro. Com efeito, no Brasil,
inicialmente, foi reconhecida a aplicação da mencionada teoria em âmbito
penal e eleitoral e, mais recentemente, diante de ilícitos administrativos que
se adéquam aos preceitos da Lei n. 8.429/92. A doutrina em tela tem por
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base o elemento subjetivo dos praticantes de condutas ilícitas, assemelhado
ao dolo eventual, cujo escopo é fundamentar condenações de indivíduos
que praticam atos ilícitos agindo com cegueira deliberada, isto é, criando
impedimentos na concretização de sua representação acerca do elemento
objetivo do caso em concreto, que, para fins de estudo do presente trabalho,
trata-se de um ilícito administrativo que corresponda às modalidades de ato
de improbidade administrativa preconizadas na Lei n. 8.429/92.
ABSTRACT: This study aims to elucidate the Theory of Blindness Deliberate
(blindness willful), also known as Theory of Ostrich Instructions or Conscious
Avoidance Doctrine, in the face of acts of administrative improbity, a theory
which it was built by alien right, and after it was imported by scholars and
applicators of Brazilian law. Thus, in Brazil, initially, the application of that
theory was recognized in criminal and electoral cases, more recently, on
administrative offenses that suit the provisions of Law n. 8.429/92. This
doctrine is based on the subjective element of the practitioners of illicit
conduct, likened to dolus eventualis, whose purpose is to support convictions
of individuals who engage in unlawful acts acting with willful blindness,
that is, creating impediments in achieving their representation about the
objective element of the particular case, that for this study corresponds an
administrative offense that matches the modalities act of administrative
typified by Law n. 8.429/92.
PALAVRAS-CHAVE: Improbidade administrativa; Elemento subjetivo; Dolus
eventualis; Teoria da cegueira deliberada.
Keywords: Administrative improbity; Subjective element; Dolus eventualis;
Theory of willful blindness.
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1. Introdução
Verifica-se nos dias atuais que o tema improbidade administrativa
deixou de ser tratado exclusivamente por estudiosos e aplicadores do direito,
e passou a integrar o vocabulário diário dos cidadãos Brasileiros, os quais
referem-se sobre o instituto como forma de “corrupção”.
Com efeito, muito se indaga sobre a dificuldade de se condenar
um servidor público que, aos olhos do povo, trata-se nitidamente de um
ser corrupto, desonesto, má administrador, mas que perante a máquina
judiciária é tido, apenas, como um mero suspeito.
No entanto, analisando cada caso como um estudioso e aplicador
do direito, passa-se a ter a noção de o quão, muitas vezes, é dificultoso o
caminho que se percorre até que seja (e se for) obtida uma condenação,
daquele suspeito que, em tese, cometeu um ilícito contra a administração
pública que se subsume a um ato de improbidade administrativa.
E essa dificuldade ocorre, pois, para que haja a procedência da ação de
improbidade administrativa, deve haver elementos cabais comprovando que
o réu efetivamente praticou o ilícito administrativo. E mais, que este réu tinha
conhecimento da ilicitude de sua conduta, salvo na modalidade de ato ímprobo
que a Lei n. 8.429/92 permite sua prática também na modalidade culposa.
Com efeito, nos casos em que a mencionada lei exige que a
conduta seja praticada dolosamente, o autor da ação deve perquirir o
elemento subjetivo do sujeito ativo e comprovar nos autos através de provas
irretorquíveis que o transgressor agiu intencionalmente.
Contudo, extrai-se de casos concretos que, muitas vezes, o sujeito
ativo pratica a conduta ilícita, no entanto, conscientemente, cria barreiras
que o impedem de angariar real conhecimento sobre a ilicitude dos fatos.
Em outras palavras, o sujeito ativo tapa os olhos para a lei e pratica o ato
ilícito, fingindo estar agindo em conformidade com o ordenamento jurídico.
E isso é o que funda-se a Teoria da Cegueira Deliberada, objeto deste
trabalho, teoria esta que, consoante será explanada, visa através de sua linha
argumentativa demonstrar que transgressores que agem com conhecimento
real do fato (dolo direito) ou que age, mas, deliberadamente, cria barreiras
para impedir que tenha conhecimento da ilicitude dos fatos (dolo eventual),
devem ser condenados e punidos da mesma maneira.
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2. Improbridade administrativa e seu elemento subjetivo
Desde sempre a população brasileira sofre com os males que advém
de más administrações públicas. A corrução desenfreada tomou conta de
todos os setores do país.
Um Poder Público corrupto, muitas das vezes é reflexo de uma
população corrupta, que visa sempre levar vantagem em todos os aspectos.
Mudar a sociedade é uma tarefa árdua, e depende de ações preventivas e
repressivas.
A impunidade é um dos grandes estímulos a uma sociedade
corrupta. Os agentes públicos que tem como garantia a impunidade, não
pensam duas vezes em usar a coisa pública em benefício próprio, em desviar
dinheiro público para os próprios bolsos.
No Brasil, até recentemente, vigorava de forma absoluta a máxima
de que as leis punitivas eram aplicadas com exclusividade à classe menos
favorecida economicamente, enquanto que os mais favorecidos estariam
sempre a salvo da aplicação da lei.
Somente com a efetiva aplicação das leis, a todos indistintamente, é
possível lutar contra a corrução, e às más administrações.
E é visando o combate às práticas ímprobas na Administração
Pública, que foi editada a Lei de Improbidade Administra.
Hodiernamente, a abordagem do instituto designado improbidade
administrativa, em face do ordenamento jurídico brasileiro, conduz a
instintiva remissão à Lei Federal nº 8.429/92, a qual, inspirada na Constituição
Federal de 1988 e, precipuamente, visando regulamentar seu artigo 37, §4º,
regimentou tal temática em âmbito nacional.
E é com base na referida lei que se fundará o desenvolvimento
do presente artigo, eis que, além de ser mais abrangente, a partir de sua
promulgação revogou expressamente em seu artigo 25, as leis que previam
sanções anteriormente aplicadas aos servidores públicos por ilícitos
praticados contra a administração pública na seara cível, quais sejam: a Lei
nº 3.164/57, que determinava o sequestro e a perda dos bens, em favor da
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Fazenda Pública, adquiridos por servidor público por influência ou abuso de
cargo ou função pública, ou de emprego em entidade autárquica; bem como
a Lei nº 3.502/58, que regulamentava o sequestro e o perdimento de bens
nos casos de enriquecimento ilícito, por influência ou abuso de cargo ou
função.1
Ab initio, impende ressaltar que a palavra improbidade traduz-se em
desonestidade, má conduta, má índole. Em outras palavras, trata-se de uma
característica atribuída ao indivíduo que age indignamente, incorretamente,
com transgressão às normas legais e/ou morais.2
Por conseguinte, improbidade administrativa equivale à
desonestidade praticada por servidores públicos mancomunados, ou não,
com terceiros, no âmbito da administração pública, a qual resulta em dano
ao erário, enriquecimento ilícito e/ou violação aos princípios administrativos.
Ou, ainda, consoante bem conceitua Marino Pazzaglini Filho3,
Improbidade administrativa, pois, é mais que singela atuação desconforme
com a fria letra da lei. Em outras palavras, não é sinônimo de mera
ilegalidade administrativa, mas de ilegalidade qualificada pela imoralidade,
desonestidade, má-fé. Em suma, pela falta de probidade do agente público
no desempenho de função pública.

Com efeito, a Lei nº 8.429/92, foi criada com o escopo de regimentar
a conduta de todos os agentes públicos brasileiros que praticam atos
ímprobos no âmbito da administração pública, prevendo cominação de
sanções jurídicas a tais transgressores.4
O mencionado diploma discriminou em seu bojo, explicitamente,
cinco aspectos indispensáveis para apurar-se os atos ilícitos praticados na
esfera da administração pública, quais sejam: a) o sujeito passivo; b) o sujeito

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 895.
ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 6. ed. rev., ampl. e
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 125.
3
FILHO, Marino Pazzaglini. Lei de improbidade administrativa comentada: aspectos
constitucionais, administrativos, civis, criminais, processuais e de responsabilidade fiscal;
legislação e jurisprudência atualizadas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011. p. 3.
4
OSÓRIO, Medina Fábio. Teoria da improbidade administrativa: má gestão pública;
corrupção; ineficiência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 186.
1
2
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ativo; c) a tipologia improbidade; d) as sanções; e e) os procedimentos
administrativo e judicial.5
Além disso, ainda que timidamente, eis que de forma não explícita, a
Lei de Improbidade Administrativa trouxe em seu texto o elemento subjetivo
exigido para configuração de atos de improbidade administrativa, o qual,
após análise perspicaz de estudiosos, a doutrina, bem como a jurisprudência,
findou-se por sedimentar tal temática, consoante brevemente será
explanado.
Como sujeito passivo do ato de improbidade administrativa, a Lei
nº 8.429/92, em seu artigo 1o6, enumerou como sendo:
Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público,
servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público
ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, serão punidos na forma desta lei.
Parágrafo único. Estão também sujeitos às penalidades desta lei os atos
de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem
como daquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou
concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita
anual, limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do
ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos.

Em suma, o titular do direito ameaçado ou lesionado, sempre será
uma entidade pública ou particular que tenha participação de dinheiro
público em seu patrimônio ou receita anual, como por exemplo, as
organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público.7

5
FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administrativo. 24. ed. rev., ampl. e
atual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 2446.
6
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
7
FILHO, Marino Pazzaglini; JÚNIO, Waldo Fazzio; ROSA, Márcio Fernando Elias. Improbidade
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 1997. p. 39.
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Quanto a estas citadas entidades privadas, às quais o Estado
exerce a função de fomento por meio de subvenções, incentivos fiscais ou
creditício, e/ou contribuição para criação e custeio, impende salientar que
o parágrafo único do dispositivo supracitado, limitou a sanção patrimonial
à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Assim, a
Lei de Improbidade Administrativa não abarcará a lesão que ultrapassar
o montante da contribuição dos cofres públicos, devendo, portanto, a
respectiva entidade pleitear por outra via.8
Importante ressaltar que para que haja incidência da lei em comento
às transgressões praticadas em detrimento da administração pública
indireta, independe de sua personalidade jurídica. Em outras palavras, ainda
que as empresas estatais explorem atividades econômicas de produção
e comercialização, se sujeitarão à Lei de Improbidade administrativa.
Outrossim, poderá figurar como sujeito passivo, empresas que, apesar
de não integrarem a administração pública indireta, pertençam ao Poder
Público, pois a ele foi incorporada, e, ainda, empresas que, para sua criação,
o erário concorreu com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual.9
Neste último caso, como bem enfatiza Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
é evidente que
(…) trata-se de empresas que estão sob o controle direto ou indireto do
Poder Público, pois, de outro modo, não teria sentido o Estado contribuir
com parcela tão significativa para formação do patrimônio da entidade
e deixar seu controle em mãos do particular, em um ato de liberalidade
inadmissível quando se trata de dinheiro público. Neste último caso, a
natureza jurídica da entidade não é tão relevante para fins de proteção da
lei como o fato de ela administrar parcela de patrimônio público.10

Consoante extrai-se dos artigos 1o, 2o, e 3o, da Lei nº 8.429/9211,
o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa trata-se do agente
público e o terceiro, que, ainda que não se trate de agente público, induza ou

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
p. 896-897.
9
TOURINHO, Rita. Discricionariedade administrativa: ação de improbidade e controle
principiológico. 2. ed. rev. e atual. Paraná: Juruá, 2009. p. 160-162.
10
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 896.
11
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
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concorra para a prática do ato de improbidade, ou dele se beneficie direta ou
indiretamente.
Com efeito, o ato de improbidade administrativa próprio, será o
praticado pelo agente público, enquanto que o impróprio, ou por equiparação,
será ato com participação de terceiro estranho à administração pública.12
Ressalta-se que a Lei de Improbidade Administrativa considera
como sujeito ativo, não só os indivíduos que desempenham alguma
atividade perante a administração direta ou indireta dos entes políticos, mas
também as pessoas físicas que possuam algum vínculo com as entidades que
recebam qualquer montante do erário, quais sejam: empresa incorporada
ao patrimônio público; entidade que para criação ou custeio o erário haja
concorrido/concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual;
entidade que para criação ou custeio o erário haja concorrido/concorra com
menos de 50% do patrimônio ou da receita anual; e entidade que receba
subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício, de órgão público.13
Destarte, exemplificadamente, as sanções previstas na lei poderão
ser aplicadas desde em face de um prefeito Municipal, até perante o diretor
de uma organização de sociedade civil de interesse público, ou, ainda, por
ilícito administrativo praticado por estagiário de algum dos sujeitos passivos
referidos no artigo 1o, da lei em tela.
Por fim, quanto aos sujeitos ativos da ação de improbidade
administrativa, cumpre enfatizar que não obstante a doutrina majoritária
entender que os agentes políticos podem figurar como sujeitos ativos de
atos ímprobos praticados no âmbito da administração pública, o Supremo
Tribunal Federal, ao julgar a Reclamação 2.138, em favor do Ministro Ronaldo
Mota Sardemberg, considerou que os agentes políticos não respondem
por atos de improbidade, pois os mesmos já estariam sujeitos às regras
concernentes aos crimes de responsabilidade, cujos tipos se assemelham
com os constantes na Lei nº 8.429/92.14

12
FILHO, Marino Pazzaglini; JÚNIO, Waldo Fazzio; ROSA, Márcio Fernando Elias. Improbidade
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 1997. p. 44.
13
ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 8. ed. rev., ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 343.
14
TOURINHO, Rita. Discricionariedade administrativa: ação de improbidade e controle
principiológico. 2. ed. rev. e atual. Paraná: Juruá, 2009. p. 176.
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eis que

No entanto, esta não é a melhor interpretação que se deva fazer,
(…) contrária ao próprio artigo 37, §4o, da Constituição que, ao indicar as
sanções cabíveis por ato de improbidade administrativa, deixa expresso
que as mesmas serão previstas em lei, “sem prejuízo da ação cabível”. A
improbidade administrativa e o crime de responsabilidade são apurados
em instâncias diversas e atendem a objetivos também diversos. Todos os
agentes públicos que praticam infrações estão sujeitos a responder nas
esferas penal, civil, administrativa e político-administrativa. Nenhuma
razão existe para que os agentes políticos escapem à regra, até porque,
pela posição que ocupam, têm maior compromisso com a probidade
administrativa, sendo razoável que respondam com maior severidade pelas
infrações praticadas no exercício de seus cargos.15

Com relação aos terceiros, a Lei de Improbidade Administrativa
será aplicada em face dos mesmos, desde que induzam ou concorram para
a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma
direta ou indireta, consoante preceitua o artigo 3o, da lei em análise.
Quanto a tipologia da improbidade administrativa, a Lei
nº 8.429/92, nos artigos 9o, 10o e 11o, incumbiu-se de compartimentalizar em
três modalidades, quais sejam: a) a de atos que resultam em enriquecimento
ilícito; b) atos que geram prejuízo ao erário; e c) atos que violam os
princípios administrativos. Com efeito, para cada uma das modalidades,
seus respectivos artigos preconizaram, exemplificadamente, hipóteses de
condutas que poderão subsumir a cada tipologia.16
O ato de improbidade administrativa pode derivar de um ato
administrativo, de uma omissão e/ou de uma conduta, que tenha sido
praticada no exercício da função pública, e, ainda que praticado por terceiro
estranho à administração pública, o ato ter que refletir em uma função
pública exercida por um agente público.17
Consoante versa ao artigo 9o, da Lei de Improbidade Administrativa,
importa em enriquecimento ilícito “auferir qualquer tipo de vantagem

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 901.
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
17
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 902.
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patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função,
emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1o”.18
Afirma-se que esta é a modalidade mais grave de improbidade, pois
traduz-se no comportamento torpe do agente público, que desempenha
sua função com transgressão à honestidade e à moralidade. Para a
configuração de tal ato, faz necessário que: a) o agente público receba
vantagem econômica indevida, ainda que não acarrete dano ao erário ou
ao patrimônio de entidades públicas ou privadas de interesse público, que
recebam verbas públicas; b) que tal vantagem recebida decorra de um ato
ilegal praticado pelo agente público; c) ciência do agente público quanto a
ilicitude da vantagem patrimonial percebida; e d) relação de causalidade
entre o exercício do cargo desempenhado pelo agente público nas entidades
indicadas no artigo 1o, e a vantagem econômica indevida por ele recebida ou
em benefício de outrem.19
Destarte, a título de exemplo, pratica ato de improbidade
administrativa, preconizado no artigo 9o, inciso I, da Lei nº 8.429/92, o
Promotor de Justiça que recebe determinada quantia em dinheiro para se
omitir na instauração de inquérito civil para apurar eventuais atos ilícitos
praticados por Prefeito Municipal, no desempenho de seu cargo.
In casu, verifica-se que o ato omissivo praticado pelo Promotor de
Justiça não resultou em empobrecimento do erário Municipal, no entanto,
ainda assim, incorreu na conduta de improbidade administrativa.
Por sua vez, a teor do artigo 10o da lei em estudo, importará ato
de improbidade administrativa resultante em lesão ao erário “qualquer
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio,
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no artigo 1o”20.

18
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
19
FILHO, Marino Pazzaglini; JÚNIO, Waldo Fazzio; ROSA, Márcio Fernando Elias. Improbidade
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 1997. p. 44.
20
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
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Quanto a esta tipologia, para que haja sua configuração, há a
necessidade de uma conduta dolosa ou culposa, que efetivamente resulte
em lesão ao patrimônio público21.
Com efeito, consoante bem afirma Marino Pazzaglini Filho22
(…) sem prova da perda patrimonial certa não se verifica esse tipo de improbidade
administrativa, restando ao autor da ação civil respectiva responsabilizar o
agente público, desde que comprove que sua conduta funcional antijurídica,
com a índole de má-fé, infringiu os princípios constitucionais reguladores da
Administração Pública, por violação do art. 11 da LIA.

Por fim, a última tipologia de ato de improbidade administrativa
encontra-se regimentada no artigo 11o, da Lei nº 8.429/92, o qual preconiza
importar ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração
pública “qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade,
imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições”23.
Consoante simples leitura do dispositivo supra, verifica-se que
esta última hipótese poderá abarcar inúmeras situações, pois possibilita a
imposição de sanção ao agente público que viola os princípios da Administração
Pública, independentemente de lhe resultar em enriquecimento ilícito ou
prejuízo ao erário.24
Quanto às sanções cominadas aos atos de improbidade
administrativa, tem-se que, a rigor, encontram-se elencadas no artigo 37,
§ 4º, da Constituição Federal, o qual prevê que aos atos de improbidade
“importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”25.

21
ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 8. ed. rev., ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 412.
22
FILHO, Marino Pazzaglini; JÚNIO, Waldo Fazzio; ROSA, Márcio Fernando Elias. Improbidade
administrativa: aspectos jurídicos da defesa do patrimônio público. 2. ed. rev. e atual. São
Paulo: Atlas, 1997. p. 63.
23
BRASIL. Lei de improbidade administrativa. Lei n. 8.429/92. Disponível em: <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm>. Acesso em: 06 dez. 2015.
24
TOURINHO, Rita. Discricionariedade administrativa: ação de improbidade e controle
principiológico. 2. ed. rev. e atual. Paraná: Juruá, 2009. p. 232.
25
BRASIL. Constituição da república federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://
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No entanto, cumpre ressaltar que a Lei nº 8.429/92 foi além dos
preceitos constitucionais e, em seu artigo 12, além das sanções estabelecidas
na Constituição Federal, previu outras medidas, sendo: a perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (para a modalidade de
enriquecimento ilícito), a multa civil e a 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.26
Infere-se, ainda, que a Lei nº 8.429/92, em seu capítulo V,
em especial, a partir do artigo 14, disciplinou formalidades quanto ao
procedimento administrativo e ao processo judicial para apuração de atos de
improbidade administrativa, matéria esta que apesar da importância, carece
de pertinência para o presente trabalho.
Cumpre enfatizar que para que um ato ímprobo praticado por um
sujeito contra a administração pública se enquadre nos ditames da Lei nº
8.429/92, deverá ser praticado, no mínimo, a título de culpa em stricto
sensu.27
Nesse sentido, eminente é o ensinamento de Fábio Medina Osório28:
A responsabilidade subjetiva, no bojo do tipo proibitivo, é inerente à
improbidade administrativa, sendo exigíveis o dolo ou a culpa grave, embora
haja silêncio da LGIA sobre o assunto. Isto se dá, como já dissemos à exaustão,
por força dos textos constitucionais que consagram responsabilidades
subjetivas dos agentes públicos em geral, nas ações regressivas, e que
contemplam o devido processo legal, a proporcionalidade, a legalidade e a
interdição à arbitrariedade dos Poderes Públicos no desempenho de suas
funções sancionatórias. Portanto, a improbidade administrativa envolve,
modo necessário, a prática de condutas gravemente culposas ou dolosas,
inadmitindo responsabilidade objetiva. (OSÓRIO, 210, p. 248).

Nesse palmilhar, diante da prática de um ato ilegal, deve-se aferir se
houve no mínimo a presença de má-fé que traduza em um comportamento
desonesto, de onde se extraia a culpa ou o dolo do agente. Isso porque,

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 907.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 895.
28
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Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 248.
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a severidade das sanções previstas na Constituição Federal e na Lei de
Improbidade Administrativa exige que haja real averiguação da intenção do
agente praticante do ato ímprobo, a fim de se punir infrações que tenham um
mínimo de gravidade, sob pena de sobrecarregar o judiciário com questões
que possam ser resolvidas na seara administrativa.29
Consoante acima destacado, a Lei nº 8.429/92, compartimentalizou
as modalidades de atos de improbidade administrativa em três artigos, quais
sejam: o artigo 9o relacionado aos atos que importam em enriquecimento
ilícito; o artigo 10o, versa sobre os atos que resultam em prejuízo ao erário; e o
artigo 11o, sobre os atos que atentam contra os princípios administrativos. Dos
artigos retro referidos, apenas o artigo 10o incumbiu-se de, explicitamente,
referir-se ao elemento subjetivo do agente, ao fazer menção ao dolo e a
culpa.30
Por outro lado, os artigos 9o e 11o, nada dispuseram a respeito, o que
abriu margem para discussões doutrinárias e divergência jurisprudencial,
porém hoje já pacificada.
Ab initio, consoante bem ressalta Alexandre Abagli Oliveira31 ao
tecer comentários sobre o artigo 9o, da Lei de Improbidade Administrativa,
“ninguém enriquece culposamente”. Destarte, além das hipóteses de atos de
improbidade administrativa insculpidas nos incisos do artigo em comento,
veementemente, exigir uma conduta dolosa do sujeito ativo, tem-se que o
caput deste artigo não previu a culpa como elemento para sua configuração.
Assim, com base, principalmente, na segurança jurídica e na necessidade de
previsão expressa do elemento subjetivo (conforme o legislador fizera em
relação ao artigo 10o), conclui-se que o artigo 9o exige para sua configuração,
o dolo do agente.32

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 905.
ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 8. ed. rev., ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 432.
31
OLIVEIRA, Alexandre Albagli. A tormentosa abordagem do elemento subjetivo nos atos de
improbidade administrativa. In: OLIVEIRA, Alexandre Albagli; CHAVES, Cristiano; CHIGNONE,
Luciano (Coord.). Estudos sobre improbidade administrativa. Lumen Juris: Rio de Janeiro
2010. p. 72.
32
OLIVEIRA, Alexandre Albagli. A tormentosa abordagem do elemento subjetivo nos atos de
improbidade administrativa. In: OLIVEIRA, Alexandre Albagli; CHAVES, Cristiano; CHIGNONE,
Luciano (Coord.). Estudos sobre improbidade administrativa. Lumen Juris: Rio de Janeiro
2010. p. 72.
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Outrossim, os mesmos argumentos devem ser utilizados para aferirse o elemento subjetivo da modalidade do ato de improbidade administrativa
preconizada no artigo 11o. Assim, com base no mesmo raciocínio supra, temse que exige para sua configuração o dolo do agente.
Sobre o elemento subjetivo destes artigos, imperioso se faz destacar:
Diz-se que os ilícitos previstos nos artigos 9o e 11 não admitem a culpa
em razão de dois fatores. De acordo com o primeiro, a reprovabilidade
da conduta somente pode ser imputada à aquele que a praticou
voluntariamente, almejando o resultado lesivo, enquanto que a punição
do descuido ou da falta de atenção pressupõe expressa previsão legal, o
que se encontra ausente na hipótese. No que concerne ao segundo, tem-se
um fator lógico-sistemático de exclusão, pois tendo sido a culpa prevista
unicamente no art. 10, afigura-se evidente que a mens legis é restringi-la a
tais hipóteses, excluindo-a das demais.33

Por fim, cumpre asseverar que a tendência jurisprudencial – cite-se,
por exemplo, o acórdão do STJ, no AgReg 20747/SP – é de somente admitir
a conduta culposa na modalidade de ato de improbidade administrativa
prevista no artigo 10, da Lei nº 8.429/92, eis que o mencionado dispositivo
prevê a culpa expressamente. Quanto às condutas que se subsumem aos atos
preconizados nos artigos 9o e 11o, da lei em estudo, exige-se a comprovação
do dolo.34
Destarte, primordial é a perquirição do elemento subjetivo dos
servidores públicos, ou terceiros, praticantes do ato de improbidade de
administrativa, eis que, sendo vedada nesta matéria a responsabilidade
objetiva, para que se obtenha êxito na condenação de tais sujeitos, caberá
ao autor da ação demonstrar de modo satisfatório o dolo ou a culpa existente
em suas condutas.

33
ALVES, Rogério Pacheco; GARCIA, Emerson. Improbidade administrativa. 8. ed. rev., ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 435-436.
34
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3. Da teoria da cegueira deliberada
Para melhor compreensão da Teoria da Cegueira Deliberada,
imagine-se que é ofertado a um motorista de caminhão, por pessoa
desconhecida, determinada quantia em dinheiro para que o mesmo efetue o
transporte de grande quantidade de substâncias entorpecentes até a cidade
vizinha. O motorista recusa a proposta, mas, por outro lado, enquanto descansa
em um posto de combustível, deixa as chaves de seu veículo com o referido
proponente. Quando retorna ao caminhão a fim de dar continuidade a sua
viagem, o motorista observa a existência de um diferente pacote em sua carga,
no entanto, parte até seu destino sem abrir o pacote e verificar o que existe
em seu interior. Posteriormente, é abordado por policiais, os quais, em buscas,
constaram que no interior do mencionado pacote continha grande quantidade
de drogas, sendo portanto o motorista custodiado em flagrante delito.
Com efeito, com base no caso narrado acima, é notório que o
motorista do caminhão agiu com ignorância deliberada, isto é, fingiu
desconhecer a ilicitude das substâncias contidas no interior do pacote,
efetuando o transporte das mesmas, a fim de que, caso fosse abordado por
policiais, tentar se eximir de eventual persecução penal.
Frisa-se que em caso semelhante ao narrado acima, com esteio na
Teoria da Cegueira Deliberada, houve a confirmação da condenação pelo 9a
Circuito da Corte de Apelação dos Estados Unidos, no caso Nunley v. United
States35, de um sujeito que agiu de modo idêntico ao motorista de caminhão
narrado no caso supra.
Assim, tem-se que a Teoria da Cegueira Deliberada, assenta-se na
seguinte premissa:
(…) o indivíduo que, suspeitando que pode vir a praticar determinado crime,
opta por não aperfeiçoar sua representação sobre a presença do tipo objetivo
em um caso concreto, reflete certo grau de indiferença em face do bem
jurídico tutelado pela norma penal tão elevado quanto o daquele que age
com dolo eventual, daí por que pode responder criminalmente pelo delito se
o tipo penal em questão admitir a punição a título de dolo eventual.36

35
UNITED STATES. United States court of appeals for the ninth circuit. Case of Nunley v. United
States, WL 2386674. San Francisco, CA. 2009. Disponível em: <http://cdn.ca9.uscourts.gov/
datastore/memoranda/2009/08/05/08-10223.pdf>. Acesso em 23 dez. 2015.
36
LIMA, Renato Brasileiro. Legislação criminal especial comentada. 3. ed. rev., ampl. e atual.
Bahia: Juspodivm, 2015. p. 327.
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A Teoria da Cegueira Deliberada (willful blindness), também
conhecida como Teoria das Instruções de Avestruz (ostrich intructions), ou,
ainda, como Doutrina da Evitação da Consciência (conscious avoindance
doctrine), trata-se de construção jurisprudencial de origem inglesa e
norte-americana, assemelhada à formulação do dolo eventual, consolidada,
a princípio, em sede de crimes de lavagem de capitais. Com efeito, em face
destes crimes, com esteio na Ostrich Instructions Doctrine, passou-se a
considerar merecedor de condenação criminal, aquele que tem o dever de
evitar o resultado e, embora possua mecanismos para averiguar a natureza
de determinados bens, opta pela ignorância deliberada, comportando-se
como avestruz, que enterra a cabeça na terra para não ver a luz do sol.37
As Cortes norte-americanas têm aceito a aplicação de tal doutrina
quando há prova de que o agente detinha conhecimento da grande
probabilidade de que bens, direitos ou valores envolvidos são provenientes
de crimes e, este agente, tenha agido de modo indiferente a este
conhecimento.38
Assim, “o garante ou quem se encontre nesta posição faz ‘vista
grossa’ e ‘ouvidos de mercador’, viabilizando, dessarte, a ocultação de
patrimônio ilícito, pelo que responderá por lavagem de dinheiro, ainda que
com base em dolo eventual”39.
Por conseguinte, a Doutrina da Cegueira Deliberada trata-se de uma
construção do common law, porém, não restringe sua aplicabilidade, apenas,
em face do crime de lavagem de capitais.40
Nesse palmilhar, tem-se que o caso mais influente relacionado à
teoria em apreço, foi o United States v. Jewell, julgado pelo 9a Circuito da

37
MAGALHÃES, Vlamir Costa. Breves notas sobre lavagem de dinheiro: cegueira deliberada
e honorários maculados. Revista EMERJ. Rio de Janeiro, v. 17, n. 64, p. 164- 186, jan. - abr.
2014. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista64/
revista64_164.pdf>. Acesso em 28 dez. 2015. p. 179-180.
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Corte de Apelação dos Estados Unidos, no ano de 1976, relacionado ao crime
de tráfico internacional de drogas. In casu, decidiu-se pela condenação de um
sujeito que transportou determinada quantidade de “maconha” do México
para os Estados Unidos, em um compartimento secreto do veículo que
estava conduzindo. Com efeito, reconheceu-se que existiam circunstâncias
que indicavam que Jewell detinha conhecimento da presença da substância
entorpecente, mas, por outro lado, como ele afirmava, não havia
conhecimento do conteúdo do compartimento, pois ele, deliberadamente,
evitou angariar este conhecimento na esperança de escapar de eventual
responsabilização, caso as drogas fossem descobertas. Nesta ocasião a Corte
de Apelação proferiu julgado equiparando o elemento subjetivo daquele que
possui conhecimento real da ilicitude (dolo direito), com aquele que age com
ignorância deliberada (dolo eventual).41
Assim, tem-se que tal teoria fulcra-se no elemento subjetivo da
conduta ilícita praticada por determinado agente, sendo, como visto,
assemelhado ao dolo eventual.
Com base nisso, imperioso se faz destacar que enquanto no dolo direito
o agente efetivamente quer cometer a conduta ilícita e direciona sua conduta
à produção do resultado por ele pretendido, no dolo eventual, não obstante
o sujeito ativo não queira, diretamente, praticar o ilícito, mesmo assim age e
assume o risco do resultado que por ele foi inicialmente previsto e aceito.42
Logo, no dolo eventual, o agente não tem consciência de que corre
determinado risco, além disso, possui convicção prévia a sua ação e consente
na superveniência do resultado.43
Tal consentimento, é o que faz diferir o dolo eventual da culpa
consciente, eis que nesta, apesar de o agente prever o resultado, espera,
sinceramente, que o mesmo não aconteça. Ou seja, apesar da previsão, na
culpa consciente, não há consentimento ou aceitação do resultado.44
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Destarte, não seria demais afirmar que a Doutrina da Evitação
Consciente, permite que haja uma condenação, ainda que o autor da ação
não comprove que o réu detinha conhecimento real/direto acerca do fato,
bastando, portanto, restar evidenciado que esta falta de conhecimento real
do acusado (dolo direito) decorrera da prática de próprios atos praticados
por ele, com o único fim de evitar o descobrimento de que tinha ciência da
situação ilícita.45
Gustavo Henrique Badaró e Pierpaolo Cruz Bottini, ao tecer
cometários acerca do crime de lavagem de dinheiro, afirmam que para
que seja possível equiparar a Cegueira Deliberada ao dolo eventual, deve
preexistir alguns requisitos:
Em primeiro lugar, é essencial que o agente crie consciente e voluntariamente
barreiras ao conhecimento, com a intenção de deixar de tomar contato com
a atividade ilícita, caso ela ocorra.
(…) Mas, para isso, há um segundo requisito: o agente deve representar
que a criação de barreiras de conhecimento facilitará a prática de atos
infracionais penais sem sua ciência.
(…) Por fim, é necessário que a suspeita de que naquele contexto será
praticada lavagem de dinheiro esteja escorada em elementos objetivos.
(…) Em síntese, a cegueira deliberada somente é equiparada ao dolo
eventual nos casos de criação consciente e voluntária de barreiras que
evitem o conhecimento do indícios sobre a proveniência ilícita de bens, nos
quais o agente represente a possibilidade da evitação recair sobre atos de
lavagem de dinheiro.46

Não obstante tratar-se de construção do common law,
imprescindível, ainda, destacar que a teoria em apreço foi reconhecida pelo
Supremo Tribunal Espanhol, cuja tradição provém da civil law, pela prática
dos crimes de receptação, tráfico de drogas e lavagem de capitais, dentre
outros delitos. Nesse passo, imprescindível enfatizar que no precedente STS
33/2005 do STE, a ignorância deliberada, em julgado de crime de lavagem de
dinheiro, foi assimilada ao dolo eventual.47
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Ademais, e precipuamente, cumpre enfatizar que os tribunais
Brasileiros vêm se utilizando da Teoria da Cegueira Deliberada como linha
argumentativa explicitada em arestos condenatórios. Neste sentido,
encontram-se decisões emanadas desde a Suprema Corte Brasileira, até
Tribunais Justiça.
Nesse passo, tem-se que o Tribunal Superior Eleitoral, em julgamento
do Recurso Especial Eleitoral nº 28816/RO48, pela prática do crime tipificado
no artigo 299, do Código Eleitoral (corrupção eleitoral), reconheceu que se no
caso julgado não ficasse demonstrada a presença do dolus directus, recairia a
imputação sobre os réus, no mínimo, a título de dolus eventualis (art. 18, I, 2a
parte, do Código Penal), com esteio na Teoria da Cegueira Deliberada.
Outrossim, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, ao
proferir julgamento pela prática do crime de corrupção eleitoral, reconheceu,
explicitamente, a aplicabilidade da Teoria da Cegueira Deliberada, em face
do mencionado crime.49
Ainda, o Tribunal Regional Federal da 4a Região e o Tribunal de Justiça
do Paraná, têm aplicado a teoria em apreço como linha argumentativa para
fundamentar éditos condenatórios, respectivamente, no julgamento do
crime de uso de documento falso (artigo 304, do Código Penal)50 e no crime
de tráfico de drogas (artigo 33, da Lei nº 11.343/2006)51.
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No entanto, sobre a teoria em tela, emblemático foi o julgamento
pela Suprema Corte da Ação Penal 470, nacionalmente conhecida como
“Mensalão”, onde o Ministro Celso De Mello reconheceu a possibilidade
de configuração do crime de lavagem de valores mediante dolo eventual,
apoiando-se na Teoria da Cegueira Deliberada, sob o argumento de que
o agente fingiu não perceber dada situação de ilicitude para, a partir daí,
alcançar a vantagem pretendida.52
Com efeito, imprescindível destacar fragmentos do Inteiro Teor
da referida ação penal, onde se perfilhou comentários sobre a Teoria da
Cegueira Deliberada:
O Direito Comparado favorece o reconhecimento do dolo eventual,
merecendo ser citada a doutrina da cegueira deliberada construída pelo
Direito anglo-saxão (willful blindness doctrine) (...)
(…) Pode-se identificar na conduta dos acusados-beneficiários,
especialmente dos parlamentares beneficiários, a postura típica daqueles
que escolhem deliberadamente fechar os olhos para o que, de outra
maneira, lhes seria óbvio, ou seja, o agir com indiferença, ignorância ou
cegueira deliberada (...)
(…) Em termos gerais, a doutrina estabelece que age intencionalmente
não só aquele cuja conduta é movida por conhecimento positivo, mas
igualmente aquele que age com indiferença quanto ao resultado de sua
conduta.53

Destarte, resta evidenciado que a Ostrich Instructions Doctrine, não
obstante tratar-se de construção do direito anglo-saxão, foi importada para
os tribunais brasileiros e, precipuamente, vem sendo aplicada no julgamento
de ações criminais.
Ainda, vital destacar que a teoria ora reportada foi utilizada no atual
famigerado caso envolvendo o BANCOOP, que, segundo denúncia oferecida
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, atuou com o núcleo OAS, com o
propósito de obter, em prejuízo dos cooperados, mediante reiterados artifícios
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e ardis, vantagem ilícita para eles bem como para o ex Presidente da República
Luiz Inácio Lula da Silva e sua esposa, consubstanciada no triplex 164-A, do
edifício Salina, condomínio Solares, situado no Guarujá, em São Paulo.54
Com efeito, na mencionada denúncia oferecida pelo MPSP no dia 10
de março de 2016, contra a pessoa de Luiz Inácio Lula da Silva, sua esposa,
além de outras quatorze pessoas, consignaram os Promotores de Justiça
subscritores da mesma que:
O Ex-Presidente da República, deliberadamente, ignorou a origem delituosa
dos valores empregados no condomínio Solaris e que lhe geraram um
benefício patrimonial em detrimento da construção de Torres de pelo
menos quatro empreendimentos, conforme exaustivamente consignado
em tópico próprio; em detrimento de centenas de estelionatos produzidos
pela OAS Empreendimentos em conluio com representantes da BANCOOP,
em empreendimentos transferidos ilegalmente.
A teoria da cegueira deliberada, seguindo seus níveis de incidência, equipara
a alta desconfiança ao conhecimento abrindo caminho ao dolo e a assunção
do risco do crime de lavagem de dinheiro. Determina-se a informação sobre
os fatos que estavam sob sua espera de volição. Ora, é impossível não estar
na esfera de conhecimento a cessão de um triplex para si e sua família.
(…) Enuncia-se que para a caracterização da cegueira deliberada em crimes
de lavagem de dinheiro, as Cortes norte-americanas têm exigido, em regra,
(i) a ciência do agente quanto à elevada probabilidade de que o bens, direitos
ou valores envolvidos provenham de crime, (ii) o atuar de forma indiferente
do agente a esse conhecimento, e (iii) a escolha deliberada do agente
em permanecer ignorante a respeito de todos os fatos, quando possível
a alternativa. Ora, exatamente o que aconteceu! Era possível não receber
o triplex! Era possível não receber benesses patrimoniais! Estava em seu
poder de conhecimento que, enquanto milhares de famílias ficaram sem
seus apartamentos, por inércia da própria OAS, que os preteriu cometendo
toda sorte de crime patrimonial em comunhão de esforços com integrantes
da BANCOOP intrinsecamente ligados ao Partido dos Trabalhadores – PT,
LÉO PINHEIRO dando continuidade ao que foi deliberado pelo núcleo
BANCOOP contemplou-lhe com triplex e expendeu esforços coletivos para
ocultá-lo.55

54
MPSP. Promotores oferecem denúncia no caso Bancoop. Disponível em: <http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=14793128&id_grupo=%20
118&id_style=1>. Acesso em: 10 mar. 2016.
55
MPSP. Promotores oferecem denúncia no caso Bancoop. Disponível em: <http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=14793128&id_grupo=%20
118&id_style=1>. Acesso em: 10 mar. 2016.

141

Diante disso, com esteio da Teoria da Cegueira Deliberada, em
especial, contra o Ex-Presidente da República, foi oferecida denúncia pela
prática dos crimes tipificados no artigo 299, do Código Penal, em combinação
com o artigo 1o, caput, da Lei nº 12.683/2012, em concurso material de
infrações.
No entanto, isso não quer dizer que esta teoria tem cabimento
exclusivamente na esfera criminal. Pelo contrário, já que outras áreas do
direito também exige do julgador a perquirição do dolo do sujeito praticante
da conduta ilícita, seja cível, eleitoral ou administrativa.
E diante desta concepção, juristas Brasileiros passaram a
utilizarem-se de tal teoria, também para fundamentar condenações em
ações de improbidade administrativa, conforme será a seguir demonstrado.

4. Da aplicação da teoria da cegueira deliberada diante da prática
de atos de improbidade administrativa
Uma vez que um indivíduo passa a executar um munus público,
conjuntamente, recai sob a sua pessoa o dever de praticar todo e qualquer
ato com observância aos princípios da administração pública, atuar de modo
que não ocasione prejuízo ao erário, assim como não ascender sua riqueza
em detrimento do interesse público e erário.
Caso tal indivíduo não aja desta maneira, incorrerá em uma das
modalidades de ato de improbidade administrativa, preconizadas na Lei nº
8.429/1992, e, por conseguinte, após devidamente processado e condenado
judicialmente, será submetido às sanções previstas a tais ilícitos, já que,
consoante bem assevera Emerson Garcia e Rogério Pacheco56, “inexistindo
sanção, ter-se-á o enfraquecimento da própria concepção do dever”.
Conforme acima explanado, as sanções previstas para os atos
de improbidade administrativa estão preconizadas no artigo 37, § 4º,
da Constituição Federal, bem como no artigo 12 da Lei nº 8.429/92,
importando em suspensão dos direitos políticos, perda da função pública,
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a indisponibilidade dos bens, o ressarcimento ao erário57, a perda dos bens
ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio (para a modalidade de
enriquecimento ilícito), a multa civil e a 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.58
No entanto, para que sujeite-se às referidas sanções, ab initio, o
sujeito ativo deverá ser um agente público, ou um terceiro que concorra ou
induza a prática do ato de improbidade, ou, ainda, se beneficie com ele; o
sujeito passivo figure como uma das entidades mencionadas no artigo 1º, da
Lei de Improbidade Administrativa; o ato danoso resulte em enriquecimento
ilícito para o sujeito, prejuízo ao erário, ou, ainda, atente contra os princípios
da Administração Pública; e, finalmente, que o ato ilícito praticado decorra
de uma ação dolosa ou culposa, sendo este último elemento onde funda-se
o desenvolvimento do presente trabalho.59
Quanto ao elemento subjetivo do ato de improbidade administrativa,
igualmente já explanado, em razão de vedar-se na espécie a responsabilidade
objetiva, exige-se a demonstração do dolo ou da culpa, esta quando
expressamente admitida, do transgressor.60
Com efeito, incumbirá ao autor da ação civil pública/improbidade
administrativa demonstrar, exaustivamente, o elemento subjetivo do ato
de improbidade administrativa praticado pelo sujeito ativo, sob pena de
indeferimento, no mérito, da ação proposta.
Contudo, conforme consta explicitamente na Lei nº 8.429/1992,
os atos de improbidade administrativa foram compartimentalizados em
três modalidades – atos que importam em enriquecimento ilícito (artigo 9);
que causam prejuízo ao erário (artigo 10); e atos que atentem contra aos
princípios da administração pública (artigo 11) – sendo que apenas o artigo
10, preconizou em seu texto que tal modalidade poderá ser praticada tanto
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na forma culposa, como na dolosa. Assim, conclui-se que a prática dos atos
de improbidade administrativa previstos nos artigos 9o e 11o, exigem o dolo
do agente.61
E isso significa dizer que, a princípio, a produção da prova do
elemento subjetivo, pelo autor da ação, em face do agente que praticou os
atos ímprobos preconizados nos artigos 9o e 11o da Lei nº 8.429/1992 (dolo),
é manifestamente mais árdua do que em relação a prática dos atos previstos
no artigo 10o (dolo ou culpa), pelo fato de que terá que demonstrar, de forma
inequívoca, que o agente, efetivamente, quis o resultado e, portanto, agiu de
modo a alcançar o fim almejado.
No entanto, tem-se que a lei em tela não delimita a modalidade do
dolo ao praticante do ato ímprobo, podendo, portanto, ser tanto o dolo direto,
como o dolo eventual. Este é, inclusive, o entendimento sedimentado no
Superior Tribunal de Justiça, em aresto proferido concernente à modalidade
do ato de improbidade administrativa, preconizado no artigo 11o, da Lei.
Com efeito, destaca-se excerto do julgamento:
(…) não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.
A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo
da conduta do agente, sendo indispensável o dolo para caracterizá-la. No
caso do art. 11 da lei de improbidade administrativa, o elemento subjetivo
necessário é o dolo eventual ou genérico de realizar conduta que atente
contra os princípios da Administração Pública. Assim, não se exige a presença
de intenção específica para caracterizar o ato como ímprobo, pois a atuação
deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é
inescusável, evidencia a presença do dolo.62

Destarte, ao se admitir o dolo eventual como elemento subjetivo
do ato de improbidade administrativa, outrossim, admitir-se-á, a aplicação
da Teoria da Cegueira Deliberada em sede de ações civis públicas/de
improbidade administrativa.
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Afirma-se isto pois, como já demonstrado no presente artigo, a
teoria em comento assemelha-se ao dolo eventual e é aplicada como linha
argumentativa para demonstração deste.
Assim, ao se admitir condenações de agentes pela prática de atos
de improbidade administrativa, não só praticado com dolo direto, mas,
também mediante dolo eventual, com apoio na Willful Blindness Doctrine,
o caminho a ser percorrido para demonstração do elemento subjetivo entre
a apresentação da ação em Juízo, até o decreto condenatório, torna-se mais
viável.
Isso porque, a teoria em tela, mediante sua linha argumentativa,
visa apoiar a condenação de atos praticados por aqueles que agem,
deliberadamente, fingindo não perceber determinada situação de ilicitude
para, a partir daí, alcançar a vantagem pretendida.63
E isso quer dizer que esta teoria poderá extirpar muitos argumentos
de agentes públicos e/ou políticos que auferiram benefícios próprios ou os
direcionaram a terceiros, agindo em desconformidade com o ordenamento
jurídico, mas que, antes do ato ilícito praticado, intencionalmente, criaram
barreiras capazes de evitar o conhecimento de indícios do ilícito.
Destarte, ao se tolerar a aplicação da teoria em tela em sede de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa, passar-se-á a
responsabilizar tanto os indivíduos que, manifestamente, praticaram
atos ímprobos com pleno conhecimento da ilicitude, bem como em face
de indivíduos outros que tinham consciência da possível ilicitude do ato
praticado, mas, deliberadamente, criaram mecanismos que o impediam de
aperfeiçoar sua representação sobre o tipo objetivo do caso em concreto.64
E neste último caso, afirma-se ser mais viável o autor da ação obter
a condenação do polo passivo, pois não se fará necessário perquirir o dolo
direto do agente e demonstrar, exaustivamente, que o transgressor praticou
determinada conduta agindo intencionalmente e querendo alcançar o
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resultado ilícito. Diferente disto, caberá a parte autora demonstrar que não
obstante inexistir provas do dolo direito do agente, todas as circunstâncias
contidas nos autos demonstram, cabalmente, que o sujeito ativo evitou
tomar conhecimento do ilícito, criando barreiras para aperfeiçoar sua
representação sobre os elementos objetivos do ilícito praticado. Isto é, o
transgressor tapa os olhos para ilegalidade e finge desconhecer a situação de
ilicitude, atuando com indiferença, e, após, aufere benefícios ou os direciona
a terceiros.
E à vista da plena compatibilidade da Teoria da Cegueira Deliberada
em face de ilícitos administrativos, que o Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo reconheceu sua aplicabilidade em sede de ação civil pública, em
face de atos de improbidade administrativa, consoante será demonstrado
nos dois estudos de casos a seguir.
4.1. Estudo de caso 1:
No dia 09 de abril de 2014, em sede do julgamento da apelação nº
0009252-52.2010.8.26.007365, decorrente de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa, que a 9a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo reconheceu a aplicação da Willful Blindness Doctrine
em face de ilícitos administrativos que se adéquam ao disposto na Lei nº
8.429/92.
Com efeito, extrai-se do mencionado julgado que a ação civil pública
foi promovida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do
ex-Prefeito do Município de Avaré, bem como contra a empresa IBDPH
(Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Pessoa Humana), objetivando a
condenação por ato de improbidade, ante a apontada ofensa aos artigos 10,
caput, VIII, e 11, caput, da Lei nº 8.429/92, em razão da contratação indevida
da empresa ré, com nítido caráter de evitar a sujeição a procedimento
licitatório imprescindível para o caso, além de identificar superfaturamento
na prestação dos serviços de plantões médicos junto ao Pronto Socorro
Municipal de Avaré.
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Na sentença proferida em primeira instância, considerou-se existente
o conluio fraudulento para contratação da empresa ré sem a observância do
processo licitatório, e em valor superior a quase 70% (setenta por cento)
do valor praticado pela empresa que anteriormente prestava o serviço,
condenando-se, portanto, tanto o ex-Prefeito, como a empresa ré.
Inconformado com a decisão, o ex-Prefeito de Avaré interpôs recurso
de apelação, sustentando, no mérito, que houve diversos concursos públicos
frustrados, já que não apareceu nenhum candidato interessado nas vagas
(médicos), razão pela qual se optou pela formulação de contrato de Termo
de Parceria, conforme disposto na Lei nº 9.790/99, com clara demonstração
de que nenhuma terceirização ocorreu. Sustenta ainda não haver nenhum
elemento de prova, notadamente quanto à pretendida responsabilidade
objetiva, já que nenhum dolo restou evidenciado.
Outrossim, a empresa IBDPH apelou da decisão monocrática, e
sustentou no mérito que o termo de parceria firmado seria legal e legítimo e
encontra-se acobertado por toda regularidade do sistema jurídico vigente.
Em que pese os argumentos das partes rés, em acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, houve a manutenção da procedência
da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com esteio na
Teoria da Cegueira Deliberada.
Com efeito, após o Relator Rebouças de Carvalho ter tecido
comentários acerca da teoria em comento e, inclusive, ter mencionado a
sustentação do Ministro Celso Mello no Julgamento da Ação Penal 470, onde
aventou a mencionada doutrina, reconheceu que as partes rés agiram com
cegueira deliberada, ao afirmar que
(…) o propósito de fingir desconhecer que o Termo de Parceria criado foi
apenas para dissuadir de forma ímproba a lesão ao erário público, com a
realização dos mesmos serviços praticados por empresa anteriormente
contratada, com a devida licitação, por preço muito superior por nova
empresa e sem licitação, objetivo este que se encontrava dissuadido
no submundo do rigor formal que aparentava o atendimento da Lei nº
9.790/99.66
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Ou seja, o mecanismo ou barreira criada pelas partes rés com
o fim de, deliberadamente, evitar o conhecimento de indícios do ilícito
administrativo praticado, deu-se ao firmarem Termo de Parceria que
demonstrava atender os ditames da Lei nº 9.790/99, mas, na realidade,
lesionava as normas jurídicas vigentes o que, sobretudo, resultou em lesão
ao erário, em decorrência do superfaturamento na prestação dos serviços de
plantões médicos junto ao Pronto Socorro Municipal de Avaré.
Com efeito, o ato praticado pelo ex-Prefeito de Avaré, mancomunado
com o IBDPH, subsumiu-se perfeitamente ao desenvolvido pela Teoria da
Cegueira Deliberada, motivo pelo qual foi reconhecida sua aplicabilidade
diante de atos de improbidade administrativa, consoante o fizera o relator
da apelação ao exarar que:
Por outro lado, é, em relação ao ilícito administrativo praticado neste caso
concreto, perfeitamente adequada a sua incidência, na medida em que os
corréus fingiram não perceber o superfaturamento praticado com a nova
contratação por intermédio de Termo de Parceria, com objetivo único de
lesar o patrimônio público, não havendo agora como se beneficiarem da
própria torpeza.67

Destarte, a Teoria da Cegueira Deliberada, além de ser compatível
com a temática improbidade administrativa, é argumento que se faz
viável utilizar-se para se obter o maior número de condenações possíveis,
daqueles que de modo calculista e premeditado praticam transgressões em
detrimento do interesse coletivo, e, ainda, utilizam-se como tese defensiva o
desconhecimento da ilicitude do ato praticado.
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4.2. Estudo de caso 2:
Decorrido aproximadamente um ano do julgamento explanado
acima, novamente a 9a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, ao apreciar a apelação nº 3001041-93.2013.8.26.064868,
decorrente de ação civil pública por ato de improbidade administrativa,
reconheceu a aplicação da Willful Blindness Doctrine em face de ilícitos
administrativos que se adéquam ao disposto na Lei nº 8.429/92.
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou a ação
civil pública em face do ex-Prefeito do Município de Sales, alguns servidores
municipais membros da comissão de licitações e empresas concorrentes,
objetivando a condenação nas penalidades do art. 12, II e III, da Lei nº
8.429/92, sob a alegação de que restou comprovado o prejuízo ao erário
ou, subsidiariamente, a ofensa aos princípios da administração pública, em
verdadeiro ato de improbidade administrativa, uma vez que houve fraude
evidente em determinados processos licitatórios.
A sentença prolatada pelo Juiz a quo julgou a ação procedente em
relação a todos os réus, sob o fundamento de que restou consubstanciado
o conluio fraudulento para contratação de empresa de venda de ar
condicionado e de prestação de serviços de instalação dos equipamento
no Município de Sales, com identificação de fraudes e direcionamento da
licitação, num conluio bem demonstrado.
Não conformados com a decisão, os réus interpuseram recursos de
apelação, aduzindo no mérito a inexistência de: irregularidade na contratação,
sem a demonstração da ocorrência de dolo na conduta a evidenciar algum
ato ímprobo; prejuízo ao erário, sem qualquer superfaturamento; prova
da participação em ato ímprobo; e, fraude ou irregularidade no processo
licitatório.
Em sede de julgamento de apelação, o Tribunal de Justiça de São
Paulo concluiu pela existência de provas de que as respectivas contratações
foram objeto de conluio entre todos os corréus, indistintamente, cada

68
BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo. Apelação n. 3001041-93.2013.8.26.0073.
9a Câmara de Direito Público. Rel. Rebouças de Carvalho. São Paulo. Julgado
em
29
abr.
2015.
Disponível
em:
<http://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.
do?cdAcordao=8409186&cdForo=0&vlCaptcha=xfkqx>. Acesso em 13 fev. 2016.

149

qual com sua parcela de participação, num direcionamento de licitação
escancarado, e que nitidamente ofendeu os princípios da Administração
Pública, notadamente o da moralidade.
Assim, manifestaram-se no sentido de que a ação deveria ser julgada
procedente, em razão das condutas dos réus ter se subsumido à modalidade
de ato de improbidade administrativa, preconizada no artigo 11, caput, da
Lei nº 8.429/92.
Na fundamentação do acórdão, o relator Rebouças de Carvalho foi
incisivo ao afirmar que:
Como se pode perceber, aparentava que a Administração Pública,
formalmente, tivesse atingido o desiderato de aquisição de equipamentos de
ar condicionado e a respectiva instalação por empresas vencedoras, contudo,
o plano estava a baralhar a real intenção dos envolvidos, cuja perspicácia dos
membros do Ministério Público do Estado de São Paulo, longe de se imiscuir
pelo engodo míope das aparências, procedeu a sua legítima e constitucional
missão de investigar a fundo a realidade dos fatos, o que culminou com
superação do véu de fumaça que turvava o intento ímprobo.69

Ou seja, houve a clara prática de atos ofensivos aos princípios da
administração pública, decorrentes de condutas praticadas por servidores
públicos e terceiros, mediante ignorância deliberada, in casu, a barreira
criada pelos transgressores ao afirmarem que houve a contratação mediante
o cumprimento dos regramentos legais licitatórios, quando, na verdade, as
empresas que aparentemente concorreram ao certame não participaram de
efetiva disputa, isto é, sequer existiu concorrência no caso concreto.
Outrossim, no acórdão em apreço, houve a invocação pelo
relator da Teoria da Cegueira Deliberada, o qual, após tecer determinadas
considerações sobre, concluiu por sua aplicação no caso em julgamento ao
exteriorizar que o sustentado por esta teoria traduziu-se no propósito dos
corréus em fingir desconhecer que as empreses vencedoras do certame
foram eleitas num processo licitatório direcionado, isto é, sem observância à
concorrência.
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Assim, partindo da premissa que os réus que se comportam
dessa maneira, isto é, com ignorância deliberada, são tão culpados como
aqueles que têm conhecimento real da ilicitude, portanto, devem ser
responsabilizados penal e civilmente da mesma forma, extrai-se que a
doutrina objeto do presente artigo é argumento imprescindível a ser utilizado
em sede de ações de improbidade administrativa, para que se perquira e
condene toda e qualquer pessoa que aja com inobservância aos princípios
da administração pública, que ocasione prejuízo ao erário e/ou ascenda sua
riqueza em detrimento do interesse público e erário, ainda que para prática
de tais atos se comportem como avestruz, isto é, enterrando a cabeça na
terra para não ver a luz do sol, que, no caso, trata-se do ilícito administrativo
praticado, que reflete e ofende o interesse geral da sociedade.

5. Conclusão
Em muito se preocupam os juristas brasileiros em criarem teorias,
leis e entendimentos que, não obstante visem salvaguardar direitos daqueles
que encontram-se sendo processados por algum ilícito praticado, por outro
lado, cooperam para com a impunidade, seja em âmbito criminal, cível ou
administrativo.
Neste palmilhar, por diversas vezes, verifica-se a justiça sendo
inócua e inoperante, eis que embora em determinadas situações seja
de conhecimento do julgador e, ainda, da sociedade em geral, que
determinado governante, mancomunado com outros servidores públicos,
tenham praticado algum ilícito em detrimento do interesse geral, em face da
prolixidade do ordenamento jurídico, torna-se difícil obter sua condenação.
Com efeito, ao contrário de determinadas e inúmeras criações
doutrinárias e jurisprudenciais que servem como apoio da defesa dos
transgressores, a Teoria da Cegueira Deliberada é uma linha argumentativa
a ser utilizada pelos promoventes de ações, quando todas as circunstâncias
objetivas indicam que determinado sujeito praticou o ilícito, porém, criou
mecanismos para impedir que tomasse real conhecimento dos elementos
objetivos do caso concreto.
Assim, o fulcro do presente artigo foi demonstrar que, não obstante
sua aplicação inicial deu-se em âmbito criminal, a Ostrich Instructions Doctrine
é plenamente compatível com ações de improbidade administrativa.
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Com efeito, indubitavelmente, ao se admitir sua aplicação,
permitir-se-á a punição de maus administradores, ímprobos e desonestos,
que tapam os olhos para lei e agem em detrimento do interesse da sociedade.
A sociedade não pode continuar refém da corrupção e da
impunidade. Ninguém tem o direito de cometer um ilícito e não pagar por
ele. Enquanto a impunidade reinar, enquanto o desvio de dinheiro público
for atrativo, enquanto as teorias do direito visarem defender exclusivamente
os interesses de criminosos e corruptos, jamais teremos uma sociedade justa
e honesta.
A teoria da Cegueira Deliberada vem para ser um importante
instrumento de combate à improbidade administrativa, combate esse
essencial para que o país possa deixar de ser o país do futuro, para ser o país
do presente. Somente com a efetiva aplicação dos preceitos Constitucionais
que regem a Administração pública, quem sabe um dia realmente o Brasil
poderá fazer jus ao lema de sua bandeira nacional “Ordem e Progresso”.
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RESUMO: Foi com a Constituição de 1988 que o Ministério Público passou a
ser concebido como fiscal da ordem jurídica, o que abrange precipuamente
a defesa da Constituição, dos seus princípios e, especialmente, dos dirietos
e garantias constitucionais fundamentais. O novo modelo constitucional
superou o modelo anterior que somente valorizava a soberania do legislador
ordinário, limitando sua intervenção no processo civil como fiscal da lei.
O Novo CPC para o Brasil (Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015)
avança muito em relação ao CPC de 1973 em relação ao Ministério Público, ao
reproduzir o teor do artigo 127, caput, da CR/1988 e, ainda, ao consagrar que
o Ministério Público exercerá o direito de ação nos termos das suas atribuições
constitucionais, bem como que atuará como fiscal da ordem jurídica (Novo
CPC, artigos 176, 177, 178 e 179 entre outros). Contudo, o Ministério Público
conserva a qualidade de fiscal da ordem jurídica em todos os planos da sua
atuação, pois esse atributo Institucional está consagrado constitucionalmente
na própria definição constitucional do Ministério Público (art. 127, caput).
ABSTRACT: Was with the Constitution of 1988 that the Public Prosecution began
to be conceived as the defender of legal system, which covers the defense of
the Constitution and its principles, essentially the defense of the fundamental
rights and its guarantees. The new constitutional model outperformed the
previous model that only valued the sovereignty of the ordinary legislator,
limiting the Public Prosecution intervention in civil procedure only as custos
legis. The new Civil Procedure Code for Brazil (Federal Statute No. 13,105, of
March 16/2015) advances much in relation to the 1973 Civil Procedure Code.
The New Civil Procedure Code reproduced the content of article 127, caput,
the 1988 Brazilian Constitution and established that the Public Prosecution
Office exercise the right of action in the terms of the Constitution (Brazilian
New Civil Procedure Code, articles 176, 177, 178 and 179). However, the Public
Prosecution retain the quality of the defender of legal system at all levels of its
offices, because this attribute is constitutionally enshrined in the constitutional
definition of the Public Prosecution Office (article No. 127, caput).
PALAVRAS-CHAVE: Constituição de 1988; Ministério Público; Fiscal da Ordem
Jurídica; Direitos Fundamentais; Garantia Fundamental de Acesso à Justiça;
Novo Código de Processo Civil; Intervenção como Fiscal da Ordem Jurídica.
KEYWORDS: 1988 Brazilian Constitution; Public Prosecution Office; Defender
of Legal System; Fundamental Rights; Fundamental Guarantee of Access to
Justice; New Brazilian Civil Procedure Code; Intervention as Defender of Legal
System.
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1. Introdução
O presente artigo visa analisar o Ministério Público como fiscal da
ordem jurídica na Constituição de 1988 e no Novo Código de Processo Civil
para o Brasil. O objetivo principal é apresentar algumas reflexões sobre a
atuação do Ministério Público no processo civil diante do Novo CPC aprovado,
sancionado e em período de vacatio legis.
Primeiramente é estudado o Ministério Público na Constituição
de 1988, conferindo-se especial atenção a sua natureza como garantia
constitucional fundamental de acesso à justiça. Estuda-se especificamente
o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica de acordo com a
Constituição de 1988, quando é ressaltado que a condição de fiscal da ordem
jurídica abrange precipuamente a defesa da Constituição, dos seus princípios
e, especialmente, dos dirietos e garantias constitucionais fundamentais.
Em seguida, o artigo discorre sobre o Ministério Público como fiscal
da ordem jurídica no plano da legislação infraconstitucional, conferindo
especial atenção ao CPC/1973 e ao Novo CPC (Lei Federal nº 13.105, de 16
de março de 2015), quando é ressaltado que o Novo Diploma processual
avança muito, no que se refere ao Ministério Público, em relação ao CPC
de 1973 ao reproduzir o teor do artigo 127, caput, da CR/1988 e, ainda, ao
consagrar que o Ministério Público exercerá o direito de ação nos termos das
suas atribuições constitucionais, bem como que atuará como fiscal da ordem
jurídica (Novo CPC, artigos 176, 177, 178 e 179 entre outros).
O artigo deixa claro que o Ministério Público conserva a qualidade
de fiscal da ordem jurídica em todos os planos da sua atuação, pois esse
atributo Institucional está consagrado constitucionalmente na própria
definição constitucional do Ministério Público (art. 127, caput).
Ao final são apresentadas as principais conclusões e as referências
que ampararam a pesquisa.
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2. O Ministério Público na Constituição da República Federativa
do Brasil de 1988
O Ministério Público está inserido na Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988 no Título IV — Da Organização dos Poderes
—; mas, em seção própria (artigos 127/130 da CR/1988), no capítulo Das
Funções Essenciais à Justiça. Está, portanto, separado das três funções típicas
do Estado.
O perfil constitucional do Ministério Público está estabelecido pelo
art. 127, caput, da Constituição, que o define 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”. É, portanto, Instituição permanente e, em assim sendo, é
cláusula pétrea.
No Direito Comparado, diferentemente do que acontece no Brasil
atualmente, a melhor doutrina não vê no Ministério Público de outros países
um legítimo e seguro defensor dos interesses e direitos massificados e aponta
como óbices a falta de independência e de especialização desta Instituição
e, como conseqüência, as ingerências políticas espúrias. Todavia, o próprio
Mauro Cappelletti, como crítico da outorga dessa espécie de atribuição ao
Ministério Público, já ressaltou que esses obstáculos não se apresentam ao
Ministério Público brasileiro, sobretudo depois que a sua independência foi
assegurada pela Constituição de 19881.
Após o advento da Constituição de 1988, que representa a maior
conquista do Ministério Público brasileiro, outras leis vieram no sentido de
possibilitar a efetividade das tarefas constitucionais da Instituição, explicitando
suas atribuições e legitimando-a expressamente para a atuação na tutela,
especialmente, das pessoas portadoras de necessidades especiais (Lei
7.853/89), dos investidores no mercado de valores mobiliários (Lei 7.913/89),
da criança e do adolescente (Lei 8.069/90), do consumidor (Lei 8.078/90), do
patrimônio público (Lei 8.429/92 e Lei 8.625/93), da ordem econômica e da
livre concorrência (Lei 8.884/94), do Idoso (Lei 10.741/03) etc.

CAPPELLETTI, Mauro. O acesso dos consumidores à justiça. In As garantias do cidadão na
justiça (obra conjunta, coord. Sálvio de Figueiredo Teixeira). São Paulo: Saraiva, 1989, p. 313.
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Como escreve Antônio Alberto Machado, a evolução histórica
permite observar a vocação democrática do Ministério Público 2, o qual
hoje, com as novas atribuições que lhe foram reservadas pela Constituição,
é instituição de fundamental importância para a transformação da realidade
social e efetivação do Estado Democrático de Direito.

3. A natureza institucional do Ministério Público como garantia
constitucional fundamental de acesso à justiça
Um dos temas mais polêmicos sobre o Ministério Público, refere-se à
sua natureza institucional. Observa-se que há quem sustente que o Ministério
Público estaria atado ao Poder Legislativo, a este incumbindo a elaboração
da lei e àquele a fiscalização do seu fiel cumprimento. Há quem defenda que
a atividade do Ministério Público é eminentemente jurisdicional, razão pela
qual estaria ele atrelado ao Poder Judiciário. E há quem afirme que a função
do Ministério Público é administrativa, pois ele atuaria para promover a
execução das leis e estaria atrelado ao Poder Executivo3.
Nenhuma dessas concepções encontra respaldo perante o Texto
Constitucional de 1988 que, além de ampliar muito o campo de atribuição
do Ministério Público, conferiu-lhe autonomia administrativa, orçamentária
e funcional (art. 127, § 2º, da CR/1988), colocou-o em capítulo separado dos
outros Poderes do Estado, traçou os seus princípios institucionais (art. 127,
§ 1º, da CR/1988) e, ainda, conferiu garantias funcionais aos seus órgãos de
execução para o exercício independente do mister constitucional (art. 128, §
5º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”).
Entre as concepções sobre a natureza institucional do Ministério
Público, é muito interessante o entendimento que sustenta que houve um
deslocamento da Instituição da sociedade política, como órgão repressivo
do Estado, para a sociedade civil, como legítimo e autêntico defensor da

Escreve ainda MACHADO, Antônio Alberto: "[...] a instituição do Ministério Público parece ter
uma espécie de vocação democrática, talvez inerente à sua ratio; ou até mesmo concluir-se
que a existência dela só faz sentido numa democracia, sendo certo que a sua ausência ou
tibieza, de outra parte, é sempre indício de regime autoritário". Ministério público: democracia
e ensino jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 140.
3
Sobre a polêmica, consultar MAZZILLI, Hugo Nigro. Introdução ao ministério público. São
Paulo: Saraiva, 1997, p. 19-20.
2
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sociedade4. Esse deslocamento se justificaria por três razões fundamentais.
A primeira seria a social, que originou com a vocação do Ministério Público
para a defesa da sociedade: ele assumiu paulatinamente um compromisso
com a sociedade no transcorrer de sua evolução histórica. A segunda seria
a política, que foi surgindo com a vocação da instituição para a defesa da
democracia e das instituições democráticas. A terceira seria a jurídica, que
se efetivou com a Constituição de 1988, que lhe concedeu autogestão
administrativa, orçamentária e funcional e lhe conferiu várias atribuições
para a defesa dos interesses primaciais da sociedade. Em verdade, o
deslocamento do Ministério Público da sociedade política para a sociedade
civil é muito mais funcional que administrativo, pois administrativamente
o Ministério Público ainda permanece com estrutura de instituição estatal,
com quadro de carreira, lei orgânica própria e vencimentos advindos do
Estado, o que é fundamental para que ele tenha condições de exercer o seu
papel constitucional em situação de igualdade com os Poderes estatais por
ele fiscalizados.
Escreve Marcelo Pedroso Goulart: “Integrando a sociedade civil,
o Ministério Público, nos limites de suas atribuições, deve participar
efetivamente do ‘processo democrático’, alinhando-se com os demais
órgãos do movimento social comprometidos com a concretização dos
direitos já previstos e a positivação de situações novas que permitam o
resgate da cidadania para a maioria excluída desse processo, numa prática
transformadora orientada no sentido da construção da nova ordem, da nova
hegemonia, do ‘projeto democrático’” 5.
Contudo, repensando um pouco nosso posicionamento, acreditamos
que atualmente o Ministério Público é Instituição do Acesso à Justiça. O
enfoque sobre o acesso à justiça como movimento de pensamento constitui
nos dias atuais um dos pontos centrais de transformação do próprio
pensamento jurídico, que ficou por muito tempo atrelado a um positivismo
neutralizante que só serviu para distanciar o Estado de seu mister, a
democracia do seu verdadeiro sentido e a justiça da realidade social. Não há
como pensar no Direito, hoje, sem pensar no acesso a uma ordem jurídica

É o entendimento de GOULART, Marcelo Pedroso. Ministério público e democracia — teoria
e práxis, p. 96; esse também é o pensamento de MACHADO, Antônio Alberto. Ministério
público: democracia e ensino jurídico, p. 141-2.
5
Ministério público e democracia —- teoria e práxis, p. 96. No mesmo sentido, MACHADO,
Antônio Alberto, Ministério público: democracia e ensino jurídico, p. 141-142.
4
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adequada e justa. Direito sem efetividade não tem sentido. Da mesma forma,
não há democracia sem acesso à justiça, que é o mais fundamental dos
direitos, pois dele, como manifestaram Mauro Cappelletti e Bryant Garth6, é
que depende a viabilização dos demais direitos. Com efeito, a problemática
do acesso à justiça é, atualmente, a pedra de toque de reestruturação da
própria ciência do Direito.
O estudo do acesso à justiça pressupõe a compreensão dos
problemas sociais. Não é mais aceitável o enfoque meramente
dogmático-formalista. Cappelletti, um dos estudiosos mais autorizados a
falar sobre a matéria, esclarece que o dogmatismo jurídico é uma forma
degenerativa do positivismo jurídico, que conduziu a uma simplificação
irrealística do próprio Direito ao seu aspecto normativo, deixando de
lado outros valores não menos importantes, relacionados aos sujeitos, às
instituições, aos procedimentos, aos deveres e responsabilidades das partes,
dos juízes e dos próprios juristas7.
A atenção dos juristas, antes voltada para a ordem normativa, hoje
somente tem sentido se também direcionada para a realidade social em
que esta ordem normativa está inserida8; está voltada para a efetividade dos
direitos, principalmente para os direitos constitucionais fundamentais.
Assinala Roberto Omar Berizonce que a transformação do pensamento
jurídico passa, fundamentalmente, por duas vertentes: a) uma renovação
metodológica, caracterizada pela utilização da investigação sociológica e
análise histórico-comparativa dos estudos dos problemas e, sobremaneira,
pelas propostas de soluções de política legislativa; b) a concepção do
ordenamento jurídico como um verdadeiro instrumento de transformação

Acesso à justiça, p. 11-2.
Concluiu CAPPELLETTI, Mauro: “Nesta impostação formalista e degenerativa do positivismo
jurídico, a interpretação da norma não é outra senão aquela do 'resultado de um cálculo
conceitual de estrutura dedutiva, fundado sobre uma ideia do ordenamento como sistema
de normas fechado, completo e hierarquizado', com a 'doutrina do silogismo judicial segundo
a qual também a decisão é o resultado objetivo de um cálculo dedutivo [...]. Não menos
importante é o fato de que nesta impostação formalística, acaba por haver uma identificação
do direito positivo com a justiça, ou seja, que é o mesmo, uma recusa de avaliar o direito
positivo tendo como base os critérios de justiça, sociais, éticos, políticos, econômicos”. (O
acesso à justiça e a função do jurista em nossa época. Revista de processo, n. 61, p. 144).
8
Nesse sentido, BERIZONCE, Roberto Omar. Efectivo acceso a la justicia: prólogo de Mauro
Cappelletti, p. 11.
6
7
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social, visão esta superadora das tradicionais missões de proteção e sanção9.
Novamente Cappelletti ressalta que o aspecto normativo do Direito não é
renegado, mas visto como um dos elementos em relação aos quais devem
ser observadas em primeiro plano as pessoas, as instituições e os processos,
pois é por intermédio deles que o Direito vive, forma-se, desenvolve-se e
impõe-se10.
Cappelletti chega a propor, para substituir a concessão unidimensional,
limitada à análise da norma, uma concessão tridimensional do Direito e da sua
análise, que se constitui: a) na análise do problema da necessidade social que
um determinado setor do direito deverá resolver; b) na análise da resposta
ou solução prevista para a hipótese nos planos normativo, institucional e
processual; c) na análise crítica dos resultados, dentro do plano social lato
sensu (econômico, político etc.), que deverão ser produzidos, concretamente,
no âmbito da sociedade11.
Nesse contexto, em que o acesso à justiça passa a ser método de
pensamento com conceito ampliado, no sentido de se constituir o mais
importante direito-garantia fundamental de acesso a todo meio legítimo
de proteção e de efetivação adequada dos direitos individuais e coletivos,
amplamente considerados, tem-se que o Ministério Público, em razão da
sua função constitucional (arts. 127 e 129 da CR/1988), passa a possuir
a natureza jurídica de Instituição do Acesso à Justiça, ao lado do Poder
Judiciário e de outras Instituições que formam a garantia constitucional de

Efectivo acceso a la justicia: prólogo de Mauro Cappelletti, p. 11-2.
Acrescenta CAPPELLETTI, Mauro: “Em outras palavras, o direito é visto não como um
sistema separado, autônomo, auto-suficiente, 'autopoético', mas como parte integrante de
um mais complexo ordenamento social, onde isto não se pode fazer artificialmente isolado
da economia, da moral, da política: se afirma, assim, aquilo que foi chamada a Concessão
'Contextual' do direito. Para dar um exemplo, não há mais sentido estudar, ou conceber ou
ensinar o direito processual exclusivamente em seus aspectos normativos: estes vão integrar,
afirmo, na visão de alguns destes atores (partes, juiz, testemunhas etc), das instituições e
dos procedimentos examinados sob os aspectos sociais, éticos, culturais, econômicos, a
'acessibilidade', em suma, do fenômeno processual ao indivíduo, aos grupos, e à sociedade”.
(Acesso à justiça e a função do jurista em nossa época. Revista de processo, n. 61, p. 146).
11
CAPPELLETTI, Mauro: "A análise do jurista torna-se, desta forma, extremamente mais
complexa, mas também mais fascinante e infinitamente mais realística; essa não se limita
mais a acertar, por exemplo, que para promover o início de um processo ou para levantar
uma impugnação, se devam observar certos procedimentos formais, mais implica, em outras
palavras, em uma análise do 'tempo', necessário para obter o resultado desejado, dos 'custos'
a afrontar, das 'dificuldades' também psicológicas a superar, dos 'benefícios' obtidos, etc.”
(Acesso à justiça e a função do jurista em nossa época. Revista de processo, n. 61, p. 146).
9

10
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acesso à justiça. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, ao
inserir o Ministério Público no Título IV, Capítulo IV - “Das Funções Essenciais
à Justiça”, confirma essas assertivas. Ademais, como sustentamos em nosso
doutoramento 12, o próprio Estado Democrático de Direito, rompendo com a
concepção dualista (Sociedade x Estado) está dentro da Sociedade, como sua
força organizativa em grau máximo e sua função básica é proteger e efetivar
os direitos fundamentais individuais e coletivos, visando a transformação
social, até porque a CR/1988, além de estabelecer, expressamente (art.
1º, parágrafo único), que todo poder emana do povo, que o exerce por
seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos da Constituição,
consagra o princípio da transformação social ao fixar, entre os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil, a necessidade de criação de
uma sociedade livre, justa, solidária, a erradicação da pobreza, a diminuição
das desigualdades sociais (art. 3º).
Convém destacar as precisas considerações de Leonardo Barreto
Moreira Alves e Márcio Soares Berclaz: “Desde a Constituição da República
de 1988, ganhou o Ministério Público destaque não apenas como o titular
da ação penal, mas também como defensor da sociedade, notadamente
no âmbito dos direitos transindividuais (difusos, coletivos e individuais
homogêneos), área também conhecida como atuação em tutela coletiva.
Estas atividades finalísticas, sem dúvida, são as mais coerentes e harmônicas
à compreensão da instituição do Ministério Público como órgão de extração
constitucional representativo da sociedade civil no Estado Democrático de
Direito encarregado de promover positivas alterações e transformações na
realidade social” 13.

4. A multifuncionalidade dos direitos e das garantias constitucionais
fundamentais no plano da atuação do Ministério Público
A visão a respeito do Ministério Público, aqui sustentada, com natureza
de garantia constitucional fundamental de acesso à justiça da sociedade
(o que abrange o indivíduo e a coletividade, no contexto das atribuições
constitucionais do Ministério Público, arts. 127 e 129 da CR/1988), possui

12
ALMEIDA, Gregório Assagra de, Direito material coletivo – superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada, p. 183-93.
13
Ministério Público em Ação: atuação prática jurisdicional e extrajurisdicional, p. 33.
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importantes horizontes a serem explorados no plano da multifuncionalidade
dos direitos e das garantias constitucionais e do papel constitucional do
Ministério Público.
A multifuncionalidade dos direitos e das garantias constitucionais
fundamentais permite a releitura da atuação do Ministério Público. Aqui
podem ser destacados no âmbito dessa multifuncionalidade: a aplicabilidade
imediata; a interpretação ampliativa, a proibição de retrocesso. Além disso,
essa multifuncionalidade impõe a adoção de mecanismos que garantam
a tempestividade e a duração razoável da tutela jurídica.14 Em relação ao
Ministério Público, ressalta-se que essa multifuncionalidade impõe a adoção
de novas técnicas de atuação, principalmente na tutela coletiva, como, por
exemplo, a utilização de projetos sociais como mecanismos de atuação
da Instituição com o objetivo de contribuir, ao lado da sociedade, para a
promoção da transformação positiva da realidade social 15.
A título de exemplo, como efeito dessa multifuncionalidade dos
direitos e das garantias constitucionais fundamentais, verifica-se que ação
civil pública, que está no rol das atribuições constitucionais do Ministério

14
Não obstante as divergências existentes e outros países, a doutrina e a jurisprudência no
Brasil caminham no sentido seguro da eficácia vertical e horizontal dos direitos fundamentais,
conforme orientação consagrada na Constituição Federal de 1988. SARMENTO, Daniel: “No
direito brasileiro, não há maiores dificuldades processuais para a aplicação dos direitos
fundamentais às relações privadas, diante do exercício, por todos os juízes, da jurisdição
constitucional. Não obstante, é importante destacar que, corroborando a tese da vinculação
direta dos particulares aos direitos fundamentais, a doutrina e a jurisprudência admitem
que entidades privadas figurem no pólo passivo de remédios constitucionais voltados para a
tutela desses direitos, como o ‘habeas corpus’, o ‘habeas data’, a ação popular e a ação civil
pública”. Direitos fundamentais e relações privadas, p. 376.
15
Nesse sentido, com vista à utilização de projetos sociais como mecanismos de atuação do
Ministério Público, foi pautado o belíssimo trabalho teórico, amparado em experiências
concretas, desenvolvido pelo Promotor de Justiça, em seu mestrado, Paulo César Vicente
Lima. O referido promotor de justiça coordenou vários projetos sociais junto à Bacia do Rio São
Francisco, com excelentes resultados concretos, utilizando-os como mecanismo de atuação do
Ministério Público, acabando por desenvolver sua pesquisa científica a partir dessas experiências
concretas. LIMA, Paulo César Vicente. O Ministério Público como instituição do desenvolvimento
sustentável: reflexões a partir de experiências na bacia do Rio São Francisco. 2008.
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Social). Universidade Estadual de Montes Claros.
Essas experiências foram fundamentais para a elaboração, no âmbito do Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, da Resolução Conjunta PGJ CGMP nº 3, 31 de Março de 2011, que
Regulamenta, no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, os procedimentos
para a instauração, promoção e implementação de projetos sociais - PROPS, e dá outras
providências.
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Público, possui aplicabilidade imediata (art. 5º, § 1º, da CR/88), não lhe
sendo compatível interpretação restritiva. A ação civil público também
está inserida entre as cláusulas superconstitucionais e, assim, não poderá
ser restringida ou eliminada da Constituição (Título II, Capítulo IV, arts. 127,
caput, e 129, III, da CR/88). Ela possui prioridade na tramitação processual
em razão da relevância social dos bens e valores jurídicos por ela tuteláveis
e o seu objeto material, por se tratar de direito fundamental (Título II,
Capítulo I, da CR/1988), no caso os direitos coletivos em geral, deverá
receber interpretação aberta e flexível, o que tem plena incidência sobre a
causa de pedir e o pedido nela formulado, afastando-se a aplicabilidade do
art. 293 do CPC. E mais: a máxima amplitude da tutela jurisdicional coletiva
deve ser conferida à ação civil pública e às ações coletivas em geral, com
a admissibilidade de formulação de todos os pedidos e causas de pedir,
desde que compatíveis com o direito material coletivo a ser discutido,
assegurado ou efetivado pela via jurisdicional. A máxima utilidade da tutela
jurisdicional coletiva, com a possibilidade da sua transferência in utilibus
para o plano individual, também tem incidência na coisa julgada coletiva,
favorável à sociedade, formada em decorrência do ajuizamento de uma ação
civil pública. Além disso, a imprescritibilidade formal e substancial da ação
civil pública é outra consequência da multifuncionalidade dos direitos e das
garantias constitucionais fundamentais.
Todas essas diretrizes interpretativas, decorrentes da
multifuncionalidade dos direitos e das garantias constitucionais fundamentais,
deverão ser respeitadas no plano do estudo, da concretização e das reformas
legislativas relacionados com a atuação constitucional do Ministério Público
na defesa dos direitos fundamentais.
Essa incidência deverá ocorrer tanto no Modelo do Ministério
Público Resolutivo, que atua no plano extrajurisdicional, quanto no plano
do Modelo do Ministério Público Demandista, que atua perante o judiciário
e que necessita ser revisitado à luz da teoria dos direitos e das garantias
constitucionais fundamentais 16 .
Levando-se em consideração a nova summa divisio constitucionalizada
no Brasil (direito coletivo e direito individual, Título II, Capítulo I, da CR/1988)

Sobre esses dois modelos de Ministério Publico, GOULART, Marcelo Pedroso, Ministério
público e democracia —- teoria e práxis, p. 96. No mesmo sentido, MACHADO, Antônio
Alberto, Ministério público: democracia e ensino jurídico, p. 119-123.
16
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e, mais precisamente no que tange à atuação do Ministério Público, essa
multifuncionalidade deverá ter incidência em relação a todos os direitos e
garantias constitucionais de natureza coletiva, amplamente considerados,
e em relação aos direitos e garantias constitucionais de natureza individual
indisponível (Título II, Capítulo I e arts. 127, caput e 129, III, da CR/1988). 17
A multifuncionalidade dos direitos e das garantias constitucionais
fundamentais é hoje o caminho necessário para a compreensão e a
concretização dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil,
elencados expressamente no art. 3º da CR/1988, os quais, em síntese,
formam o princípio constitucional da transformação positiva da social,
eixo que deverá conduzir a atuação de todas as Instituições de defesa
dos direitos fundamentais, especialmente do Ministério Público, que é
constitucionalmente fiscal da própria ordem jurídica (art. 127, caput, da
CR/1988).

5. Os dois modelos constitucionais do Ministério Público brasileiro:
o demandista e o resolutivo
Dentro do novo perfil constitucional do Ministério Público, Marcelo
Pedroso Goulart sustenta que existem dois modelos de Ministério Público:
o demandista e o resolutivo. O Ministério Público demandista, que ainda
prevalece, é o que atua perante o Poder Judiciário como agente processual,
transferindo a esse órgão a resolução de problemas sociais, o que de certa
forma, afirma o autor, é desastroso, já que o Judiciário ainda responde muito
mal às demandas que envolvam os direitos massificados 18. O Ministério
Público resolutivo é o que atua no plano extrajurisdicional, como um grande
intermediador e pacificador da conflituosidade social.
Marcelo Goulart ainda ressalta que é imprescindível que se efetive o
Ministério Público resolutivo, levando-se às últimas consequências o princípio
da autonomia funcional com a atuação efetiva na tutela dos interesses ou

17
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo — superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada, p. 361-3.
18
Ministério público e democracia —- teoria e práxis, p. 96. No mesmo sentido, MACHADO,
Antônio Alberto, Ministério público: democracia e ensino jurídico, p., p. 119-123.
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direitos massificados19. Para tanto, é imprescindível que o órgão de execução
do Ministério Público tenha consciência dos instrumentos de atuação que
estão à sua disposição, tais como o inquérito civil, o termo de ajustamento
de conduta, as recomendações, audiências públicas, de sorte a fazer o seu
uso efetivo e legítimo.
Portanto, nesse contexto, a atuação extrajurisdicional da Instituição é
fundamental para a proteção e efetivação dos direitos ou interesses sociais.
A transferência para o Poder Judiciário, por intermédio das ações coletivas
previstas, da solução dos conflitos coletivos não tem sido tão eficaz, pois, em
muitos casos, o Poder Judiciário não tem atuado na forma e rigor esperados
pela sociedade. Muitas vezes os juízes extinguem os processos coletivos
sem o necessário e imprescindível enfrentamento do mérito. Essa situação
tem mudado, mas de forma muito lenta e não retilínea. Não se nega aqui
a importância do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, ao
contrário, o que se constata e deve ser ressaltado é o seu despreparo para
a apreciação das questões sociais fundamentais. Um Judiciário preparado
e consciente de seu papel é das instâncias mais legítimas e democráticas
para conferir proteção e efetividade aos direitos e interesses primaciais da
sociedade.
Novamente, Marcelo Goulart propõe que o Ministério Público deve:
“[...] transformar-se em efetivo agente político, superando a perspectiva
meramente processual da sua atuação; atuar integradamente e em rede,
nos mais diversos níveis — local, regional, estatal, comunitário e global —,
ocupando novos espaços e habilitando-se como negociador e formulador
de políticas públicas; transnacionalizar sua atuação, buscando parceiros no
mundo globalizado, pois a luta pela hegemonia (a guerra de posição) está
sendo travada no âmbito da ‘sociedade civil planetária’; buscar a solução
judicial depois de esgotadas todas as possibilidades políticas e administrativas
de resolução das questões que lhe são postas (ter o judiciário como espaço
excepcional de atuação)”20.
O Ministério Público resolutivo, portanto, é um canal fundamental
para o acesso da sociedade, especialmente das suas partes mais carentes
e dispersas, a uma ordem jurídica realmente mais legítima e justa. Os

19
20

Op. cit. notas anteriores, p. 120-121.
Op. cit. notas anteriores, p. 121-122.
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membros da Instituição devem encarar suas atribuições como verdadeiros
trabalhadores sociais, cuja missão principal é o resgate da cidadania e a
efetivação dos valores democráticos fundamentais 21.

6. Uma nova summa divisio amparada nos direitos e nas garantias
constitucionais fundamentais como diretriz para a atuação do
Ministério Público
Para o novo constitucionalismo democrático, os direitos e as
garantias constitucionais fundamentais contêm valores que devem irradiar
todo o sistema jurídico, de forma a constituírem a sua essência e a base
que vincula e orienta a atuação do legislador constitucional, do legislador
infraconstitucional, do administrador, da função jurisdicional e até mesmo
do particular. A partir dessas premissas, no contexto do sistema jurídico
brasileiro e, mais precisamente, do sistema de acesso à justiça, amplamente
considerado, a dicotomia Direito Público e Direito Privado não mais se
sustenta.
No plano do acesso à justiça, jurisdicional e extrajurisdicional e,
principalmente no âmbito da proteção dos direito fundamentais, tem-se
que a summa divisio Direito Público e Direito Privado não foi recepcionada,
como modelo adequado para orientar a tutela jurídica, pela Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988. A summa divisio constitucionalizada
no País é Direito Coletivo e Direito Individual. O texto constitucional de
1988 rompeu com a summa divisio clássica ao dispor, no Capítulo I do Título
II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais, sobre os Direitos e Deveres
Individuais e Coletivos 22.

21
Mais uma vez colhem-se as lições de GOULART, Marcelo Pedroso: "Do ângulo político,
só poderemos entender o promotor de justiça como trabalhador social, vinculado à defesa
da qualidade de vida das parcelas marginalizadas da sociedade, a partir do momento em
que rompa as barreiras que historicamente o isolaram dos movimentos sociais, passando
a articular sua ação com esses movimentos. Deve assumir o seu compromisso político, não
apenas nos aspectos da retórica e das elaborações doutrinárias, mas, sobretudo, na atuação
prática, como intelectual orgânico". Op. cit. notas anteriores, p. 98.
22
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo — superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2008.
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Apesar da autonomia metodológica e principiológica do Direito
Coletivo brasileiro, não sustentamos a sua interpretação na condição de novo
ramo do Direito; como não entendemos que o Direito Individual, que compõe
a outra dimensão da summa divisio constitucionalizada no País, seja outro
ramo do Direito. Na verdade, o Direito Coletivo e o Direito Individual formam
a summa divisio consagrada na Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988. No Direito Coletivo existem ramos do Direito, tais como o Direito do
Ambiente, o Direito Coletivo do Trabalho, o Direito Processual Coletivo e o
próprio conjunto, em regra, do que é denominado de “Direito Público”, que
estaria dentro do Direito Coletivo, existindo, contudo, exceções. Da mesma
forma, no Direito Individual há vários ramos do Direito como o Direito Civil, o
Direito Processual Civil, o Direito Individual do Trabalho, o Direito Comercial etc.
O Estado Democrático de Direito, na hipótese, especialmente o
brasileiro (art. 1º da CR/1988), está inserido na sociedade 23, regido pela
Constituição, com a função de proteção e de efetivação tanto do Direito
Coletivo quanto do Direito Individual. É um Estado, portanto, da coletividade
e do indivíduo ao mesmo tempo 24. Com isso, conclui-se que existem
dimensões do que é denominado, pela concepção clássica, de “Direito
Público” também no Direito Individual, como é o caso do Direito Processual
Civil, de concepção individualista25.
O Direito Coletivo e o Direito Individual formam dois grandes
blocos do sistema jurídico brasileiro, integrados por vários ramos do Direito.
Entretanto, o Direito Constitucional está acima, no topo da nova summa
divisio constitucionalizada. O Direito Constitucional representa o ponto de
união e de disciplina da relação de interação entre esses dois grandes blocos.
A Constituição, que estrutura o objeto formal do Direito Constitucional, é

23
No mesmo sentido, sustentando que o dualismo clássico (Estado e sociedade) não subsiste
no Estado Democrático de Direito, ZIPPELIUS, Reinhold: “A distinção entre Estado e sociedade
provém de uma época histórica durante a qual a centralização do poder político na mão de um
soberano absoluto e respectiva burocracia dava origem à novação de que o Estado constituía
uma realidade autônoma em face à sociedade”. Teoria geral do Estado, p. 158.
24
ZIPPELEUS, Reinhold: “(...) no processo de formação da vontade estadual cada indivíduo
surge, perante os outros, na posição de igual e livre. Mas a orientação do Estado não tem de ser
marcada pelo egoísmo dos interesses particulares que domina a vida social, mas em vez disso
— deve-se concluir — pelo justo equilíbrio daqueles interesses”. Teoria geral do Estado, p. 159.
25
É inquestionável que a Constituição contém tanto normas de “Direito Público” quanto
de “Direito Privado” e, assim, não é tecnicamente, nem metodologicamente adequado, o
enquadramento do Direito Constitucional como um dos capítulos do Direito Público, conforme
assim o faz a summa divisio clássica.
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composta tanto de normas, garantias e princípios de Direito Coletivo quanto
de normas, garantias e princípios de Direito Individual.
Ademais, a visão atual em torno do acesso à justiça e da efetividade
dos direitos, atrelada ao plano da titularidade, confirma a nova summa divisio
adotada na CR/1988. A titularidade e a proteção estarão sempre relacionadas
a direito individual ou a direito coletivo amplamente considerado26.
O Ministério Público atua na defesa da Constituição e dos dois
planos da nova summa divisio. Além de guardião da Constituição, na sua
condição de Lei Fundamental da ordem jurídica, a Instituição ministerial atua
na defesa de todos os direitos coletivos em geral, bem como na defesa dos
direitos individuais indisponíveis (art. 127, caput, e art. 129, III, da CR/1988).
A partir da nova summa divisio constitucionalizada no Brasil,
especialmente em razão da inserção dos direitos coletivos no plano dos
direitos fundamentais (Título II, Capítulo I, da CR/1988), é que poderemos
desenvolver e sedimentar um constitucionalismo brasileiro que sirva de
modelo para outros países27.

7. A superação do modelo de Ministério Público como custos legis
e a consagração na Constituição de 1988 do modelo de Ministério
Público como custos societatis (custos juris) e fiscal da ordem jurídica
7.1. A defesa de interesses primaciais da sociedade
Na defesa dos interesses primaciais da sociedade, o Ministério Público
deixou de ser o simples guardião da lei (custos legis). A instituição assumiu
a de fiscal dos direitos fundamentais da sociedade (custos societatis) e,
precipuamente, o papel de guardião do próprio Direito (custos juris),
conforme escreveu Cláudio Souto28.

26
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo — superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2008.
27
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo — superação da summa divisio
direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo
Horizonte: Del Rey, 2008.
28
O tempo do direito alternativo — uma fundamentação substantiva. Porto Alegre: Livraria
dos Advogados, 1997, p. 84-7.
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A respeito assinalou Antônio Alberto Machado: “[...] Esse desafio de
ruptura com o modelo tradicional da ciência e da praxis do direito, reproduzido
pelo ensino jurídico brasileiro, essencialmente normativista e com evidentes
traços ainda do modelo coimbrão, assume uma clara importância histórica
que vali além da mera ampliação dos limites e possibilidades de atuação de
um dos operadores jurídicos tradicionais. A existência de um ‘custos juris’
com possibilidade de empreender a defesa jurídico-prática da democracia e
de um ‘custos societatis’ destinado a defender os direitos fundamentais da
sociedade, representam não apenas uma conquista efetivamente democrática
da sociedade brasileira, mas também uma autêntica possibilidade de ruptura
com o positivismo do direito liberal que desde o século passado sustentou,
‘nos termos da lei’, as bases oligárquicas do poder social, econômico e político
no País” 29.
É nessa concepção de custos societatis e custos juris que o Ministério
Público, no seu papel demandista, tornou-se o mais atuante legitimado
para a defesa dos direitos e interesses difusos e coletivos no Brasil. Essa
hegemonia da Instituição, na defesa dos interesses massificados, decorre
certamente de dois fatores básicos. O primeiro está fundamentado no novo
perfil constitucional do Ministério Público como Instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado e defensora da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
(art. 127, caput, da CR/1988). O outro fator decorre do próprio exercício
prático de suas atribuições constitucionais, o qual tem amparo nas garantias
constitucionais e nos mecanismos de atuação funcional que são inerentes ao
Ministério Público.
7.2. O Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na Constituição de
1988: a incidência dessa condição constitucional na atuação da Instituição
como órgão agente e interveniente, no plano da atuação jurisdicional e
extrajurisdicional
A mudança de paradigma para a consagração do Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica ocorreu com a Constituição de 1988. Primeiro
por força do art. 127, caput, que estabelece, expressamente, no contexto da
própria definição do Ministério Público como instituição constitucional: O

29

Ministério Público: democracia e ensino jurídico, p. 197-8.
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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.”
Assim, como a função de fiscal da ordem jurídica está na própria
definição constitucional do Ministério Público como instituição constitucional,
observa-se que essa condição é inerente à essência conceitual e à própria
natureza jurídica do Ministério Público, de modo que, em todos os planos
da atuação jurisdicional ou extrajurisdicional, como órgão agente ou
interveniente, o Ministério Público conservará a função de fiscal da ordem
jurídica. É certo que nas hipóteses em que a Instituição estiver somente como
órgão interveniente, a qualidade de fiscal da ordem jurídica se explicita como
condição da própria intervenção. Contudo, se o Ministério Público está no
processo, por exemplo, como órgão agente, em uma ação civil pública ou em
uma ação com pedido declaratório de paternidade, ele mantém a sua qualidade
de fiscal da ordem jurídica. Com isso, pode-se afirmar que o Ministério Público
brasileiro é uma instituição com uma função constitucional singular: mesmo
como parte agente, a defesa da ordem jurídica, o que abrange a proteção
constituição e especialmente dos princípios constitucionais e dos direitos e
garantias fundamentais, deverá ser a diretriz principal que irá direcionar a
atuação do Ministério Público. Nesses casos, denominar o Ministério Público
como parte imparcial não é algo contraditório e descabido, mas uma forma
de compreender o papel constitucional de uma Instituição importante para a
democracia e para o acesso à justiça no Brasil.
O art. 129 da Constituição de 1988 também configura o Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica ao arrolar, em rol exemplificativo,
várias atribuições da Instituição para a defesa dos interesses primaciais da
sociedade, com destaque para as funções 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 (129, II);
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); promover a ação de inconstitucionalidade ou representação
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição (art. 129, IV).
Assim, quando a Constituição estabelece que incumbe ao Ministério
Público a defesa da ordem jurídica, essa diretriz abrange a defesa da
Constituição, dos princípios constitucionais, dos direitos coletivos amplamente
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considerados e dos direitos individuais indisponíveis e das garantias e regras
a eles inerentes, assim como a defesa da ordem jurídica infraconstitucional, o
que abrange a defesa da legalidade em sentido mais restrito.
Gustavo Tepedino ressalta esse novo papel outorgado pelo Constituinte
de 1988 ao Ministério Público, alçado como o principal agente de promoção
dos valores e direitos indisponíveis, o que lhe conferiu, nas palavras do autor
mencionado, a função promocional, especificada no art. 129 da CR/1988 30.
Na condição de fiscal da ordem jurídica, assume papel de destaque
a atuação do Ministério Público no controle da constitucionalidade tanto
no controle concentrado e abstrato quanto no controle difuso e incidental.
Convém destacar, também, a importância da atuação do Ministério Público
para o controle extrajurisdicional da constitucionalidade, que poderá se dar
quando a Instituição expede recomendação para provocar perante o Poder
Legiferante o autocontrole da constitucionalidade31. A tomada de Termo de
Ajustamento de Conduta também é um excelente mecanismo que poderá
viabilizar o controle extrajurisdicional da constitucionalidade das leis ou dos
atos normativos pelo Ministério Público.
No plano da proteção em abstrato da constitucionalidade, a
Constituição Federal prevê expressamente um sistema de controle
concentrado que é exercido pelo STF (art. 102, I, “a”, § 1º e § 2º, e art. 103,
ambos da Constituição Federal/88), na sua condição de Corte Constitucional
Nacional, ou pelos Tribunais de Justiça dos Estados ou do Distrito Federal, os
quais funcionam como Cortes Constitucionais Regionais (art. 125, § 2º, da
Constituição de 1988). Esse mecanismo processual de proteção em abstrato
e concentrado contra a inconstitucionalidade das leis e atos normativos,
exercido perante as Cortes Constitucionais, não exclui a existência de
outras formas de controle, tais como os exercidos pelos próprios Poderes
Legiferantes, por intermédio do autocontrole da constitucionalidade, ou
pelo Chefe do Poder Executivo, neste caso por meio do exercício do poder do
veto. O referido mecanismo não exclui, ainda, o controle difuso e incidental
da constitucionalidade, que possui natureza de garantia constitucional
fundamental (art. 5º, XXXV, da Constituição Federal/88)32.

Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 300.
ALMEIDA, Gregório Assagra de. Manual das ações constitucionais, p. 770-3.
32
ALMEIDA, Gregório Assagra de, Manual das ações constitucionais, p. 690-1.
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Assim, em sendo possível, é até mais recomendável o autocontrole da
constitucionalidade pelo próprio Poder Legiferante — seja por intermédio
da revogação, seja por intermédio da alteração para adequação ao sistema
constitucional da lei ou ato normativo apontado como inconstitucional.
Com efeito, é mais razoável provocar, primeiramente, nas hipóteses em
que as circunstâncias venham a comportar, a atuação do Poder elaborador
da norma apontada como inconstitucional, deixando para depois, em caso
de recusa do autocontrole da constitucionalidade pelo poder competente,
a via do controle abstrato e concentrado da constitucionalidade perante a
Corte Constitucional competente.
O Ministério Público é um dos principais legitimados ativos para
controle abstrato e concentrado da constitucionalidade das leis e atos
normativos perante as Cortes Constitucionais pátrias, consoante se extrai
dos arts. 103, VI, e 129, IV, ambos da Constituição Federal/88 e dos arts. 6º,
I, II e III, da Lei Complementar Federal/93, 25, I, da Lei Federal n. 8.625/93.
Contudo, essa atribuição do Ministério Público não exclui a utilização
de outros mecanismos pela Instituição, especialmente quando voltados
para assegurar o respeito aos direitos assegurados constitucionalmente.
Portanto, quando desrespeitados os direitos constitucionais, especialmente
os de dimensão social, não há dúvida que é dever do Ministério Público
promover as medidas necessárias à garantia desses direitos (art. 129, III e IX,
da Constituição Federal/88).
Um dos fortes mecanismos de atuação do Ministério Público,
que decorre da Constituição e está previsto expressamente no plano
infraconstitucional, é a recomendação, que poderá ser dirigida aos Poderes
Públicos em geral e até mesmo aos particulares, a fim de que sejam
respeitados os direitos assegurados constitucionalmente 33.
O vício da inconstitucionalidade é o mais grave no âmbito de uma
ordem jurídica democrática que valoriza a Constituição como a base do
sistema. É por intermédio do controle da constitucionalidade que se faz

Sobre o assunto: PARISE, Elaine Martins; ALMEIDA, Gregório Assagra; LUCIANO, Júlio César;
ALMEIDA, Renato Franco. O poder de recomendação do Ministério Público como instrumento
útil para a provocação do autocontrole da constitucionalidade. In Boletim informativo MPMG
Jurídico. Belo Horizonte: edição 001, setembro 2005, p. 16-7. Também acessível no endereço
eletrônico do Ministério Público do Estado de Minas Gerais: www.mp.mg.gov.br (Boletins
MPMG). Também, ALMEIDA, Gregório Assagra de, Manual das ações constitucionais, p. 770-3.
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observar a supremacia e a rigidez constitucionais, impedindo que leis e
atos normativos infraconstitucionais possam colocar em risco os valores
primaciais da sociedade, já consagrados constitucionalmente. Daí a
importância da priorização, do planejamento e da sistematização dessa
atribuição constitucional pelo Ministério Público na sua função de guardião
da ordem jurídica (art. 127, caput, da CR/1988). 34

8. O Ministério Público como fiscal da ordem jurídica na legislação
infraconstitucional e a consagração expressa da terminologia
no novo CPC (Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015) e
algumas diretrizes importantes
8.1. O Ministério Público na legislação infraconstitucional
No Código de Processo Civil em vigor atualmente (Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973), o Ministério Público era concebido no contexto de
um modelo de atuação superado com o advento CR/1988. E, por isso, o art.
81 do referido Código dispunha que Ministério Público exercerá o direito
de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos
poderes e ônus que às partes.35 O referido disposito, ao vincular a atuação do
Ministério Público às hipóteses previstas em lei, não foi recepcionado pela
Constituição de 1988, que consagra um rol enorme e aberto de atribuições
para a Instituição que decorrem diretamente da própria Constituição (arts.
127 e 129). 36 O art. 83 também possue teor literal que está divorciado do
texto constitucional ao disciplinar a operacionalização da atuação Ministério
Público dentro de uma visão de mero como fiscal da lei. 37

34
Nesse sentido, cabe destacar que foi criada, no âmbito do Ministério Público do Estado de
Minas Gerais, a Coordenadoria de Controle da Constitucionalidade (Resolução PGJ-MG nº
75/2005), com as finalidades apresentadas acima.
35
Estabelece o artigo 81 do CPC/1973: O Ministério Público exercerá o direito de ação nos
casos previstos em lei, cabendo-lhe, no processo, os mesmos poderes e ônus que às partes.
36
Para uma releitura da atuação do Ministério Público no processo civil com base na
Constituição de 1988, destaca-se MOREIRA, Jairo Cruz. A intervenção do Ministério Público no
processo civil a luz da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.
37
Consta do artigo 83 do CPC/1973: Intervindo como fiscal da lei, o Ministério Público: I - terá
vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá
juntar documentos e certidões, produzir prova em audiência e requerer medidas ou diligências
necessárias ao descobrimento da verdade.
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Por outro lado, o art. 82 do CPC/1973 necessita de uma interpretação
conforme a Constituição, por não dispor sobre hipóteses de intervenção
correspendentes aos princípios e atribuições previstos nos artigos 127
e 129 da CR/1988. Por exemplo, a Constituição fala expressamente
em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O referido
dispositivo arrola expressamente causas que justificam a intervenção do
Ministério Público e traz uma cláusa aberta, baseada no interesse público
pela natureza da lide ou qualidade da parte (Art. 82, inciso III), que está
superada com o advento da CR/1988, que consagra a expressão interesse
social (art. 127, caput). 38
Em se considendo, porém, a análise substancial do sistema jurídico
infraconstitucional brasileiro, criado após da CR/1988, verifica-se que o
Ministério Público, na defesa de direitos e interesses primaciais da sociedade,
já era concebido como fiscal da ordem jurídica. É o que se nota, por exemplo,
da atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais da
criança e do adolescente (Lei nº 8.069/1990), na defesa do consumidor (Lei
nº 8.078/1990), no combate aos atos de improbidade administrativa (Lei
nº 8.429/1992) etc. As funções institucionais do Ministério Público, mesmo
quando atuando somente como órgão interveniente, já iam muito além (isso
até por imposição constitucional) da função de fiscal da lei. A instituição,
em leitura constitucionalizada, desde 1988 passou a exercer a fiscalização da
ordem jurídica em todos os campos da sua atuação.
Contudo, foi no Anteprojeto da nova Lei da Ação Civil Pública,
convertido no Projeto de Lei nº 5.139/2009, inserido do II Pacto Republicano
de Estado, que o Ministério Público recebeu, no plano infraconstitucional,
o tratamento expresso de fiscal da ordem jurídica, sendo que consta do
seu art. 6º, § 2o:  O Ministério Público, se não intervier no processo como
parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica 39. Essa

38
Consta do Art. 82 do CPC/1973: Compete ao Ministério Público intervir: I - nas causas em
que há interesses de incapazes; II - nas causas concernentes ao estado da pessoa, pátrio
poder, tutela, curatela, interdição, casamento, declaração de ausência e disposições de última
vontade; III - nas ações que envolvam litígios coletivos pela posse da terra rural e nas demais
causas em que há interesse público evidenciado pela natureza da lide ou qualidade da parte.
39
Para uma visão geral do Projeto de Lei nº 5.139/2009, vale a pena conferir o texto publicado
por Rogério Favreto, presidente da Comissão designada pelo Ministério da Justiça, e Luiz
Manoel Gomes Júnior, relator da mencionada Comissão, que tivemos a honra de integrar na
condição de jurista consultor do Ministério da Justiça. FAVRETO, Rogério, GOMES JÚNIOR, Luiz
MANOEL. Anotações sobre o projeto da nova lei da ação civil pública: principais alterações. In
Revista de Processo: Revista dos Tribunais, v. 176:174-94, ano 34, outubro, 2009.
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proposta legislativa mantinha relação de adequação com a terminologia
constitucional (art. 127, caput, da CR/1988).
8.2. O Ministério Público como Fiscal da Ordem Jurídica no Novo Código
de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015): algumas
considerações
O novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março
de 2015), aprovado e sancionado e em período de vacatio legis 40, traz
inovações importantes e significativas para o acesso à justiça no Brasil,
destacando-se aqui a priorização para a resolução consensual dos litígios,
principalmente o seu artigo 3º, o qual estabelece, em seu § 2º que o Estado
promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. E no
§ 3º, do mesmo artigo, consta que: A conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por
juízes, advogados, defensores públicos e membros. Pela falta de espaço em
relação aos objetivos deste artigo, não é possível, nem razoável destacar aqui
os outros inúmeros dispositivos do Novo CPC que assumem compromisso
expresso com uma justiça mais consensual, absolutamente necessária para
o Brasil, que prioriza o diálogo e o consenso na resolução dos conflitos ou
controvérsias. Há aqui um grande avanço no sistema processual brasileiro,
que já seria motivo suficiente para justificar a natureza inovadora do novo
Código de Processo Civil e caracterizar a identidade própria do novo Diplona
em relação ao CPC/1973.
Entretanto, o Novo CPC brasileiro não é um Código perfeito e
está longe disso. Há muitos problemas, um deles pelo fato de a proposta
não ter se amparado previamente em pesquisas estatísticas para se
aferir onde estão os principais pontos de estrangulamento do sistema
processual civil, principalmente aqueles que dificultam o acesso à justiça,
acarretam a morosidade da justiça e impõe o sufocamento do judiciário com
aproximadamente 100.000.000 (cem milhões) de processos em curso. Os
líderes políticos e a comissão que trabalhou na proposta, inclusive aqueles
que atuaram no aperfeiçoamento do Código no Congresso Nacional, optaram
por deixar essas pesquisas para o futuro, como se extrai do art. 1069 do

40
Consta do Novo CPC: Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da
data de sua publicação oficial.
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Novo CPC: O Conselho Nacional de Justiça promoverá, periodicamente,
pesquisas estatísticas para avaliação da efetividade das normas previstas
neste Código. Também não realizaram estudos de prognoses legislativas,
para se aferir quais seriam os efeitos do Novo Código de imediato, a médio e
a longo prazo para o judiciário em especial e para o acesso à justiça em geral.
Logo em 2010, quando o Anteprojeto do CPC foi apresentado ao Senado
Federal, este autor e o jurista Luiz Manoel Gomes Júnior fizeram, entre
outras, essas críticas propondo a realização de pesquisas estatíticas e
estudos legislativos como estapas necessárias para o bom planejamento e
a elaboração de um novo Código de Processo Civil para o Brasil. 41 Muitas
críticas e propostas feitas naquela época por esses autores foram acolhidas
e outras não. Sobre o Ministério Público, em especial, observa-se que quase
todas as críticas apresentadas foram acolhidas durante a tramitação da
proposta no Congresso Nacional, principalmente no sentido de que deveria
valorizar a soberania da Constituição para consagrar o Ministério Público
como fiscal da ordem jurídica e estabelecer que suas atribuições deveriam
ser extraídas da Constituição. 42

Conferir: ALMEIDA, Gregório Assagra de; GOMES JUNIOR, Luiz Manoel: Um novo Código
de Processo Civil para o Brasil: análise teórica e prática da proposta apresentada ao Senado
Federal: 2ª tiragem revista e atualizada. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2010, p. 2011-4.
41

Ressalta-se aqui o que foi escrito no primeiro livro crítico sobre o Projeto de Lei, que resultou
no novo CPC, que estava em tramitação no Congresso Nacional (PLS 166/2010), propondo
alterações no projeto para adaptação ao paradigma constitucional, principalmente sobre o
Ministério Público, com a adoção do paradigma constitucional sobre atuação de acordo com
as suas atribuições constitucionais e, também, sobre a atuação como fiscal da ordem jurídica:
A proposta de regulamentação da atuação do Ministério Público, prevista no Anteprojeto
analisado (Livro I, Título VII, arts. 145/150), é tímida e traz retrocesso em relação ao novo
paradigma constitucional. A CF/1988 e o novo Ministério Público brasileiro. A Constituição de
1988 criou, no Brasil, um novo Ministério Público, bem diferenciado dos Ministérios Públicos
de outros países, e, ainda, totalmente reestruturado em relação ao Ministério Público anterior,
que tinha uma atuação predominantemente demandista.
42

Agora, além de atuar nas demandas judiciais como órgão agente ou interveniente, o
Ministério Público assumiu também grande atribuição extrajudicial, o que constitui outro
modelo, denominado por determinado setor da doutrina de Ministério Público resolutivo.
Ao lado do Ministério Público demandista, reestruturado pelo seu novo perfil constitucional
(arts. 127 e 129 da CF/88), ficou também consagrado o Ministério Público resolutivo,
que funciona como um grande intermediador da conflituosidade social e atua no plano
extrajurisdicional para buscar, ao lado da sociedade e demais instituições de defesa social, a
resolução dos problemas sociais sem a intervenção do Poder Judiciário.
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No plano demandista, que é o da atuação jurisdicional, o Ministério Público também foi
reestruturado no seu novo perfil constitucional, conforme se extrai das suas novas atribuições
arroladas expressamente nos artigos 127 e 129 da CF/88.
Por tudo isso e tendo em vista a força irradiadora e normativa central da Constituição no
cenário do sistema jurídico brasileiro, torna-se imprescindível a revisão legislativa do sistema
infraconstitucional, com destaque para a atuação do Ministério Público no “Processo Civil”,
onde as polêmicas e conflitos estão criando dificuldades na jurisprudência e nas orientações
internas da Instituição. Nesse campo, torna-se imprescindível que a nova legislação guarde
obediência aos novos comandos constitucionais, especialmente no que tange à função do
Ministério Público não mais como mero fiscal da lei, mas como fiscal da ordem jurídica (art. 127,
caput, da CF/88), bem como a sua atuação obrigatória nas ações constitucionais e em todos
os incidentes de controle difuso da constitucionalidade, o que é inerente à referida função de
fiscal da ordem jurídica e defesa do regime democrático. Por outro lado, a expressão interesse
público foi substituída, constitucionalmente, pela expressão interesse social e a atuação na
defesa dos direitos individuais indisponíveis é outra imposição constitucional inquestionável.
A nova proposta de regulamentação da atuação do Ministério Público no Direito Processual
Civil é muito tímida e, em parte, desrespeita o novo paradigma constitucional. O art. 145
do Anteprojeto, quando diz que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”, é o que mais guarda
sintonia e relação de adequação com a Constituição, especialmente com o seu art. 127, caput.
O referido dispositivo, portanto, merece elogios.
Todavia, o dispositivo seguinte (art. 146 do Anteprojeto), que disciplina a atuação do
Ministério Público como órgão agente no Direito Processual Civil, traz redação atrelada ao
positivismo legalista, desprezando a soberania do legislador constituinte em prol do legislador
ordinário. Assim, ele está na contramão do novo constitucionalismo, em que a Constituição é a
fonte maior do direito interno e suas diretrizes possuem força normativa irradiante sobre toda
ordem jurídica, impondo-se o controle da constitucionalidade das normas infraconstitucionais
que a contrariem. No caso em tela, observa-se que o art. 146 do Anteprojeto diz que o
Ministério Público exercerá o direito de ação nos casos e formas previstos em lei. A proposta
segue, em linhas gerais, o disposto no art. 81 do CPC/1973, sem qualquer caráter inovador,
o que contraria a ideia em torno de um novo Código, em que a inovação é uma das suas
principais características. O mais adequado seria dizer que o Ministério Público exercerá o
direito de ação nos termos das suas atribuições constitucionais.
Da mesma forma, o art. 147 do Anteprojeto, que disciplina a atuação do Ministério Público no
Direito Processual Civil, pouco ou quase nada inovou, mantendo-se o mesmo espírito fechado,
positivista-normativista, do art. 82 do CPC. A Constituição de 1988 fala em defesa da ordem
jurídica (art. 127, caput), que é muito mais do que lei, pois abrange também os princípios e
o sistema de valores constitucionais e infraconstitucionais. Portanto, o mais adequado seria
estabelecer que o Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.
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E mais: a redação do caput do art. 147 traz uma orientação um pouco questionável ao
afirmar que o Ministério Público intervirá no processo civil, sob pena de nulidade, declarável
de ofício. Essa redação dá a entender que não basta a intimação do órgão da Instituição,
pois deverá existir efetiva intervenção, o que é confirmado pelo parágrafo único do art. 149
do Anteprojeto, quando diz: “Findo o prazo para manifestação do Ministério Público sem o
oferecimento de parecer, o juiz comunicará o fato ao Procurador-Geral, que deverá fazê-lo
ou designar um membro que o faça no prazo de dez dias”. Portanto, pela redação dos dois
dipositivos não basta a intimação do órgão do Ministério Público. Torna-se imprescindível a
efetiva intervenção.
Entretanto, outra orientação é a que está presente no art. 242 do mesmo Anteprojeto de
Código de Processo Civil para o Brasil, no qual consta: “Art. 242. É nulo o processo quando o
membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir,
salvo se ele entender que não houve prejuízo. Parágrafo único. Se o processo tiver corrido sem
conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz o anulará a partir do momento em que
ele deveria ter sido intimado”.
Há entre os arts. 147 e 242 do Anteprojeto um grave conflito, que certamente trará problemas
para a jurisprudência, para a doutrina e, em especial, para o jurisdicionado. Faltaram aqui
unidade e coerência na proposta. Existe retrocesso até mesmo em relação ao CPC/1973, pois
não se verifica esse mesmo conflito real entre os arts. 84 e 246 do mencionado Código.
Os incisos II e III do art. 147 nada inovam. Ao contrário. O inciso III do art. 147, ao exigir que a
intervenção do Ministério Público somente é cabível, salvo as hipóteses previstas nos incisos I e
II do mesmo artigo, quando prevista em lei, contraria o texto constitucional, supervalorizando
a soberania do legislador ordinário em desprestígio da Constituição e das suas diretrizes.
Portanto, o art. 146 e o art. 147 do Anteprojeto adotaram o sistema da taxatividade da atuação
do Ministério Público como agente ou como órgão interveniente no Direito Processual Civil,
contrariando toda principiologia constitucional que adota o princípio da não taxatividade das
hipóteses de atuação da Instituição (art. 127, caput, e art. 129, especialmente o inciso III, da
CF/1988).
Convém registrar que não é mais adequado e constitucional afirmar que o Ministério Público
atuará como fiscal da lei nos casos de interesse público e social, como prevê o art. 147, I,
do Anteprojeto. Bastaria a expressão “interesse social”. A nova redação do mencionado
dispositivo exige a presença tanto de interesse público quanto de interesse social, o que irá
gerar polêmicas na doutrina e na jurisprudência. Na verdade, é um retrocesso em relação,
repita-se, às novas diretrizes constitucionais (arts. 127 e 129 da CF/1988).
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O Novo CPC brasilerio traz no que tange ao Ministério Público
consistente evolução em relação ao CPC de 1973, ainda em vigor. Primeiro
pela sintonia com a Constituição de 1988, o que se justifica tendo em vista
o fator cronológico. Depois pela atualização em relação a orientações
jurisprudenciais importantes já consagradas no Brasil. E, ainda, há o
apefeiçomento da própria linguagem jurídica. Além disso, convém ressaltar,
a título de ilustração, que apesar de possuir um número menor de artigos
(1072 no Novo CPC contra 1220 do CPC/1973), o Novo CPC faz o uso 107
vezes da expressão Ministério Público contra 78 vezes do CPC/1973. Esses
aspectos, entre outros que serão analisados abaixo, revelam que o Novo
Diploma Legislativo traz avanços importantes quando se trata de Ministério
Público.
Assim, a versão do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de
16 de março de 2015) seguiu a linha constitucional e, na medida do possível,
mantém perfeita sintonia com a Constituição de 1988 ao estabelecer, no
seu art. 176, que o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais
indisponíveis. Observa-se, assim, que em todos os seus planos de atuação no
processo civil, como órgão agente (autor) ou interveniente (indisponibilidade
objetiva, ligada ao bem jurídico tutelado, indisponibilidade subjetiva, ligada
à incapacidade da pessoa ou a presença de interesse social), o Ministério
Público conservará a qualidade de fiscal da ordem jurídica, incumbindo-lhe,
sempre que tiver que atuar, a defesa do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indivisponíveis. Essa interpretação decorre da própria
definição constitucional do Ministério Público (art. 127, caput, da CR/1988).
Há aqui uma relação de perfeita e correta adequação entre o art. 176 do
Novo CPC e o artigo 127, caput, da CR/1988.
Outro disposivo do Novo CPC que inova muito é o art. 177, o qual
dispõe que o Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade
com as suas atribuições constitucionais. Há aqui grande diferença em
relação ao artigo 81 do CPC/1973, o qual prevê que o Ministério Público
exercerá o direito de ação nos casos previstos em lei, cabendo-lhe, no
processo, os mesmos poderes e ônus que às partes. Observa que enquanto
o CPC/1973 valoriza somente a soberania do legislador ordinário, o novo CPC
(Lei nº 13.105/2015), opta por valorizar precipuamente a soberania da
Constituição e, portanto, neste aspecto, é um Código muito mais alinhavado
ao novo constitucionalismo.
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Por outro lado, o artigo 178 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de
março de 2015 (Novo CPC) também avança muito em relação ao art. 82
do CPC/1973. Primeiro por fixar que o Ministério Público será intimado
para intervir como fiscal da ordem jurídica e, portanto, para defender
a Constituição, os princípios constitucionais, os direitos e garantias
constitucionais fundamentais e a legislação infraconstitucional essencial
para a proteção do dirieto à vida e à sua existência com dignidade. Segundo
por estabelecer que essa intervenção poderá se dar com base em hipóteses
previstas em lei ou na Constituição. Sem depresar a importância da atuação
do legislador ordinário, o dispositivo valoriza a soberaria da Constituição.
Terceiro por utilizar as expressões interesse público e social, de modo que o
interesse público aqui é o interesse social, nos termos da orientação prevista
no art. 127, caput, da CR/1988. Assim, a atuação do Ministério Público com
base no interesse público não se justifica com base na mera qualidade da
parte. Essa interpretação é confirmada pelo parágrado único do mesmo
artigo, o qual dispõe que a participação da Fazenda Pública não configura,
por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. Era essa a orientação
que já estava sumulada pelo STJ em relação às execuções fiscais (Súmula
189: É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções
fiscais). Quarto por estabelecer que o Ministério Público atuará tanto nos
conflitos coletivos pela posse de terra rural, conforme já previa o arti. 82, III,
do CPC/1973, quanto nos conflitos coletivos pela posse de terra urbana. 43
E mais, consta também do artigo 179 da Lei Federal nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Novo CPC), em relação à operacionalização da atuação do
Ministério Público como interveniente, que, nos casos de intervenção como
fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público terá vista dos autos depois
das partes, sendo intimado de todos os atos do processo e poderá produzir
provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. Há aqui a
utilização da expressão fiscal da ordem jurídica. 44

43
Consta no artigo. 178 do Novo CPC: O Ministério Público será intimado para, no prazo
de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou
na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II
- interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo
único. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do
Ministério Público.
44
Disciplina o artigo 179 da Lei Federal nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Novo CPC): Nos
casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público: I - terá vista dos
autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II - poderá produzir
provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
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Em vários outros dispositivos o Novo CPC (Lei Federal nº 13.105, de
16 de março de 2015) faz utiliza-se da expressão da expressão fiscal da ordem
jurídica para se referir à atuação do Ministério Público como instituição
interveniente no processo civil. Somente para exemplificar, convém destacar
mais alguns dispositivos do Novo CPC. O artigo 82, § 1º, do Novo CPC prevê
que Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização
o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando
sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica. O art. 752, que trata
da interdição, estabelece que Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado
da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido. § 1º O Ministério
Público intervirá como fiscal da ordem juridical. O artigo 967 do novo CPC,
que disciplina a legitimidade para a propositura de ação rescisória, dispõe,
em seu parágrafo, que Nas hipóteses do art. 178, o Ministério Público será
intimado para intervir como fiscal da ordem jurídica quando não for parte.
O artigo 996 dispõe que O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como
fiscal da ordem jurídica. Contudo, repita-se, a condição de fiscal da ordem
jurídica é inerente a toda atuação do Ministério Público, pois essa função
está assentada na própria definição constitucional do Ministério Público (art.
127, caput, da Constituição de 1988).
Para finalizar, convém destacar aqui dois pontos importantes sobre
a atuação do Ministério Público no processo civil com base no Novo Código
de Processo Civil.
O primeiro deles é no sentido de que o Ministério Público, como
fiscal da ordem jurídica, o que abrange a atuação da Instituição como
agente ou interveniente, deverá ter uma atuação vigorosa no contrele da
constitucionalidade. O que mais deve ser destacado neste ponto é o controle
difuso ou incidental, já que o controle abstrato e concentrado possui
disciplina própria em outro ambiente legislativo. O Ministério Público, caso
não seja o requerente, deverá ser ouvido em todo o incidente de controle
difuso e incidental da constitucionalidade, inclusive em primeiro grau, pois a
posição de fiscal da ordem jurídica, como incumbência constitucional, impõe
essa atuação (art. 127, caput, 129, IV, da CR/1988). Ademais, o artigo 948 do
Novo CPC prevê que: Arguida, em controle difuso, a inconstitucionalidade
de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o
Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à câmara
à qual competir o conhecimento do processo. E o artigo 950 do mesmo
Código também prevê que: Remetida cópia do acórdão a todos os juízes,
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o presidente do tribunal designará a sessão de julgamento. § 2º A parte
legitimada à propositura das ações previstas no art. 103 da Constituição
Federal poderá manifestar- se, por escrito, sobre a questão constitucional
objeto de apreciação, no prazo previsto pelo regimento interno, sendo-lhe
assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de
documentos. Quando se tratar de incidente no âmbito da justiça estadual,
por exemplo, deverá atuar o Ministério Público estadual. Essa é uma
interpretação lógica e por compreensão. Ademais, considerando que o vício
da inconstitucionalidade é o vício mais grade da ordem jurídica, quando for
arguida a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em primeiro grau,
o juiz deverá ouvir o Ministério Público, que atuará como fiscal da ordem
jurídica.
O Segundo ponto diz respeito à atuação do Ministério Público
no incidente de resolução de demandas repetitivas. Prevê o artigo 976
do Novo CPC que É cabível a instauração do incidente de resolução
de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente: I - efetiva
repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão
unicamente de direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Trata-se de espécie do gênero tutela coletiva, mas por uma via singular,
que é o incidente com características diferenciadas. Observa-se que o §
1º do mesmo artigo prevê que A desistência ou o abandono do processo
não impede o exame de mérito do incidente. E no seu § 2º consta que Se
não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no
incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de
abandono. A intevenção do Ministério Público é obrigatória e, portanto,
aqui não basta a mera intimação. A falta de intervenção efetiva acarreta a
nulidade do processo a partir do momento em que deveria ter ocorrido a
intervenção e não ocorreu. Esta correta essa exigência constitucional, pois
se trata de espécie de tutela coletiva de interesse social (art. 127, caput,
da CR/988). Em caso de abandon ou de desistência, o dispositivo acima
transcrito consagra o princípio da obrigatoriedade da atuação do Ministério
Público. Não cabe aqui a apresentação de justificativa para a desistência ou
o abandono como forma para dispensar a obrigatoriedade de atuação do
Ministério Público. O Ministério Público teverá ter uma atuação articulada
e firme no incidente de resolução de demandas repetitivas, principalmente
tendo em vista os efeitos vinculantes da decisão para dezenas, centenas,
milhares e até milhões de processos, conforme o caso. E mais: prevê o artigo
982 do Novo CPC que Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
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região, conforme o caso. Há aqui previsão de duvidosa constitucionalidade,
em relação o Minisério Público deverá agir com firmeza e cautela, pois não
é razoável que um incidente instaurado no âmbito do tribunal suspenda o
andamento de ações coletivas que visa, entre outras finalidades, diminuir a
sobrecarga do judiciário, evitar decisões conflitantes e combater a dispersão
das vítimas ou sucessores. Nào se sebe quais serão os efeitos práticos desse
incidente, mas é procupante as barreiras que ele poderá gerar à tutela
coletiva em primeiro grau, ainda mais que o Código prevê que o pedido de
instauração do incidente poderá ser dirigido ao presidete do tribunal pelo
juiz ou relator. Consta no art. 977 do Novo CPC: O pedido de instauração
do incidente será dirigido ao presidente de tribunal: I - pelo juiz ou relator,
por ofício; II - pelas partes, por petição; III - pelo Ministério Público ou pela
Defensoria Pública, por petição. Parágrafo único. O ofício ou a petição será
instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento
dos pressupostos para a instauração do incidente.
Ademais, o Ministério Público como fiscal da ordem juridica, conforme
interperpretação amparada no novo constitucionalismo, é muito mais que
fiscal da lei, pois suas funções constitucionais abrangem a defesa da ordem
juridica como um todo, em especial a defesa dos princípios constitucionais, o
controle da constitucionalidade e da legalidade e, pricipalmente, a defesa dos
direitos e garantias constitucionais fundamentais como núcleos essenciais
da ordem jurídica. Abrange, nesse contexto, a defesa dos interesses sociais e
individuais indisponíveis.
É fundamental que a atuação do Ministério Público no processo civil
como órgão interveniente no CPC atual e no Novo CPC tenha como base os
direitos fundamentais, especialmente naquilo que se relaciona com o direito
à vida e sua existência com dignidade, núcleo básico e irradiante do sistema
constitucional (Título II da CR/1988).
Com isso, o Ministério Público atuará no processo civil quando:
a) houver indisponibilidade objetiva, que é a decorrente do bem jurídico
tutelado; b) houver indisponibilidade subjetiva ou processual, que está
relacionada com a incapacidade da pessoa; c) interesse social, o que abrange
a tutela dos direitos ou interesses coletivos, amplamente considerados,
mas vai além para justificar, por exemplo, a atuação da Instituição quanto
discussãoo a função social do contrato, da empresa e da propriedade. Nessas
demandas, mesmo que sejam partes pessoas capazes (por exemplo, pessoas
físicas ou empresas), também é necessária a participação do Ministério

187

Público como órgão interveniente no processo civil, o que se daria por força
de disposição constitucional que determina que a Instituição atue na defesa
dos interesses sociais (art. 127, caput, da CR/1988).
O que se nota é que o Novo CPC para o Brasil (Lei Federal nº 13.105,
de 16 de março de 2015) já sinaliza neste sentido, ao reproduzir o artigo
127, caput, da CR/1988 e, ainda, dispor que o Ministério Público exercerá o
direito de ação nos termos das suas atribuições constitucionais e, ainda, que
atuará como fiscal da ordem jurídica (arts. 176, 177, 178 e 19). 45 A essência
da ordem jurídica, na visão constitucionalizada, é composta justamente
pelos direitos e garantias constitucionais fundamentais.
Contudo, são muito precisas as reflexões de Fredie Didier Jr e
Robson Renault Godinho, em excelente artigo sobre Questões atuais sobre
as posições do Ministério Público no Processo Civil, por intermédio do qual
os autores exploram muito bem as diversas formas de atuação do Ministério
Público no processo civil e mostram o negligenciamento de estudos sobre
as diversas questões abordados na doutrina. Entre muitas advertências dos
autores, merecem transcrição: É interessante observar que o Ministério
Público, mesmo após a Constituição de 1988, ainda não é percebido como
um personagem multifacetado no processo civil, com toda uma nova
dimensão jurídica advinda de diversos textos normativos e da própria
prática institucional. Essa visão restritiva decorre também de certo silêncio
da doutrina, que, em linhas gerais, persiste na análise do Ministério Público
apenas na tradicional função de custos legis, salvo quando se abordam
questões envolvendo a legitimidade para ações coletivas. 46

45
Novo CPC para o Brasil – Lei nº 13.105/2016: Art. 176. O Ministério Público atuará na defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais
indisponíveis.Art. 177. O Ministério Público exercerá o direito de ação em conformidade com
suas atribuições constitucionais. Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo
de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na
Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse
de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. Parágrafo único. A
participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério
Público. Art. 179. Nos casos de intervenção como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público:
I - terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo; II poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer.
46
DIDIER JR., Fredie; GODINHO, Robson Renault. Questões atuais sobre as posições do
Ministério Público no processo civil. São Paulo: Revista de Processo, 2014, n. 237, p. 45-87.
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9. Conclusões
1. A mudança de paradigma para a consagração do Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica ocorreu com a Constituição de 1988,
principalmente por força do art. 127, caput, o qual estabelece, expressamente,
no contexto da própria definição do Ministério Público como instituição
constitucional que: 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.
2. Nesse contexto, o Ministério Público possui a natureza institucional
de garantia constitucional fundamental de acesso à justiça.
3. Tendo em vista que a função de fiscal da ordem jurídica está na
própria definição constitucional do Ministério Público como instituição
constitucional, observa-se que essa condição é inerente à essência conceitual
e à própria natureza jurídica do Ministério Público, de modo que, em todos
os planos da atuação jurisdicional ou extrajurisdicional, como órgão agente
ou interveniente, o Ministério Público conservará a função de fiscal da ordem
jurídica.
4. Nas hipóteses em que a Instituição estiver somente como órgão
interveniente, a qualidade de fiscal da ordem jurídica se explicita como
condição da própria intervenção.
5. Caso o Ministério Público esteja no processo civil como órgão
agente, em uma ação civil pública ou em uma ação com pedido declaratório
de paternidade, por exemplo, ele mantém a sua qualidade de fiscal da ordem
jurídica.
6. O Ministério Público brasileiro é uma instituição com uma função
constitucional singular: mesmo como parte agente, a defesa da ordem
jurídica (o que abrange a proteção Constituição e especialmente dos
princípios constitucionais e dos direitos e garantias fundamentais) deverá ser
a diretriz principal que irá direcionar a atuação do Ministério Público.
7. Denominar o Ministério Público como parte imparcial não é
algo contraditório e descabido, mas uma forma de compreender o papel
constitucional de uma Instituição importante para a democracia e para o
acesso à justiça no Brasil.
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8. O art. 129 da Constituição de 1988 também configura o Ministério
Público como fiscal da ordem jurídica ao arrolar, em rol exemplificativo,
várias atribuições da Instituição para a defesa dos interesses primaciais da
sociedade, com destaque para as funções 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 (129, II);
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); promover a ação de inconstitucionalidade ou representação
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta
Constituição (art. 129, IV).
9. Quando a Constituição estabelece que incumbe ao Ministério Público
a defesa da ordem jurídica, essa diretriz abrange a defesa da Constituição, dos
princípios constitucionais, dos direitos coletivos amplamente considerados e
dos direitos individuais indisponíveis e das garantias e regras a eles inerentes,
assim como a defesa da ordem jurídica infraconstitucional, o que abrange a
defesa da legalidade em sentido mais restrito.
10. O Novo CPC brasilerio traz no que tange ao Ministério Público
consistente evolução em relação ao CPC de 1973, ainda em vigor. Tem
muito mais sintonia com a Constituição de 1988, o que seria natural tendo
em vista o aspecto temporal. É bem atualizado em relação a orientações
jurisprudenciais importantes já consagradas. Tevem um bom apefeiçomento
da própria linguagem jurídica. Faz o uso 107 vezes da expressão Ministério
Público contra 78 vezes do CPC/1973, não obstente tenha um número menor
de artigos.
11. Assim, o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015), aprovado e sancionado e em período de vacatio legis,
traz inovações importantes e significativas para o acesso à justiça no Brasil,
apesar de não é um Código perfeito e está longe disso.
12. O Novo CPC, em muitos dispostivos, que consagra o compromisso
expresso com uma justiça mais consensual, absolutamente necessária para
o Brasil, que prioriza o diálogo e o consenso na resolução dos conflitos ou
controvérsias, com destaque para o seu artigo 3º. Há, portanto, aqui um
grande avanço no sistema processual brasileiro, que já seria motivo suficiente
para justificar a natureza inovadora do novo Código de Processo Civil e
caracterizar a identidade própria do novo Diplona em relação ao CPC/1973.
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13. O Novo CPC para o Brasil (Lei Federal nº 13.105, de 16 de março
de 2015) avança muito em relação ao CPC de 1973, ainda em vigor, em
relação ao Ministério Público, reproduzindo o teor do artigo 127, caput, da
CR/1988 e, ainda, consagrando que o Ministério Público exercerá o direito de
ação nos termos das suas atribuições constitucionais, bem como que atuará
como fiscal da ordem jurídica (arts. 176, 177, 178 e 179).
14. Com base na interpretação constitucional, o Ministério Público
atuará no processo civil quando: a) houver indisponibilidade objetiva, que é a
decorrente do bem jurídico tutelado; b) houver indisponibilidade subjetiva ou
processual, que está relacionada com a incapacidade da pessoa; c) interesse
social, o que abrange a tutela dos direitos ou interesses coletivos, amplamente
considerados, mas vai além para justificar, por exemplo, a atuação da Instituição
quanto discussãoo a função social do contrato, da empresa e da propriedade.
Nessas demandas, mesmo que sejam partes pessoas capazes (por exemplo,
pessoas físicas ou empresas), também é necessária a participação do Ministério
Público como órgão interveniente no processo civil, o que se daria por força de
disposição constitucional que determina que a Instituição atue na defesa dos
interesses sociais (art. 127, caput, da CR/1988).
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RESUMO: O presente ensaio trata da transição do positivismo jurídico
ao pós-positivismo, contexto em que o direito assume nova dimensão
em relação à interpretação da norma. Nesse cenário de inegável fluidez,
observa-se a elastecida discricionariedade conferida ao intérprete, assim
como aos critérios pessoais que possam ser utilizados no exercício da
ponderação, sobretudo na hipótese de conflito entre normas. Diante dessas
inquietações, o Projeto de Lei do Senado nº 349/2015 pretende incluir, na
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, disposições inspiradas
na segurança jurídica e na eficiência na aplicação do direito público,
promovendo, com a expectativa de se minimizar sobressaltos, a transposição
da concepção de um modelo jurídico fechado e autossuficiente para o atual
modelo que prima pela abertura conceitual e pela forte carga valorativa.
A proposição legislativa que se trata atinge sobremaneira a aplicação do
direito à educação, já que composto por normas de conceito indeterminado,
integrantes de seus princípios basilares.
ABSTRACT: This essay deals with the transition of legal positivism to the postpositivism, the context in which the right takes on a new dimension in relation
to the interpretation of the rule. In this undeniable fluidity scenario, there is
the bigger discretion given to the interpreter, as well as to personal criteria
that can be used in the exercise of weight, especially in the event of a conflict
between rules. Given these concerns, the Senate Bill nº 349/2015 includes,
in the Law of Introduction to the Brazilian Law Rules, provisions based on
legal certainty and efficiency in the implementation of public law, promoting,
with the expectation to minimize jolts the transposition of the concept of a
legal model closed and self-sufficient for the current model that strives for
conceptual openness and strong evaluative load. The legislative proposal that
it affects greatly the implementation of the right to education, as composed
of extreme openness of standards, drawn from its basic principles.
PALAVRAS-CHAVES: Pós-positivismo; Interpretação da norma; PLS
nº 349/2015; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro; Segurança
jurídica; Direito à educação.
KEYWORDS: Post-positivism; Interpretation of the rule; PLS nº 349/2015;
Introductory Law to Brazilian Law Rules; Legal certainty; Right to education.
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1. A contextualização do tema na nova hermenêutica constitucional
O Direito, sob a égide do pensamento do positivismo jurídico, estava
circunscrito aos limites da lei (texto), estabelecidos dentro de parâmetros
de objetividade e de racionalidade, utilizados para a subsunção do fato à
norma. As regras, dotadas de concretude elevada, esgotavam seu objeto de
estudo.
A interpretação das regras, ao contrário da interpretação dos
princípios, que será vista a seguir, submete-se à denominada lógica do “tudo
ou nada”, segundo a qual, diante de um caso concreto, o operador do Direito
deverá avaliar qual a regra que incide naquela hipótese e, em consequência
disso, as demais regras, em aparente conflito, restam naturalmente afastadas
do campo de incidência. Em suma, apenas uma regra é aplicada ao fato
concreto, enquanto as demais são excluídas.
Tal avaliação funda-se em sistemática preestabelecida no
ordenamento jurídico e, nesse sentido, a lei situada em patamar superior
prevalece sobre a que se encontra em patamar inferior (critério hierárquico),
a lei cronologicamente mais recente prevalece sobre a mais antiga (critério
temporal) e, por fim, iii) a lei especial prevalece sobre a geral (critério da
especialidade).
Trata-se de ambiente relativamente seguro e, de certa forma,
previsível, pois seria possível antever o conteúdo de provimentos judiciais.
Por outro lado, constitui-se em sistema de restrita abertura com o processo
político e social, pois o Direito encontra-se adstrito à regra e, assim, tudo
para além dela, é concebido como metajurídico e, portanto, imune à sua
cognição1.
Na contemporaneidade, o direito assume nova dimensão em relação
à interpretação da norma, promovendo, como se verá, verdadeira separação
entre texto e norma, na medida em que o primeiro passa a ser apenas o
ponto de partida e, assim, o atingimento da norma dar-se-á percorrendo-se
o caminho da interpretação.

Para uma defesa do positivismo jurídico, harmonizando-o com o novo pensamento
constitucional, ver: BORGES, José Souto Maior. Pró-Dogmática: por uma hierarquização dos
princípios constitucionais. Revista Trimestral de Direito Público – 59, p. 240-247.

1

201

O Novo Código de Processo Civil bem assimilou esta transformação,
como, por exemplo, quando dispõe que o Ministério Público deixa de intervir
como “fiscal da lei” (CPC/1973, art. 83) para atuar na “defesa da ordem
jurídica” (NCPC, art. 176) ou quando estabelece que a ação rescisória deixa
de se fundar na violação literal de “disposição de lei” (CPC/1973, art. 486,
V) para veicular a discussão quanto à manifesta violação à “norma jurídica”
(NCPC, art. 966, V).
Para o exercício interpretativo, mostra-se determinante o caráter
normativo assumido pelos princípios, os quais, dotados de maior grau de
abstração e mais elevada carga valorativa, comparativamente às regras,
conferem coerência ao sistema jurídico. Veiculam valores não estáticos
tendentes a orientar o trabalho do intérprete.
A aplicação dos princípios submete-se à lógica da ponderação,
por meio da qual se concebe a incidência de mais de um princípio sobre o
mesmo fato jurídico, de tal forma que os efeitos de cada qual podem se dar
em uma extensão maior ou menor, já que a plasticidade de que são dotados
propicia-lhes a cedência para a superação do conflito decorrente de eventual
colisão entre eles.
Em outras palavras, na hipótese de colisão entre os princípios, eles
não se excluem, mas harmonizam-se e, assim, diante do caso concreto, deverá
ser verificado qual deles merece maior consideração, já que inexistente
prévia hierarquização. É por isso que, ao interpretar-se principiologicamente,
faz-se, antes de tudo, um juízo de valor.
Conforme aborda Luiz Roberto Barroso: “O Direito, a partir da
segunda metade do Século XX, já não cabia mais no positivismo jurídico. A
aproximação quase absoluta entre Direito e norma e sua rígida separação da
ética não correspondiam ao estágio do processo civilizatório e às ambições
dos que patrocinavam a causa da humanidade”2. Ingressa-se, pois, na era
das interpretações.

BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional
brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). São Paulo, Interesse Público IP,
ano 3, n. 11, p. 42-73, jul./ set. 2001.
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2. A construção da norma a partir da lei
Surge, portanto, o ordenamento jurídico mais aberto, propenso
a conferir maior espaço às normas principiológicas e, assim, recomendar
ao intérprete a utilização da argumentação jurídica, como ferramenta de
trabalho, conectada com variados ramos do conhecimento. É este o campo
de estudo de Habermas:
[...] o discurso jurídico não pode mover-se autossuficientemente num
universo hermeticamente fechado do direito vigente; precisa manter-se
aberto a argumentos de outras procedências, especialmente a argumentos
pragmáticos, éticos e morais que transparecem no processo de legislação e
são enfeixados na pretensão de legitimidade de normas de direito3.

Para esse novo paradigma, exerceu enorme relevância o processo de
constitucionalização do direito infraconstitucional. Sem prejuízo do espaço
da supremacia formal da Constituição, passa ela a ser a porta de entrada de
todos os ramos do direito, conferindo unidade e harmonia ao sistema, por
meio do que se denomina filtragem constitucional.
Seria o mesmo que dizer que o ordenamento jurídico, como um
todo, deve ser lido e interpretado, sempre, a partir da Constituição, de forma
a realizar a reinterpretação dos institutos infraconstitucionais à luz da lei
maior. Ao assim proceder, verifica-se, previamente à aplicação da norma, se
ela se mostra compatível com a Constituição, além de conferir-lhe alcance,
ajustando-a às finalidades constitucionais4.
A interpretação conforme a Constituição insere-se, exatamente,
nessa sistemática. A partir dela, faz-se a leitura da norma infraconstitucional
em função do sentido constitucionalmente definido, o que se dá, por
exemplo, por meio da exclusão, pelo Poder Judiciário, de determinadas
interpretações incompatíveis com o texto constitucional, empregando-se a
técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto.

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio
Beno Siebeneichler. 2. ed. reimp. v. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p. 287.
4
BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e constitucionalização do direito - O triunfo
tardio do direito constitucional no Brasil. Revista de Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2007, p. 129-173.
3
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O novo cenário é naturalmente mais rico, pois a incorporação de
normas de elevado teor valorativo representa a sensibilidade do ordenamento
jurídico a tudo que se obteve, ao longo do tempo, por meio de legítimas
conquistas políticas e sociais. Ressalta-se que a aplicação do princípio sempre
envolve um juízo de valor e daí sua legitimidade e importância para o Direito.

3. A ameaça à segurança jurídica
O outro lado da história estampa a inegável fluidez de normas
que veiculam princípios e, nessa condição, expõem-se à elastecida
discricionariedade conferida ao intérprete, assim como aos critérios pessoais
que possam ser utilizados no exercício da ponderação, na hipótese de conflito
entre normas.
Carlos Ari Sundfeld já anunciava a suposta crise gerada
pela imprevisibilidade ou descontrole de um direito excessivamente
principiológico, imprimindo nas respectivas decisões inaceitável dose de
subjetivismo:
Crise: este é o nome, agora, também desse direito de princípios. Os males
do excesso (a principiologia frouxa desamarrando as normas, embaralhando
tudo) e do superficial (o princípio lugar-comum, pura forma sem substância):
nisso vivemos. Vale, então, a nota prévia de saudade: nesses anos, o direito
dos princípios subia, subia, todos o amávamos; nos próximos, não será
assim. Os administrativistas principiamos a cansar. Novos amores virão5.

Outro recorte deste novo cenário refere-se ao fato de que a
interpretação constitucional envolve todos os órgãos estatais e, para além
disso, todos os cidadãos e grupos, não sendo possível estabelecer-se um
elenco cerrado de intérpretes da Constituição6. A pluralidade de intérpretes,
portanto, torna a norma tanto mais legítima, quanto fluida.

SUNDFELD, Carlos Ari. O direito administrativo entre os clips e os negócios. Revista de Direito
Público da Economia – RDPE, Belo Horizonte, ano 5, n. 18, p.33-39, abr./jun. 2007.
6
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional – a sociedade aberta dos intérpretes da
Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e ‘procedimental’ da Constituição.
Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 1997. Reimpressão
2002. p. 12-13.
5
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Diante deste quadro, não se pretende, por óbvio, afastar, por
completo, a flexibilidade interpretativa, o que se daria por meio de
equivocado resgate de premissas estritamente positivistas, fundadas na
concepção de que a resposta do direito está contida objetivamente na lei,
mas sim estabelecer balizamentos que definam, a partir da lei, mas para
além dela, quais seriam as interpretações possíveis.

4. O PLS 349/2015 e seus reflexos no direito à educação
Dentro dessa ordem de inquietações, o Projeto de Lei do Senado
nº 349, de 2015, da autoria do Senador Antonio Anastasia, pretende incluir
na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657,
de 1942, antiga Lei de Introdução ao Código Civil, com a redação dada pela
Lei 12.376, de 30.12.2010), disposições fundadas na segurança jurídica e na
eficiência na aplicação do direito público, promovendo, com a expectativa
de se minimizar os sobressaltos, a transposição da concepção de um modelo
jurídico fechado e autossuficiente para o atual modelo que prima pela
abertura conceitual e pela forte carga valorativa.
É nesse sentido que, em uma primeira aproximação, o Projeto
nº 349/2015 busca, valendo-se de entendimentos que já se encontram
relativamente sedimentados no âmbito doutrinário e jurisprudencial, o
aprimoramento significativo do controle dos atos administrativos e das políticas
públicas, de tal sorte que a abertura dada ao sistema conte com parâmetros,
senão previsíveis, ao menos pautados por critérios mais homogêneos.
A proposição legislativa que se trata atinge sobremaneira a
aplicação do direito à educação, já que composto por normas de abertura
extrema, extraídas de seus princípios basilares como a liberdade de ensinar
(CF, art. 206, II) e a gestão democrática do ensino público (CF, art. 206, VI).
Especificamente em relação à educação básica, submete-se ao princípio da
prioridade absoluta (CF, art. 227, caput), outro conceito igualmente aberto.
Além disso, a prestação pública ou privada dos serviços educacionais
é objeto de intensa regulamentação infralegal por órgãos administrativos,
como ocorre com o Conselho Nacional da Educação e seus congêneres nos
demais entes federativos. Desta forma, porque lida com conceitos abertos e
com regulamentação administrativa, o PLS 349/2015 interessa ao direito à
educação.
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Passa-se a destacar alguns potenciais reflexos que parecem mais
relevantes.

5. Segurança Jurídica
Os comandos previstos no Projeto dirigem-se às decisões
administrativas, provenientes dos órgãos de controle (a exemplo dos
tribunais de contas) e também judiciais. Seu fio condutor reside na segurança
jurídica que se espera das decisões, conferindo-lhes, tanto quanto possível,
previsibilidade.
Max Weber, em trabalho publicado no ano de 1923, tratava das
premissas para a existência de empresas comprometidas com as necessidades
cotidianas e, dentre elas, estaria a observância de um direito que denomina
de racional ou calculável:
Para que la explotación económica capitalista proceda racionalmente
precisa confiar en que la justicia y la administración seguirán determinadas
pautas. Ni en la época de la polis helénica, ni en los estados patrimoniales
de Asia, ni en los países occidentales hasta los Estuardos pudo garantizarse
tal cosa. La arbitrariedad de la justicia regia, con su otogamiento de
mercedes, trajo constantes pertubaciones en los cálculos peculiares de la
vida económica [...]7

Em suma, busca-se a certeza quanto às normas jurídicas e a
estabilidade das relações entre Administração-Administrado. Conforme
aborda Almiro do Couto e Silva:
O princípio da segurança jurídica, entendido como proteção à confiança,
está hoje reconhecido na legislação e na jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal como princípio de valor constitucional, imanente ao
Estado de Direito, e que serve de limite à invalidação, pela Administração
Pública, dos seus atos administrativos eivados de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade8.

WEBER, Max. Historia Económica General. México: Fondo de Cultura Económica,
2011, p. 289.
8
SILVA, Almiro do Couto. Revisa Eletrônica de Direito do Estado. Salvador: Instituto de Direito
Público da Bahia, nº 2, abril/maio/junho, 2005.
7
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Destaca-se da respectiva exposição de motivos do PLS 349/2015
que: “O aumento de regras sobre processos e controle da administração
têm provocado aumento da incerteza e da imprevisibilidade e esse efeito
deletério pode colocar em risco os ganhos de estabilidade institucional”.
Em decorrência direta do princípio da segurança jurídica,
estabelece-se a preferência pela utilização de regra de transição, na hipótese
de a decisão proferida a partir de norma indeterminada, impor “dever ou
condicionamento novo de direito, ou fixar orientação ou interpretação nova”
(art. 22, caput).
A não definição espontânea do regime de transição autoriza o
interessado a “negociá-lo com a autoridade, segundo as peculiaridades de
seu caso e observadas às limitações legais, celebrando-se compromisso para
o ajustamento, na esfera administrativa, controladora ou judicial, conforme
o caso” (art. 22, parágrafo único).
Preocupação idêntica encontra-se presente na sistemática do
controle abstrato da constitucionalidade, quando os efeitos da decisão que
declara a inconstitucionalidade são modulados e, assim, o Supremo Tribunal
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringe os efeitos da
declaração ou fixa termo inicial para sua eficácia (Lei 9.868/1999, art. 27).
Ainda em paralelo com a sistemática do controle abstrato de
constitucionalidade, especificamente quando trata da ação declaratória de
constitucionalidade, o Projeto institui a ação declaratória de validade de
ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, com efeitos erga
omnes, no regime da ação civil pública (art. 24), com a necessária atuação do
Ministério Público (art. 24, parágrafo único).
No campo da educação especial, vislumbra-se a pertinência da
incidência de tal sistemática de transição, quando se considera a mais
atualizada interpretação existente sobre a matéria, a partir da principiologia
da educação inclusiva e, inclusive, das convenções internacionais das quais
o Brasil é signatário. Sobre o tema, definiu-se a interpretação de que o
atendimento educacional, com todas as especificidades, voltado às pessoas
com deficiência, dar-se-á na rede regular de ensino (STF. ADI 5.357/DF. Rel.
Min. Edson Fachin).
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Entretanto, a implementação dessa nova diretriz deverá,
necessariamente, contar com regra de transição, pois não seria razoável a
reestruturação de toda a rede de atendimento especializado, inserindo-a no
âmbito do ensino regular, em curto espaço de tempo, sem as necessárias
acomodações, de múltiplas ordens.

6. Efeitos da decisão e a necessidade de motivação
Outro balizamento a ser observado volta-se à necessidade de se
atentar para a consequencialidade prática decorrente da aplicação de valores
jurídicos abstratos (art. 20, caput), a ser demonstrada mediante criteriosa
motivação, na qual deverá ser evidenciada “a necessidade e adequação
da medida, inclusive em face das possíveis alternativas” (art. 20, parágrafo
único). Em síntese, busca-se exigir daquele que decide, o sopesamento no
processo decisório, não somente dos efeitos de sua decisão, isoladamente
considerada, como também dos potenciais reflexos no correspondente
contexto econômico-social.
A norma concebida no Projeto vai ao encontro do pensamento de
Habermas, segundo o qual “a correção de decisões judiciais mede-se pelo
preenchimento de condições comunicativas de argumentação, que tornam
possível uma formação imparcial do juízo”9.
No que diz respeito à motivação, há inevitavelmente que se reportar
aos requisitos da fundamentação da sentença judicial, trazidos pelo Novo
Código de Processo Civil, os quais são naturalmente aplicáveis aos processos
judiciais e supletiva e subsidiariamente aos processos administrativos (NCPC,
art. 15).
Nesse sentido, considera-se não fundamentada a decisão que:
“I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo,
sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II – empregar
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso; III – invocar motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Tradução de Flávio
Beno Siebeneichler. 2. ed. reimp. v. 1. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2012, p. 287.

9
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no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador; V – se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI – deixar de seguir
enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a
superação do entendimento” (NCPC, art. 489, § 1º).
O preceito tem direta aplicação no controle judicial sobre as
políticas públicas na área da educação. Tome-se, por exemplo, a questão
da matrícula na educação infantil, dever do Estado e direito subjetivo das
crianças. Qualquer medida que represente intervenção nesta política pública
há que apontar, no caso concreto, a relevância da medida a ser aferida à luz
do mínimo existencial e da prioridade absoluta que ostenta em detrimento
de outros segmentos.
Ana Paula de Barcellos trata desta inafastável priorização de certos
direitos, em decorrência de expressa previsão constitucional, opondo-se,
portanto, à incondicional discricionariedade do administrador público na
formulação das políticas públicas:
Se a Constituição contém normas nas quais estabeleceu fins públicos
prioritários, e se tais disposições são normas jurídicas, dotadas de
superioridade hierárquica e de centralidade no sistema, não haveria sentido
em concluir que a atividade de definição de políticas públicas – que irá, ou
não, realizar esses fins – deve estar totalmente infensa ao controle jurídico.
Em suma: não se trata da absorção do político pelo jurídico, mas apenas da
limitação do primeiro pelo segundo10.

Além disso, deve-se adentrar nos ajustes necessários nas respectivas
propostas orçamentárias, identificando possíveis alocações para fazer frente
às despesas que se pretende ver assumidas.
A matéria encontra evidente fundamento constitucional,
destacando-se que a atual concepção acerca das leis orçamentárias
confere-lhes caráter impositivo. Vale dizer, as leis orçamentárias determinam

10
BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle de
políticas públicas. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, Abr./
Jun. 2005, p. 92.
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destinações de recursos e não simplesmente as autorizam11 (STF. STA 175AgR/CE. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 17.03.2010), pois, antes de mais nada,
concretizam decisões fundamentais tomadas anteriormente. Em relação ao
tema Ana Paula de Barcelos assim se posiciona:
A Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a promoção dos
direitos fundamentais. As políticas públicas constituem o meio pelo qual os
fins constitucionais podem ser realizados de forma sistemática e abrangente,
mas envolvem gasto de dinheiro público. As escolhas de matéria de gastos
e políticas públicas não constituem um tema integralmente reservado à
deliberação política; ao contrário, o ponto recebe importante incidência de
normas constitucionais12.

Embora o Supremo Tribunal Federal apresentara resistência em
efetivar o controle concentrado da constitucionalidade em relação às
leis orçamentárias13, esse entendimento vem sendo revisto pela própria
Corte. Nesse sentido: “Mostra-se adequado o controle concentrado de
constitucionalidade quando a lei orçamentária revela contornos abstratos e
autônomos, em abandono ao campo da eficácia concreta” (STF. ADI 2.925/
DF. Rel. Min. Ellen Gracie. J. 19.12.2003)14.
Por fim, deve-se elencar os variados meios para se obter o mesmo
resultado, a ser definido sempre a critério do administrador. No caso da
educação infantil, tomada como exemplo, a universalização pode ser
buscada pela construção de novas unidades de ensino, pela ampliação das já
existentes, por meio de parcerias com o setor privado, etc …

11
A superada concepção autorizativa do orçamento implica na concessão de certa margem
de liberdade ao administrador público para, inclusive, não empregar a totalidade das verbas
previstas para determinada política pública.
12
BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: complexidade, mínimo
existencial e o valor das abordagens coletiva e abstrata. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira;
SARMENTO, Daniel (coords.). Direitos sociais: fundamentos, judicialização e direitos sociais
em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 816.
13
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COM EFEITO CONCRETO.
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS: Lei 10.266, de 2001. I. - Leis com efeitos concretos,
assim atos administrativos em sentido material: não se admite o seu controle em abstrato,
ou no controle concentrado de constitucionalidade. II. - Lei de diretrizes orçamentárias, que
tem objeto determinado e destinatários certos, assim sem generalidade abstrata, é lei de
efeitos concretos, que não está sujeita à fiscalização jurisdicional no controle concentrado.
III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Ação direta de inconstitucionalidade
não conhecida. (STF. ADI 2.484-MC/DF. Rel. Min. Carlos Velloso. J. 19.12.2001). No mesmo
sentido: STF. ADI 1.716/DF. Rel. Min. Sepúlveda Pertence. J. 19.12.1997.
14
No mesmo sentido: i) STF. ADI 4.048-MC/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 14.05.2008; ii) STF.
ADI 3.949-MC/DF. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 14.08.2008).
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7. Restrições orçamentárias à efetividade das decisões
O PLS 349/2015, ao acrescer o art. 21 à Lei de Introdução às Normas,
exige que, na interpretação jurídica, seja considerada a finitude dos recursos
financeiros e, partir daí, obtenha-se o equilíbrio entre a reserva do possível
(“obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo”) e o mínimo existencial (“direitos dos administrados”).
Compreende-se o mínimo existencial como “um complexo de
prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições
adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso
efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas
originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais
básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança
e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à
moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança” (STF. AgReg. no RE
com Agravo 639.337–SP. Rel. Min. Celso de Mello. J. 23.08.2011).
Ou, para Clèmerson Merlin Clève:
O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, do
mínimo último, aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde
logo sindicável, tudo para evitar que o ser humano perca sua condição de
humanidade, possibilidade sempre presente quando o cidadão, por falta de
emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência,
vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua
autonomia, resultando num ente perdido num cipoal das contingências,
que fica à mercê das forças terríveis do destino15.

Por óbvio, as matérias abrangidas pelo direito à educação integram
o denominado mínimo existencial, considerando-se, para tanto, sua
indispensabilidade para formação intelectual e social, ao preparo para a
cidadania, para a inserção no mercado de trabalho, enfim, de forma ampla,
para a própria dignidade.
Nessa perspectiva, os direitos educacionais reivindicam priorização
nos orçamentos públicos.

15
CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos Direitos Fundamentais Sociais. Revista Crítica
Jurídica, n. 22, p. 27, jul./dez. 2003.
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8. Participação social
A democracia participativa (CF, art. 1o) decorre do Estado
Democrático de Direito e concretiza-se pela participação mais direta dos
cidadãos nas estruturas de poder. De fato, a fiscalização do atendimento
das normas que regem o desempenho da função administrativa pode e
deve ser amplamente realizada por toda a sociedade. Nessa perspectiva, o
princípio da participação busca a aproximação entre a Administração e os
administrados, seja no que se refere ao controle da atividade estatal, seja em
uma participação mais efetiva nas decisões que afetarão a todos.
Nessa diretriz insere-se o PLS 349/2015 que estimula a participação
social, ao prever que “a edição de atos normativos por autoridade
administrativa, salvo os de mera organização interna, será precedida de
consulta pública para manifestações escrita de interessados, a qual será
considerada na decisão” (art. 28).
Tal providência encontra perfeita adequação ao princípio
democrático, de matriz constitucional, tendente à descentralização das
decisões de diferentes searas, intensificando-se o processo de participação.
De fato, pondera Hermes Zaneti Júnior que para a realização de um Estado
democrático, “as instâncias de participação democrática deverão ser tantas
quantas sejam possíveis, e os poderes institucionalizados deverão abrir seu
procedimento às luzes desses outros centros decisórios da sociedade civil”16.
Afinal, o “primeiro elemento importante da democracia participativa seria
o aprofundamento dos casos nos quais o sistema político abre mão de
prerrogativas de decisão em favor de instâncias participativas”17.
A gestão democrática do ensino público (CF, art. 206, VI) concentra
esses mesmos propósitos de envolvimento da sociedade nos procedimentos
deliberativos, sendo absolutamente razoável que se busque a interlocução
com segmentos variados quando se pretende, por exemplo, implementar
reformas no sistema de ensino, afastando-se, por conseguinte, a imposição
de mudanças autoritárias, como aquelas que se operam por medidas
provisórias, reservadas às situações de relevância e urgência (CF, art. 62).

16
ZANETI JR., Hermes. A Constitucionalização do Processo. O modelo constitucional da justiça
brasileira e as relações entre processo e Constituição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 128.
17
SANTOS, Boaventura de Sousa. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia
participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 77.
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9. Conclusão
A primeira análise do Projeto mostra o advento de indiscutível avanço
no campo do direito público, resgatando-o de uma época em que o direito se
resumia à lei (texto), cabendo ao operador, tão somente, aplicá-la de maneira
previsível, para a nova dimensão da construção da norma, que apenas parte da
lei para atingir a realidade, a representar a superação do paradigma do Direito
meramente reprodutor do status quo para um Direito capaz de transformar
a sociedade18. Destaca-se que este processo construtivo exige compreensão,
interpretação e valoração, sem, contudo, descurar-se da segurança nas
relações sociais. A construção do direito à educação faz parte desse processo.
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11. ANEXO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 349/2015
Inclui, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei n.
4.657, de 1942), disposições sobre segurança jurídica e eficiência na criação
e aplicação do direito público.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1º Inclua-se os seguintes artigos na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, Decreto-lei n. 4.657, de 1942:
“Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá
com base em valores jurídicos abstratos sem medir as consequências práticas
da decisão.
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e adequação da
medida, inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 21. A interpretação das normas sobre gestão pública considerará os
obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.
Parágrafo único. Na decisão sobre a regularidade de comportamento ou
sobre a validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa,
serão levadas em conta as circunstâncias práticas que tiverem imposto,
limitado ou condicionado a ação dos agentes.
Art. 22. A decisão administrativa, controladora ou judicial que, com base em
norma indeterminada, impuser dever ou condicionamento novo de direito,
ou fixar orientação ou interpretação nova, deverá prever um regime de
transição, quando indispensável para que a submissão às exigências se opere
de modo proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses
gerais.
Parágrafo único. Se o regime de transição não estiver previamente
estabelecido, o sujeito obrigado terá direito a negociá-lo com a autoridade,
segundo as peculiaridades de seu caso e observadas às limitações legais,
celebrando-se compromisso para o ajustamento, na esfera administrativa,
controladora ou judicial, conforme o caso.
Art. 23. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação
contenciosa na aplicação do direito público, inclusive quando da expedição
de licença, a autoridade administrativa poderá, após consulta pública e oitiva
do órgão jurídico, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar

215

compromisso com os interessados, o qual só produzirá efeitos a partir de sua
publicidade, na forma dos atos oficiais.
§ 1º. O compromisso:
I – buscará uma solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e
compatível com os interesses gerais;
II – poderá envolver transação razoável quanto a sanções e créditos relativos
ao passado, e ainda o estabelecimento de um regime de transição;
III – não poderá conferir desoneração permanente de dever ou
condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral; IV – deverá
prever com clareza as obrigações das partes e o prazo para sua efetivação;
§ 2º. Poderá ser requerida autorização judicial para celebração do
compromisso, em procedimento de jurisdição voluntária, para o fim de excluir
a responsabilidade pessoal do agente público por vício do compromisso,
salvo por enriquecimento ilícito ou crime.
Art. 24. Quando necessário por razões de segurança jurídica de interesse
geral, poderá ser proposta ação declaratória de validade de ato, contrato,
ajuste, processo ou norma administrativa, com efeitos erga omnes, no
regime da ação civil pública.
§ 1º. Se não for o autor, o Ministério Público será citado para a ação, podendo
se abster, contestar ou aderir ao pedido.
§ 2º. A declaração de validade poderá abranger a adequação e economicidade
dos preços ou valores previstos no ato, contrato ou ajuste.
Art. 25. A revisão, na esfera administrativa, controladora ou judicial, quanto
à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja
produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da
época, não se podendo, com base em mudança posterior de orientação geral,
considerar como inválidas as situações plenamente constituídas. Parágrafo
único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações
contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou
administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa
reiterada e de amplo conhecimento público.
Art. 26. A decisão que, na esfera administrativa, controladora ou judicial,
decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar de modo expresso as suas consequências e,
quando for o caso, as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional, equânime e eficiente, e sem prejuízo aos interesses gerais, não
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se podendo impor, aos sujeitos atingidos, ônus ou perdas que, em função
das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Parágrafo único.
A motivação demonstrará a necessidade e adequação da invalidação e das
medidas impostas, inclusive em face das possíveis alternativas.
Art. 27. O agente público responderá pessoalmente por suas decisões ou
opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.
§ 1º. Não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em
orientação geral, ou ainda em interpretação razoável, em jurisprudência
ou em doutrina, ainda que não pacificadas, mesmo que venha a ser
posteriormente aceita, no caso, por órgãos de controle ou judiciais.
§ 2º. O agente público que tiver de se defender, em qualquer esfera, por ato
ou comportamento praticado no exercício normal de suas competências terá
direito ao apoio da entidade, inclusive nas despesas com a defesa.
Art. 28. Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por
autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, será
precedida de consulta pública para manifestações escrita de interessados, a
qual será considerada na decisão.
§ 1º. A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e
demais condições da consulta pública, observadas as normas legais e
regulamentares específicas, se houver.
§ 2º. É obrigatória a publicação das contribuições e de sua análise, juntamente
com a do ato normativo.
§ 3º. Em caso de relevância e urgência, a consulta poderá se iniciar quando
da edição do ato, que, se não confirmado na forma deste artigo, deixará
automaticamente de vigorar em 120 (cento e vinte) dias.
Art. 29. A decisão do processo, na esfera administrativa, controladora ou
judicial, poderá impor compensação razoável por benefícios indevidos ou
prejuízos anormais e injustos resultantes do processo ou do comportamento
dos envolvidos.
§ 1º. A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as
partes sobre seu cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor.
§ 2º. Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado
compromisso processual entre os envolvidos.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto ao art.
28, que entrará e, vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data da publicação
desta Lei.
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RESUMO: Não é difícil de se deparar nos milhares de Municípios existentes
no Brasil com situações já há algum tempo consolidadas em que houve
a implantação de loteamentos clandestinos – estes entendidos como
qualquer método de parcelamento do solo urbano sem a prévia aprovação
do Município –, de modo que o responsável por sua execução deixa de
destinar áreas para a instalação de equipamentos urbanos. Para além das
consequências criminais e administrativas dessa conduta, surge também
a responsabilidade do loteador por dano ao patrimônio do Município,
principalmente, quando tenha decorrido longo período de tempo de sua
prática, e, ainda, a possibilidade de se responsabilizar agentes públicos pela
prática de ato de improbidade, na modalidade de dano ao patrimônio.
ABSTRACT: It is not difficult to come across the thousands of existing
municipalities in Brazil with situations of establishment of illegal settlements
- these understood as any urban land parceling method without prior
approval of the City - so that responsible for its execution fails to allocate
areas for installation of urban equipment. In addition to the criminal and
administrative consequences of such conduct, also comes the responsibility
of owner for damage to property of the municipality, especially when has
elapsed period of time of their practice, along with the possibility to blame
public servants for damage to public treasury.
PALAVRAS-CHAVE: Loteamento; Áreas públicas; Dano ao erário; Município;
Improbidade; Responsabilidade civil.
KEYWORDS: Allotment; Public Areas; Damage to the public treasury; City;
Misconduct; Liability.
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1. A urbanificação como tarefa inarredável do Poder Público
municipal e a relevância do ordenado parcelamento do solo
urbano
A complexa tarefa de ordenação do processo de urbanização de uma
cidade é atribuição que, inequivocamente, reveste-se de especial relevância
pública.
E isto não somente pelo fato de que tal processo abarca a árdua
missão de fazer conciliar uma infinidade de interesses sociais notadamente
antagônicos; em realidade, o escorreito exercício da ordenação do processo
de urbanização diz respeito à própria subsistência do produto final de
tal fenômeno social – a cidade, a qual, quando privada da necessária
racionalização dos seus elementos característicos, vê-se impotente para
permitir o florescer da dignidade daqueles que deliberam por habitar em
suas imediações.
De fato, não há mais como se conceber a manutenção do arcaico
conceito que concebe a cidade como sendo nada mais do que um
conglomerado de pessoas que, por motivos diversos, elegem um determinado
espaço territorial e ali culminam por habitar, edificando as suas residências
e passando a experimentar um processo de intensificação da convivência
social com terceiros.
Tal concepção se olvida do fato de que, sem o devido planejamento
urbanístico, não se estaria a formar uma urbe; o que se estaria a fazer, em
verdade, é eleger um determinado espaçamento territorial para que, nele,
se concretize a previsão de que nos falava Thomas Hobbes, estabelecendo-se
uma verdadeira guerra de todos contra todos – agora com uma localidade
definida –, espaço este no qual o ser humano mais forte, em seu infindável
egoísmo, acabaria por subjugar os mais fracos, apropriando-se daquilo que
jamais deveria lhe pertencer.
Este ilustrativo exemplo está a demonstrar que inexiste cidade em
sua concepção moderna sem que haja a sua racional e ordenada ocupação.
Faz-se necessário estabelecer regras claras e, principalmente, fazê-las
cumprir, permitindo-se que a sociedade que venha a ocupá-la o faça de
forma a propiciar a sua saudável habitação, substituindo-se o citado palco de
guerra por um conglomerado efetivamente urbano.
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Para além do processo de urbanização – fenômeno social este
consistente na intensificação do processo de concentração urbana em
proporção superior àquela verificada no meio rural –, o qual, por si só,
ocasiona mais problemas do que soluções1, há que se concretizar aquilo que
se denomina de urbanificação.
A concepção de urbanificação se deve aos ensinamentos de Gaston
Bardet , urbanista francês, o qual pregava que a urbanização seria o mal,
enquanto a urbanificação seria o seu remédio. Isto porque a urbanificação
consistiria na aplicação de normas, princípios e técnicas urbanísticas cujo
primordial objetivo seria o de eliminar os perniciosos efeitos provocados
pela urbanização, propiciando, assim, melhores condições para a ocupação
dos espaços habitáveis pela sociedade.3
2

Há que se destacar que essa tarefa de urbanificação, em razão
da sua já citada especial relevância, incumbe ao Poder Público. Cônscio
desse inarredável dever cujo efetivo exercício determinará os rumos
sócio-urbanísticos de uma cidade, o Constituinte Originário não se descurou
de inserir tal mandamento no texto constitucional, tecendo aquilo que se
denominou de política urbana constitucional.
Dessa forma, a Constituição da República de 1988 consigna que a
política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, cujo objetivo seria
o de ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes. Trata-se, pois, de uma inequívoca
adoção constitucional da concepção de urbanificação das cidades – tarefa
esta especialmente atribuída aos Municípios, conforme diretrizes fixadas
em lei.

Cita-se, por exemplo, o fato de que a intensificação da população urbana ocasiona problemas
ambientais, dado o acréscimo nos índices de poluição provocadas pelo aumento da atividade
industrial, além da própria supressão de vegetação que se faz necessária para aumentar o
contorno das cidades; problemas de saúde pública decorrentes da ausência de condições
mínimas de saneamento básico; problemas sociológicos diversos, como o aumento da
marginalização, dos índices de criminalidade, dentre vários outros.
2
BARDET, Gaston. L´Urbanisme. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1975.
3
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Comentários ao Estatuto da Cidade. 3ª Ed., revista,
ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
1
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Por conseguinte, atendendo à tal mandamento constitucional,
foi aprovada a Lei n. 10.257/01 – o Estatuto da Cidade –, que estabelece,
dentre outras diretrizes fundamentais, a ordenação e controle de uso do solo
urbano como meio de evitar o seu parcelamento, edificação e uso excessivo
ou inadequado em relação à infraestrutura urbana.4
Nota-se, pois, que o legislador enfrentou a talvez mais relevante
temática relacionada com a ordenada ocupação das cidades, que é a questão
do parcelamento do solo urbano. A sua relevância se extrai do fato de que
é a partir do adequado parcelamento do solo urbano que será permitida a
saudável expansão da cidade, a qual restará apta a comportar o acréscimo
demográfico sem prejuízo do cumprimento das suas funções sociais.
Portanto, a pretensão de se parcelar o solo urbano, seja para
expandir a extensão da cidade, seja para remodelar a área já existente,
deve ser analisada com redobrada cautela, uma vez que deve existir uma
infraestrutura urbana mínima que comporte tal ímpeto. Não é por outra
razão que a oferta de equipamentos urbanos e comunitários adequados aos
interesses e necessidades da população e às características locais foi também
alçada como diretriz da política urbana brasileira, como bem descrito no
artigo 2º, inciso V, da Lei n. 10.257/015.
Como o parcelamento do solo urbano possui estreita conexão com
desenvolvimento urbanístico-sustentável de uma cidade, tratando-se de
elemento indispensável de qualquer cartilha de política urbana, não poderia
o ordenamento jurídico deixar de prever instrumentos normativos colocados
à disposição daquele que tem o inexorável dever de bem promovê-lo – o
Município –, o que culminou por ser concretizado pelos ditames da Lei n.
6.766/79, como a seguir se passa a analisar.

Artigo 2o, inciso VI, alínea “c”, da Lei n. 10.257/01.
A propósito, também no âmbito normativo convencional a adequada oferta de infraestrutura
urbana possui relevância, tendo a Organização das Nações Unidas lançado recentemente
como diretriz internacional para o planejamento urbano e territorial o dever dos governos
locais ofertar espaços públicos de qualidade, além de melhorar e revitalizar os já existentes,
com vistas que esses locais se caracterizam como uma plataforma indispensável para uma vida
ativa e inclusiva na cidade e são uma base para o desenvolvimento de infraestruturas; consulta
disponível em http://unhabitat.org/books/diretrizes-internacionais-para-planejamentourbano-e-territorial/; acessado em 18/04/2016.

4
5
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2. A relevância do ordenado parcelamento do solo urbano na
composição da infraestrutura urbanística e as consequências da
sua não observância
Estabelecida a premissa de que a urbanização é um processo
constante e interminável, uma vez que o ser humano jamais deixará de ser
atraído pelos benefícios que a vida na cidade proporciona, nota-se que o
parcelamento do solo urbano é tarefa rotineira no âmbito das atividades
exercidas pelos Municípios brasileiros.
Daí se extrai a relevância de se conceber um planejamento
urbanístico potencialmente apto a comportar esse acréscimo demográfico
que permita à cidade receber os seus novos habitantes – bem como permita a
mobilidade daqueles que já nela habitam! – sem perder de vista o adequado
cumprimento das suas funções essenciais.
A existência de um planejamento urbanístico é indispensável para
se enfrentar a necessidade de constantemente parcelar o solo urbano.
Se existe essa constante necessidade de se parcelar o solo urbano, por
consequência, existe também o correlato e contínuo dever de aprimoramento
da infraestrutura urbana, uma vez que, como dito, o Estatuto da Cidade
estabelece como conditio sine qua non para o parcelamento do solo urbano
a existência de infraestrutura urbana compatível com a modificação que se
intenta concretizar.
Ocorre que resta orçamentariamente impossível a qualquer
Município brasileiro promover o custeio de todos os ônus econômicos
necessários à implementação de infraestruturas urbanas indispensáveis
à concretização dos projetos urbanísticos que ladeiam à pretensão de
parcelamento do solo urbano.
As já parcas fontes arrecadatórias desse ente federativo não
comportariam o dever de arcar com todas as obras necessárias à construção
de vias de circulação pavimentadas, estruturas de escoamento de águas
pluviais, redes de abastecimento de água potável, esgotamento domiciliar,
implantação de estruturas para o fornecimento de energia elétrica, além
das onerosas desapropriações que se fariam necessárias para a implantação
de áreas verdes – praças, parques, cinturões verdes, etc. – e demais
equipamentos urbanos e comunitários – escolas, creches, hospitais e demais
locais de relevante oferta de serviços indispensáveis – que se demonstram
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como elementos imprescindíveis à concepção de uma cidade sustentável –
direito materialmente fundamental que carece de tutela compatível.
Nas lições extraídas dos ensinamentos de José Afonso da Silva,
tem-se que o parcelamento do solo urbano nada mais é do que a efetivação
do processo de urbanificação de uma gleba, o que se faz por meio da sua
divisão ou redivisão em parcelas destinadas ao exercício das funções
urbanísticas elementares6.
Se estamos tratando do processo de urbanificação de uma gleba,
inevitável é a conclusão de que se está a lidar com uma área totalmente
desprovida de infraestrutura mínima, área esta que, em seu estado de natureza,
jamais poderia abrigar a vida humana com dignidade, sequer podendo compor
a extensão de uma área pretensamente urbana. Dessa forma, é a partir do
processo de urbanificação que esta gleba será equipada com a infraestrutura
necessária para atender aos mandamentos preconizados pela Constituição da
República de 1988 e pelas correlatas diretrizes da Lei n. 10.257/01.
Apercebendo-se da incapacidade financeira do Poder Público
municipal em arcar com o custeio de tal infraestrutura, e também sensível ao
princípio da gestão democrática das cidades – o qual também se aplica aos
deveres incidentes sobre as condutas dos particulares –, o ordenamento jurídico
brasileiro foi esculpido de modo a compartilhar tal ônus com os beneficiários
diretos decorrentes do parcelamento do solo urbano – os loteadores, aqueles
que angariam os benefícios financeiros advindos da exploração comercial dos
novos lotes urbanos que são introduzidos na área urbana.
Tratando-se o direito à cidade sustentável de direito difuso que,
por tal natureza, diz respeito a toda coletividade, nada mais justo que os
ônus econômicos decorrentes do parcelamento do solo urbano sejam
compartilhados entre o Poder Público municipal e o loteador, afinal, não seria
interessante a privatização dos lucros por parte do loteador em detrimento
da socialização dos prejuízos urbanísticos experimentados pelo Município e
pela coletividade em geral, que se veria obrigada a custear o financiamento
do novel empreendimento imobiliário.
Esta concepção foi adotada pela Lei n. 6.766/79, a qual integra,
junto com a Lei n. 10.257/01 e com os respectivos Planos-Diretores de

6

AFONSO DA SILVA, José. Direito Urbanístico Brasileiro. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.
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cada Município, o assim denominado microssistema de tutela da ordem
urbanística.
Esta lei, estabelecendo o regramento básico para o parcelamento
do solo urbano, ao tratar da forma mais tradicional e utilizada para tal, que
se dá mediante a formação de loteamentos, consignou uma série de deveres
direcionados ao loteador, ganhando destaque, para os fins do presente
trabalho, aquele descrito no artigo 4º, inciso I. Confira-se:
Art. 4º. Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes
requisitos:
I – as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem.
(…)

Ainda que com assustadora superficialidade, nota-se que a
Lei n. 6.766/79 estabeleceu uma nova forma de intervenção estatal na
propriedade privada, que decorre de uma exigência urbanística, tratando-se
de obrigação exigível daquele que intenta promover o loteamento de uma
área para fins urbanos.
Portanto, a pretensão do loteador consistente no parcelamento do
solo urbano na modalidade de loteamento só será alcançada caso haja a
reserva e destinação de áreas inseridas no espaço a ser loteado em favor do
Poder Público municipal.
A doutrina nacional ainda não se debruçou acerca da natureza
jurídica de tal instituto, sendo, contudo, induvidoso que se trata de uma
inequívoca intervenção do Estado na propriedade, a qual faz com que uma
porcentagem da área a ser loteada seja repassada ao patrimônio público
municipal. Poder-se-ia dizer que se trata de uma intervenção supressiva sui
generis, que muito se aproxima da desapropriação sem, no entanto, com ela
se confundir.
Dessa forma, a partir do momento em que se constitui um
loteamento, uma porcentagem da área será legalmente incorporada pelo
erário municipal, passando a compor o acervo de bens do Município para
que este possa empregar tais imóveis na consecução do interesse público.
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A motivação de tal norma decorre do fato de que é dever do
Município assegurar a sustentabilidade da cidade, a qual somente se verifica
com o devido cumprimento de um racional planejamento urbanístico
incidente sobre os novos contornos ocasionados pelo parcelamento do solo
urbano, sendo exigível que as novas áreas disponham de infraestrutura que
permita a sua habitabilidade mínima.
Essas específicas áreas do loteamento incorporadas ao patrimônio
público municipal não possuem uma destinação desvinculada: sua função
é a de adequar o novel loteamento às diretrizes normativas estabelecidas
no Plano Diretor, sendo aplicadas no cumprimento da função social da
propriedade urbana.
Esses espaços públicos são destinados ao atendimento do interesse
público, o qual se vê satisfeito quando tais áreas são utilizadas para a
implantação de (i) sistemas de circulação – ruas, calçadas e demais vias
de trânsito público; (ii) equipamentos urbanos, que nada mais são do que
espaços destinados à instalação de serviços públicos de abastecimento
de água, esgotamento sanitário, coleta de águas pluviais, disposição e
tratamento dos resíduos sólidos, transporte público, energia elétrica, rede
telefônica, gás canalizado e assemelhados; (iii) equipamentos comunitários,
que são espaços destinados a instalações voltadas à prestação de serviços
públicos de educação, saúde, cultura, assistência social, esportes, lazer,
segurança pública, abastecimento, serviços funerários, dentre outros;
e (iv) áreas verdes, consistindo estas em espaços voltados à manutenção
do equilíbrio do meio ambiente urbano, possuindo relevantes funções
ambientais e de embelezamento.
Portanto, a incorporação de tais áreas ao erário municipal se presta
a permitir o efetivo cumprimento do respectivo Plano Diretor, garantindo-se
o espaço para a implantação de instrumentos de execução da política urbana
municipal, sendo inadmissível cogitar do cumprimento de um pretenso
planejamento urbanístico sem a existência de tais espaços públicos.
Acerca da porcentagem da área do loteamento que deve ser
incorporada ao acervo de bens públicos do respectivo Município, nota-se
que a Lei n. 6.766/79 legou a tal ente federativo a atribuição de editar norma
neste sentido, inexistindo uma regra de caráter nacional que fixe tal valor de
forma objetiva, o que é louvável, pois cada Município pode fixar tal valor de
acordo com as suas peculiaridades territoriais.
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Usando-se como exemplo o Município de Belo Horizonte, a Lei
Municipal n. 7.166/967 determina que, quando da constituição de loteamento,
é obrigatória a transferência ao Município de, no mínimo, 15% (quinze por
cento) da gleba, para instalação de equipamentos urbanos e comunitários e
espaços livres de uso público, além da área correspondente à implantação do
sistema de circulação do loteamento. Em média, somando-se a totalidade das
áreas que culminam por ser transferidas ao patrimônio público municipal, a
porcentagem alcança o patamar que varia de 35% a 40% da totalidade da
extensão do loteamento.
Portanto, trata-se de uma expressiva área aquela a ser incorporada
pelo Município, área esta cujo valor pode alcançar um montante milionário,
a depender da localidade parcelada, dado o sempre rentável mercado
imobiliário, o qual estimula o loteador a investir no parcelamento do solo
urbano ainda que boa parte da área parcelada seja, em regra, repassada ao
Município.
Ocorre que muitos loteadores, na ânsia de angariarem maiores
lucros, deliberam por iniciar a constituição de um loteamento sem observar
o devido processo legal para tanto, o fazendo de forma clandestina. Isto se
dá pelo fato de que, ilicitamente dispensado do dever de destinar áreas do
loteamento a serem incorporadas pelo respectivo Município, o loteador
culmina por comercializar a integralidade dos lotes clandestinos, obtendo
um lucro maior do que aquele que seria obtido caso fosse respeitado o
ordenamento jurídico-urbanístico.
Para aqueles que não laboram diariamente com a tutela urbanística,
pode soar impossível a concretização de um loteamento clandestino, dada a
impossibilidade de se manter em segredo a existência de um empreendimento
imobiliário desse porte. Ocorre que, ainda que soe absurdo, a existência de
loteamentos clandestinos se caracteriza como um problema crônico que
acomete uma infinidade de Municípios brasileiros8.

Disponível em https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=172504; acessado em
18/04/2016.
8
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, os loteamentos clandestinos
se fazem presentes em mais de 2.960 Municípios (53% da totalidade), conforme pesquisa
realizada no ano de 2008; informação consultada em http://www.unmp.org.br/index.
php?option=com_content&view=article&id=227:um-terco-dos-municipios-brasileiros-temfavelas-revela-ibge&catid=36:noticias&Itemid=61; acessado em 18/04/2016.
7
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A proliferação desenfreada de loteamentos clandestinos impede
a concretização de qualquer pretensão de urbanificação, haja vista que,
sendo tal parcelamento do solo urbano constituído à revelia das diretrizes
estabelecidas no Plano-Diretor, a sua infraestrutura não será capaz de
comportar o acréscimo demográfico, ocasionando infindáveis problemas
de ordem urbanístico-social, uma vez que comprometido o adequado
ordenamento e ocupação do espaço urbano.
A população que se estabelece em um loteamento clandestino
restará privada das condições mínimas de habitabilidade, pois se verá
obrigada a ocupar um espaço desprovido de arruamento, de passeio público,
de sistemas de esgotamento sanitário, de fornecimento de energia elétrica
e água potável, longe de hospitais, escolas, unidades policiais, etc.; ou seja,
ocupará um local que não foi planejado para recebê-la.
Tais reclamos oriundos da aventura especulativa do loteador,
seguramente, não tardarão a recair sobre a respectiva municipalidade, uma
vez que lhe incumbe a obrigação constitucional de promover as adequações
urbanísticas necessárias a contornar a insustentável situação de desordem
criada pelo responsável pelo loteamento clandestino.
Dessa forma, o Município, além de ter que arcar com todos os
custos necessários para promover as indispensáveis obras urbanísticas nas
extensões do loteamento clandestino visando garantir a sustentabilidade
daquela área urbana, culmina por ter que promover as desapropriações
necessárias para a implantação do sistema viário e dos equipamentos
urbanos e comunitários, bem como das áreas verdes, uma vez que não
lhe foram destinados e incorporados ao seu acervo patrimonial os imóveis
exigíveis para a realização de tais intervenções urbanísticas.
Portanto, nota-se que o loteador deixa de experimentar um
considerável desfalque patrimonial que era legalmente obrigado a suportar
em razão da necessidade de promoção das obras de infraestrutura
indispensáveis à implantação do loteamento, bem como em razão da
destinação e incorporação de uma expressiva porcentagem da área do
loteamento ao respectivo Município.
Ocorre que este desfalque patrimonial acaba tendo que ser custeado
pelo erário municipal, cujo orçamento público restou lesado tanto pela
supressão da incorporação pública dos imóveis necessários à implementação
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de intervenções urbanísticas quanto pela necessidade de ter o Município que
custear as obras de infraestrutura que não foram realizadas pelo loteador.
Poder-se-ia cogitar aqui da injustiça que acaba recaindo sobre os
Municípios, dada a conduta ardilosa do loteador clandestino. No entanto,
o que se observa na quase integralidade dos casos é que os Municípios
brasileiros agem de forma omissa com relação ao combate aos loteamentos
clandestinos.
Por motivos diversos, ganhando destaque as motivações de ordem
eleitoral, os agentes políticos costumeiramente observam no combate
aos loteamentos clandestinos um fator negativo, uma vez que se trata de
conduta que necessariamente acaba por desagradar tanto a população que
foi ludibriada a adquirir um lote formalmente inexistente como o loteador
clandestino, muitas vezes financiador de campanhas políticas. Isto quando
não se verifica a própria colusão entre os integrantes da Administração
Pública municipal e o loteador clandestino, havendo a partilha dos lucros
ilícitos entre estes.
A propósito, destaca-se que, por vezes, as motivações do administrador
público são ainda mais espúrias, caso em que este passa a fomentar a
proliferação dos problemas urbanísticos decorrentes do parcelamento
irregular do solo urbano, uma vez que, a partir do oferecimento de pontuais
soluções à população diretamente prejudicada – cita-se, como exemplo, o
asfaltamento de uma rua irregularmente aberta, a numeração predial de
um imóvel clandestino, assim como as implantações de redes de energia,
de abastecimento de água e de esgotamento sanitário em loteamentos
clandestinos - faz com que tal administrador público angarie eleitores que
acreditam ilusoriamente que este zela pelos interesses da população.
Em realidade, é exatamente o contrário, haja vista que tal
administrador público desonesto foi o real causador do problema
urbanístico agora pontualmente minimizado, mas jamais solucionado em
sua integralidade, tratando-se de uma mera moeda de troca por votos
dissimuladamente conquistados. Isto porque cria-se problema para,
posteriormente, vender uma parcial e ineficaz solução.
Independentemente da motivação da conduta administrativa
omissa que permite a implantação de um loteamento clandestino, se dolosa
ou se culposa, esta implica na superveniência de variadas consequências
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jurídicas incidentes sobre a figura dos agentes públicos envolvidos com os
fatos, além de, por óbvio, alcançar a pessoa do loteador clandestino.
Além da responsabilidade criminal e administrativa – estas
precisamente delineadas no âmbito da Lei n. 6.766/79 –, exsurge, para casos
tais, a possibilidade de utilização do aparato punitivo da Lei n. 8.429/92 –
a Lei de Improbidade Administrativa –, haja vista que, da implantação do
loteamento clandestino com a anuência dolosa ou culposa dos agentes
públicos envolvidos, decorre a possibilidade da prática de ato de improbidade
administrativa, uma vez que o loteador clandestino, como visto, enriquece-se
às expensas do erário municipal, ao passo que os agentes públicos envolvidos
assentem com que tal enriquecimento ilícito se concretize, causando danos
ao patrimônio público do respectivo Município.
A aplicação da Lei n. 8.429/92, muitas vezes olvidada pelos
responsáveis pela tutela da ordem urbanística, demonstra-se como um
eficiente instrumento de coerção e responsabilização incidente sobre a
conduta daqueles que almejam a implantação de um loteamento clandestino,
como a seguir se passará a explorar.

3. Do dano ao patrimônio municipal na implantação de
loteamentos clandestinos e da responsabilidade dos agentes
envolvidos
Na regulamentação do meio urbano e de suas diretrizes de
desenvolvimento, observa-se a interseção de normas jurídicas dos mais
variados ramos do Direito – estes entendidos como o conjunto de normas que,
devido à afinidade entre si, são estudadas em conjunto, pois componentes
de um microssistema –, como por exemplo, normas de Direito Ambiental, de
Direito Administrativo, de Direitos Reais, etc.
Com o advento da Lei Federal n. 10.257/01 – o Estatuto da Cidade
–, observou-se expressa aproximação da defesa da ordem urbanística com
as normas de proteção ao patrimônio público. O artigo 52 da referida lei
prescreveu em seus incisos hipóteses de atos de improbidade administrativa
em que pode incorrer o agente público que descumpre alguns dos deveres
impostos pelo Estatuto da Cidade, reforçando, assim, o caráter cogente de
suas determinações. Cite-se, como exemplo, a inobservância da necessária
revisão do Plano Diretor periodicamente.
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Mas para além dessas hipóteses expressamente previstas no
Estatuto da Cidade, a defesa do patrimônio público encontra campo fértil
nas normas de planejamento urbanístico. Interessa para o presente artigo a
aplicação da Lei 8.429/92 aos agentes públicos e privados que não observam
as normas de parcelamento do solo estabelecidos pela Lei 6.766/79,
notadamente, a provocação de dano doloso ou culposo ao patrimônio
público com a implantação de loteamentos sem a necessária aprovação pela
municipalidade e a implantação de loteamentos aprovados e registrados,
mas, que mesmo assim, não há transferência de posse das áreas públicas
para a municipalidade.
O parcelamento do solo urbano constitui atribuição de competência
do Município, que tem o dever de regulamentar e fiscalizar as condições
em que loteamentos e desmembramentos são implantados, para que a
expansão da área urbana ocorra de maneira adequada, em conformidade
com o Plano Diretor. Também é necessária a fiscalização pela municipalidade,
a fim de que a nova malha urbana encontre-se guarnecida dos necessários
equipamentos urbanos, comunitários e áreas verdes ou, pelo menos, reserve
áreas destinadas à sua futura implementação, conforme previsto no artigo
179 da Lei 6.766/79.
Malgrado a ampla regulamentação do Direito Urbanístico brasileiro,
em especial, do parcelamento do solo urbano, ainda é muito comum
observar-se nas cidades brasileiras a sua expansão desordenada, cujas causas
encontram diversidade de fatores políticos, econômicos e sociais, como a
ausência de oferta para atender demanda por moradias populares, falta de
planejamento do crescimento demográfico e da malha urbana, não utilização
dos mecanismos jurídicos previstos no Estatuto da Cidade, invasões de áreas
públicas e privadas, implantação de loteamentos irregulares, etc.
A implantação de loteamentos clandestinos pode ocorrer das mais
diversas maneiras (venda de partes ideais e posterior fracionamento do solo,
criação de condomínios, divisão entre herdeiros, etc.), mas se caracteriza

Artigo 17. Os espaços livres de uso comum, as vias e praças, as áreas destinadas a edifícios
públicos e outros equipamentos urbanos, constantes do projeto e do memorial descritivo,
não poderão ter sua destinação alterada pelo loteador, desde a aprovação do loteamento,
salvo as hipóteses de caducidade da licença ou desistência do loteador, sendo, neste caso,
observadas as exigências do art. 23 desta Lei.
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essencialmente, pelo parcelamento de glebas localizadas em áreas urbanas
ou rurais, em que há a abertura de vias e demarcação de lotes, ainda que sob
a orientação de profissionais da área, sem a prévia análise e aprovação por
parte do Município.
Diversas consequências jurídicas advêm dessa prática, inclusive, de
natureza penal. Na esfera cível, porém, o principal efeito é a não transferência
para o Município de áreas necessárias para a implantação de equipamentos
públicos e comunitários ou criação de espaços de uso comum, como praças,
por exemplo.
Segundo a Lei 6.766/79, elaborado e aprovado o projeto de
loteamento, no ato de registro no Cartório de Registro de Imóveis, ocorre
a transferência das áreas públicas previstas nele para o patrimônio do
Município, nas quais serão instalados os equipamentos urbanos (artigo
9o, § 2º, inciso III). Realizando-se a implantação de loteamentos à revelia
da aprovação pelo Poder Público, o particular deixa de transferir essas
áreas para o domínio do Município, mantendo-as em seu patrimônio
particular, para muitas vezes também comercializá-las, enriquecendo-se
ilicitamente.
Paralelamente à elaboração de políticas públicas e planejamento
para a expansão da malha urbana, o Poder Público tem o dever-poder de
fiscalizar a implantação de loteamentos clandestinos, adotando as medidas
que se encontram ao seu alcance para impedir que a expansão da área urbana
se dê de modo desordenado e sem a observância das normas de Direito
Urbanístico. Para tanto, o Município pode autuar o particular por infração
ao Plano Diretor e adotar diversas medidas de natureza administrativa,
como embargar obras, sinalizar a área para alertar potenciais compradores
sobre a irregularidade do empreendimento, apreender maquinário utilizado
para a sua implantação, representar ao Ministério Público buscando a
responsabilidade criminal dos loteadores, adotar medidas judiciais para a
demolição de obras, etc.
Em que pese a enorme gama de medidas administrativas e judiciais
que podem ser adotadas pelo Município, muitos gestores municipais, por má
administração ou por interesses eleitoreiros escusos (i) deixam de fiscalizar,
(ii) fiscalizam de forma ineficaz ou (iii) são coniventes com a implantação dos
loteamentos clandestinos.
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A mesma situação pode ocorrer também com a implantação de
loteamentos aprovados e registrados, mas que o loteador ocupa ou aliena as
áreas que são transferidas para o domínio do Município. Em outras palavras,
juridicamente as áreas são transferidas para o domínio do Município, com
o registro do loteamento, contudo, na realidade, o loteador permanece
na posse dessas áreas agindo como se proprietário fosse, realizando
benfeitorias, ascensões ou as alienando para terceiros.
Nesse último caso, em que o loteamento é regular e a fiscalização do
Município sobre as áreas que deveriam ser transferidas de fato e de direito
para seu domínio falha, além de se verificar a prática de ato de improbidade
administrativa por parte do gestor público e do loteador por violação de
princípios administrativos, ter-se-á também a pretensão de restituição do
enriquecimento injustificado por intervenção em direito real alheio, como
será mais adiante detalhado.
3.1. Da falta de fiscalização
A omissão do gestor público no cumprimento do seu dever-poder de
fiscalização das diretrizes urbanísticas, em quaisquer das três modalidades
apontadas, pode acarretar sua responsabilização por dano ao patrimônio
público, na forma do artigo 10, inciso XII, da Lei 8.429/92. Ao não se impedir
que o particular implante loteamento clandestino, estar-se-á permitindo
que ele mantenha em seu patrimônio particular a porcentagem de área
determinada pelo Plano Diretor que deveria ser transferida ao domínio do
Município para integrar o seu patrimônio quando do registro do projeto de
loteamento. Ao deixar de adotar as providências administrativas de modo
efetivo para combater tal conduta, o gestor público está, na realidade, criando
condições para o enriquecimento ilícito do responsável pela implementação
do loteamento.
Nessas circunstâncias é possível distinguir a prática de dois atos
de improbidade administrativa. O ato do gestor público que não fiscaliza
adequadamente ou deixa de fiscalizar, permitindo ou não impedindo que
o particular incorpore em seu patrimônio parcela de imóvel que deveria ser
transferida ao domínio do Poder Público (artigo 10, caput e inciso XII, da Lei
8.429/92) e o próprio ato de usurpação pelo particular dessa parcela de área
que deveria ser transferida, que consiste em ato de enriquecimento ilícito
(artigo 9o, caput, da Lei 8.429/92).
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Em relação ao ato de improbidade praticado pelo gestor público, de
dano ao patrimônio, ele pode ocorrer de forma culposa ou dolosa.
A modalidade culposa de dano ao patrimônio público nessas
situações se estabelecerá quando a fiscalização por parte do Município
ocorrer normalmente, mas não ter sido realizada na área em que o
loteamento clandestino estava sendo implementado, por descuido dos
fiscais municipais.
Para melhor compreensão dessa situação, é importante notar que
a culpa consiste “uma realidade normativa: um juízo de censura formulado
pelo Direito, relativamente à conduta ilícita do agente”.10 Longe de se
exigir um estado subjetivo do agente, como muito comum observar-se na
doutrina administrativista brasileira11, que costuma analisar esse elemento
tomando diretrizes de Direito Penal, a culpa, para fins de responsabilidade
civil, baseia-se na inobservância de deveres de cuidado por parte do
sujeito que, no caso do Poder Público, encontram-se previstos legalmente.
Trata-se de um “coeficiente de valor que vem afetar o elemento concreto”12
ou, em outras palavras, constitui o “erro de conduta, moralmente imputável
ao agente e que não seria cometido por uma pessoa avisada, em iguais
circunstâncias de fato”.13
Na medida em que se atribui por meio da Constituição ou de leis
a um ente federativo ou órgão a competência para regulamentar e atuar
em determinada matéria, prevê-se também os instrumentos necessários
para que eles fiscalizem se as normas estão sendo observadas pelos seus
destinatários, de modo que adotem as medidas administrativas necessárias
para impedir ou sancionar seu descumprimento.
No caso o parcelamento do solo urbano, como compete ao Município
regulamentar por meio do Plano Diretor o desenvolvimento da cidade,

10
MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de Direito Civil Português: Direito das Obrigações.
Coimbra: Almedina, 2010, v. II, t. III, p. 467.
11
GARCIA, Emerson; ALVES PACHECO, Rogério. Improbidade administrativa. 7. ed. São Paulo:
Saraiva, 2013, p. 402.
12
LIMA, Alvino. Culpa e risco. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1960, p. 67
13
LIMA, Alvino. Op. cit., 1960, p. 76.
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cabe a ele, por meio de seus agentes, fiscalizar se as normas estabelecidas
naquela lei estão sendo observadas. Ao deixarem de fiscalizar determinado
empreendimento, os agentes públicos responsáveis pela fiscalização e o
Prefeito podem responder pela prática de ato de improbidade administrativa,
por agirem de forma negligente na fiscalização do cumprimento das normas
do Plano Diretor da Lei 6.766/79.
Nessa situação, a responsabilização do gestor público vai depender
do estágio em que a implantação do loteamento clandestino se encontre.
Se ele se encontrar em ainda em andamento, com atos de abertura de
vias, delimitação dos lotes, venda de unidades, construções ainda em
início, deve-se levar ao conhecimento formal do gestor público, por meio
de recomendação administrativa, para que a municipalidade adote as
medidas administrativas e judiciais tendentes a impedir a continuidade de
sua implantação. Caso a recomendação administrativa seja descumprida –
por falta de fiscalização ou fiscalização ineficaz –, o gestor público poderá
ser responsabilizado não mais por dano culposo ao patrimônio público, mas
dano doloso.
Por outro lado, se o loteamento clandestino estiver finalizado,
com algumas moradias em fase final de construção ou terminadas, vias de
circulação abertas – ainda que de modo precário como comumente acontece
– e lotes delimitados e, possivelmente, vendidos, o loteamento clandestino
encontra-se consolidado e o gestor público pode ser responsabilizado por
dano culposo ao erário, caso não se comprove que tinha conhecimento da
situação antes de sua consolidação.
O gestor público tinha o dever de fiscalizar a malha urbana e sua
expansão; se não o fez, contribuiu culposamente com sua omissão para que
o loteamento clandestino fosse implantado, deixando de observar o dever
de cuidado para com a coisa pública, neste caso, imposto pelas normas de
fiscalização do Plano Diretor e da Lei 6.766/79. Diante disso, o Ministério
Público deve adotar as medidas para impedir a continuidade da venda e
início de construções no loteamento clandestino, bem como a demolição
dos imóveis construídos (quando for possível) e, paralelamente a isso, deve
responsabilizar o gestor público por dano culposo ao patrimônio e o loteador
por enriquecimento ilícito.
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3.2. Da ineficácia da fiscalização
Na segunda hipótese em que a responsabilização pela prática de
ato de improbidade administrativa do gestor público pode ocorrer é quando
a fiscalização é feita de maneira ineficaz. A ineficácia na gestão do Poder
Público pode constituir fundamento jurídico suficiente para configurar a
prática de ato de improbidade administrativa, por violação de princípios.
Mas no caso em que a fiscalização ineficaz por parte do Poder
Público resulte na implantação de loteamento clandestino, o gestor público
pode responder pela prática de ato de improbidade administrativa, que
causou dano ao patrimônio, também em sua modalidade culposa.
A fiscalização do Município em relação ao parcelamento do solo
urbano deve ser considerada ineficaz, nas situações em que o Poder Público,
por meio de seus fiscais, toma conhecimento da implantação clandestina
de loteamento, adota medidas administrativas, mas, apesar disso, a conduta
ilícita permanece e nenhuma outra medida mais enérgica é adotada pelo
Município. Tome-se o exemplo, extraído de caso ocorrido num Município
do Estado do Paraná, em que o Poder Público tomou conhecimento da
implantação de loteamento clandestino, realizou a autuação de seus
responsáveis, aplicando-se multa, mas, mesmo assim, estes continuaram
com a implantação do loteamento, inclusive, realizando a venda de lotes
para inúmeras pessoas, até finalizá-lo.
Nessa situação, em que o Município tinha o dever de impedir o
parcelamento irregular do solo urbano, as medidas administrativas adotadas
não foram suficientes para coibir a prática ilícita. Com a consolidação
do loteamento, pode-se buscar seu desfazimento e, paralelamente,
responsabilizar o gestor público pela prática de dano culposo ao patrimônio
municipal, em conjunto com o responsável pelo parcelamento do solo, que
deve responder por enriquecimento ilícito.
Mesmo que o gestor público alegue que adotou medidas
administrativas tendentes a impedir a implantação do loteamento, o fato
de não ter adotado instrumentos mais eficazes para que a situação não se
consolidasse demonstram a não observância do dever de fiscalização (eficaz)
das diretrizes urbanísticas.
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3.3. Da conivência com a situação clandestina
A terceira situação em que o gestor público pode ser responsabilizado
por prática de ato de improbidade ocorre quando ele é conivente com a
implantação de loteamentos clandestinos. Nesse caso, o gestor público deve
ser responsabilizado por dano doloso ao patrimônio municipal, pois pratica
ato comissivo por omissão.
Essa última hipótese se distingue da primeira ora tratada, pois nela
o gestor público tem ciência inequívoca da implantação de loteamento
clandestino e nada faz para impedir que ele seja implantado. A sua omissão
contribui para que o ato do loteador atinja sua finalidade, mediante a
divisão da gleba em lotes, instalação (quando muito) de infraestrutura
precária e venda das unidades para inúmeros consumidores que depois são
prejudicados com a eventual necessidade de demolição de construções e
não conseguem a restituição dos valores pagos.
Nessas circunstâncias, chegando ao conhecimento do Ministério
Público a implantação de loteamento clandestino, deve-se expedir
recomendação administrativa ao agente público, com a finalidade de
provocá-lo a agir.
O dolo do agente, além de comprovado por meio de sua inércia após
receber a recomendação administrativa, também pode ser demonstrado
por meio da reiteração da situação. Em Municípios nos quais se tornado
muito comum o parcelamento clandestino do solo urbano, a inércia do
gestor público diante dessa situação comprova sua conivência tácita com a
atividade ilícita e, logo, o seu dolo.
Evidentemente, em qualquer uma das situações acima narradas,
deve-se buscar a eventual regularização do loteamento – quando assim for
possível, nos termos da Lei n. 11.977/09 – ou a demolição das construções
feitas de maneira irregular, procurando-se responsabilizar o gestor público
em conjunto com o loteador, de maneira paralela, por dano culposo ou
doloso ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, respectivamente e,
subsidiariamente, violação de princípios administrativos.
Para os casos mais antigos, em que os loteamentos se consolidaram
e, eventualmente, podem ser até mesmo regularizados com base na Lei n.
11.977/09, a responsabilidade do gestor público e do loteador não é afastada,
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pois segundo o entendimento predominante na interpretação do artigo 37,
§ 6º, da Constituição da República de 1988, a pretensão de reparação do
dano provocado ao patrimônio público é imprescritível. Desse modo, ambos
podem ser acionados para repararem o dano provocado ao patrimônio do
Município, decorrente da não transferência de certo percentual de áreas
para o ente público, na proporção prevista no Plano Diretor.

3.4. Da não transferência da posse de áreas de domínio do Município pelo
loteador em loteamentos aprovados e registrados
Disse-se também que a falha na fiscalização do Município, nas
três modalidades acima mencionadas, pode ocorrer também quando o
loteamento foi aprovado pelo Poder Público e registrado no Cartório de
Registro de Imóveis, porém, o responsável pelo parcelamento do solo usurpa
as áreas que foram transferidas para o domínio do ente público, realizando
benfeitorias ou ascensões nela ou, ainda, alienando-a para terceiros, fazendo
uso de poderes se como proprietário fosse.
O gestor público responde nesse caso, por violação de princípios e
não por dano doloso, pois é possível reaver in natura as áreas que foram
transferidas para o domínio público.
Com o registro do loteamento, as áreas reservadas para a
instalação de equipamentos públicos e comunitários passam a fazer parte
do patrimônio do Município, consoante o previsto no artigo 9o, § 2º, inciso
III, da Lei 6.766/79. Com isso, caso o loteador não transfira a posse dessas
áreas para o Poder Público e, na realidade, as aliene, a solução a ser buscada
é deduzir pretensão de imissão ou reintegração na posse ou ajuizamento
de ação reivindicatória, todas cumuladas, se for o caso, com demolição de
eventuais construções, cujos proprietários terão direito de regresso em
relação ao alienante.
Mas além das medidas de direitos reais para reaver a posse da coisa,
é ainda possível deduzir pretensão obrigacional em relação ao gestor público
e o loteador, fundada em restituição do enriquecimento injustificado, como
será exposto no tópico seguinte.
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3.5. Da quantificação do dano ao patrimônio público municipal, do
enriquecimento ilícito do loteador e do enriquecimento injustificado
decorrente da intervenção em direito real de propriedade alheio
O dano constitui condição sine qua non para que haja responsabilidade
civil e ainda serve de medida para a indenização, nos termos do artigo 944 do
Código Civil14. Ele consiste na perda in natura que o prejudicado sofreu, em
virtude de determinado fato, nos seus “interesses (materiais, espirituais ou
morais) que o direito violado ou a norma infringida visam tutelar.”15
O montante do dano provocado ao patrimônio público pelo gestor
e o correspondente enriquecimento ilícito do loteador serão mensurados de
acordo com a área loteada e o percentual de área que deveria ser destinada
ao Município, para a instalação de equipamentos públicos e comunitários
e áreas verdes. Com base no cálculo da área que deveria ser destinada ao
Município, tanto em loteamentos clandestinos quanto em loteamentos
aprovados e registrados que não houve a transferência da área para o
domínio municipal, deve-se multiplicá-la pelo valor de mercado do metro
quadrado da região na época dos fatos, corrigida pelos índices de inflação e
acrescida de juros de mora desde a data do evento danoso, para se alcançar
o total do prejuízo e do enriquecimento ilícito.
Calculando-se o percentual de área suprimida do domínio do
Município e o valor do metro quadrado da região, chega-se à quantia que
deverá ser indenizada pelo gestor municipal ao ente público (artigo 12, inciso
II, da Lei 8.429/92) e o valor que deverá ser declarado perdido em desfavor
do loteador (artigo 12, inciso I, da Lei 8.429/92).
Um pouco mais complexa é a situação do loteamento que é
aprovado e registrado, mas o responsável pelo parcelamento do solo não
transfere a posse das áreas pertencentes ao Município para este, passando
a atuar sobre ela como se dono fosse. Nesse caso, em princípio, não há dano
ao patrimônio público e nem enriquecimento ilícito, mas apenas violação
de princípios administrativos, pois os imóveis de domínio do Município
podem ser reavidos in natura, demolindo-se eventuais construções feitas
por terceiros. Estes últimos terão direito de regresso contra o loteador.

14
15
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“Artigo 944 - A indenização mede-se pela extensão do dano.”
ANTUNES VARELA. 1991, p. 591.

Mas além das medidas de direitos reais, o Ministério Público pode
deduzir em Juízo pretensão de restituição do enriquecimento injustificado,
também conhecido como enriquecimento sem causa (artigo 884 do Código
Civil), em relação ao loteador.
Esclareça-se, de início, que as expressões “enriquecimento injustificado”
(também conhecido por “enriquecimento sem causa”) e “enriquecimento
ilícito” não denominam um mesmo instituto jurídico, apesar de serem utilizadas,
frequentemente, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência brasileiras,
como sinônimas. Muitas vezes, a utilização equivocada das expressões ocorre
em virtude do desconhecimento do significado diverso de ambos os institutos,
mas, por outras vezes, o jurista conhece a diferença, porém as utiliza como
sinônimas para evitar a repetição de palavras.
Mas, em que pese a confusão de expressões no dia a dia forense,
em se tratando da letra da lei – que não admite usos inadequados de
sinônimos, mas apenas conceitos estritamente técnicos –, o Código Civil e a
Lei no. 8.429/92, não destoaram da adequada redação jurídica. Ambas as leis
utilizaram-se de enriquecimento sem causa (o qual preferimos denominar de
“enriquecimento injustificado”) e enriquecimento ilícito, respectivamente,
sem confundi-los.
O enriquecimento ilícito (artigo 9o da Lei 8.429/92) constitui espécie
de ato ilícito, ao lado, por exemplo, dos artigos 186 e 187 do Código Civil, que
representa uma das fontes de obrigações reconhecidas pelo Direito.
O enriquecimento injustificado, por sua vez, constitui outra fonte
autônoma de obrigações, prevista de forma genérica pelo artigo 884 do
Código Civil, com regras mais específicas ao longo daquele estatuto jurídico e
leis especiais e tem duas modalidades principais: enriquecimento injustificado
por prestação e enriquecimento injustificado não baseado em prestação, da
qual a intervenção em direitos reais alheios constitui uma espécie.
A aplicação do enriquecimento injustificado por intervenção sobre
coisas alheias está relacionada com o uso econômico que se pode fazer
dessas coisas, sem autorização de seu titular. Essa intervenção pode ocorrer
de duas maneiras: (i) por meio da utilização de bens alheios ou (ii) por meio
do consumo deles16.

16

MENEZES LEITÃO, Luís Manuel Teles de. Op. cit., 2005, p. 687.
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O direito real que mais se sobressai na aplicação do enriquecimento
injustificado, nesse contexto, constitui o direito de propriedade. Ao
proprietário é assegurado de forma exclusiva atuar sobre os bens que integram
o seu patrimônio, de modo que o seu direito subjetivo de propriedade lhe
garante as faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa objeto desse
direito17. O núcleo prático-econômico dos direitos reais, inclusive o do direito
de propriedade, representa o domínio e a soberania de uma pessoa sobre a
coisa, com todas as suas possibilidades de uso e gozo18.
A intervenção não autorizada de terceiros sobre o direito exclusivo
de propriedade retira de seu titular a possibilidade de usar e usufruir dela.
Desta forma, viola seu domínio sobre a coisa19 e representa desvio de sua
destinação econômica. O direito subjetivo de propriedade define quem
poderá exercer o domínio sobre o bem constitutivo de seu objeto, com a
possibilidade de exercer as faculdades acima mencionadas. Ao se privar o
titular do direito de propriedade dessas faculdades, intervindo sobre o bem
sem autorização pessoal ou legal, está-se desviando os benefícios econômicos
abrangidos por essa exclusividade. Esses benefícios, potencialmente,
pertenceriam ao titular do direito e, de modo indevido, passam a integrar o
patrimônio de terceiro.
No caso do loteador que não transfere a posse das áreas do
loteamento reservadas para o Município, passando a utilizá-las como
se suas fossem, ele intervém sobre direito real alheio, fazendo uso dos
poderes garantidos pelo domínio, usurpando as potenciais vantagens
econômicas daquele bem, garantidas pelo direito subjetivo de propriedade
exclusivamente ao seu titular. Assim, se por um lado o gestor público deve
responder pela prática de ato de improbidade administrativa por violação de
princípios, o loteador, nessa situação específica, responde pela restituição ao
ente público do valor equivalente ao do arrendamento da área para si.
Em situação de usurpação do potencial econômico de direitos reais
alheios em virtude de intervenção não autorizada sobre eles por terceiros,
a Quarta Turma do STJ aplicou de maneira expressa o enriquecimento

GOMES, Orlando. Op. cit., 2001, p. 97.
MESQUITA, Manuel Henrique. Obrigações reais e ônus reais. Coimbra: Almedina, 2000, p. 56.
19
O titular do direito real garante a satisfação de seus interesses por meio do domínio que
exerce sobre a coisa e não por modo de relação com outras pessoas, como acontece nos
direitos obrigacionais. O domínio garante a posição de atribuição de bens ao seu titular, ao
redor do qual há um dever geral de abstenção, que o torna oponível contra todos (MESQUITA,
Manuel Henrique. Op. cit., p. 56 e ss).
17
18
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injustificado por intervenção, em caso envolvendo a resolução contratual entre
uma construtora e um consumidor20. O consumidor ajuizou ação buscando
a resolução de contrato de compra e venda de imóvel que havia celebrado
com a construtora, ao fundamento de que o bem fora entregue com mais
de dois anos de atraso e com vícios que o tornava impróprio ao consumo. A
construtora, por sua vez, apresentou contestação e reconvenção. Nesta última
pleiteou a condenação do consumidor no pagamento de “aluguéis” relativos
ao período em que este ocupou o imóvel, até a resolução do contrato.
Em primeiro grau, os pedidos de ambas as partes foram julgados
procedentes. Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina
reformou parcialmente a decisão, a fim de afastar o pagamento de “aluguel”
por parte do consumidor. Afirmou-se que “a admissão do pedido da
demandada [construtora], in casu, seria injusto, pois permitiria em seu favor
uma indenização a título de perdas e danos [pagamento dos “aluguéis”],
muito embora seja ela a causadora do desenleio contratual [...]”.
A Quarta Turma do STJ, por sua vez, reformou a decisão de segundo
grau, mantendo a decisão do Juiz de primeira instância, no tocante à
condenação ao pagamento de “aluguel”, por entender que:
Não obstante o fato de que as perdas e danos devam ser imputadas a quem
praticou o ato ilícito, seja ele contratual ou extracontratual, o pagamento de
alugueis é devido não porque se enquadram estes na categoria de perdas
e danos decorrentes do ilícito, mas por imperativo legal segundo o qual a
ninguém é dado enriquecer-se sem causa à custa de outrem.

Como se pode observar desse precedente do Superior Tribunal de
Justiça, reconheceu-se no Direito brasileiro o enriquecimento injustificado
por intervenção em direitos reais alheios como fonte geradora de obrigações.
Se o sujeito realiza o parcelamento do solo urbano, aprova-o perante
o Município e o registra em Cartório, deveria transferir a posse das áreas
reservadas ao ente público, para que este possa eventualmente instalar
equipamentos comunitários ou públicos. Se não o faz e reserva tais áreas
para si, passa a intervir sobre bem de propriedade do Município, devendo
responder por enriquecimento injustificado, com o pagamento de valores
equivalentes ao arrendamento da área, até que sua posse seja retomada
pelo Poder Público.

20
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 955.134/SC. Relator: Ministro Luis
Felipe Salomão. Publicado em: 29/08/2012.
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Note-se que a pretensão de enriquecimento injustificado apresenta
vantagem em relação a eventual pretensão de indenização com base
em lucros cessantes, pois, neste último caso, o Município tem o ônus de
comprovar que a privação da posse do bem pelo loteador causou-lhe
prejuízo, ao passo que, a pretensão de restituição do enriquecimento
injustificado dispensa a prova de prejuízo, pois ela não é fundamentada em
uma diminuição patrimonial, mas em desvio do potencial econômico do bem
garantido pelo direito subjetivo de propriedade.
O valor a ser restituído pelo loteador que deixou de transmitir a
posse das áreas para o Poder Público deve ser equivalente ao valor pago em
razão do arrendamento da área, a preços de mercado, na região e na época
em que se deixou de transmitir a posse para o Município, o que pode ser
calculado por meio de perícia imobiliária.

4. Conclusão
A necessidade de observância das normas que regem a urbanificação
das cidades é imperativo para a racional e sustentável ocupação do solo, com
reflexos na vida e na saúde de seus habitantes. A importância conferida pelo
ordenamento jurídico brasileiro para esse microssistema de regras exige o
enérgico sancionamento das condutas dos gestores públicos e loteadores
que agem à margem da lei. Nesse contexto, a incidência da Lei 8.429/92
e do enriquecimento injustificado, visam reparar os prejuízos provocados
ao Município em virtude da não observância dos preceitos da Lei 6.766/79
e, ainda, impedir que os agentes públicos, que se abstêm de fiscalizar as
diretrizes urbanísticas, continuem propagando a cultura da informalidade.
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ABSTRACT: The article intends to examine the behaviour of the victim as a
judicial circumstance when determining the base penalty, which constitutes
an essential phase to the individualization of the penalty. In order to
accomplish this objective, a reading of the provisions of the Penal Code
which deal with the dosimetry of the penalties is performed through a
constitutional filter, whilst seeking to grant them an interpretation that is in
line with the principle of presumption of innocence. Posteriorly, the objective
is to analyze the distinct possibilities of the offended’s behaviour that are
able to influence in the valuation of the censure and therefore assign it the
respective consequences, whilst (critically) comparing them to those made
effective in practice.
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1. Introdução
Ao fim da instrução probatória, comprovada a materialidade e a
autoria do crime, o julgador se vê diante de difícil missão: individualizar a
pena do condenado, de modo a homenagear o princípio insculpido no art.
5O, XLVI, da Constituição Federal.
O Código Penal, no artigo 68, determina que o julgador deve
obediência a um sistema trifásico de cálculo de pena, indicando que a
primeira fase é composta das circunstâncias judiciais previstas no artigo
59 do mesmo diploma legal, a segunda fase é constituída de circunstâncias
agravantes e atenuantes e, por fim, a terceira e última etapa possui as causas
de aumento e de diminuição como instrumental de análise.
Pela importância – teórica e prática – do tema, bem verdade que
cada uma das referidas fases merece especial estudo e aprofundamento.
Porém, o presente trabalho se cingirá tão somente ao comportamento da
vítima, circunstância judicial que compõe o arsenal de cálculo da pena-base.
O tema é desafiador, eis que, como será demonstrado, a doutrina
diverge em relação aos critérios de análise da circunstância judicial, bem como
em relação às consequências que tal vetor pode acarretar na reprimenda.
Enquanto parcela dos doutrinadores entende que o comportamento
da vítima pode ser apenas interpretado de forma neutra ou favorável ao
condenado, com fundamento na Exposição de Motivos da “nova” parte geral
do Código Penal, outros concluem que o exame da circunstância pode gerar
tanto a manutenção, quanto a diminuição ou o aumento da sanção.
A jurisprudência, por sua vez, apresenta posição menos divergente,
mas não menos problemática. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que o comportamento da vítima deve, necessariamente,
ser avaliado de modo neutro ou favorável ao réu, negando a possibilidade
da referida circunstância judicial pesar em desfavor do condenado. Tal
compreensão se revela não apenas matematicamente equivocada - diante
de um sistema de cálculo que parte já do mínimo legal em abstrato -,
como também incoerente – ao dar tratamento absolutamente distinto ao
comportamento da vítima e às demais circunstâncias judiciais.
Se, de um lado, os equívocos doutrinários e jurisprudenciais são
recorrentes, de outro se observa que muitos julgadores simplesmente
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deixam de valorar o comportamento da vítima, ignorando elementos
concretos aptos a subsidiar a análise e olvidando a sua importância para a
individualização da pena.
Diante do cenário aqui brevemente descrito, o presente artigo
intenta, mais do que denunciar os frequentes equívocos no que refere à
influência do comportamento da vítima na fixação da pena, apresentar
subsídios que permitam ao julgador, casuisticamente, uma adequada e
coerente análise da circunstância judicial.

2. A dosimetria penal como instrumento de concretização do
princípio da individualização da pena
O princípio da individualização da pena vem estampado no artigo
5º, XLVI, da Constituição Federal. Tal princípio – que guarda íntima relação
com o princípio da culpabilidade1 – garante não apenas que o autor do delito
tenha limitada a si mesmo a responsabilidade por seu fato delitivo. Garante
“um processo de comunicação bilateral entre a pena e o autor do delito onde
cada é limitador e limitado pelo outro2”.
No intuito de se cumprir tal garantia, o princípio da individualização
abarca três distintos momentos: a fase legislativa, a fase judicial e, por fim, a
fase administrativa.
O primeiro reflexo do princípio da individualização da pena, então,
recai sobre o Poder Legislativo. No momento em que o legislador criminaliza
condutas através do preceito primário da norma deve, necessariamente e
atentando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cominar,
no preceito secundário, a sanção mínima e a sanção máxima decorrente.
“É corolário do princípio da culpabilidade o direito do indivíduo a que o Estado se pronuncie
a respeito da pena a que ele faz jus. Sabidamente, o princípio de culpabilidade representa
a dimensão de democracia do Estado social e democrático de Direito, assim, em qualquer
Estado digno de ser chamado de democrático, a pena que corresponde ao autor de um delito
deve ser individualizada, ou seja, deve ser fixada segundo características objetivas e subjetivas
que permitam oferecer uma resposta pessoal como consequência da prática delitiva. Isso
porque um Estado democrático é o que respeita as individualidades das pessoas e o que lhes
reconhece os direitos fundamentais a partir da individualidade como ser humano” BUSATO,
Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 870.
2
BUSATO, Paulo César. Fundamentos para um Direito Penal Democrático. 4ª ed. São Paulo:
Atlas, 2013, p. 207.
1
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“A prefixação dos limites mínimo e máximo para cada tipo de ilícito
constitui uma consequência lógica do princípio da anterioridade da lei penal
e uma das garantias fundamentais do cidadão3”.
Se é verdade que o princípio da individualização da pena é essencial à
fase legislativa, também é verdade que nela não se esgota. Isso porque, muito
embora o legislador deva prever ex ante a pena em abstrato – permitindo
ao destinatário da lei penal que conheça, desde logo, os contornos da
sanção -, jamais conseguirá determinar a pena individualizada sem analisar
pormenorizadamente os elementos do caso concreto e as características do
indivíduo que suportará a reprimenda. É por tal razão que o direito penal
brasileiro não adota o sistema de penas fixas4, mas de penas que preveem
limites mínimo e máximo.
Entra em cena, assim, o segundo momento em que é concretizado
o princípio da individualização da pena: a fase judicial. O estatuto repressivo
brasileiro se inspirou na Escola Positiva e reconheceu que a individualização
da pena deve atentar não apenas à gravidade objetiva do fato, mas conferir ao
julgador poderes para considerar o criminoso como a realidade viva que é5.
A tarefa judiciária da fixação da pena é regulada por princípios e
regras de natureza constitucional e legal que determinam ao magistrado,
além da obrigatoriedade de fundamentação (artigo 93, IX, CF), um roteiro que
objetiva o cálculo de pena e que conta com elementos de discricionariedade
– que não se confundem, evidentemente, com arbitrariedade6. Fala-se, pois,
em discricionariedade vinculada.

DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 604.
4
“A primeira reação do Direito Penal moderno ao arbítrio judicial dos tempos medievais foi a
adoção da pena fixa, representando o ‘mal justo’ na exata medida do ´mal injusto´ praticado
pelo delinquente (...). Mas logo se percebeu que, se a indeterminação absoluta não era
conveniente, também a absoluta determinação não era menos inconveniente. Se a pena
absolutamente indeterminada deixava demasiado arbítrio ao julgador, com sérios prejuízos
aos direitos fundamentais do indivíduo, igualmente a pena absolutamente determinada
impediria o seu ajustamento, pelo juiz, ao fato e ao agente, diante da realidade concreta.”
BITENCOURT, Cezar R. Tratado de Direito Penal: parte geral. 17 ed. rev. ampl. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 751.
5
GARCIA, Basileu. Instituições de Direito Penal. 7ª ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008,
p. 98.
6
DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: Parte Geral. 3ª ed. rev. atual. ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2010, p. 602.
3
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Finda a determinação da pena concreta que será atribuída ao
condenado, passa-se ao terceiro e último momento de individualização de
pena, dirigido, dessa vez, ao Poder Executivo. Deve-se, nesse ponto, observar,
durante o cumprimento da pena, a gravidade do delito cometido, o sexo
e a idade do autor, o comportamento carcerário, dentre outros dados que
permitam individualizar, por exemplo, a progressão ou a regressão do regime,
o livramento condicional e demais institutos relacionados à execução penal7.
Feita a (breve) análise dos momentos em que se concretiza o
princípio constitucional da individualização da pena, resta esclarecer que o
presente estudo se concentrará no segundo momento: aquele efetivado pelo
Poder Judiciário. Jogará suas luzes, mais especificamente, sobre a primeira
fase que compõe a dosimetria da pena.
Pois bem. A dosimetria da pena é um sistema de cálculo de pena
composto de diferentes momentos. Já na vigência do Código Penal de 1940,
mas em momento que antecedeu à reforma de 1984, a doutrina se dividia a
respeito de quantas etapas estariam compreendidas no processo de fixação
da pena. De um lado, Nélson Hungria entendia haver três fases (pena-base,
agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição). De
outro, Roberto Lyra defendia o sistema bifásico e sustentava a necessidade
de serem consideradas as circunstâncias agravantes e atenuantes
concomitantemente à pena-base. Tal divergência restou superada com
o advento da reforma de 1984, oportunidade na qual o Código Penal fez
expressa opção pelo sistema trifásico8.
O artigo 68 do diploma repressivo estabelece que preliminarmente
será fixada a pena-base, por meio da análise das circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do Código Penal. Em seguida, serão analisadas as
agravantes e atenuantes genéricas, previstas nos artigos 61, 62, 65 e 66
do Código Penal, para que se possa alcançar a pena provisória ou pena

“La idea tradicional de individualización de la pena considerada como un proceso con tres
etapas, no responde al marco de un estado constitucional de derecho, sino a uma distribución
de tareas extraña al hoy generalizado sistema de control de constitucionalidad. (...) Pretender
que el derecho penal no puede objetar los ámbitos de arbitrio punitivo señalados por las
agencias legislativas, y que la administración tiene un encargo casi exclusivo en la ejecución,
es tanto como negar ese control sobre la actividad criminalizante de las agencias políticas
e penitenciarias”. ZAFFARONI, Eugenio R. Manual de Derecho Penal. Parte general. Buenos
Aires: Ediar, 1996, p. 993
8
BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 872.
7
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intermediária. Parte-se, então, para a terceira e última fase, consistente
na análise das causas de aumento (majorantes) e causas de diminuição
(minorantes), que podem estar previstas tanto na parte geral do Código
Penal, quanto nos próprios tipos penais. Com a verificação deste último
instrumental, fixa-se a pena definitiva.
A doutrina revela e a prática forense confirma que cada detalhe que
compõe o sistema trifásico de cálculo da pena merece, por si só, pesquisa e
discussão aprofundada. Por questões metodológicas, porém, fez-se a opção
por aprofundar o presente estudo em uma circunstância judicial que é –
ou deveria ser - analisada na primeira fase do cálculo, e que costuma ter –
embora não devesse – sua importância olvidada: o comportamento da vítima.
2.1. Métodos de análise da primeira fase da dosimetria penal: parâmetros
de fixação da pena-base
A primeira fase do cálculo da pena, conforme visto, consiste na
análise das chamadas circunstâncias judiciais, as quais estão previstas no
artigo 59 do Código Penal e podem dizer respeito ao crime ou ao próprio
agente: a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade
do agente, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências
do crime. Há, ainda, a imposição da análise do comportamento da vítima
quando do ato delituoso9.
O magistrado deve, portanto, pinçar do material produzido na
instrução probatória elementos que justifiquem que a circunstância judicial
deva ser considerada de forma favorável ou desfavorável ao réu10.

Vale registrar que tais circunstâncias judiciais podem sofrer alterações a depender do crime
analisado. É o que ocorre, por exemplo, na Lei de Drogas. O art. 42 da Lei n. 11343/2006
dispõe que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto
no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a
personalidade e a conduta social do agente”. Outro exemplo é o art. 6o da Lei dos Crimes
Ambientais (Lei n. 9605/1998),que estabelece que para a imposição e gradação da penalidade
deverão ser considerada a gravidade e as consequências do crime para a saúde pública e para
o meio ambiente, além dos antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação
de interesse ambiental.
10
Importa esclarecer que as circunstâncias judiciais não são utilizadas tão somente para a
fixação da pena-base, mas também, por exemplo, para a determinação do regime inicial de
cumprimento de pena (nos moldes do art. 33, par. 3o do CP) e para a verificação da possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, III do CP).
9
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Antes de adentrar à efetiva análise da circunstância judicial do
comportamento do ofendido, tema central do presente, há que se verificar
– porque reflete diretamente nas conclusões deste estudo - o método de
cálculo de pena-base.
O legislador, quando da criminalização primária, comina uma
pena mínima e uma pena máxima em abstrato. A questão que se impõe
é: qual o ponto de partida do magistrado, quando do cálculo da penabase? Deve o julgador partir do mínimo legal e efetuar acréscimos na pena
quando presentes circunstâncias desfavoráveis? Deve o julgador partir do
máximo legal e efetuar descontos na pena quando presentes circunstâncias
favoráveis? Ou deve o julgador partir do termo médio entre a pena mínima
e máxima cominada em abstrato, procedendo a diminuições e aumentos
conforme se revelem as circunstâncias judiciais?
O Código Penal brasileiro não traz qualquer direcionamento a
respeito do tema. Nélson Hungria, jurista que esboçou os traços do sistema
trifásico de dosimetria, entendia que o julgador deveria partir do termo
médio11. Há autores que ainda defendem referido posicionamento, como é o
caso de Sergio de Andréa Ferreira12.
Entre os que entendem que a pena deva partir do mínimo legal,
citam-se José Paulo Baltazar Jr.13, José Antonio Paganella Boschi14, Ruy
Rosado de Aguiar Júnior15 e Rodrigo Duque Estrada Roig16.

11
“O Arbítrio Judicial na Medida da Pena”- Conferência pronunciada na Faculdade de Direito
do Recife, em 09.12.41. In Comentários ao Código Penal, Forense, 5a ed. 1979, vol. V, p. 467,
apud FERRAZ, Nélson. Dosimetria da Pena. 6a ed. Florianópolis: Editora do autor, 1988, p. 14.
12
FERREIRA, Sérgio de Andréa. A técnica da aplicação da pena como instrumento de sua
individualização nos Códigos de 1940 e 1969. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 53-54.
13
BALTAZAR JR, José Paulo. Sentença penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2007, p. 138.
14
“Em suma, eis, pois, a primeira regra: se o juiz nada encontrar que fundamente a alteração
do cenário, reafirmará o valor positivo de cada circunstância em particular e do seu conjunto,
em geral, para quantificar a pena-base no mínimo cominado no tipo correspondente ao crime.
Essa é a tendência em todo mundo> reprovar o mínimo possível e só excepcionalmente em
grau mais elevado”. PAGANELLA BOSCHI, José A. Das penas e seus critérios de aplicação. 5a
ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014, p. 185.
15
AGUIAR JUNIOR, Ruy Rosado de. Aplicação da Pena. 5a ed. atual. e ampl. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2013, p. 96.
16
ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Aplicação da Pena – limites, princípios e novos parâmetros.
2a ed. São Paulo, 2015, p. 134.
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A jurisprudência, por sua vez, também vem tradicionalmente se
posicionando no sentido de se partir da pena mínima legal em abstrato.
Esta última opção parece ser a mais acertada, por diferentes
razões. A primeira delas é que o legislador, quando da criminalização
primária, estabelece a pena (mínima e máxima) que considera suficiente
e necessária para reprovar e prevenir o crime17. Ou seja, o legislador, ao
prever especificamente a pena mínima, reconhece que, caso imposta aquela
quantidade de sanção, já é o (mínimo) suficiente para reprovar e prevenir
o delito. Por tal enfoque, não se justifica que o julgador, então, quando do
segundo momento de individualização da pena, parta do termo médio.
Ora, tendo o legislador estabelecido que a pena mínima em
abstrato é suficiente para reprovar e prevenir o crime que se está a julgar,
e não tendo o caso concreto nenhuma circunstância objetiva que justifique
o agravamento da sanção, bem como não tendo o condenado nenhuma
circunstância subjetiva que justifique o incremento da pena, é adequado que
seja efetivamente a pena mínima a atribuída ao réu.
Há, ainda, uma segunda e principal razão para se entender que
o julgador deve partir da pena mínima abstratamente cominada. Trata-se
de reconhecer que o sistema trifásico de dosimetria da pena, inserido no
Código Penal com a reforma de 1984, deve, necessariamente, ser pensado
de acordo com a Constituição da República.
É cediço que a Constituição ocupa o ápice do ordenamento
jurídico brasileiro, conferindo-lhe, tal posição, supremacia, o que faz com
que todas as demais normas busquem nela seu fundamento de validade
e devam, obrigatoriamente, guardar com ela concordância. Assim, e para
que se cumpra a obrigação de as normas – ditas fundadas – estarem em
conformidade com o texto constitucional, o direito infraconstitucional deve

17
Por questões metodológicas não será aprofundado o (espinhoso) tema a respeito das
funções da pena. Assim, o presente estudo considerará como funções da pena aqueles
trazidos pelo art. 59 do Código Penal. “O juiz atendendo à culpabilidade, aos antecedentes,
à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências
do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime”.
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passar por uma “filtragem constitucional”, de forma que seus institutos
sejam lidos e interpretados à luz da Constituição18.
O artigo 5o, LVII, da Constituição Federal contempla o princípio da
presunção da inocência e garante que “ninguém será culpado até o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória”. Referido dispositivo não
garante tão somente que o sujeito seja presumidamente inocente da prática
de um crime, sendo considerado culpado apenas na hipótese de existirem
provas suficientes que embasem a sua condenação. O entendimento é mais
amplo: implica reconhecer que as circunstâncias em geral – referentes ao
fato ou mesmo à pessoa do criminoso – são presumidamente favoráveis ao
sujeito, até que, por provas irrefutáveis, demonstre-se o oposto.
Em outras palavras: o indivíduo é presumidamente inocente e tal
presunção cede com o trânsito em julgado da condenação, que resulta de
provas produzidas, em seu desfavor, pela acusação – que é, registre-se,
quem possui o ônus probatório. Diante do mesmo raciocínio, presume-se
que as circunstâncias judiciais dispostas no artigo 59 do Código Penal são
favoráveis ao réu, ou seja, parte-se do pressuposto de que este não possui
antecedentes criminais, que possui boa conduta social etc. Esta presunção
cede, porém, quando as provas produzidas durante o processo revelam
o oposto: que o indivíduo possui, sim, antecedentes criminais ou possui
conduta social desajustada.
Assim, tem-se que o magistrado, quando do cálculo da pena-base, deve
partir da pena mínima abstratamente cominada e pressupor que todas as
circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. A partir desse ponto, o julgador
analisará os elementos probatórios produzidos na instrução processual e

De acordo com Luís Roberto Barroso, “o novo direito constitucional brasileiro, cujo
desenvolvimento coincide com o processo de redemocratização e reconstitucionalização
do país foi fruto de duas mudanças de paradigma: a) a busca da efetividade das
normas constitucionais, fundada na premissa da força normativa da constituição; b) o
desenvolvimento de uma dogmática da interpretação constitucional, baseada em novos
métodos hermenêuticos e na sistematização de princípios específicos de interpretação
constitucional. A ascensão política e científica do direito constitucional brasileiro conduziramno ao centro do sistema jurídico, onde desempenha uma função de filtragem constitucional
de todo o direito infraconstitucional, significando a interpretação e leitura de seus institutos
à luz da Constituição". BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo
Direito Constitucional Brasileiro in Revista de Direito Administrativo, v. 225, jul/set. 2001. RJ:
Renovar, p. 36.
18
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terá três conclusões possíveis: poderá verificar que a circunstância judicial
analisada não é, no caso concreto, favorável ao réu, considerando-a
desfavorável; poderá verificar que a circunstância judicial analisada é, no
caso concreto, favorável ao réu, confirmando sua presunção e a considerando
favorável e, por fim, poderá verificar que a circunstância judicial é neutra, ou
seja, nada informa ou nada interfere na análise do crime.
Importante registrar, porém, que muito embora as circunstâncias
judiciais possam ser consideradas como favoráveis, desfavoráveis ou neutras,
ou seja, possam tecnicamente ser valoradas de três diferentes maneiras, em
razão de a pena partir do mínimo legal – e, portanto, estar-se presumindo que
tais circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu -, o julgador poderá operar
matematicamente apenas de duas formas: aumentando a reprimenda ou
mantendo a pena no patamar em que já está. Leia-se: uma vez que o julgador
pressupõe que a circunstância judicial avaliada é favorável, saindo do mínimo
legal em abstrato, quando confirma tal presunção no caso concreto, não
deverá reduzir a pena, sob pena de estar procedendo a uma (indevida) dupla
valoração em favor do réu19.
Das considerações até o momento realizadas, conclui-se que
o julgador, quando da análise da pena-base, deve, em razão de uma
interpretação constitucional do sistema trifásico, partir da pena mínima em
abstrato e, a cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu,
afastar a pena do quantum mínimo em direção ao quantum máximo. Por
outro lado, a cada circunstância judicial considerada neutra ou favorável ao
réu, deve o julgador manter a pena, sem proceder a reduções.
Nesse ponto, válido um esclarecimento: não se está se sugerindo
uma “equiparação” entre circunstâncias neutras e favoráveis ao réu.
Reconhece-se valorativamente a distinção entre ambas e isso deverá restar
evidenciado quando da fundamentação por parte do julgador. Porém, o
que ocorre é que matematicamente as situações se equiparam, em razão

19
A propósito, “Nesse ponto, para o delineamento da pena-base, o juiz, tendo por base o
mínimo da pena cominada em abstrato pelo tipo penal, só poderá afastar a pena-base de
tal mínimo, quando reconhecer como desfavorável ao sentenciado pelo menos uma das
circunstâncias judiciais. Assim, se o juiz entender que nenhuma das oito circunstâncias
judiciais é desfavorável ao sentenciado (ou seja, todas lhe são favoráveis), deverá
manter a pena-base no patamar mínimo cominado no tipo.” (TJPR - 1ª C.Criminal - AC
- 462564-3 - Campina da Lagoa - Rel.: Mário Helton Jorge - Unânime - - J. 07.08.2008)
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da interpretação constitucional da dosimetria da pena que conduz o ponto
de partida da pena-base já para o mínimo legal em abstrato, impedindo
posteriores reduções.
É evidente que, acaso se mantivesse o posicionamento de ter o
termo médio como ponto de partida para o cálculo da pena-base – o que
o presente trabalho rejeita -, a consequência matemática seria também
distinta. Nessa hipótese, o julgador poderia incrementar a sanção quando
diante de circunstâncias desfavoráveis, poderia reduzir a reprimenda
quando diante de circunstâncias favoráveis e poderia manter a pena quando
constatasse a neutralidade da circunstância judicial.
Ainda a respeito do “método de análise” da primeira fase do cálculo
penal, outro ponto vale especial consideração – também por produzir
resultados concretos no presente estudo. Quando o julgador verificar que
a circunstância judicial que se presumiu favorável era, no caso concreto,
desfavorável, em quanto deve incrementar a pena-base? Pois bem. O
quantum de aumento não é previamente estabelecido pelo legislador –
como ocorre, por exemplo, com as causas de aumento e de diminuição.
Assim, o acréscimo de pena quando da verificação de circunstância
judicial desfavorável fica a cargo do magistrado, que possui, nesse ponto,
discricionariedade vinculada.
A discricionariedade do julgador fica vinculada, em primeiro lugar,
pela própria imposição de limites mínimo e máximo realizada pelo legislador:
a pena-base não poderá ser reduzida abaixo do mínimo e nem poderá
ultrapassar o máximo legal. Em segundo lugar, o magistrado, assim como
em todo o cálculo trifásico, deve obediência aos princípios de razoabilidade
e proporcionalidade. Assim, para verificar o quantum de aumento que cada
circunstância judicial desfavorável refletirá na pena-base, o julgador não pode
descurar o intervalo existente entre o mínimo e o máximo legal cominado
em abstrato. Exemplifica-se: em um homicídio simples, a pena mínima em
abstrato é de seis anos, enquanto a pena máxima é de vinte anos. Portanto,
há um intervalo de quatorze anos para que o magistrado analise e valore as
oito circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP. Já no que refere ao
crime de furto simples, a pena mínima em abstrato é de um ano, enquanto
a pena máxima é de quatro anos, o que implica dizer que o magistrado tem
apenas três anos de intervalo para a análise e valoração das mesmas oito
circunstâncias judiciais.
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Diante de tal constatação, parece evidente que o magistrado não
poderá atribuir exatamente o mesmo “peso” a uma circunstância judicial
desfavorável em um caso de homicídio simples e em um caso de furto
simples. Para tornar mais real o argumento: não parece absurdo que o
magistrado acrescente dois anos de aumento à pena-base pela existência
de maus antecedentes quando da análise de um homicídio, mas parece
exacerbado que se aumentem os mesmos dois anos por tal circunstância
judicial desfavorável quando da análise de um furto, já que restará apenas
um ano de aumento possível e sete circunstâncias judiciais a serem
avaliadas.
Há autores que defendem – na intenção legítima de evitar arbítrios
– a adoção de um critério matemático que define, ex ante, o quantum de
aumento para cada circunstância judicial. É o caso de Mario Helton Jorge20,
que sugere que cada circunstância judicial desfavorável eleve a pena mínima
até o máximo de 1/8 da diferença entre o máximo e o mínimo abstratos
previstos para o tipo penal.
Embora o intuito seja louvável, não parece ser esse o entendimento
mais acertado. Os critérios matemáticos adotados quando do cálculo da
pena, de fato, impedem erros de eventuais julgadores arbitrários – que são,
felizmente, minoria. Porém, acabam por engessar os bons magistrados,
retirando desses a possibilidade – que foi legalmente concedida – de analisar
casuisticamente. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal é expresso em
rejeitar a adoção de critérios matemáticos para a dosimetria penal, sob o
fundamento de que esta é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial,
não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras
absolutamente objetivas para a fixação da pena. Assim, “cabe às instâncias
ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes
Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade
dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias,
se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas
pelas instâncias anteriores21”.

20
JORGE, Mario Helton. Aplicação da Pena: erros de atividade e de julgamento e suas
consequências.
Disponível
em
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/
anexos/13569-13570-1-PB.pdf. Acesso em 28 de abril de 2016.
21
STF, RHC 105921/PE, Primeira Turma, Relator Min. Marco Aurélio, Relator para Acórdão
Min. Rosa Weber. Julgamento em 29.03.2016.
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Findas as essenciais considerações sobre o método de análise da
pena-base, passa-se, agora, à análise sobre a circunstância judicial que
inspirou o presente estudo: o comportamento da vítima.

3. O comportamento da vítima como circunstância judicial:
influência no cálculo da pena-base
Realizadas ponderações acerca do método de análise da primeira
fase – que terão direto reflexo na conclusão do presente estudo -, passa-se a
analisar especificamente uma das circunstâncias judiciais que urge por maior
destaque na doutrina e na jurisprudência: o comportamento da vítima.
Nem todo delito permite o exame da circunstância judicial em
comento. Veja-se, a título ilustrativo, o caso dos crimes vagos, em que
o sujeito passivo imediato é indeterminado22 e, por isso, não permitirá
análise no que refere a eventual “comportamento”. O mesmo se diga no
tocante a crimes em que, muito embora haja sujeito passivo determinado, o
comportamento da vítima não possui qualquer interferência na sua prática,
como é o caso da receptação própria (artigo 180, caput, primeira parte, CP).
Segunda consideração: o comportamento da vítima pode, a
depender do caso, excluir o crime. Por vezes, o consentimento da vítima
afasta, por exemplo, a própria tipicidade23. Por outras, pode servir como
causa justificante para o ato, como é o caso da (atual) injusta agressão, que
possibilita a legítima defesa. Registre-se, porém, que o presente estudo
não abarca as situações em que o comportamento da vítima exclui o crime.

22
“Existe, porém, uma variedade muito grande de ilícitos penais que, aparentemente, não
revelam a existência de vítimas concretas ou vitimas individualizadas, como ocorre com o
homicídio, as lesões corporais, o furto, etc. Essa categoria, a doutrina anglo-americana
designa de crimes without victims e na sugestiva expressão de Figueiredo Dias, é chamada
de crimes sem pessoas especialmente ofendidas. (...) As infrações contra o meio ambiente
e a criminalidade do white-collar despontam como hipótese bem claras dessa categoria de
vítimas que não são identificadas pessoalmente posto constituírem a massa de ofendidos de
maneira indistinta. O mesmo se poderá dizer em relação a certos ilícitos cometidos contra a
incolumidade pública, a paz pública, a administração pública, etc. Em todas essas modalidades
de ilícitos pode-se afirmar que a vitimidade é considerada como algo abstrato na medida
em que as pessoas físicas não são indicadas nos tipos legais de crime.” DOTTI, René Ariel. O
Problema da Vítima in Doutrinas Essenciais Processo Penal, vol. 1, Jun. 2012, p. 853 - 862.
23
ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Aplicação da pena – limites, princípios e novos parâmetros.
2a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 183.
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Isso porque interessa analisar, justamente, a influência no cálculo da pena
proveniente de condenação.
Pois bem. “O comportamento da vítima foi elevado ao status
de circunstância judicial pela Lei 7209/84, graças aos avanços teóricos
da vitimologia”, setor da criminologia que demonstra o quanto tal
comportamento pode ser relevante para a eclosão do fato, para o
agravamento ou abrandamento das consequências penais24.
A Exposição de Motivos da “nova” parte geral do Código Penal faz
menção à inclusão da referida circunstância judicial, nos seguintes termos:
“fez-se referência expressa ao comportamento da vítima, erigido, muitas
vezes, em fator criminógeno, por constituir-se em provocação ou estímulo
à conduta criminosa, como, entre outras modalidades, o pouco recato da
vítima nos crimes contra os costumes”.
Vê-se, do transcrito acima, que a Exposição de Motivos tratou
da circunstância como algo a ser considerado unicamente em prol do
condenado, nos casos em que a vítima é vista como influência para a
prática delitiva, de forma a estimular o agente. Tal tratamento repercutiu no
entendimento de parte da doutrina25 que defende que o comportamento
da vítima pode ser encarado de modo neutro – quando a vítima em nada
interfere ou quando a vítima age no intuito de evitar o crime – ou de modo
favorável ao condenado – quando a vítima, de alguma forma, instiga ou
facilita o cometimento do crime.
Mais do que isso, o tratamento dado na Exposição de Motivos
do Código Penal parece haver repercutido também no posicionamento
adotado atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça26, que se manifestou
expressamente no sentido do comportamento da vítima ser avaliado,

24
PAGANELLA BOSCHI, José A. Das penas e seus critérios de aplicação. 5 ed. rev. atual. e ampl.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 180.
25
Rodrigo Duque Estrada Roig, já citado. ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Aplicação da pena
– limites, princípios e novos parâmetros. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 183; MASSON,
Cleber. Código Penal Comentado. 3. ed. São Paulo: Método, 2015, p. 337; GRECO, Rogério.
Código penal comentado. Rio de Janeiro: Ímpetus, 2015, p. 196;
26
Vide STJ, HC 193759/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, data de julgamento
18.08.2015; STJ, HC 203754/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, data de julgamento
18.08.2015; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 185850/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Ericson Maranho,
Rel. para Acórdão Min. Nefi Cordeiro, data de julgamento 08.03.2016.
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necessariamente, como um vetor neutro ou como um vetor favorável ao
condenado, excluindo a possibilidade de tal circunstância ser sopesada em
desfavor do réu.
Não é demais lembrar, porém, dois fatores: a um, que a mencionada
Exposição de Motivos não se confunde com lei, apenas a acompanha,
possuindo valor doutrinário. Portanto, não se trata de interpretação
autêntica do Código Penal. A dois, que foi elaborada quando da reforma do
Código Penal, em 1984, momento anterior, por conseguinte, ao advento da
Constituição Federal. Assim, impõe-se, agora, a realização da (re)análise do
comportamento da vítima por meio da filtragem constitucional.
Diante da referida (re)análise, não se pode olvidar que o
entendimento acima exposto peca em dois pontos. Preliminarmente, ao
partir a pena-base do mínimo legal – em razão da interpretação que respeita
o princípio da presunção da inocência – referida interpretação conduz à
possibilidade de uma (indevida) dupla valoração favorável ao réu. Sim, pois
a pena-base parte do mínimo legal pressupondo que o comportamento da
vítima foi avaliado como favorável ao réu. Se, diante de provas concretas, se
confirma tal presunção, a pena deve tão somente ser mantida como correta
e não novamente ser minorada.
Há, em segundo lugar, a quebra da uniformidade de critério
de análise da pena-base, pois, diferentemente de todas as demais
circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima se restringe às hipóteses
em que se revela neutra ou benéfica ao acusado. “Não parece correta esta
interpretação, por razões lógicas, mais do que jurídicas. É que se trata de
uma circunstância judicial. Em princípio, todas as circunstâncias judiciais têm
por característica essencial poderem ser consideradas contra e a favor do
réu. Caso ela fosse considerada apenas em favor do réu, deveria constituir
uma atenuante genérica e não uma circunstância judicial27”.
Pois bem. Configurado o crime, no que se refere ao comportamento
do ofendido, há que se partir do pressuposto que, diferentemente do
que sugere a Exposição de Motivos do Código Penal, pode existir – assim
como ocorre com as demais circunstâncias judiciais - interpretação neutra,
favorável ou desfavorável ao réu. Como bem explicita Juarez Cirino dos

27
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BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886.

Santos, o comportamento da vítima para o crime pode ser nenhuma, no caso
de vítimas inocentes; pode ser parcial, como no caso de vítimas ingênuas
ou descuidadas e pode ser equivalente à contribuição do autor, no caso de
provocação em crimes violentos28.
O comportamento da vítima, especificamente, pode guardar as
seguintes relações com a ocorrência do crime: pode, em um primeiro
exemplo, a vítima agir para evitar o crime; pode, em sentido oposto,
influenciar, de algum modo, a prática criminosa e, por fim, pode figurar
neutralmente, não contribuindo para e nem evitando o delito. Obviamente,
a depender do comportamento da vítima, a consequência na pena poderia
ser a manutenção, o incremento ou a redução do quantum. Porém, por
partir a pena-base do mínimo legal, pressupondo que o comportamento
da vítima foi avaliado como favorável, matematicamente passa a ser
possível, após a análise concreta, apenas a manutenção ou o incremento
do quantum de pena.
Não bastasse o primeiro equívoco interpretativo acerca do
comportamento da vítima, acima mencionado, o que se vê, na práxis, é que
quase sempre a pena-base é mantida no patamar originário sob o fundamento
(genérico) de que “a vítima em nada contribuiu para o crime”, prescindindo o
julgador de realizar exame acurado do caso concreto e efetivamente valorar
referido vetor, equiparando situações que são distintas e conferindo, ao
final, pena equivalente aos agentes, em ofensa à individualização da pena e
ao princípio da culpabilidade.
Tal conclusão é corroborada por dados coletados por Fábio Bergamin
Capela, em dissertação de mestrado intitulada “Em busca de uma quantidade
razoável de pena: as funções da pena e seus critérios individualizantes29”.
O pesquisador examinou 750 (setecentas e cinquenta) sentenças criminais
proferidas por Varas Criminais do Foro Central de Curitiba30, no período
compreendido entre março de 2011 a dezembro de 2012. Apurou-se que, de

28
CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Teoria da Pena: Fundamentos políticos e Aplicação judicial.
Curitiba: ICPC; Lumen Juris, 2005, p. 116.
29
CAPELA, Fábio Bergamin. Em busca de uma quantidade razoável de pena: as funções
da pena e seus critérios individualizantes. Disponível em http://acervodigital.ufpr.br/
handle/1884/29582. Acesso em 28 de abril de 2016.
30
Provenientes da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª,9ª, 10ª, 11ª, 13ª, 14ª Varas Criminais, além da
1ª e 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri.
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483 (quatrocentas e oitenta e três) sentenças condenatórias, em nenhuma
houve alusão ao comportamento da vítima31.
O presente estudo pretende, assim, evidenciar que o comportamento
da vítima não recebe a devida atenção quando do cálculo da pena-base,
bem como (tentar) contribuir com o tema, oferecendo subsídios para que
o julgador possa, casuisticamente, efetivamente analisar e corretamente
valorar referida circunstância judicial.
a) A primeira hipótese vislumbrada se refere a situações em que
a vítima age para evitar o delito, ou seja, ocasiões nas quais, por meio
de uma ação, ela busca impedir a ocorrência do crime, o que autorizaria
a exasperação da pena em virtude da referida circunstância judicial, pela
necessidade de se apenar com mais rigor o agente que, mesmo diante
de dificuldades (e desestímulos) para a consecução de seus fins, opta por
prosseguir na prática criminosa.
Em razão de a exasperação advir justamente do enfrentamento do
agente no que refere aos obstáculos pela vítima impostos – o que revela, de
regra, maior audácia na prática delituosa -, há que se verificar se o agente
efetiva e previamente conhecia as circunstâncias desestimuladoras, sob
pena da exasperação conter traços de responsabilidade objetiva.
Alguns exemplos podem ser facilmente citados, muito embora não
apreciados na prática pelo magistrado, que se limita, muitas das vezes, a
consignar em sua decisão que não houve contribuição do ofendido para o
delito, sem exame pormenorizado e devido do caso em concreto.
No âmbito dos delitos contra o patrimônio, deve-se considerar como
atitude da vítima que busca impedir a prática delituosa a adoção de sistema de
alarme, segurança, monitoramento ou qualquer outro meio indicativo de que
pretendeu evitar o crime. Evidencia-se, dessa forma, que “o comportamento
da vítima foi de dotar de maior segurança o objeto do furto e ela contribuiu,
com tal comportamento, para evitá-lo, o que levou a uma maior agressividade
delitiva do autor, devendo ser sopesada em seu desfavor32”.

31
O autor discorda da conclusão do presente artigo, afirmando que a circunstância deve ser
utilizada como forma de reduzir a pena-base.
32
BUSATO, Paulo César. Direito Penal: parte geral. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886.
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Assim, acertado é o entendimento segundo o qual o agente que
opta pelo delito mesmo diante das circunstâncias mencionadas é merecedor
de maior censura em comparação com aquele que ingressa em residência
sem (ostensiva) segurança. Trata-se simplesmente de conferir a pena justa e
proporcional àqueles que praticaram conduta tipificada como crime contra
o patrimônio, mas em circunstâncias – referentes ao comportamento da
vítima - diversas.
Em se tratando de delitos em âmbito doméstico, aponta-se a situação
recorrente do agente que pratica o crime em face de vítima que busca do
agressor se esquivar - alterando número de telefone, evitando contato
pessoal com ele e até mesmo pleiteando judicialmente o seu afastamento.
Ora, por certo que desconsiderar o comportamento do ofendido na decisão
condenatória é equiparar tal situação àquela em que o réu lesiona vítima que
não age dessa maneira. São situações distintas, cujos agressores merecem
penas diferenciadas diante do desestímulo oriundo da conduta do ofendido
e ignorado pelo agente.
Da mesma forma, situações em que a vítima reage inicialmente
à abordagem33, grita por socorro ao pressentir a aproximação do agente,
busca demovê-lo da prática criminosa, além de um sem número de outros
exemplos também configuram hipóteses desfavoráveis ao acusado e aptas a
acarretar, em consequência, aumento de pena.
As hipóteses citadas são bastante comuns na prática, mas ignoradas
muitas vezes quando da prolação da sentença condenatória, em desrespeito
às especificidades do feito e à necessidade de individualizar a reprimenda.
Não se tem a pretensão de enumerar com esse trabalho todos
os casos em que o agente merecerá maior censura em decorrência do
comportamento da vítima que busca evitar o crime, já que é tarefa inatingível
e apenas o caso concreto poderá norteará o exame.
Pode-se, contudo, traçar uma fórmula geral para avaliar se o agente
deve receber maior apenamento em virtude da circunstância em comento:
se do exame da conduta do ofendido se verificar que houve a tentativa de

33
Considerou-se, em julgamento pelo TJPR, como circunstância judicial desfavorável –
comportamento da vítima - no crime de homicídio, na forma tentada, o fato de a vítima se
esquivar do réu (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 588400-6 - Cambé - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza
- Unânime - - J. 01.10.2009
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evitar o delito, a servir de efetivo desestímulo ou real dificuldade à prática
criminosa, e o agente, mesmo assim, pratica-o, a pena deverá ser majorada
em decorrência do vetor, visto que a conduta enseja maior censura.
Nessa perspectiva, não há como se sustentar a inviabilidade
do acréscimo de pena do agente nessas situações, como o faz parte da
doutrina e a jurisprudência majoritária, já que, rememore-se: a) todas as
circunstâncias judiciais podem ser interpretadas em favor, em desfavor ou
de forma neutra ao condenado; b) a exposição de motivos nada mais é do
que uma interpretação doutrinária do texto legal e cede quando contrastada
com o sistema de dosimetria da pena lido sob a ótica constitucional; c) não
há nada, do ponto de vista legal, que diferencie o comportamento da vítima
das demais circunstâncias judiciais e entendimento diverso leva à quebra da
uniformidade de critério de análise da pena-base; d) a fixação da pena parte
do mínimo legal diante da presunção de que as circunstâncias são favoráveis
ao agente, e em caso de confirmação da presunção, não há nova redução da
sanção; ao contrário, no caso em que a presunção é infirmada, o aumento é
medida imperativa.
b) Passa-se, agora, à análise da segunda hipótese, diametricamente
oposta à anterior – caso em que a conduta do ofendido configura um atrativo
para a prática delitiva.
A primeira – e difícil - questão que exsurge diz respeito às condutas
do ofendido aptas a serem consideradas como incentivo para o delito.
Na jurisprudência já se considerou o fato de a vítima deixar o
bem - objeto da subtração (motocicleta) - com a chave na ignição, como
ensejador do reconhecimento da circunstância em benefício do acusado34.

Não obstante, já se decidiu: “Entretanto, como bem alerta a douta Procuradoria Geral
de Justiça, o MM. Juiz sentenciante cometeu um pequeno lapso ao não considerar que
"a personalidade do réu não pode ser determinada com base em eventuais antecedentes
criminais, mas sim mediante análise de peculiaridades em seu caráter, como frieza e
emotividade exacerbada"; ao demais, embora reconhecida, uma circunstância judicial
favorável ao apenado - comportamento da vítima que deixou a motocicleta estacionada na
calçada com a chave de ignição -, tal circunstância não foi considerada na fixação da penabase e, ante a presença de uma circunstância desfavorável - subtração de um bem avaliado
em R$ 2.850,00 e não recuperado - e, outra, favorável a pena-base deveria ser fixada no
mínimo legal e, a seguir, a aplicação da agravante da reincidência.” (TJPR - 5ª C.Criminal - AC 441367-4 - Mamborê - Rel.: Eduardo Fagundes - Unânime - - J. 06.03.2008)
34
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A este respeito, importa registrar que nenhuma conduta lícita praticada pela
vítima pode ser sequer reconhecida – do ponto de vista valorativo - de forma
favorável ao acusado35. Nessa mesma linha, como pontuou Fernando Galvão,
o comportamento da vítima não deve ser alvo de uma reprovação indireta,
eis que não se podem desconsiderar os limites da liberdade individual36.
Neste diapasão, não há como se considerar favorável ao acusado o
comportamento da vítima que chega de madrugada em casa, ostenta joias
ou se revela descuidada. Isso porque tais situações são exemplos de – se é
que se pode assim tratar - oportunidade, mas não constituem atrativo para a
prática do delito, já que inseridas no campo de liberdade da vítima37.
Ainda a respeito dos contornos da hipótese, não se pode associar
ao conceito de “comportamento da vítima” definições conservadoras e
moralistas, tal qual a apresentada pela Exposição de Motivos, de modo a
considerar o “pouco recato” - consubstanciado, por exemplo, em roupas
chamativas e sensuais – em benefício do réu38-, já que a vítima possui
liberdade para se vestir da forma que desejar sem que isso possa ser
considerado atrativo para delito contra a dignidade sexual39.
Quanto a este aspecto, já se decidiu que “a experiência sexual
anterior e a eventual homossexualidade do ofendido, assim como não

35
“Então tem-se, a priori, que nenhuma conduta lícita praticada pela vítima deve ser tomada
em consideração para atenuar a responsabilidade do autor do delito. E esta é justamente a
primeira dificuldade a ser enfrentada no trato dessa circunstância: os limites da liberdade
individual da vítima. Conforme registra Lélio Braga, ‘a liberdade é o mandamento básico do
Estado Democrático de Direito; a não liberdade, a exceção’. Diante disso, o fato de a vítima
andar com roupas sensuais, de conduzir o veículo com as janelas abertas em ambiente
reconhecidamente violento, de deixar a porta de casa sem trancas de modo algum deve ser
utilizado para atenuar a ação delituosa por meio dessa circunstância. As vítimas têm o total
direito de praticar tais condutas, não sendo lícito impor uma menor gravidade às ações que
as vitimam por conta de tais situações.” CHAVES Junior, Airo; CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira.
Circunstâncias judiciais objetivas (circunstâncias e consequências do crime e comportamento
da vítima). In: Teoria da pena. Coordenação: Paulo César Busato; organização Alexey Choi
Caruncho. Curitiba: Juruá, 2014, p. 100.
36
GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte geral. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 742.
37
GALVÃO, Fernando. Direito Penal: Parte geral. 5. Ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 742.
38
Ainda que com a consequente manutenção da pena no mínimo.
39
Veja-se, inclusive, que a nomenclatura constante da exposição, “crimes contra o costume”,
é ultrapassada, já que a Lei 12.015/09, conferindo viés protetivo à liberdade sexual e não
à moral sexual média da sociedade, passou a denominar o Título VI do Código Penal “Dos
Crimes contra a Dignidade Sexual”.
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desnaturam o crime sexual praticado, com violência presumida, contra
menor de 14 anos, não servem para justificar a diminuição da pena-base, a
título de comportamento da vítima”40.
Em traços gerais, é possível afirmar que os comportamentos do
ofendido considerados favoráveis ao agente são verificados mais facilmente
por exclusão: não podem estar compreendidos na seara de liberdade
da vítima e não podem ser verificados, obviamente, através de critérios
moralistas e preconceituosos.
Registre-se, a título exemplificativo, decisão41 que reconheceu que
“no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor,
a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não
exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não
há compensação de culpas entre agente e vítima. Todavia, tal fato pode
repercutir na fixação da pena-base, no que diz respeito à circunstância
judicial relativa ao comportamento da vítima”42.
O segundo aspecto é que, enquanto circunstância judicial, o
comportamento da vítima que influi na prática delituosa não pode ser
confundido com a situação consagrada como atenuante (artigo 65, III, c), ou
seja, quando o agente pratica o delito sob a influência de violenta emoção,
provocada por ato injusto da vítima; ou causa de diminuição da pena, para
alguns crimes específicos, como é o caso do homicídio e das lesões corporais

40
STJ, REsp 897.734/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015,
DJe 13/02/2015
41
STJ, HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em
18/08/2015, DJe 01/09/2015.
42
Tal decisão revela problema que exige maior estudo e aprofundamento, mas que, por ora,
apenas se registra: o fato da análise do comportamento da vítima estar previsto no art. 59 do
CP – que, por meio da (re)interpretação com filtro constitucional, considera as circunstâncias
judiciais presumidamente favoráveis ao réu – acaba por impossibilitar a redução da pena
em casos de culpas concorrentes. Isso porque: a) a pena não pode ser reduzida na primeira
fase, mas apenas mantida ou exacerbada e b) não há como lançar a culpa concorrente como
atenuante inominada no art. 66 do CP, posto que este dispositivo abarca apenas situações
não previstas em lei (e o comportamento da vítima está, efetivamente, previsto no art. 59 do
CP). Diante dos dispositivos atuais que abordam a dosimetria da pena, por todas as razões
já expostas no presente estudo, esta é a única interpretação coerente. Entretanto, não se
ignora que, em termos de individualização e mesmo em termos de justiça, não parece o mais
adequado equiparar a pena de agente que provoca, sozinho, acidente de trânsito e de agente
que, embora tenha agido com culpa, se veja envolvido em acidente no qual houve significativa
culpa da vítima. Proposta de solução, porém, ficará para um próximo estudo.
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(artigos 121, §1º, e 129, §4º)43. Em se configurando o comportamento da
vítima como atenuante ou causa de diminuição de pena, o exame passa,
respectivamente, para a segunda e terceira etapas da dosimetria da pena,
excluindo-se, portanto, qualquer valoração quando da fixação da pena-base
e se evitando, por conseguinte, bis in idem.
Ainda, outro aspecto que merece exame diz respeito à consequência
da conduta da vítima considerada em prol do condenado. Não há dúvidas
quanto à possibilidade de se reconhecer – valorativamente –, situações nas
quais a vítima contribui para a prática do delito, reputando-se a circunstância
como favorável ao agente.
Diverge-se, todavia, quanto à solução da doutrina e jurisprudência
majoritárias, que defendem que a conclusão acarreta necessariamente
a diminuição da reprimenda do condenado44, já que, como se sustentou,
análise constitucional dos dispositivos do Código Penal que tratam da
dosimetria da pena implica necessariamente na conclusão de que qualquer
exame deve partir da pena mínima, eis que se pressupõe que todas as
circunstâncias judiciais são ao réu favoráveis. Dessa maneira, a constatação
de que a circunstância é benéfica ao condenado apenas reforça a presunção
inicial, inalterando o patamar penal previamente fixado.
Entendimento diverso poderia levar à fixação da pena-base aquém
do mínimo, o que afrontaria o inciso II do artigo 59 do Código Penal, que
estabelece que, com base nas circunstâncias judiciais, o juiz fixará a
quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos em lei - sanção
mínima e máxima cominada ao delito.

43
“Tendo sido reconhecida pelo Tribunal do Júri a incidência da atenuante genérica de ter
o réu agido sob violenta emoção, provocada por ato injusto da vítima, não há falar também
em redução da pena por comportamento da vítima, como circunstância judicial, eis que
possuem a mesma função ontológica.”(STJ - REsp: 658512 GO 2004/0094302-1, Relator:
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 25/02/2008, T6 - SEXTA TURMA, DJe
07/04/2008)
44
APELAÇÃO CRIME - LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PENA - CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS - COMPORTAMENTO DA VÍTIMA QUE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA CRIMINOSA VALORAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU - REDUÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA - AGRAVANTE PREVISTA
NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL - HIPÓTESE QUE INTEGRA O TIPO PENAL
- EXCLUSÃO - IMPOSIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO DE
CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 493, DO STJ RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª C.Criminal - AC - 1054353-8 - Região Metropolitana de Londrina
- Foro Central de Londrina - Rel.: Marcos S. Galliano Daros - Unânime - - J. 19.09.2013)
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Nessa perspectiva, poder-se-ia cogitar em diminuição da pena
em virtude da conduta do ofendido apenas em se considerando que a
reprimenda parta de termo outro que não o inicial, ou seja, defendendo-se
o chamado “termo médio” ou exame com início na reprimenda máxima no entanto, como também já se sustentou, entende-se que interpretações
conforme à Constituição Federal impedem tal raciocínio.
Aliás, a título informativo, análise prática indica que a maioria dos
juízes parte da pena mínima quando diante da primeira fase da dosimetria45.
Não obstante, a maioria também diminui a pena quando diante da
“circunstância favorável”, o que acaba por beneficiar o réu duplamente.
c) Por fim, há que se reconhecer hipóteses em que a vítima não age
de modo a dificultar a prática do crime e também não atua no sentido de
favorecer referida prática. São situações em que o comportamento da vítima
se mantém neutro.
Pois bem. Em relação a esta terceira hipótese, em que a vítima
em nada contribui para a prática do delito, os entendimentos são também
divergentes. Parte significativa dos aplicadores do direito conclui pela
neutralidade de tal circunstância, deixando de valorá-la, já que, em suma,
referido vetor só receberia valoração negativa caso a vítima efetivamente
agisse para evitar para a prática delituosa e positiva caso a vítima efetivamente
favorecesse tal prática.
Em sentido contrário, há quem sustente que a não contribuição
da vítima para o delito por si só representa fundamento para o aumento
de pena, na primeira fase, sob o argumento de que a circunstância só será
neutra se não existirem dados a revelar o comportamento da vítima ou
quando não se falar em comportamento da vítima46.
45
É o que se constata da dissertação de Fábio Bergamin Capela, já referida. Todas as 483
(quatrocentas e oitenta e três) sentenças condenatórias analisadas iniciaram a fixação da
pena-base pelo patamar mínimo, de forma acertada.
46
BERTASSO, Marcelo. Comportamento da vítima: para que serve? Disponível em: https://
mpbertasso.wordpress.com/2009/05/11/comportamento-da-vitima-para-que-serve/Acesso
em 28 de abril de 2016. E já decidiu o TJPR: “[...] 3 – O comportamento da vítima, como
circunstância judicial, não importa na redução da pena-base quando aquela contribui para a
prática delituosa. Somente há exasperação da pena quando a vítima em nada contribui para o
crime. O que esta circunstância judicial visa não é beneficiar o agente quando a vítima contribui
para o crime, pois o crime jamais é justificável, e sim tornar mais reprovável a conduta quando
a vítima não possui qualquer participação. (TJPR – 1ª C.Criminal – AC 0457122-2 – Jaguapitã –
Rel.: Juiz Subst. 2º G. Luiz Osorio Moraes Panza – Unanime – J. 09.10.2008)
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Embora se reconheça a distinção entre o caso em que fica provado
que a vítima em nada contribuiu com a prática do crime e o caso em que
não fica provado se a vítima contribuiu de algum modo, optou-se por não
considerar a condição neutral – que é o primeiro caso - em desfavor do réu.
Isso porque as circunstâncias judiciais que “nada dizem” ao crime não devem
ser sopesadas, seja em favor ou em desfavor do condenado. Ademais, não
parece adequado equiparar a situação na qual a vítima efetivamente age
para evitar o delito àquela em que não há qualquer atuação do sujeito
passivo, de forma a aumentar indistintamente a pena do réu.
A pena do condenado, assim, apenas poderá sofrer (devido)
acréscimo quando evidenciado que efetivamente merece maior censura, ou
seja, que a despeito de a vítima ter agido para evitar ocupar tal posição – a
de ofendido -, o acusado prosseguiu na prática criminosa, revelando maior
audácia ou empreendendo esforços mais significativos no ato contrário à lei.
Não é o que se conclui quando a vítima simplesmente deixa de atuar
em qualquer sentido. Em não havendo qualquer contribuição da vítima para
o crime – que facilite ou dificulte o seu cometimento – outra não pode ser
a conclusão senão o reconhecimento da neutralidade da circunstância e a
consequente manutenção da pena do condenado.
Por fim, mas não menos importante, há que se atentar para hipótese
em que, embora haja (aparentemente) comportamento da vítima, tal
atuação advém, em verdade, de induzimento ou coação (física ou moral) do
próprio réu. Os exemplos não são raros: o agente que obriga a própria vítima
a dirigir automóvel para que possa efetivar um crime de roubo, o agente que
coage, sob grave ameaça, a vítima a verificar eventual presença de forças
policiais para que, assim, seja possível a fuga, dentre outros.
Nessas hipóteses, registre-se: não há que se falar em – e, portanto,
não há que se analisar – comportamento da vítima, visto que a vítima ou não
apresenta conduta (na situação em que é utilizada como massa mecânica)
ou não apresenta culpabilidade (por inexigibilidade de conduta diversa). O
comportamento, nesses casos, é do próprio agente e é assim que deve ser
avaliado. Leia-se: quando o agente obriga a vítima a participar do delito,
não se fala em comportamento da vítima a ser valorado – positiva ou
negativamente. Fala-se isso sim, em comportamento do réu que, justamente
por obrigar a vítima a participar ativamente da prática criminosa, pode ter
sua pena exacerbada quando da análise, por exemplo, da culpabilidade ou
das circunstâncias do crime.
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4. Conclusão
O tema abordado no presente artigo – a análise do comportamento
da vítima enquanto circunstância judicial - não foi escolhido pelas autoras.
Em verdade, o próprio tema se elegeu, em razão do ingrato tratamento a ele
dispensado: ou tinha sua importância olvidada ou era interpretado de forma
errônea.
A partir daí, a sequência desenvolvida no presente estudo se revelou
lógica e necessária: preliminarmente, se impôs a discussão a respeito dos
critérios de análise por parte do julgador quando da fixação da pena-base.
Concluiu-se que, diante de uma (re)interpretação da dosimetria penal, em
consonância com os princípios estampados na Constituição Federal, as
circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal deveriam ser,
necessariamente, presumidas como favoráveis ao condenado.
Tal presunção implica em reconhecer que a pena-base é,
inicialmente, aquela prevista como a pena mínima legal em abstrato.
Assim, quando, com base nos elementos concretos produzidos durante a
instrução criminal, se verificar que a circunstância judicial não é favorável ao
condenado – contrariando a presunção inicial -, a pena deve ser exacerbada
e, portanto, afastada em direção ao máximo legal em abstrato. Quando,
porém, a circunstância judicial se confirma como favorável ao réu ou se
revela neutra, outra possibilidade não há que não a manutenção da pena
previamente estabelecida (sob pena de se estar valorando duplamente a
circunstância, em favor do réu).
O comportamento do ofendido, então, passou a ser examinado a
partir das referidas premissas. Verificou-se que o comportamento da vítima
pode ocorrer de três distintas maneiras. A primeira hipótese vislumbrada se
refere a situações em que a vítima age para evitar o delito, ou seja, ocasiões
nas quais, por meio de uma ação, ela busca impedir a ocorrência do crime, o
que autorizaria a exasperação da pena em virtude da referida circunstância
judicial ser considerada desfavorável ao condenado e pela necessidade de
se apenar com mais rigor o agente que, mesmo diante de dificuldades (e
desestímulos) para a consecução de seus fins, opta por prosseguir na prática
criminosa.
A segunda hipótese, diametricamente oposta à anterior, é caso
em que a conduta do ofendido configura um atrativo para a prática
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delitiva. Nessa situação, de mais difícil, mas não impossível verificação
prática, a pena deverá ser valorativamente considerada como favorável ao
condenado, mas matematicamente deve a pena ser mantida, em razão da
impossibilidade de se reduzir a pena na primeira fase da dosimetria penal.
A terceira e última hipótese se trata de situação em que a vítima não
age de modo a dificultar a prática do crime e também não atua no sentido
de favorecer referida prática. São situações em que o comportamento da
vítima se mantém neutro. Embora se reconheça, nesse ponto, a distinção
entre o caso em que fica provado que a vítima em nada contribuiu com a
prática do crime e o caso em que não fica provado se a vítima contribuiu
de algum modo, optou-se por não considerar a condição neutral – que é o
primeiro caso - em desfavor do réu. Isso porque as circunstâncias judiciais
que “nada dizem” ao crime não devem ser sopesadas, seja em favor ou em
desfavor do condenado.
Assim, não obstante a Exposição de motivos da “nova” parte geral
do Código Penal - fruto da Reforma de 1984- induza à conclusão de que a
pena não poderá ser exacerbada em virtude de comportamento da vítima,
entende-se que tal interpretação – que não se trata de interpretação
autêntica e, portanto, não possui força legislativa - revela-se equivocada,
do ponto de vista lógico e sistemático.
Critica-se, consequentemente, o entendimento consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o comportamento da vítima
deva ser considerado apenas de forma neutra ou favorável ao condenado,
impossibilitando a análise da referida circunstância judicial em desfavor
do réu.
Mais do que criticar os posicionamentos existentes, o presente
estudo objetivou fornecer subsídios para efetiva análise e correta
valoração do comportamento da vítima aos aplicadores do direito, de
modo que tal circunstância judicial seja devidamente examinada e possa,
assim, contribuir com o que se busca: a constitucionalmente garantida
individualização da pena.
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RESUMO: O enfoque deste trabalho é analisar a norma que regulamenta a
prescrição para a imposição de sanções pela prática de atos de improbidade
administrativa, prevista na Lei n.º 8.429/92, a partir da teoria da actio nata,
segunda a qual o surgimento da fluência do prazo prescricional se dá não
necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas quando
o titular do direito violado toma conhecimento do fato e da extensão de suas
consequências. Busca, para tanto, examinar a convergência entre o conceito
de segurança jurídica, que está ligado diretamente ao instituto da prescrição,
com a eficiente proteção que deve ser conferida ao princípio da moralidade
administrativa, consagrado como um dos norteadores da Administração
Pública pela Constituição Federal e pela Lei de Improbidade Administrativa.
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ABSTRACT: The objective of this work is to analyze the norm that regulates
the prescription for the imposition of sanctions for the practice of acts of
administrative misconduct, provided for in Law n.º 8.429/92, from “actio
nata” theory which states that the emergence of the term limitation doesn’t
necessarily occur at the time the injury occurs to the right, but when the
holder of the right infringed noted the fact and the extent of its consequences.
For this, seeks to examine the convergence between the concept of legal
certainty, which is directly linked to the prescription institute, with the
effective protection that should be given to the principle of administrative
morality enshrined as one of the guiding Public Administration by the Federal
Constitution and the Administrative Misconduct Law.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Administrativo; Improbidade administrativa;
Prescrição.
KEYWORDS: Administrative Law; Administrative misconduct; Prescription.
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1. Introdução
O instituto da prescrição sempre foi objeto de controvérsia.
Passada longa data desde o seu surgimento e consolidação na legislação
brasileira em suas mais diversas searas jurídicas, ainda hoje não há
unanimidade acerca dos temas que envolvem a contagem dos prazos, suas
modalidades e forma de aplicação, sobretudo em razão da influência que
sofre das diferentes diretrizes político-ideológicas do legislador.
O trabalho em questão, para além de reconhecer essa
complexidade que cerca a matéria em nosso ordenamento jurídico, e sem
ter a pretensão de esgotar o necessário debate a respeito do assunto,
aborda a necessidade de que os lapsos prescricionais de que trata a Lei
de Improbidade Administrativa sejam examinados à luz de institutos que
convirjam com o fim pretendido pelo legislador ao consagrar o princípio
da moralidade como um dos norteadores da Administração Pública e,
mais tarde, veicular tipificação e sanções aos atos considerados ímprobos,
conformando esse panorama aos conceitos de inércia e segurança jurídica
que gravitam em torno da prescrição.
Procurar-se-á, também, interpretar os marcos de contagem
prescricional previstos na Lei de Improbidade Administrativa em
consonância com as demais normas que animam o sistema material e
processual da tutela coletiva, especialmente a disciplina de integração
trazida pelo Código Civil, ao privilegiar a teoria ou princípio da actio nata,
de modo que a prescrição não se torne apenas um instrumento apto a
facilitar a impunidade do agente ímprobo diante da inércia estatal, e mesmo
contribuir para o aviltamento do trabalho desenvolvido pelos órgãos
legitimados à propositura das ações de responsabilização, ensejando que o
instituto, assim, seja desvirtuado da efetiva finalidade que lhe foi conferida
no âmbito do Estado Democrático de Direito.
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2. O instituto da prescrição
Reconhecida hodiernamente pela grande maioria dos sistemas
jurídico-legais vigentes, a prescrição origina-se do termo latino praescriptio,
derivado do verbo prescribere, significando um escrito posto antes,1 e
revela-se associada a fundamentos de pacificação social e segurança da
ordem jurídica, a partir do transcurso do tempo, de modo a consagrar a
máxima de que “o direito não socorre aos que dormem”.
Com efeito, partindo-se da premissa de que uma pretensão lícita
visa à recomposição da ordem jurídica lesada por uma ação ou omissão
antecedentes, conforme assevera Emerson Garcia,2 tem-se que todo aquele
que contribui para a permanência de uma situação de desequilíbrio, não
adotando as medidas necessárias à sua eliminação, deixa de cooperar para
a estabilização da ordem pública. O tempo, ademais, além de dificultar a
colheita do material probatório, enfraquece a lembrança dos fatos e atenua
o desejo da punição. Assim, e tendo por objetivo estabilizar as relações
jurídicas incertas, evitando que as controvérsias sejam perpetuadas,
terminou-se por fixar lapsos dentro dos quais haveriam de ser exercidas
determinadas pretensões.
Para José Henrique Pierangeli, a prescrição constitui verdadeira
garantia trazida pela recepção da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos – o chamado Pacto de São José da Costa Rica – em nosso
ordenamento jurídico, pois o artigo 7°, n.° 5, dessa Convenção, ao assegurar
ao cidadão o seu julgamento num prazo razoável, resta por reconhecer a
ligação entre o instituto e o princípio da razoabilidade.3 Celso Delmanto,4
seguindo esse mesmo entendimento, destaca que a prescrição é fundamental
em um Estado Democrático de Direito, na medida em que confere segurança
jurídica ao cidadão, impondo ao Estado que efetivamente se movimente em
sua atividade jurisdicional, em prol da própria sociedade.

1
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e outros prazos
extintivos. São Paulo, Atlas, 2012, p. 03.
2
GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade administrativa. 6ª ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 620.
3
PIERANGELI, José Henrique. Da extensão do reconhecimento da prescrição retroativa
no âmbito do direito administrativo. Falta de relatório em acórdão: nulidade. Revista dos
Tribunais, São Paulo, ano 91, v. 799, p. 497-514, maio 2002, p. 501.
4
DELMANTO, Celso et al. Código penal comentado. 6ª. ed. São Paulo: Renovar, 2002, p. 215.
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No âmbito do Direito Civil brasileiro, o instituto passou a ser
relacionado não a um direito público abstrato de ação, mas à perda do
exercício de uma pretensão, sobretudo a partir da vigência do Código Civil
de 2002, o que significa dizer que “mantém relação com deveres, obrigações
e com a responsabilidade decorrente da inobservância das regras ditadas
pelas partes ou pela ordem jurídica”.5
Essas premissas civilistas encontraram eco no Direito Administrativo e
também na forma como a pretensão da aplicação de sanções e o reconhecimento
da prescrição são tratados pela Lei de Improbidade Administrativa: o ato
tipificado como caracterizador de enriquecimento ilícito, causador de dano
ao erário ou violador de princípio norteador da Administração Pública
implica a violação a normas jurídicas tuteladas pelo Estado, deflagrando em
favor deste a pretensão de aplicar sanções ao agente que perpetra condutas
contrárias à legislação, a qual então se materializará mediante a possibilidade
de propositura da competente ação judicial que veiculará pedido de natureza
condenatória, por meio de seus órgãos assim legitimados.

3. A Lei de Improbidade Administrativa e o transcurso da
prescrição: uma nova perspectiva à luz do princípio da “actio nata”
A Lei de Improbidade Administrativa, após enumerar de forma
exemplificativa diversas condutas aptas à caracterização de atos ímprobos,
inseridos como aqueles que podem originar enriquecimento ilícito, causar
dano ao erário ou violar de princípio norteador da Administração Pública
(artigos 9º, 10 e 11), e nominar sanções variadas em razão de sua prática,
como a perda da função pública, ressarcimento integral do dano, suspensão
dos direitos políticos e multa (artigo 12), estabeleceu em dispositivo
subsequente as hipóteses em que se faz possível o reconhecimento da
prescrição da pretensão condenatória para a aplicação dessas penas, a saber:
Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei
podem ser propostas:
I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em
comissão ou de função de confiança;
II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas

5

TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. 4ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 280.
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disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de
exercício de cargo efetivo ou emprego.
III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da
prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do
art. 1º desta Lei.

A regra geral estabelecida pela Lei de Improbidade Administrativa,
portanto, é de que a inércia do titular da ação, incluindo o Estado, enseja
a prescritibilidade das pretensões, como forma de assegurar a estabilidade
das relações jurídicas e evitar que perdurem ad infinitum,6 ressalvada a
imprescritibilidade da medida de ressarcimento ao erário, a qual é consagrada
pelo artigo 37, § 5º, da Constituição Federal e que, a despeito de estar
tipificada como sanção ao agente ímprobo, constitui, em verdade, corolário
lógico do princípio geral de direito segundo o qual quem quer que cause dano
a outrem é obrigado a repará-lo, previsto no artigo 186 do Código Civil.7
Veja-se, assim, que a prescrição do ato ímprobo está umbilicalmente
ligada ao conceito material albergado pelo Direito Civil contemporâneo
quanto à perda do exercício de uma pretensão por seu titular, distanciando-se
da ideia do perecimento de uma ação propriamente dita, como já abordado
anteriormente.
Partindo-se desse pressuposto, e conjugadas essas disposições da
Lei de Improbidade Administrativa com as demais normas que animam o
microssistema material-processual da tutela coletiva, sobretudo diante do
papel subsidiário e complementar que assumem nesta seara, resta inequívoca
a necessidade de que a forma de implemento e contagem da prescrição para
os atos ímprobos sejam aplicadas em consonância com a regra do artigo 189
do Código Civil, a qual estabelece que “violado o direito, nasce para o titular
a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts. 205 e 206”.

6
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Improbidade administrativa: prescrição e outros prazos
extintivos. São Paulo, Atlas, 2012, p. 107.
7
O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar esse tema, já teve a oportunidade de pronunciar
que “o ressarcimento ao erário constitui o mais elementar consectário jurídico, não se
equiparando a uma sanção em sentido estrito e, portanto, não sendo suficiente por si só a
atender ao espírito da Lei nº 8.429/92, devendo ser cumulada com ao menos alguma outra
das medidas previstas em seu art. 12.” (REsp 1019555/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, j. em 16/06/2009, DJe 29/06/2009).
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E o artigo 189 do Código Civil, de acordo com a lição de José
Carlos Barbosa Moreira,8 teve como fonte inspiradora o § 194, I, do Código
Civil Alemão (BGB), que dispõe: “O direito de exigir de outrem um fazer
ou um não fazer (pretensão) se sujeita à prescrição”. Nesse dispositivo,
encontra-se a consagração da teoria ou princípio da actio nata, segundo o
qual o surgimento da pretensão – e, portanto, o início da fluência do prazo
prescricional – não se dá necessariamente no momento em que ocorre a
lesão ao direito, mas sim quando o titular do respectivo direito violado toma
conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.
A teoria ou princípio da actio nata hoje encontra respaldo em boa
parte da doutrina nacional e aceitação crescente também pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,9 por conferir ao artigo 189 do Código Civil
interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição, obstando
que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si iniciado o transcurso
do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer
possibilidade de exercitar a sua pretensão.
Por conseguinte, é forçoso concluir que os lapsos prescricionais nas
hipóteses previstas pelo artigo 23 da Lei n.º 8.429/92 não devem iniciar sua
contagem ou implemento enquanto os sujeitos legitimados à propositura da
ação para a imposição das sanções não tomarem conhecimento inequívoco
da prática dos ilícitos, ainda que estes tenham se materializado no mundo
dos fatos em época pretérita.

BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Notas sobre a pretensão e prescrição no sistema do novo
Código Civil brasileiro. Revista Forense, Rio de Janeiro, vol. 366, março-abril de 2003, p. 119-126.
9
Assim consta ementada parte de decisão paradigmática da Corte a respeito da matéria: “O
instituto da prescrição tem por escopo conferir segurança jurídica e estabilidade às relações
sociais, apenando, por via transversa, o titular do direito que, por sua exclusiva incúria, deixa de
promover oportuna e tempestivamente sua pretensão em juízo. Não se concebe, nessa medida,
que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o início, bem como o transcurso do
lapso prescricional, em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar
sua pretensão, justamente por não se evidenciar, nessa hipótese, qualquer comportamento
negligente de sua parte. (…). O surgimento da pretensão ressarcitória não se dá necessariamente
no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo
violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo
ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o correlato direito de
ação (pretensão). Compreensão conferida à teoria da actio nata (nascimento da pretensão)
que encontra respaldo em boa parte da doutrina nacional e já é admitida em julgados do
Superior Tribunal de Justiça, justamente por conferir ao dispositivo legal sob comento (art.
189, CC) interpretação convergente à finalidade do instituto da prescrição.” (REsp 1347715/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. em 25/11/2014, DJe 04/12/2014).
8

285

Colha-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
em caso em que a Corte reconheceu que a prescrição do ato ímprobo tratado
em ação civil pública apenas se iniciou quando o INSS tomou conhecimento
da fraude documental cometida em face da autarquia por agente público
lotado na FUNAI:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO RELATIVAMENTE A UM DOS RÉUS. TERMO
INICIAL. DATA NA QUAL A ADMINISTRAÇÃO TEVE CIÊNCIA DO SUPOSTO ATO
ÍMPROBO. PRECEDENTES. REVISÃO DO TERMO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 142, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990.
NÃO AJUIZAMENTO DE AÇÃO PENAL. CABIMENTO DO APELO NOBRE
PELA ALÍNEA “C” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 83/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, ACOMPANHANDO A RELATORA, SRA.
DESEMBARGADORA CONVOCADA MARGA TESSLER.
(AgRg no REsp 1509971/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 01/07/2015).10

Aplicando a teoria ou princípio da actio nata em relação ao lapso
prescricional para o ajuizamento das ações de improbidade administrativa,
observe-se também recente precedente oriundo do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná:

10
Trilhando esse mesmo entendimento: “O termo a quo do prazo prescricional da ação de
improbidade conta-se da ciência inequívoca, pelo titular de referida demanda, da ocorrência do
ato ímprobo, sendo desinfluente o fato de o ato de improbidade ser de notório conhecimento
de outras pessoas que não aquelas que detém a legitimidade ativa ad causam, uma vez que
a prescrição presume inação daquele que tenha interesse de agir e legitimidade para tanto.
(…) Se a inércia é a causa eficiente da prescrição, esta não pode ter por objeto imediato o
direito, porque o direito, em si, não sofre extinção pela inércia de seu titular. O direito, uma
vez adquirido, entra como faculdade de agir (facultas agendi), para o domínio da vontade de
seu titular, de modo que o seu não-uso, ou não-exercício, é apenas uma modalidade externa
dessa vontade, perfeitamente compatível com sua conservação.(...) Quatro são os elementos
integrantes, ou condições elementares, da prescrição: 1º - existência de uma ação exercitável
(actio nata) 2º - inércia do titular da ação pelo seu não exercício; 3º - continuidade dessa
inércia durante um certo lapso de tempo; 4º - ausência de algum fato ou ato a que a lei
atribua eficácia impeditiva, suspensiva ou interruptiva do curso prescricional. (Antônio Luís
da Câmara Leal, in 'Da Prescrição e da Decadência', Forense, 1978, p. 10-12)” (REsp 999.324/
RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 26/10/2010, DJe 18/11/2010). Nesse mesmo
sentido, também o REsp 1268594/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, j. em
05/11/2013, DJe 13/11/2013.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO
DA INICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVANTES OCUPANTES DE
CARGO EFETIVO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA EM QUE
O SUPOSTO ATO ÍMPROBO SE TORNOU CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DO
DECRETO Nº 20.910/32. INCIDÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA (LEI Nº 8.429/92).
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1393265-7 - Região Metropolitana de Maringá - Foro
Regional de Nova Esperança - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - - J.
22.03.2016).11

Em outras palavras, o marco inicial da contagem prescricional das
hipóteses de que trata o artigo 23 da Lei nº 8.429/92, levando-se em conta
a teoria ou princípio da actio nata, não pode ser inferior à data em que
quaisquer dos órgãos de persecução elencados no artigo 17, caput, da Lei nº
8.429/92, e que detêm legitimidade exclusiva para a propositura da ação de
responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, isto é,
órgãos do Ministério Público ou as pessoas jurídicas interessadas, tomarem
efetivo conhecimento da prática do ilícito.
A ciência quanto ao cometimento da conduta que violou a legislação
e pode tipificar ato ímprobo, sob essa perspectiva, pode se dar a partir do
momento em que o órgão legitimado receba notícia ou representação
efetuada por terceiro, denúncia por meio da imprensa, sobrevenha
inquérito policial que tenha investigado crime contra a Administração
Pública, ou quando tenha em mãos relatório de auditoria realizado por
órgão de controle ou decisão exarada pelo Tribunal de Contas, dentre outras
hipóteses. Ocorrendo representação dos próprios órgãos legitimados para
que ocorra investigação e propositura da ação pelo Ministério Público – o
que tem se mostrado bastante comum, quando aqueles apresentam pouca
eficiência e técnica em seus setores de controle e quadro jurídico, como é o
caso de centenas de pequenos Municípios que compõem nossa federação
–, evidentemente que o lapso prescricional para a aplicação das sanções da
Lei de Improbidade Administrativa se iniciará quando o respectivo órgão
administrativo interessado tenha conhecimento dos fatos, e não quando a
representação decorrente aportar no Ministério Público.

Assim também o seguinte julgado: “O termo inicial para a contagem do prazo prescricional
em ação de improbidade administrativa é a da data do conhecimento do fato ímprobo.” (AI
796720-2, Rel. LEONEL CUNHA, 5ª Câmara Cível, j. 12.06.2012).
11
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Entendimento em sentido contrário quanto ao início do transcurso
da prescrição permitira que os agentes ímprobos pudessem simplesmente
acobertar a prática de suas ilegalidades e, assim, beneficiar-se de sua própria
torpeza com o decurso do tempo, o que não se pode admitir, sobretudo
porque a prescrição consagra a segurança jurídica em face da inércia, e esta
última somente pode restar caracterizada a partir do momento em que os
fatos se tornam conhecidos para aquele que teve o direito violado e pode de
fato exercer o direito de ação.
A propósito, a lição de Tarcísio Humberto Parreiras Henriques Filho:12
A efetividade das disposições da Lei n. 8.429/1992, nesse aspecto, torna
necessária uma interpretação “racional” e “razoável” do inciso I do art.
23. Isso é essencial para um melhor aprimoramento dos instrumentos de
combate à improbidade administrativa, que só acontecerá com modificação
do critério para contagem do termo inicial do prazo prescricional para os
casos disciplinados no mencionado inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/1992.
Nossa proposta é fazer tal contagem a partir do momento em que o ato
de improbidade administrativa se torna conhecido, estendendo a disciplina
do inciso II do mencionado art. 23 aos agentes que hoje têm sua situação
jurídica disciplinada pelo inciso I do mesmo artigo.
Como já afirmamos acima, a prescrição pressupõe a inércia do titular do
direito e só essa situação pode legitimar e justificar o reconhecimento dos
efeitos jurídicos do instituto da prescrição. Quem não é inerte não pode
sofrer as consequências da prescrição.

Trata-se de guardar observância, dessa forma, ao princípio da boa-fé
objetiva em favor da Administração Pública. Isso porque, embora jungida e
com larga aplicação hoje às relações obrigacionais do Direito Privado, não
se pode olvidar que a boa-fé objetiva, enquanto “modelo de conduta social,
arquétipo ou standard jurídico” que veicula deveres de honestidade, lealdade

12
HENRIQUES FILHO, Tarcísio Humberto. Início do prazo prescricional nas ações de
improbidade administrativa (crítica ao inciso I do art. 23 da Lei n. 8.429/1992). Questões
práticas sobre improbidade administrativa. Coordenadora: Samantha Chantal Dobrowlski.
Brasília: ESMPU, 2011, p. 306.
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e probidade,13 não pode ser desassociada da moralidade administrativa que
o legislador constituinte estabeleceu como um dos nortes para a condução
dos Poderes Públicos, porque sintetiza normas de comportamento voltadas
à concretização de valores como a ética e a retidão.
A Lei n.º 9.784/99, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, inclusive positivou a boa-fé,
reconhecendo sua importância para o Direito Administrativo, como dever
para a Administração e para as pessoas privadas que com ela interagem. Seu
artigo 2°, parágrafo único, inciso IV, assim o fez, ao determinar a observância,
nos processos administrativos, do critério de atuação segundo padrões éticos
de probidade, decoro e boa-fé, e, do mesmo modo, o artigo 4°, inciso II, ao
dispor que são deveres do administrado, perante a Administração, proceder
com lealdade, urbanidade e boa-fé.
Além do mais, é necessário se ter em mente que o legislador, ao
contrário do que estabeleceu na disciplina de outras ações de natureza
coletiva, adotou na Lei de Improbidade Administrativa – no já citado artigo
17, caput – rol restrito de legitimados ativos,14 conferindo a possibilidade
de propositura da ação de responsabilização pela prática de atos ímprobos
apenas ao Ministério Público e à pessoa jurídica de direito público interessada,
de modo que a única interpretação consentânea com a finalidade da norma
e com o interesse público que rege a matéria, bem assim com a eficiente
proteção do princípio da moralidade administrativa, é de que o início da
contagem dos prazos prescricionais ocorra apenas quando estes respectivos
órgãos tomem conhecimento da prática dos ilícitos que possibilitem a
pretensão de responsabilização.
Lembre-se, sob esse prisma, que o princípio da supremacia do
interesse público sobre o interesse privado é princípio geral de Direito
inerente a qualquer sociedade, representando, em verdade, a própria
condição de sua existência, conforme adverte Celso Antônio Bandeira de

13
MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2000, p. 411.
14
GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, Rogério. Comentários à lei de improbidade
administrativa. Coordenador: Fernando da Fonseca Gajardoni. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 309.
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Mello.15 O princípio da moralidade, por sua vez, foi estatuído na Constituição
Federal vigente como reflexo da preocupação com a ética na Administração e
com o combate à corrupção e à impunidade no setor público,16 ideários estes
incompatíveis com um sistema jurídico que oportunize ao agente público, ou
ao particular que com a Administração Pública se relacionar, a possibilidade
de se beneficiar com o simples transcurso do tempo, independentemente
de os órgãos que têm o poder-dever de velar pela defesa da probidade
administrativa e proteção ao patrimônio público tomarem sequer
conhecimento da prática dos ilícitos.
E, como bem adverte José Roberto Pimenta Oliveira,17 a adoção
desse mecanismo de contagem do lapso prescricional não visa a premiar a
inércia dos sistemas de controle da Administração Pública, pois não é possível
a caracterização da inércia sem a prévia ciência da violação do direito pelos
órgãos legitimados a agir:
(...) não raro o servidor faltoso consegue manter oculto o ilícito funcional
durante o prazo prolongado de tempo, em razão das vantagens, facilidades,
influência ou poderes hierárquicos surgidos do desempenho do cargo
público. (…). Não há como cogitar de inércia da instituição administrativa
sem que haja prévia ciência da violação do direito contra o qual tem o
dever-poder de reagir.
Acentue-se que não trata de premiar eventual inércia dos sistemas de
controle administrativo de legalidade, em não detectar oportunamente
o ilícito funcional (…). Cogita-se, pois, de enfrentamento adequado pelo
tecido normativo de efeitos fáticos que podem conduzir à inefetividade da
competência punitiva, instituída em prol do interesse público. (…). Tornarse a improbidade conhecida é tê-la revelada, divulgada, denunciada,
descoberta ou desvelada, tomando dela ciência o agente público que
detém o dever-poder de determinar a apuração integral dos atos ímprobos

15
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 25ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2008.
16
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 22ª ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.
804.
17
OLIVEIRA, José Pimenta. Improbidade administrativa e sua autonomia constitucional. Belo
Horizonte: Fórum, 2009, p. 404-405.
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e agentes públicos/terceiros responsáveis, dentro da estrutura dos entes
estatais ou governamentais lesados, bem como dos membros do Ministério
Público competente para atuação no caso.

O conhecimento quanto à ocorrência do ato ímprobo, como requisito
essencial para que a prescrição da pretensão condenatória possa ter seu
transcurso iniciado, acolhendo assim a teoria ou princípio da actio nata, nos
parece ter sido adotado expressamente pelo legislador ordinário a partir da
inclusão do inciso III ao artigo 23 da Lei de Improbidade Administrativa, que
ocorreu por meio da Lei n.º 13.019/2014.
De fato, o inciso III, ao disciplinar que as ações destinadas a levar
a efeitos as sanções previstas podem ser propostas até cinco anos da data
da apresentação à Administração Pública da prestação de contas final
pelas entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo, fiscal ou
creditício, de órgão público, bem como daquelas para cuja criação ou custeio
o erário haja concorrido ou concorra com menos de cinquenta por cento do
patrimônio ou da receita anual, estabeleceu que a prescrição não pode ser
iniciada, ao menos em face dos possíveis órgãos legitimados à propositura
da ação de improbidade administrativa, antes que estes possam tomar
conhecimento – por meio da prestação de contas – de eventuais ilegalidades
que envolvam as verbas públicas que despenderam e que possam tipificar
enriquecimento ilícito, dano ao erário ou violação de princípios norteadores
da Administração Pública.
O novo dispositivo em questão apenas segue a trilha do que
já vem sendo adotado por outras legislações em matéria de prescrição
administrativa. O artigo 142, § 1º, da Lei n.º 8.112/90 (dispõe sobre o
regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais), por exemplo, previu que “o prazo de prescrição
começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido”. Da mesma
forma, o artigo 203, § 1º, da Lei Estadual n.º 16.024/2008 (estabelece o
regime jurídico dos funcionários do Poder Judiciário do Estado do Paraná),
referiu que “O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se
tornou conhecido da autoridade competente para ordenar a instauração do
procedimento administrativo disciplinar.
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4. Conclusão
Sopesados os fundamentos que se relacionam ao instituto da
prescrição e às normas que nesse sentido devem incidir na aplicação da
Lei de Improbidade Administrativa, conclui-se que no âmbito do Estado
Democrático de Direito não é possível conceber qualquer organização estatal
dotada de poder de punir que não encontre limitação para exercê-lo em sua
própria normatização.
A restrição decorrente do fator temporal, nesse aspecto, é elemento
crucial, pois, além de representar verdadeira segurança jurídica em relação
à temida fragilização que o decurso dos anos costumeiramente traz para
a prova da ação judicial correspondente, traduz-se em efetiva garantia
do indivíduo contra a possibilidade de ver-se eternamente submetido à
persecução do Estado.
Na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, exige-se
sua conjugação com as demais normas que animam o microssistema
material-processual da tutela coletiva, o que implica, por conseguinte,
que os lapsos prescricionais previstos em seu artigo 23 sejam aplicados
em consonância com a regra do artigo 189 do Código Civil, que consagra a
teoria ou princípio da actio nata, segundo o qual, como visto, o surgimento
da pretensão não se dá necessariamente no momento em que ocorre a
lesão ao direito, mas sim quando o titular do respectivo direito violado toma
conhecimento do fato e da extensão de suas consequências.
E, observada a teoria ou princípio da actio nata, os lapsos
prescricionais da Lei de Improbidade Administrativa não podem iniciar sua
contagem ou implemento enquanto os sujeitos legitimados à propositura
da ação de responsabilização não tomarem conhecimento inequívoco da
prática dos ilícitos que caracterizariam enriquecimento ilícito, dano ao erário
ou violação a princípios norteadores da Administração Pública.
Essa forma de contagem do prazo prescricional é consentânea com a
finalidade do instituto da prescrição, já que esta consagra a segurança jurídica
em face da inércia, e esta última somente pode restar caracterizada a partir
do momento em que os fatos se tornam conhecidos para aquele que teve o
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direito violado e pode exercer o direito de ação. Do mesmo modo, guarda
ainda observância à própria finalidade e interesse público que gravitam em
torno da Lei de Improbidade Administrativa, máxime porque esta veicula rol
restrito de sujeitos legitimados a exercer a pretensão de responsabilização,
bem assim com a eficiente proteção que deve ser conferida aos princípios da
boa-fé e da moralidade administrativa.
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RESUMO: As deficiências no saneamento básico comprometem o meio
ambiente, a saúde e violam princípios basilares atrelados a direitos
fundamentais. Aborda-se, neste artigo, a possibilidade de cobrança da
Administração Pública pelo controle social e pela via judicial, bem como
da apuração de responsabilidade civil objetiva dos gestores públicos
omissos em matéria ambiental. Para tanto, analisa-se os limites do mínimo
existencial, da discricionariedade dos atos administrativos, da reserva do
possível e a necessidade de respeito ao princípio da proibição do retrocesso,
especialmente sob a luz da atual jurisprudência. Por fim, verifica-se o papel
que o Ministério Público deve desempenhar neste contexto, em especial por
meio da mediação de conflitos socioambientais e urbanísticos.

ABSTRACT: The insufficiency of basic sanitation compromise environment,
health, and violate basic principles of fundamental rights. This article
analyzes the possibility of the Public Administration being charged by social
control and by courts, as well as the verification of strict civil responsibility of
the public managers who are environmental neglectful. Wherefore, the limits
of the “existential minimum”, of the discretional administrative acts, of the
“reservation of possibility” and the need to respect the “non-retrogression”
principle are analyzed. Finally, the role that the Public Prosecutor’s Office can
perform in this situation are checked, especially through the mediation of
environmental and urban conflicts.

PALAVRAS-CHAVE: saneamento básico; políticas públicas; responsabilidade
administrativa; jurisprudência.

KEYWORDS: basic sanitation; public policies; administrative responsability;
case law.
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1. Introdução
O saneamento básico possui quatro facetas: o abastecimento de
água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas; apresentando-se todas elas
deficitárias, cada uma em um grau, nos municípios brasileiros, o que tem
gerado graves problemas sociais e de saúde pública como a crise hídrica e o
surto de dengue, zika e chikungunya.
As deficiências no saneamento básico comprometem o meio
ambiente e a saúde humana, violando os princípios do direito à sadia
qualidade de vida, da dignidade da pessoa humana, do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, da prevenção e da precaução; as reiteradas
prorrogações legislativas de prazos para apresentação dos Planos Municipais
de Saneamento Básico ferem o princípio da proibição do retrocesso; e a
ausência de implementação destas políticas públicas extrapola os limites
da discricionariedade e da reserva do possível, gerando a possibilidade de
cobrança da Administração Pública pelo controle social e pela via judicial,
bem como a apuração de responsabilidade dos gestores públicos omissos.
Aborda-se, neste artigo, a possibilidade de condenação do Poder
Público em obrigação de fazer e a polêmica hipótese de responsabilidade civil
(inclusive, objetiva), mesmo que por omissão, pela inércia ou deficiência na
implementação de políticas públicas de saneamento básico que acarretem
danos ao meio ambiente, à luz da moderna doutrina e de julgados, não só da
área ambiental, que vem norteando a interpretação e aplicação do tema nos
Tribunais brasileiros, bem como expõe o fundamental papel da sociedade e
do Ministério Público neste contexto de controle social e jurídico.
Responde-se, ao final, se é um ato revolucionário, neste momento
de deficiências e emergências, exige-se social e juridicamente do Poder
Público as políticas públicas necessárias e a responsabilização do gestor
arbitrariamente omisso.
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2. As deficiências do saneamento básico, a crise hídrica e o surto
de dengue, zika e chikungunya no Brasil
Primeiramente, há que se atentar à inegável relação direta entre
preservação e conservação do meio ambiente e a qualidade de vida na
cidade e no campo. É fácil observar que o bom abastecimento de água
depende da quantidade e da qualidade desta, o que só pode ser garantido
por mananciais protegidos por áreas verdes (daí a relevância das florestas,
reservas legais, áreas de preservação permanente, unidades de conservação,
etc.). É de elementar constatação que a falta de coleta de esgoto pode
piorar os problemas na drenagem urbana, especialmente, quando ocorrem
enchentes e alagamentos, bem como que a coleta sem tratamento
comprometem os corpos hídricos; também é de óbvia percepção que a má
destinação de resíduos sólidos pode agravar todos os problemas anteriores,
quando destinados aos rios, em especial aos que não possuem mata ciliar, a
exemplo do que acontece normalmente nas invasões de áreas de preservação
permanente nas grandes cidades. Ciclos destrutivos como esses, sem falar
de outros como o aquecimento global, com inúmeros reflexos locais, como a
tomada de áreas litorâneas pela elevação do nível do mar, ocasionada pelo
derretimento das geleiras, são inimigos certeiros da sadia qualidade de vida.
A deflagração da crise hídrica no sudeste, que fez aproximadamente
cinco milhões de pessoas ficarem sem água entre os meses de março de
2014 e janeiro de 20161 fez com que a maior e mais moderna metrópole
brasileira ficasse refém da expectativa das chuvas, levando a enfadonha
previsão do tempo para o horário nobre dos noticiários nacionais e erigindo
o acompanhamento do nível dos reservatórios a tema diário de preocupação
do brasileiro. Tudo fruto das previsíveis alterações do regime de chuvas,
decorrente das mudanças climáticas, poluição dos rios e redução das áreas
verdes2, aliada à franca falta de planejamento e gestão.
Já no final do ano de 2015, a novidade foi o surto de dengue,
chikungunya e, especialmente, zika vírus, no nordeste, que se alastrou

EL PAÍS. Brasil. Afetadas pela crise hídrica, indústrias já avaliam parar produção. Disponível
em:
<http://brasil.elpais.com/brasil/2015/08/21/politica/1440193781_969574.html>.
Acesso em 08 mar. 2016.
2
BRASIL. Câmara dos Deputados. Desmatamento da Amazônica contribui para crise hídrica,
alerta especialista. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/
MEIO-AMBIENTE/482698-DESMATAMENTO-DA-AMAZONIA-CONTRIBUI-PARA-CRISEHIDRICA,-ALERTA-ESPECIALISTA.html>. Acesso em 08 mar. 2016.
1
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por todo Brasil. Da simples observação da forma de proliferação de seu
principal agente transmissor, o Aedes egypti, mosquito urbano que precisa
apenas de água parada para se reproduzir, limpa ou suja, abundante nas
cidades que não realizam adequada limpeza urbana ou não manejam
corretamente seus resíduos sólidos, percebe-se como o constante avanço
da impermeabilização do solo e da redução das áreas verdes também são
fatores agravantes desta situação3.
Segundo o “Diagnóstico da situação dos Planos Municipais de
Saneamento Básico e da Regulação dos Serviços nas 100 maiores cidades
brasileiras”, realizado pelo Instituto Trata Brasil:
Após um longo período de baixos investimentos em esgotamento sanitário,
o Brasil acumulou um déficit histórico na mais básica das infraestruturas.
Hoje, mais de 36 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água potável,
menos da metade dos brasileiros possuem acesso à coleta de esgotos e
somente 38% dos esgotos do país são tratados. Isso gerou, em 2011,
cerca de 400 mil internações por diarreia por todo o país (estudo lançado
pelo Instituto Trata Brasil em 2013), sendo 53% desses casos em crianças
de 0 a 5 anos, além de enorme poluição ambiental aos rios urbanos em
grandes cidades e mesmo em belíssimos cartões-postais, como a Baia da
Guanabara).

Outra pesquisa recém-divulgada pelo Trata Brasil mostrou que o país
desperdiça bilhões de reais em saúde pública, implicando em redução de
produtividade dos trabalhadores, piora do aprendizado escolar com as faltas
na escola, perda de oportunidade de gerar milhares de postos de trabalho e
renda em turismo, entre muitos outros problemas4.

“A epidemia alarmante do zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, também
portador da dengue, da febre amarela e do vírus chikungunya, vem cada vez mais assumindo
os aspectos de uma catástrofe de saúde pública. (...) segundo especialistas, essa epidemia é
também o exemplo mais recente de como as intervenções humanas sobre o meio ambiente,
no sentido mais amplo, podem favorecer organismos portadores de doenças”. GAZETA
DO POVO. Lixo e desmatamento estão entre as causas ambientais da proliferação do zika.
Disponível em: <http://goo.gl/OO2Jn3>. Acesso em 07 mar. 2016. O desmatamento também
tem sido um grande colaborador para a emergência de outras doenças, como o Ebola na
África Ocidental e o Nipah e a SARS no sul da Ásia.
4
INSTITUTO TRATA BRASIL. Diagnóstico da situação dos Planos Municipais de Saneamento
Básico e da Regulação dos Serviços nas 100 maiores cidades brasileiras. Disponível em: <http://
www.tratabrasil.org.br/diagnostico-da-situacao-dos-planos-municipais-de-saneamentobasico-e-da-regulacao-dos-servicos-nas-100-maiores-cidades-brasileiras-3>. Acesso em 07
mar. 2016.
3
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Segundo o Tribunal de Contas da União, metade das obras de
saneamento do país está parada, atrasada ou sequer foi iniciada; o TCU aponta
que 57% de 491 contratos do PAC têm problemas de andamento e que, se
mantido o ritmo de investimentos definido para 2011, a universalização dos
serviços de esgoto só ocorreria em 2060, enquanto que, de água, em 20395.
Os crescimentos demográfico e econômico do Brasil aumentaram
a pressão sobre os recursos hídricos, de acordo com a Agência Nacional de
Águas:
A qualidade das águas dos rios que atravessam cidades e regiões com
intensas atividades industriais, agropecuárias e de mineração também
decaiu. De acordo com o último levantamento realizado pela Agência
Nacional de Águas, com dados de 2011, dos pontos de monitoramento
existentes no país, 9% apresentam qualidade ótima, 70% boa, 14% regular
e 9% ruim ou péssima.6

O Censo de 2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), indica o saneamento básico como serviço público de
maior carência do país. A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) divulgou
informação de que a cada R$ 1,00 investido em saneamento, há uma
economia de R$ 4,00 em medicina curativa7.
Como pode-se perceber, há relação muito próxima entre o equilíbrio
do meio ambiente e a qualidade e a quantidade dos recursos hídricos
disponíveis, bem como há uma conexão direta entre destruição ambiental,
problemas de saúde e agravamento da miséria e da pobreza. Muitos e caros
são os desafios para a implementação do saneamento básico, mas nada que
não possa e deva ser resolvido com adequado planejamento em um país em
desenvolvimento, como o Brasil, que não só possui previsão constitucional
para tanto, como também leis regulamentadoras.

O GLOBO. Metade das obras de saneamento do país está parada, atrasada ou sequer foi
iniciada. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/brasil/metade-das-obras-de-saneamentodo-pais-esta-parada-atrasada-ou-sequer-foi-iniciada-15789094>. Acesso em 07 mar. 2013.
6
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS. Portal da Qualidade das Águas. Disponível em: <http://
portalpnqa.ana.gov.br/perguntas-frequentes.aspx>. Acesso em 08 jan. 2015.
7
FUNASA. Manual do Saneamento. Disponível em: <http://goo.gl/nLVvRW>. Acesso em 24
fev. 2015.
5
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O Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), já há 15 anos determina
a apresentação de Plano Diretor Municipal, aprovado por lei, como
instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, que
deve apontar diretrizes, formas e programas que ampliem a prestação de
serviços públicos de saneamento básico. Apesar disso, segundo publicação
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 36,2% dos municípios
ainda não o apresentaram8.
Não bastasse a dificuldade em se verem apresentados os Planos
Diretores dos Municípios, não raros são os enfrentamentos devidos às
suas alterações ilegais, com base não em parâmetros técnicos validados
pelo interesse social, mas sim nos interesses econômicos, por exemplo, de
fábricas que desejam se instalar em área rural e, para tanto, precisam da
mudança do zoneamento para área industrial.
Em 2007, após 20 anos de debates no Congresso Nacional, foi
sancionada a Lei n. 11.445 (Lei de Política Nacional de Saneamento Básico),
que estabeleceu diretrizes nacionais para o saneamento básico, visando à
universalização, sendo o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)
o instrumento de definição de estratégias e diretrizes9. Foi esta lei que
estabeleceu, como componentes do saneamento básico, o abastecimento de
água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
O Decreto n. 7.217/2010, que regulamenta a Lei n. 11.445/2007,
prorrogou o prazo de entrega dos PMSBs para dezembro de 2013, ao
estabelecer que, a partir do exercício financeiro de 2014, a existência de plano
e de organismos de controle social seriam condição para o acesso a recursos
orçamentários da União (§2º, art. 26). Este prazo, porém, foi duplamente
prorrogado, primeiro para o exercício financeiro de 2016 (Decreto Federal
n. 8.211 de 21/03/14), depois para o exercício de 2018 (Decreto Federal n.
8.629 de 30/12/15), transferindo a data final de entrega dos planos para 31

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Perfil dos Estados e dos Municípios
Brasileiros de 2014. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/
perfilmunic/2014/default.shtm>. Acesso em 07 mar. 2016.
9
BRASIL. Lei 11.445. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de
1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; bem como revoga a Lei n. 6.528, de 11 de maio de
1978; e dá outras providências. Publicada em 05 de janeiro de 2007.
8
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de dezembro de 2017. E, segundo o Ministério das Cidades, baseado em
estudo realizado no final de 2015, do total de 5.561 municípios do Brasil,
apenas 31% deles possuem Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)10.
A Lei 12.305/2010 (Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos) também
previa que o prazo para erradicação dos lixões era até agosto de 2014, mas
cerca de 40% dos municípios brasileiros ainda não se adequaram, cerca de
1.868 dos 5.570 municípios brasileiros ainda encontram-se irregulares11.
Também há projeto de lei, já aprovado pelo Senado Federal e, atualmente,
em trâmite na Câmara dos Deputados, que prorroga este prazo para 31 de
julho de 2018 para capitais e regiões metropolitanas12.
Foram as conclusões do já citado “Diagnóstico da situação dos Planos
Municipais de Saneamento Básico e da Regulação dos Serviços nas 100
maiores cidades brasileiras”:
- Com base no estudo realizado, é possível identificar que a Lei 11.445/2007,
das Diretrizes Nacionais do Saneamento Básico, promoveu avanços
importantes no setor, assim como mostrou que ainda há grandes desafios
para sua efetividade, mesmo entre os 100 maiores municípios brasileiros.
- É positivo o fato de 66 municípios terem feito discussões locais considerando
a Lei do saneamento, bem como terem apresentado algum plano para
avaliação. Considerando, no entanto, a relevância que a Lei atribui ao Plano
Municipal de Saneamento Básico como instrumento para universalização
dos serviços, é muito preocupante, seis anos após sancionada a Lei, termos
ainda 34 grandes cidades sem planos.
- A Lei deixa claro que todos os 4 serviços do saneamento básico devem fazer
parte dos planos, mas somente 34 cidades cumpriram esse requisito formal.
- Se considerarmos, no entanto, todos os requisitos da Lei necessários para a
formulação dos planos e para a regulação dos serviços, as respostas permitiram
concluir que houve o cumprimento total em apenas 12 municípios.
- Fica evidente a insuficiência de vários mecanismos institucionais
importantes em muitos dos 100 maiores municípios, tais como a presença de

10
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - FIESP. Só 31% dos municípios
brasileiros têm Plano Municipal de Saneamento Básico, segundo Ministério das Cidades.
Disponível em: <http://www.fiesp.com.br/noticias/203629>. Acesso em 07 mar. 2016.
11
TERRA. IBGE: 66,5% das cidades não têm Plano de Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://
noticias.terra.com.br/brasil/cidades/ibge-665-das-cidades-nao-tem-plano-de-residuos-solid
os,7fae6c4da30b5410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em 07 mar. 2016.
12
AGÊNCIA BRASIL. Governo Federal defende prorrogação do prazo da lei que acaba com os
lixões. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-02/governo-federalespera-pela-prorrogacao-do-prazo-da-lei-que-acaba-com-os>. Acesso em 21 jun. 20016.
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regulação independente, o controle social dos serviços, a compatibilização
dos planos com os estudos de viabilidade que lhes dão suporte, a construção
de um sistema de informações em saneamento, entre outros.
- O estudo permite concluir que, nestas condições, muitos planos podem
ser questionados judicialmente e/ou perderem a capacidade de ser o real
instrumento de planejamento para a boa universalização dos serviços.

É importante ressaltar que não só o Plano Municipal de Saneamento
Básico é apenas o primeiro passo para efetiva implementação destas políticas
públicas, como também que ele é obrigação dos Municípios, não podendo
ser realizado pelas próprias empresas concessionárias destes serviços
públicos, pois a prestação é que deve se adequar ao Plano e não o Plano às
possibilidades da concessionária, ou seja, o planejamento da empresa tem
que se adequar ao do município, e não o contrário.
A corroborar com toda a fragilidade ambiental exposta, foi
promulgada, em 2012, a Lei 12.651, inaugurando o chamado “Novo Código
Florestal”, que alterou e enfraqueceu o marco regulatório da proteção da
flora e da vegetação nativa brasileira. Lei esta que é objeto de quatro ações
diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937, as três
primeiras propostas pelo Ministério Público Federal e a quarta por um
partido político, todas ainda sem julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.
E, ainda, estão em tramitação, no Congresso Nacional e Conselho
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), diversas propostas de alterações
normativas que visam flexibilizar as exigências do licenciamento ambiental13.
Tudo isto aliado às já conhecidas limitações de falta de pessoal, estrutura
e casos de desvios de conduta nos órgãos ambientais de licenciamento e
fiscalização.
Assim, é evidente e urgente a necessidade do real cumprimento
das leis protetoras do meio ambiente e da saúde humana, a cessação das
prorrogações de prazo para planejamento e implementação de políticas
públicas, o freio das mudanças legislativas para atendimento de interesses
puramente econômico de grupos empresariais em detrimento da qualidade
de vida de toda população, bem como a responsabilização do Estado e seus
agentes omissos.

13
Como os projetos de lei 654/15 e 3.729/04, e proposta de alteração da Resolução Conama
01/86 e 237/97, de autoria da Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente (ABEMA),
que agrega os órgãos ambientais dos governos estaduais.
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3. A proibição do retrocesso, os limites da discricionariedade e da
reserva do possível, e responsabilidade civil objetiva
A basear toda legislação especial já elencada (Estatuto da Cidade,
Lei de Política Nacional de Saneamento Básico, Lei de Política Nacional de
Resíduos Sólidos), está o preceito maior disposto no texto constitucional,
art. 225, de 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”, seguindo o parágrafo 1º
com as incumbências do Poder Público para o asseguramento da efetividade
desse direito.
Definição também importante é a do princípio da “proibição da
vedação do retrocesso”, que significa que é vedada qualquer forma de
supressão ou mesmo redução de direitos fundamentais por medidas do
Poder Público, ou seja, deve ser obstada qualquer tentativa de diminuição
do atual parâmetro de proteção socioambiental que afete a sadia qualidade
de vida, seja pelo Legislativo ou pelo Executivo. Contudo, é exatamente o
que tem acontecido em relação às reiteradas prorrogações de prazo para
apresentação dos planos municipais previstos nas leis da Política Nacional
de Saneamento Básico e da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, afinal, se
havia uma data limite para disponibilização de algo, sua não apresentação no
tempo previsto (seja por descumprimento ou prorrogação de prazo), significa
verdadeiro atraso, retrocesso no cronograma de prestação do serviço.
Para se analisar as atribuições do Poder Público, comumente,
utiliza-se a clássica distinção entre atos administrativos “vinculados” e
atos administrativos “discricionários”, sendo aqueles os precedidos de lei
que os preveem de maneira total e objetiva, enquanto a estes se reserva
uma margem de liberdade para apreciação subjetiva, segundo critérios de
conveniência e oportunidade. Apesar desta classificação ser didaticamente
muito útil, nem sempre os atos administrativos encontram-se claramente
nestes dois extremos, especialmente aqueles ligados ao planejamento e
implementação de políticas públicas.
A partir do Estado Liberal para o Estado Social, governar passou a ser
não mais a gerência de fatos conjunturais, mas sobretudo o planejamento
do futuro, com o estabelecimento de políticas a médio e longo prazos.
Esses standards legais têm por função impor metas, resultados e fins para
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o próprio Estado, muitas vezes sem especificar os meios pelos quais devem
ser alcançados, concedendo ao Poder Executivo – que detém as informações
estratégicas e o know-how da organização dessas políticas – uma maior
liberdade de decisão na implementação dessas normas14.
Mas, infelizmente, e não raramente, constata-se a subversão da
discricionariedade em arbitrariedade, servindo os preceitos de oportunidade
e conveniência como subterfúgio para promoção de interesses pessoais dos
gestores públicos influenciados pelos setores econômicos.
O terreno das políticas públicas, especialmente por ser decorrente
de “norma constitucional programática”, é fértil para o desvirtuamento da
discricionariedade no estabelecimento das prioridades administrativas.
No campo das normas constitucionais, para Kazuo Watanabe
os direitos fundamentais podem ser divididos, basicamente, em três
categorias: os que compõe o “mínimo existencial”; os previstos em normas
constitucionais de “densidade suficiente”; e os de cunho programático. Sendo
que os dois primeiros seriam imediatamente judicializáveis; que a “reserva
possível” não poderia ser invocada diante do “mínimo existencial; mas que
os cunho programático dependeriam de política pública específica”15. É
justamente aí que se encontra o principal problema, qual seja, a inércia em,
ao menos, iniciar-se o planejamento das políticas públicas já previstas em
leis infraconstitucionais.
Ainda, como ressalta este autor, o “mínimo existencial”, além de
variável histórica e geograficamente, é um conceito dinâmico e evolutivo,
presidido pelo princípio da proibição do retrocesso, ampliando-se a sua
abrangência na medida em que se modifiquem as condições sociais e
econômicas do país. O que hoje, pelas condições existentes, pode ou não ser
judicialmente tutelável, poderá vir a sê-lo no futuro, imediato ou mediato,
segundo o desenvolvimento do país16 ou o senso de urgência em virtude de
novas doenças e calamidades cada vez mais severas. Ou seja, mesmo quando

14
WATANABE, Kazuo. Controle Jurisdicional das Políticas Públicas – Mínimo Existencial e
Demais Direitos Fundamentais Imediatamente Judicializáveis. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo. O Controle Jurisidicional de Políticas Públicas. Rio de Janeiro: Forense,
2013, p. 98 e 99.
15
WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 106
16
WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 219
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prestação de determinados serviços é considerada mínimo existencial, ainda
há muita argumentação jurídica possível para sua não efetivação imediata17.
De todo modo, por tudo que já se expôs, entende-se que o saneamento
básico é fundamental, mínimo existencial, que claramente tem provado seu
preço. Ademais, mesmo que não considerado como “mínimo existencial”, as
normas programáticas também são dotadas de eficácia jurídica vinculante
desde o início de sua vigência. Ou seja, não importa se os atos administrativos
afetos a estas questões são “vinculados” ou “discricionários”, pois todos eles
têm que guardar obediência à Constituição e às normas infraconstitucionais.
Se o gestor público, no momento de sua escolha, agir contra as leis, princípios
e dever da boa administração, atravessará a discricionariedade e cairá na
arbitrariedade, seja ela por ação ou omissão, podendo não só a política
pública negligenciada ser judicialmente exigida do Estado quanto deve ser
apurada a responsabilidade do agente público omissor.
Toda a atividade política (políticas públicas) exercida pelo Poder
Legislativo e pelo Executivo deve compatibilizar-se com a Constituição,
cabendo ao Poder Judiciário analisar, em qualquer situação e desde que
provocado, o que se convencionou chamar de “atos de governo” ou “questões
políticas”, sob o prisma do atendimento do Estado (art. 3o, da CF)18.
É importante se atentar ao fato de que, para além do saneamento
básico ser política pública de direitos sociais fundamentais, a sua ausência ou
deficiência, não raras vezes, provoca danos ao meio ambiente, conforme se
expôs anteriormente.
Neste aspecto, o Brasil adotou, expressamente, a responsabilidade
civil ambiental objetiva19, conforme dicção do art. 14, §1o, da Lei n. 6.938/1981:

17
“Admitir que em relação ao mínimo existencial possa o Estado alegar qualquer espécie de
obstáculo ou dificuldade de ordem material, invocando a cláusula da reserva do possível, será
o mesmo que admitir que alguém possa continuar vivendo em estado de indignidade, o que
afrontaria um dos fundamentos da nossa Constituição”. WATANABE, Kazuo. Op. Cit., p. 223.
18
WATANABE, Kazuo. Controle Jurisdicional das Políticas Públicas – Mínimo Existencial e
Demais Direitos Fundamentais Imediatamente Judicializáveis. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo. Op. Cit. p. 216.
19
Obviamente, ainda há vozes dissonantes defendendo o sentido contrário. Contudo, partese aqui do pressuposto constitucional, legal e principiológico majoritariamente adotado,
não cabendo neste artigo maiores dilações sobre este assunto para não se desviar do tema
central. Sobre o tema: STJ - AgRg no AREsp: 273058 PR 2012/0268197-9, Relator: Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação: DJe 17/04/2013.
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“sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor
obrigado, independente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”20, ou
seja, independentemente da demonstração de dolo ou culpa.
Seguindo-se a linha da responsabilidade civil ambiental objetiva21,
na modalidade risco integral22, a possibilidade de responsabilização não
pode ser afastada sequer pelas comuns excludentes de caso fortuito, força
maior, ação de terceiros ou mesmo cláusula de não indenizar. Ou seja, para
viabilizar a responsabilização basta a demonstração do dano e do nexo de
causalidade.
Ainda, há que de destacar que a responsabilização pode se dar por
ação ou omissão do agente, sendo nosso principal foco esta última, já que
normalmente as deficiências na implementação de políticas públicas ligadas
ao saneamento básico se dão por omissão do Poder Público.
Evidentemente, a responsabilização civil ambiental objetiva, na
modalidade risco integral, nos casos de omissão arbitrária do gestor público
é bem mais polêmica.

20
BRASIL. Lei 6.938. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos
e formulação e aplicação, e dá outras providências. Publicada em 02 de setembro de 1981.
21
Atém-se aqui, pelo tema do painel, apenas à responsabilidade civil, contudo ela não
elide o infrator da responsabilização administrativa e penal, as quais, aí sim, são subjetivas,
dependendo de comprovação de dolo ou culpa da pessoa física ou jurídica. Apesar de matéria
muito interessante, também não cabe, neste artigo, exploração a respeito da responsabilidade
penal da pessoa jurídica, a qual, apesar de contar com expressa previsão constitucional e
diversos precedentes jurisprudenciais, ainda possui defensores do contrário (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.”; “a Quinta Turma do STJ responsabiliza uma empresa por
dano ambiental. Os ministros seguiram o entendimento do relator, o ministro Gilson Dipp,
para quem 'a decisão atende ao reclamo de toda a sociedade contra privilégios inaceitáveis
de empresas que degradam o meio ambiente'”. BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, RESP
564960, disponível em: <https://goo.gl/9uMg8C>, acesso em 04 mar. 2016.
22
Esta diferencia-se da teoria do risco administrativo. Em estudo próprio ainda pode-se
explorar as denominações “teoria do risco proveito” e “do risco criado”. Segundo estudo
realizado por Vianna (2004, p. 101-102), entendem pela aplicação da teoria do risco integral:
Antônio Herman H. Benjamin, Jorge Alex Nunes Athias, Marcos Mendes Lyra, Sérgio Ferraz,
Édis Milaré, José Afonso da Silva, Rodolfo Camargo Mancuso, Maria Isabel de Matos Rocha,
Paulo Affonso Leme Machado, Nelson Nery Junior, Vera Lúcia Rocha Souza Jucovsky, Sérgio
Cavalieri Filho.
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Pois, enquanto o art. 37, §6o, da CF, resguarda que “as pessoas
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável
nos casos de dolo ou culpa”, o art. 225, §3o, da CF, prevê que “as condutas
e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados” e o art.
14, §1o, da Lei n. 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente)
determina o dever de indenizar independente da existência de culpa.
Em que pese normalmente o agente público possa ser
responsabilizado após ação de regresso da Administração Pública, e apenas
com comprovação de dolo ou culpa, isto não se deve aplicar aos atos
administrativos ou omissões que causem danos ao meio ambiente. Pois
se trata de norma especial do Direito Ambiental em relação à norma geral
do Direito Administrativo, ambas fundadas no diploma constitucional23. Se
assim não o fosse, a norma infraconstitucional especial do o art. 14, §1o, da
Lei n. 6.938/1981, já deveria ter sido declarada inconstitucional; sendo que
goza, portanto, de presunção de validade, absolutamente recepcionada pela
Constituição Federal.
Defende-se aqui que a visão contextualizada dos emergentes
problemas socioambientais relatados não permite mais protelações a
respeito deste assunto, fazendo com que a responsabilização objetiva por
omissão já seja, ao menos de modo incipiente, bem compreendida, aplicada
e difundida na doutrina e jurisprudência brasileira.

23
Foge ao objetivo específico deste artigo, mas também, por fundamentos similares, em
matéria ambiental, poderia ser advogada a tese da responsabilidade solidária do agente
público, e não apenas subsidiária, por ação de regresso.
Ainda mais delicada é a discussão, que aguardaremos para outra oportunidade, sobre a Lei nº
8.429/1992, que regulamenta o artigo 37, §4, da CF, e dispõe sobre as sanções aplicáveis aos
agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego
ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências,
impondo que os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Apesar de apenas seu
artigo 10 falar em ação ou omissão, dolosa ou culposa, a mesma ideia é, por vezes, estendida
aos causadores de dano ao erário. Como a responsabilidade objetiva só é admissível quando
prevista expressamente, em algumas hipóteses de improbidade que causam enriquecimento
ilícito, quando muito, entende-se que a culpa pode ser presumida.
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Sobre isto, veja-se elucidativo trecho da decisão proferida pelo STJ
no Resp 1071741/SP, Recurso Especial 2008/0146043-5, 2ª Turma: Qualquer
que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privada, no Direito
brasileiro a responsabilidade civil pelo dano ambiental é de natureza objetiva,
solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da
reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura, e do favor
debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso
à Justiça, entre as quais se inclui a inversão do ônus da prova em favor da
vítima ambiental. Precedentes do STJ. 5. Ordinariamente, a responsabilidade
civil do Estado, por omissão, é subjetiva ou por culpa, regime comum ou
geral esse que, assentado no art. 37 da Constituição Federal, enfrenta duas
exceções principais. Primeiro, quando a responsabilização objetiva do ente
público decorrer de expressa previsão legal, em microssistema especial,
como na proteção do meio ambiente (Lei 6.938/1981, art. 3º, IV, c/c o art.
14, §1º). Segundo, quando as circunstâncias indicarem a presença de um
standard ou dever de ação estatal mais rigoroso do que aquele que jorra,
consoante a construção doutrinária e jurisprudencial, do texto constitucional.
6. O dever-poder de controle e fiscalização ambiental (= dever-poder de
implementação), além de inerente ao exercício do poder de polícia do
Estado, provém diretamente do marco constitucional de garantia dos
processos ecológicos essenciais (em especial dos arts. 225, 23, VI e VII, e 170,
VI) e da legislação, sobretudo da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente
(Lei 6.938/1981, arts. 2º, I e V, e 6º) e da Lei 9.605/1998 (Lei dos Crimes e
Ilícitos Administrativos contra o Meio Ambiente). 7. Nos termos do art. 70,
§1º, da Lei 9.605/1998, são titulares do dever-poder de implementação “os
funcionários de órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio
Ambiente – SISNAMA, designados para as atividades de fiscalização”, além
de outros a que se confira tal atribuição. 8. Quando a autoridade ambiental
“tiver conhecimento de infração ambiental é obrigada a promover a sua
apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de
corresponsabilidade” (art. 70, §3º, da Lei 9.605/1998). 11. O conceito de
poluidor, no Direito Ambiental brasileiro, é amplíssimo, confundindo-se, por
expressa disposição legal, com o de degradador da qualidade ambiental, isto
é, toda e qualquer “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental” (art. 3º, IV, da Lei 6.938/1981). 12. Para o fim de apuração do nexo
de causalidade no dano urbanístico-ambiental e de eventual solidariedade
passiva, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem
não se importa que façam, quem cala quando lhe cabe denunciar, quem
financia para que façam e quem se beneficia quando outros fazem. 13. A
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Administração é solidária, objetiva e ilimitadamente responsável, nos termos
da Lei 6.938/1981, por danos urbanístico-ambientais decorrentes da omissão
do seu dever de controlar e fiscalizar, na medida em que contribua, direta
ou indiretamente, tanto para a degradação ambiental em si mesma como
para o seu agravamento, consolidação ou perpetuação, tudo sem prejuízo
da adoção, contra o agente público, relapso ou desidioso, de medidas
disciplinares, penais, civis e no campo da improbidade administrativa. 14.
No caso de omissão de dever de controle e fiscalização, a responsabilidade
ambiental solidária da Administração é de execução subsidiária (ou com
ordem de preferência). 15. A responsabilidade solidária e de execução
subsidiária significa que o Estado integra o título executivo sob a condição de,
como devedor-reserva, só ser convocado a quitar a dívida se o degradador
original, direto ou material (= devedor principal) não o fizer, seja por total ou
parcial exaurimento patrimonial ou insolvência, seja por impossibilidade ou
incapacidade, inclusive técnica, de cumprimento da prestação judicialmente
imposta, assegurado, sempre, o direito de regresso (art. 934 do Código Civil),
com a desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil).24.
O Ministério Público de Minas Gerais também entendeu que a
ação civil pública é o meio apropriado para a apuração da prática de atos de
improbidade administrativa ambiental: em sede recursal, na Apelação Cível
1.0107.06.999989-7/001, no TJMG, o relator pautou seu voto no cumprimento
do princípio da legalidade, da eficiência, da garantia constitucional que
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo, e do dever constitucional que o Poder Público tem
de zelar pela sua defesa e conservação. Uma das condutas consideradas
como ímproba foi a omissão de tratamento adequado do depósito de lixo
no município, afinal não se exige necessariamente a caracterização de
elementos subjetivos como culpa e dolo, bastando a voluntariedade do
agente público. Não se fazendo necessária a demonstração de culpa pelos
danos ambientais suportados, o que notadamente trouxe reflexos para toda
a região e seus ecossistemas, porque não pode o administrador se furtar da
responsabilidade pelos danos causados com suas obras, mesmo que estas
tenham em vista o interesse público25

ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. 15 ed. São Paulo: Atlas. 2013, p. 518
GÓES, Cecy Thereza Cercal Kreutzer. Improbidade Administrativa Ambiental. In: FREITAS,
Vladimir Passos. Julgamentos Históricos do Direito Ambiental. Campinas: Millennium Editora.
2010, p. 211.
24
25
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Outro exemplo recente foi verificado no Estado do Paraná26, em que o
Ministério Público acionou a prefeita e o secretário do Meio Ambiente de um
dos municípios do Estado por improbidade administrativa envolvendo a não
regularização do aterro sanitário da cidade, que estava em funcionamento
sem atendimento às normas ambientais. Sendo que, primeiramente, foi
firmado um termo de ajustamento de conduta com a administradora pública
que, entretanto, não o cumpriu, motivo pelo qual foi proposta a ação civil
pública.
Nesta esteira, o princípio da prevenção implica uma obrigação de
resultado, qual seja, de melhoria constante do estado do meio ambiente.
A vedação de retrocesso em matéria ambiental serve de arcabouço aos
princípios clássicos do Direito. É, portanto, considerada como princípio
sistêmico, conforme a Lei 6.938/1981, Política Nacional do Meio Ambiente,
artigo 2º, e conforme a jurisprudência27.
Lúcidas também as palavras de Vianna, “se não for adotada uma
legislação firme e uma hermenêutica sensível à problemática ambiental,
com ampliação do espectro dos possíveis e prováveis sujeitos agressores
do bem ambiental, bem como uma atenuação na avaliação do nexo causal,
haverá campo fértil para discussões estéreis e impertinentes em prejuízo do
próprio meio ambiente que não será tutelado a contento”28.
Diante da insuficiência manifesta da proteção, há violação do dever
de tutela estatal, e portanto, está caracterizada a inconstitucionalidade
da medida, tenha ela natureza omissiva ou comissiva, sendo possível seu
controle judicial, de tal sorte que, nesse contexto, ganha destaque a própria
vinculação do Poder Judiciário aos deveres de proteção, de modo que se
lhe impõe o dever de rechaço da legislação e dos atos administrativos
inconstitucionais, ou, a depender das circunstâncias, o dever de correção
de tais atos mediante uma interpretação conforme a Constituição e de

26
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. CAMPO MOURÃO - MP-PR aciona prefeita e
secretário do Meio Ambiente por improbidade administrativa. Disponível em: <http://www.
mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=6117>. Acesso em 09 mar. 2016.
27
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Revista Eletrônica de Jurisprudência. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=200501121697&dt_
publicacao=10/06/2011>. Acesso em 09 mar. 2016.
28
VIANNA, José Ricardo Alvarez. Responsabilidade Civil por danos ao Meio Ambiente à Luz do
Novo Código Civil. Curitiba: Juruá, 2004, p. 106
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acordo com as exigências dos deveres de proteção e proporcionalidade. A
vinculação do Poder Judiciário aos direitos fundamentais, e, portanto, ao
deveres de proteção, guarda importância singular para a garantia de vedação
do retrocesso29.
Não havendo que se justificar na genérica escusante da reserva do
possível quando não se cumpriu requisitos básicos do planejamento como
apresentação de planos, cronograma e metas, nem se realizou previsão
orçamentária, ainda mais quando necessário o cumprimento destas
obrigações mínimas para justamente receber recursos de outros entes,
como Municípios em relação à União, configurando, inclusive, desperdício
desarrazoado de futuros recursos públicos.
Percebe-se que, no campo das políticas públicas de saneamento
básico, extrapola-se constantemente a discricionariedade, havendo
arbitrariedades por ação, como as reiteradas prorrogações de prazos para
apresentações de planos municipais, ferindo o princípio da vedação do
retrocesso, bem como arbitrariedades por omissão no planejamento e
na implementação da universalização, causando, como visto, falta d’água,
enchentes, alagamentos e proliferação de doenças. Portanto, realizar
controle social e judicial não deve ser encarado como ato revolucionário,
heróico ou excepcional, mas sim como dever-poder das instituições
constituídas para tanto.

4. O controle social e jurisdicional da implantação de políticas públicas
Determina o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que “a lei
não subtrairá à apreciação do poder judiciário qualquer lesão ou ameaça
de lesão a direito”. Ou seja, não há outra interpretação possível acerca da
possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em caso de extrapolação da
discricionariedade em arbitrariedade por ação.
Como visto, o que gera maior inquietação é a tutela jurisdicional
pelo cometimento de arbitrariedade por omissão em políticas públicas, o que
deve ser resolvido com adequada, proporcional e razoável decisão judicial,

29
SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p. 190.
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por vezes, até de determinação primeiramente somente de planejamento
estatal, com apresentação inicial de plano de implementação de política
pública, mas jamais de não enfrentamento de um direito desrespeitado
apenas por tratar-se de políticas públicas.
As providências sobre as notórias deficiências no saneamento básico,
como visto da inteligência do art. 225, caput, da CF, devem ser exigidas pela
sociedade, o que pode se dar desde a cobrança dos seus representantes
eleitos para cargos no Legislativo e Executivo quanto pela participação direta,
com apresentação dos problemas e discussão das propostas de solução, em
audiências públicas, que são, inclusive, expressamente previstas em diversas
legislações infraconstitucionais (como para aprovação ou alteração de Planos
Diretores Municipais; bem como na Lei 11.445/2007, que contemplou como
fundamental a participação social na elaboração dos PMSBs, haja vista ser a
sociedade a principal beneficiada por este instrumento de planejamento).
Também cabe ao Ministério Público, como defensor da sociedade, e
aos demais legitimados30, buscar o atendimento desses direitos seja pela via
extrajudicial, com gestão política interinstitucional, recomendações, realização
de termos de ajustamento de conduta, bem como pela via judicial, por meio
de ações que possam assegurar a garantia do direito negligenciado e a
responsabilização civil e penal do gestor negligente, ou, até mesmo, improbo.
O Poder Judiciário é, no modelo constitucional brasileiro, histórica
e dogmaticamente, responsável pela harmonia e equilíbrio dos demais
poderes. A admissibilidade das ações para controle judicial de políticas
públicas requer a ponderação de direitos fundamentais colidentes: de um
lado, o direito da Administração Pública de exercer sua discricionariedade
na persecução do interesse público e, de outro, o direito dos indivíduos a
terem seu direito fundamental efetivado da forma mais eficiente. (…) O
entendimento desse instituto como “ausência de controle jurisdicional” não
é mais possível, pois hoje vigora o conceito de que discricionariedade não
vinculada aos princípios é, por si mesma, arbitrariedade31.

30
BRASIL. Lei 7.347/1985. Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos
causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e dá outras providências, elencando, em seu art. 5o, os
legitimados para sua proposição.
31
MORAES, Germana Oliveira. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo:
Dialética. 2004, p. 41.
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O equilíbrio entre os Poderes da República é bastante discutido
neste contexto, pois se observa que o tom dado pelos Tribunais superiores
foi modificado ao longo do tempo, conforme a doutrina e a jurisprudência
avançaram no debate entre a reserva do possível e o mínimo existencial.
O sistema de freios e contrapesos, previsto no art. 2º da CF, o instituto
da discricionariedade e seu desvio, a arbitrariedade, basilares do Direito
Administrativo, são atualmente analisados sob o prisma da efetivação dos
direitos fundamentais constitucionalmente previstos.
O que se defende aqui é que, caso a discricionariedade se
transforme em arbitrariedade, desde já, legitimado está o controle judicial.
Ademais, quanto maior liberdade, maior deve ser o controle, nos recíprocos
contrapesos entre os poderes32. Mas, isto não deve significar, de nenhuma
maneira, falta de respeito à esfera administrativa ou judicialização desmedida.
Pelo contrário, está-se promovendo, em verdade, maior aproximação do
Ministério Público e demais legitimados, e do próprio Poder Judiciário, às
causas ambientais, urbanísticas e sociais, cobrando-se, também, destes,
maior acompanhamento das políticas públicas, das prioridades elegidas e
o real atendimento das necessidades da sociedade. Nas palavras de Juliana
Maia Daniel, “o Judiciário, no controle das políticas públicas, deve ser
visto como uma das funções da soberania do Estado em ação, atuando no
suprimento da ausência do legislador ou da Administração”33, e nunca em
sua substituição em situações ordinárias.
Falar em política pública significa falar em orçamento, definição
de prioridades, o qual bem por isso não pode ser considerado “cheque
em branco” a ser preenchido ao bel prazer desarrazoado ou negligente.
Se não é fácil à Administração Pública gerir e dividir gastos com direitos
fundamentais, também difícil será ao Ministério Público propor alternativas
em eventual ajustamento de conduta e ao Judiciário em sentença, mas isto
não deve servir de escudo ao desafio nem desculpa a uma gestão relapsa.
Evidentemente que, “se por um lado o orçamento público não pode mais ser
considerado esfera intocável pelo Judiciário, de outro a decisão judicial deve

32
DANIEL, Juliana Maia. Discricionariedade Administrativa em Matéria de Políticas Públicas.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. Op. Cit., p. 112.
33
DANIEL. Juliana Maia. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 110.
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usar da razoabilidade na avaliação das possibilidades do orçamento, fixando
prazos razoáveis e compatíveis com a execução orçamentária”34.
Também não se ignora a grande dificuldade da colmatação dos mais
variados direitos e garantias, que implicam em investimento, especialmente
em países de economia limitada e cheios de carência como o Brasil, o que
reforça a necessidade de maior dedicação no combate das ações e omissões
arbitrárias perpetradas por agentes públicos.
Ao que parece, o posicionamento de que não se pode questionar
decisões do administrador tomadas com base nos critérios de conveniência e
oportunidade, ou seja, de não se discutir o mérito do ato administrativo, não
prevalece mais. “Excetuando alguns casos, os processualistas que escreveram
sobre o tema reconhecem que os instrumentos postos à disposição do
Direito no Brasil são capazes e eficientes para permitir a intervenção judicial
nas políticas públicas, não se jungindo a questão na admissibilidade, mas
na conclusão probatória e na adequação dos instrumentos às finalidades
propostas”35.
Como um dos principais objetivos deste artigo é abordar o atual
entendimento da jurisprudência diante da problemática proposta, e que as
políticas públicas podem ser de diversas ordens e a omissão da Administração
Pública ocorre em várias matérias constitucionais relacionadas a políticas
públicas, traz-se para reflexão julgados relacionados também às áreas da
saúde e segurança pública:
“(…) é perfeitamente possível ao Poder Judiciário, através da regular
prestação jurisdicional, condenar o Estado a uma obrigação de fazer, em
ação civil pública, na tutela de interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, distribuídos em diversas áreas, como Saúde, Meio Ambiente,
Consumidor, Patrimônio e, porque não dizer, Políticas Públicas. Admitir
tese afastando as referidas ‘políticas públicas’ de qualquer controle judicial
redundaria em liberdade irrestrita ao administrador, com a minimização ou
mesmo supressão de normas constitucionais, relegando seu cumprimento
a plano secundário, a depender da discricionariedade administrativa e

34
DANIEL. Juliana Maia. Discricionariedade administrativa em matéria de políticas públicas.
In: GRINOVER, Ada Pellegrini; WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 121.
35
ZANETTI JR, Hermes. A Teoria da Separação de Poderes e o Estado Democrático
Constitucional: Funções de Governo e Funções de Garantia. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo. Op. cit., p. 55.
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das prioridades estabelecidas pelo poder público. Esta, por certo, não é a
finalidade do art. 2º, da CF/88” (TJPI - Agravo Regimental do Agravo de
Instrumento 739.151/PI).

Aproveitando-se contribuições relacionadas ao direito à saúde
e sobre o dever do Estado, em decisão no Agravo Regimental no Agravo
de Instrumento 742.734/RJ, sobre a necessidade de estruturação de um
hospital sem condições de prestar serviço eficaz à população, ressaltou-se
a não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes, pois
uma suposta ausência de recursos orçamentários não é escusa válida a
negar o art. 196 da Constituição Federal. Considera-se que, se o direito à
saúde é um dever do Estado, a Administração Pública tem a obrigação de
direcionar suas ações no sentido de cumpri-lo, não se inserindo tal atuação
como discricionária. O Relator cita outro julgado da Corte (Recurso Especial
642.536/AP), em que, ponderando os princípios do mínimo existencial e da
reserva do possível, decidiu-se que, em se tratando de direito à saúde, a
intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o
Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, apenas determinando
que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas.
Muito interessante também o voto do Relator no Recurso
Extraordinário 592.581/RS, em que o STF debruçou-se sobre o cabimento
do Judiciário impor à Administração Pública a obrigação de fazer, consistente
na execução de obras em estabelecimentos prisionais, para garantir a
observância dos direitos fundamentais dos presos:
“tratando-se de direitos sociais, o poder discricionário da Administração
deve ser analisado com cautela, pois a elaboração de políticas públicas e
a realização dos atos administrativos tendentes à efetiva implementação
de tais direitos estão vinculadas aos critérios da imperatividade e
inviolabilidade, possuindo natureza de norma autoaplicável e, assim,
não podendo ser afastada pela discricionariedade do Administrador. A
discricionariedade não é absoluta, não se podendo falar em desrespeito à
independência dos Poderes, mas em um instrumento previsto legalmente
para garantir a busca pelo interesse público”.

Outra decisão referida no pedido de Recurso Extraordinário feito
pelo MPRS foi a do julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial
410715/SP:
Embora resida, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo, a
prerrogativa de formular e executar políticas públicas, revela-se possível,
no entanto, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases
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excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas
pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais
inadimplentes, cuja omissão – por importar em descumprimento dos
encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório –
mostra-se apta a comprometer a eficácia e a integridade de direitos sociais
e culturais impregnados de estatura constitucional36.

Assim, percebe-se claramente que a jurisprudência brasileira vem
se aprimorando no sentido de buscar a efetivação dos direitos fundamentais
constitucionalmente previstos, sejam eles de primeira, segunda ou terceira
dimensão. Inexiste desrespeito ao juízo de conveniência ou oportunidade na
imposição judicial de que o Administrador público cumpra com as normas do
Estado Democrático de Direito.
O histórico de inércia administrativa permite concluir que, se não
houver uma decisiva ação judicial para corrigir tal situação, ela só se agravará,
de maneira a se tornar insustentável em poucos anos37. Na seara ambiental,
esta estagnação estatal relaciona-se à ocorrência de danos à coletividade, o
que se caracteriza como omissão estatal condenável como responsabilidade
civil ambiental.
Não se busca certificar que é dado ao Judiciário intervir sem
provocação nas ocasiões em que direitos fundamentais sejam violados.
Afinal, aos juízes só é lícito atuar naquelas situações em que se evidencie
inatividade por parte das autoridades públicas que prejudique, de maneira
grave e iminente, os direitos dos jurisdicionados38. Da mesma forma, não se
afirma que é cabível ao Judiciário implementar políticas públicas de modo
irrestrito, muito menos que lhe compete impor sua própria resolução política,
quando um leque de possibilidades se apresenta para a Administração, que
escolhe uma delas. Assevera-se que lhe incumbe exercer o contrapeso ao
poder Executivo, oferecendo a necessária resistência a opções políticas
flagrantemente incompatíveis com os valores e princípios básicos da
convivência humana39.

36
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 4107/SP. Disponível em: <http://stj.
jusbrasil.com.br/jurisprudencia/19951257/recurso-especial-resp-4107-sp-1990-0006886-0>.
Acesso em 09 mar. 2016.
37
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 592.581, Acórdão. Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/
ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2637302>. Acesso em 09 mar. 2016.
38
BRASIL. Idem.
39
BRASIL. Idem.
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Assim, como bem observa Ada Pellegrini Grinover, “relativamente
à reserva do possível, não basta a simples alegação de falta de recursos,
cabendo ao Poder Público fazer cumprida demonstração de sua alegação.
Mas, segundo o entendimento da eminente jurista, o acolhimento da
alegação de falta de recursos não conduziria à rejeição do pedido de tutela
jurisdicional, e sim apenas ao seu diferimento. Acolhendo a alegação, sustenta
a jurista que o Judiciário determinará ao Poder Público que faça constar da
próxima proposta orçamentária a verba necessária à implementação da
política pública, disso resultando a condenação da Administração a duas
obrigações de fazer, a de fazer a inclusão no orçamento da verba necessária
para o adimplemento da obrigação e a obrigação de aplicar a verba para o
adimplemento da obrigação. Anota, na mesma linha do entendimento da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ‘nos casos de urgência e
violação ao mínimo existencial, o princípio da reserva do possível não deverá
constituir obstáculo para a imediata satisfação do direito’”40.

5. O papel do Ministério Público diante das políticas públicas e na
mediação de conflitos ambientais e urbanísticos
Se a submissão ao Poder Judiciário das lesões a direitos é primordial,
a atuação do Ministério Público como defensor da sociedade, dos direitos
difusos e coletivos, também é fundamental e, inclusive, precedente.
Com o avanço da cidadania e o aprofundamento da democracia,
o Ministério Público assumiu a defesa dos interesses da sociedade, sob a
égide dos valores e princípios democráticos. E desvinculou-se do aparelho
coercitivo do Estado para participar, em aliança com outros sujeitos políticos
coletivos, elaborando, difundindo e defendendo os valores que compõem
uma concepção transformadora.

WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas: “Mínimo existencial e
demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo. Op. Cit., pág. 222.
40
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Assim, como órgão agente, caberá ao Ministério Público41 o impulso
necessário para a defesa dos interesses públicos, e esta tutela pode se dar
tanto no âmbito judicial como extrajudicial. Diante da clara necessidade de
razoabilidade e proporcionalidade na condução do controle, principalmente
das omissões em políticas públicas, torna-se autor fundamental e estratégico,
que pode, antes mesmo da derradeira provocação do já abarrotado
Judiciário, propor alternativas para solução conjunta e extrajudicial do
problema, alcançando medidas com prazos e metas factíveis ao Poder
Público, alcançando atendimento mais célere do interesse público.
Como instituição, deve promover debates e audiências com participação
aberta a todos os interessados sobre o conteúdo de projetos de lei e sobre
propostas de obras e de políticas públicas apresentadas pela Administração,
a permitir uma saudável e necessária aproximação do representante com
os representados, dando margem a um tipo de prestação de contas não
usual, qual seja, a do que se pretende fazer e do como se quer fazer42.

Neste contexto, são ferramentas extrajudiciais poderosas: as
audiências públicas, as recomendações e os termos de ajustamento de
conduta43, sendo este um ato administrativo negocial, utilizado para a
fiscalização de pessoas atuantes na seara dos direitos difusos.
O Estado tem de assumir o seu papel na universalização dos direitos
fundamentais políticos, econômicos, sociais, individuais, coletivos e difusos.
Cabe aos Poderes Públicos, em vários níveis e por meio de diferentes órgãos,
implementar as políticas que assegurem a efetividade desses direitos. Cabe
ao Ministério Público fiscalizar e cobrar a implementação dessas políticas,
utilizando o arsenal procedimental e processual posto a sua disposição.

41
Como já citado, também outros legitimados podem exercer este papel. Mas, fato é que, por
uma série de limitações sobre as quais não cabe narrar neste momento, tendo sido, dentre
eles, o Ministério Público o mais atuante nas questões que demandaram proposições de
ações civis públicas no Brasil.
42
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo
Horizonte: Arraes, 2013, p. 113.
43
Instrumento fundamental nessa atuação ministerial é sua legitimação para tomar
compromissos do causador do dano para que ajustassem sua conduta às exigências legais,
conferindo aos respectivos termos a qualidade de título executivo extrajudicial. Sendo o
Ministério Público um dos co-legitimados que pode colher compromisso de ajustamento
de conduta do causador do dano, é natural que a composição do dano, por ele acordado
com o causador da lesão, possa levar ao arquivamento do inquérito civil ou das peças de
investigação. MAZZILI, Hugo Nigro. A Defesa dos Interesses Difusos em Juízo. São Paulo:
Saraiva, 21ª ed. 2008, p. 404.
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Nesse campo, sobreleva-se o papel do Ministério Público como
articulador de políticas, intervindo – nos antigos e nos novos espaços de
negociação política – como mediador, regulador e corretor das desigualdades
sociais e das práticas antiambientais44.
No negligenciado campo das políticas públicas atreladas ao
saneamento básico, o Ministério Público, em que pese tenha que contar
com a possibilidade da medida extrema da propositura de ação judicial nos
casos de desinteresse do Poder Público em boa solução extrajudicial, não
deve este ser irrefletidamente demandista, restringindo toda sua ação ao
processo judicial.
Em um país com graves dívidas sociais como o Brasil, como na área da
educação, saúde, segurança pública, desigualdade de renda, etc, pretender
que todos as políticas sociais sejam implementadas, em cem por cento e de
uma só vez, é ilusório e joga na vala comum das impossibilidades as garantias
fundamentais, que têm que ser planejadamente asseguradas. Mas, “com
gradualismo e sempre impulsionado pela ‘vontade da Constituição’ e pela
busca do ‘máximo possível’, certamente a situação do país se encaminhará
cada vez mais em direção à realização desse sonho”45.
Com essa perspectiva, o inquérito civil transforma-se em instrumento
de resolução de casos, objetivando, de forma imediata, o ajustamento de
conduta e outras formas de composição que atendam ao interesse social.
Devendo partir para o ajuizamento de ação civil pública apenas quando
esgotadas todas as possibilidades de solução negociada. A disputa judicial,
nesse novo modelo, deve ser encarada como objetivo mediato do Ministério
Público na esfera cível, mormente na tutela dos interesses transindividuais46.
De igual modo, o procedimento administrativo regulamentado pelo CNMP
é ferramenta essencial para o acompanhamento de políticas públicas em
desenvolvimento.

44
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo
Horizonte: Arraes, 2013, p. 203.
45
WATANABE, Kazuo. Controle jurisdicional das políticas públicas: “Mínimo existencial e
demais direitos fundamentais imediatamente judicializáveis”. In: GRINOVER, Ada Pellegrini;
WATANABE, Kazuo. Op. Cit., pág. 222.
46
GOULART, Marcelo Pedroso. Elementos para uma Teoria Geral do Ministério Público. Belo
Horizonte: Arraes, 2013, p. 202.
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Assim, se a atuação do Poder Judiciário tem de ser transformada
diante da necessidade evolução da jurisprudência no que tange às omissões
em matéria de políticas públicas e suas respectivas responsabilizações,
também o papel do Ministério Público tem que ser a cada dia renovado, na
busca de uma atuação mais ativa, negociadora, indutora de políticas públicas,
em rede, para atendimento dos interesses públicos não só no nível local,
mas também regional, estadual e nacional. Enfim, também é necessário
desenvolver e incentivar um Ministério Público resolutivo para questões tão
complexas e verdadeiramente urgentes.

6. Conclusão
As deficiências no abastecimento de água, esgotamento sanitário,
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos nos municípios brasileiros, e suas consequências para o
meio ambiente e a saúde humana demonstram, claramente, a emergência
da efetiva implementação do saneamento básico no país.
O decorrer de diversos anos sem atendimento justificável do já
previsto nas legislações afetas às políticas públicas de saneamento básico
demonstra violação dos princípios do direito à sadia qualidade de vida, da
dignidade da pessoa humana, do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
da prevenção e da precaução, bem como do princípio da proibição do
retrocesso pelas desarrazoadas prorrogações legislativas de prazos para
apresentação dos planos municipais.
A ausência de implementação destas políticas públicas que extrapola
os limites da discricionariedade e os limites da reserva do possível, pode gerar
não só a condenação do Poder Público em obrigação de fazer, como também
a possibilidade de apuração de responsabilidade civil por danos ambientais
dos gestores públicos omissos, inclusive objetiva, conforme se pode
constatar da inteligência das diversas doutrinas e julgados citados, não só da
área ambiental e urbanística, que demonstram a evolução do entendimento
do tema pelos Tribunais brasileiros. Sendo que o desenvolvimento de um
Ministério Público resolutivo é imprescindível para o enfrentamento deste
complexo problema social, político e jurídico.
Definitivamente, a discricionariedade e a reserva possível não
podem mais servir de sustentáculo para decisões administrativas deficientes
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e ineficientes que não atendam ao interesse público, seja na área ambiental
ou fora dela, para a falta de planejamento ou justificar o contingenciamento
de recursos públicos que deveriam ser destinados ao saneamento básico.
A Constituição não substitui a política, mas é sua premissa e horizonte de
realização.
Assim, o controle social e jurídico das deficiências do saneamento
básico em tempos de crise hídrica e surto de dengue, zica e chikungunya,
definitivamente, não é um ato revolucionário. Mas, deve ser, sim, ser um ato
ordinário, um dever dos poderes constituídos, neles incluído o Ministério
Público.
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RESUMO: A Recomendação é uma importante ferramenta disponível ao
membro do Ministério Público, uma vez que permite a atuação extrajudicial
na tutela dos interesses difusos e coletivos, melhoria dos serviços públicos
e de relevância pública, bem como nas demais atribuições que lhe foram
conferidas constitucionalmente. O presente artigo pretende identificar a
natureza jurídica de tal instituto e as implicações que sua expedição pode
gerar ao recomendado que a descumpra, ainda reconhecendo ser o instituto
desprovido de força coercitiva. Ademais, busca-se apontar as vantagens
desse mecanismo na tentativa de incentivar a sua utilização.
SUMMARY: The recommendation is an important tool available to
prosecutors member, since it allows the extra-judicial activities in the
protection of diffuse and collective interests, improvement of public
services and of public importance, as well as other powers conferred upon it
constitutionally. This article aims to identify the legal nature of this institute
and the implications that their expedition can generate to recommend that
fails to comply, even recognizing that the institute devoid of coercive force.
In addition, it seeks to point out the advantages of this mechanism in an
attempt to encourage their use.
PALAVRAS-CHAVE: Recomendação ministerial; atuação do Ministério
Público; procedimentos extrajudiciais.
KEYWORDS: Ministerial Recommendation; performance of the prosecution;
out of court procedures.

330

1. Conceito – Introdução
O Ministério Público possui como missão constitucional assegurar
e efetivar os direitos individuais e sociais indisponíveis, conforme o art. 127
da Constituição Federal1. Por estar diretamente envolvido com questões
relevantes – como saúde pública, meio ambiente, criança e adolescente,
família, idoso, pessoas portadoras de necessidades especiais, patrimônio
público, direito do consumidor, povos indígenas, cidadania e direitos
humanos –, defendendo o que se reputa como inerente ao direito de todos
os cidadãos, o Ministério Público influenciado pela ideia de Ombudsman2 é
conhecido como “defensor do povo”3.
Nesse sentido, é certa a expressão que considera o Ministério
Público “filho da Democracia clássica e do Estado de Direito”4, sendo uma das
instituições que mais se fortaleceu com a Constituição de 1988. Atualmente,
estabelece um relevante diálogo com a população, por exemplo, a partir
de reuniões e Audiências Públicas. Dessa forma, vem ganhando com a sua

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
2
“Em função, exatamente, da insuficiência dos diversos controles, faz-se necessário o
surgimento de um órgão que se encarregasse do controle residual, buscando associar as
vantagens das diversas espécies de controle. Há situações em que não é cabível o exercício legal
de qualquer espécie de controle, seja parlamentar, judicial ou administrativo, precisamente
porque há casos concretos, de natureza discricionária que refogem a qualquer dos tipos de
controle interno ou externo; para tais casos concretos, o contrasteamento jurídico, somente
pode ser realizado eficazmente por intermédio do Ombudsman. O ouvidor do povo que supre
a rigidez granítica, a limitação e as deficiências eventuais das outras espécies de controle.”
RODRIGUES, João Gaspar. O defensor do povo (ombudsman). Jus Navegandi, ano1, n.5,
jan.1997. Disponível em:<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.aps?id=280>.
3
“No Brasil, os trabalhos constituintes que precederam a Constituição de 1988, embebidos no
ideal da redemocratização do país, foram contaminados pela ideia de Ombudsman, de forma
similar aquela adotada no continente europeu. Tal contexto em que brotou a redação do art.
129, inciso II, da Constituição da República, assento constitucional da função ombudsman
do Ministério Público Brasileiro.”JUNIOR, Raul de Mello Franco. A Importância do Instituto
da Recomendação na Tutela do Patrimônio Público e Social. Disponível em: http://www.
mpsp.mp.br/portal/page/portal/Congresso%20PatPublico/Teses/Raul%20de%20Mello%20
Franco%20-%20A%20import%C3%A2ncia%20da%20recomenda%C3%A7%C3%A3o.doc
4
Do encontro dessa origem e identificação histórica decorre a precisa e eloquente afirmação
de que o “Ministério Público é filho da Democracia clássica e do Estado de Direito”, cuja
veracidade se pode constatar mediante simples exame das Constituições brasileiras,
suficiente para demonstrar que nos momentos de escuridão democrática à Instituição é dada
menor importância, ao contrário dos momentos de Democracia sob plenas luzes, ocasião em
que recebe maior desataque. BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Comentários à
Constituição do Brasil. Editora Saraiva. São Paulo: 2000. p. 4.
1
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atuação uma confiabilidade5 inerente ao seu papel na sociedade6. O membro
do Ministério Público, nesse contexto, aparece como autoridade responsável
com credibilidade e experiência. Surge justamente dessas características da
instituição, bem como de seus membros, a força do instituto a ser brevemente
estudado no texto que ora se desenvolve – a Recomendação Ministerial7.
A Recomendação é um instituto de previsão legal infraconstitucional8,
mais precisamente no artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal
nº 8.625/93 – Lei Orgânica Nacional do Ministério Público9. Esta faculta
ao Ministério Público expedir Recomendação aos órgãos da administração
pública federal, estadual e municipal, requisitando ao destinatário, adequada
e imediata divulgação, bem como resposta por escrito.10

O relatório do Índice de Percepção do Cumprimento das Leis 2015, estudo divulgado pela
FGV, aponta o Ministério Público como a terceira instituição mais confiável do país, à frente
das forças policiais, do Poder Judiciário, Governo Federal, Congresso e de partidos políticos.
O objetivo da pesquisa é medir a percepção dos brasileiros quanto ao respeito às leis e
determinações das autoridades envolvidas para o cumprimento da legislação. Disponível
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/13729/Relat%C3%B3rio_
IPCLBrasil_1%C2%BA%20Trimestre%202015.pdf?sequence=1&isAllowed=y
6
“O Ministério Público sempre está aberto para a sociedade, através do atendimento ao
público, das audiências públicas e do contato com entidades sociais e suas representações.
No entanto, devemos intensificar essa relação, prestando contas de nossa atuação e
demonstrando o que os Promotores e Procuradores realizam na proteção dos direitos sociais.
Tudo aquilo que é investido no Ministério Público em seu orçamento e estrutura, retorna por
meio de nossa atuação em defesa da sociedade”. Entrevista com o Procurador de Justiças Dr.
Gianpaolo Poggio Smanio – Jornal Carta Forense. Março/2016.
7
A utilização da Recomendação interna aos órgãos do Ministério Público tem sua razão
de ser diferente daquela expedida pelo membro do Ministério Público no presente artigo.
Internamente, o Ministério Público do Estado do Paraná, através da Corregedoria-Geral do
Ministério Público e da Procuradoria-Geral de Justiça pode expedir Recomendações, nos
termos dos artigos 10, XII, 15, X e 19, XXI da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do
Paraná. Também o Tribunal de Contas da União, dos Estados e dos Municípios podem expedir
Recomendações, como por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná de acordo com
o disposto no art. 28 da Lei Complementar nº 113/2015 determina que: Os pareceres prévios
e julgamentos de contas anuais, sem prejuízo de outras disposições, definirão os níveis para as
suas conclusões e responsabilidades divididas em: I – recomendação; II – determinação legal;
III – ressalva”. Apenas como dado histórico, o Instituto da recomendação não era referido
na Lei nº 1341/51 – Lei Orgânica do Ministério Público da União. Também os Conselhos
Nacionais, Estaduais e Municipais de Direitos da Criança e do Adolescente, podem expedir
recomendação, sem força coercitiva, de suas decisões.
8
Deve-se ressaltar, que a recomendação está prevista no art. 201 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
9
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8625.htm
10
Art. 27. Cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas
Constituições Federal e Estadual, sempre que se cuidar de garantir-lhe o respeito:
Parágrafo único. No exercício das atribuições a que se refere este artigo, cabe ao Ministério
Público, entre outras providências:
IV – promover audiências públicas e emitir relatórios, anual ou especiais, e recomendações
dirigidas aos órgãos e entidades mencionadas no caput deste artigo, requisitando ao
destinatário sua divulgação adequada e imediata, assim como resposta por escrito.
5
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O artigo 129, inciso II, da Constituição Federal, estabelece que cabe
ao Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados constitucionalmente,
autorizando a promoção de medidas necessárias a sua garantia11. A
Constituição não estabelece de forma objetiva no referido artigo, quais são
estas medidas necessárias. Nem precisaria fazê-lo, deixando ao representante
ministerial a faculdade de escolher, de acordo com o caso em concreto, a
“ferramenta” necessária, desde que prevista em lei.
Por sua vez, o inciso IX do referido artigo prevê que o Ministério
Público pode exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que
compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial
e a consultoria jurídica de entidades públicas. Frente a esses dispositivos
constitucionais e da função do Ministério Público como defensor do povo,
entende-se que o instituto da Recomendação surge como um instituto a ser
utilizado pelo Ministério Público na sua atribuição de zelar pelo respeito aos
direitos constitucionalmente previstos12.
Ainda, mais precisamente no artigo 6º, inciso XX, da LC nº 75/93,
que regulamenta o Ministério Público da União, aplicada subsidiariamente
aos Ministérios Públicos Estaduais, fica estabelecida a competência do
Ministério Público da União para expedir recomendações visando à melhoria
dos serviços públicos e de relevância pública, fixando prazo razoável13 para
adoção das providências cabíveis.14 No mesmo sentido, o artigo 6º, §1º e §2º
determinam que é atribuída, ao Ministério Público da União, a característica
de instituição observadora, assegurando sua participação em órgãos
colegiados estatais, federais ou do Distrito Federal, constituídos para defesa
de direitos e interesses relacionados às funções da instituição.

11
Também a Constituição do Estado do Paraná estabelece em seu art. 120, inciso XII, que:
“São funções do Ministério Público: exercer outras funções que lhe foram conferidas, desde
que compatíveis com as suas finalidades, sendo-lhe vedada a representação judicial e a
consultoria judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas.
12
ALMEIDA, João Batista. Aspectos controvertidos da Ação Civil Pública. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011, 3ª Ed., p. 197.
13
A Constituição do Brasil estabelece, em seu art. 5º, inc. LXXVIII que "a todos, no âmbito
judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação. Apesar de possuir cunho altamente subjetivo, a
razoabilidade dos prazos tem sido amparada pelo princípio da razoabilidade estabelecido na
Constituição Federal.
14
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
XX – expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover,
fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.
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No dicionário Aurélio15, a palavra recomendação significa ato ou efeito
de recomendar, conselho, aviso, advertência. Nesse sentido, recomendação
do latim commendatio, de commendare, na linguagem comum, significa o
ato de apresentar um conselho ou uma instrução. A doutrina16 conceitua
o instituto da Recomendação como o instrumento extrajudicial pelo qual o
Ministério Público expõe, através de ato formal e não diretamente coercitivo,
suas razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão concreta para o
fim de advertir e exortar o destinatário (ou recomendado) a que pratique ou
deixe de praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
cuja defesa incumbe ao Parquet.
O Supremo Tribunal Federal entende que as Recomendações
elaboradas pelo Ministério Público no exercício de seu papel constitucional
são atos embasados, no que se refere aos dispositivos normativos aplicados
à espécie, no entendimento pessoal do membro do Ministério Público
que a subscreve, sendo tais atos desprovidos de caráter obrigatório para o
destinatário e sempre passíveis de controle pela via jurisdicional.17
Também há conceituação18 no sentido de que a recomendação é o
instrumento escrito pelo qual o órgão do Ministério Público indica, exorta,
instrui ou orienta, sem a assunção imediata de resultado, pessoas físicas ou
jurídicas, de direito privado ou público, a que deem trato especial ou tratem
com certa consideração, serviços públicos ou de relevância pública, ou ainda,
com vista a que sejam respeitados bens, direitos e interesses cuja defesa
incumbe à instituição, fixando prazo para tanto.

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 2ª ed. São
Paulo: Nova Fronteira, [s.d.].
16
MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como Instrumento
Extrajudicial de Solução de Conflitos Ambientais. In: Temas Atuais do Ministério Público: a
atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. CHAVES, Cristiano et al. (Coord.). Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 381)
17
MANDADO DE SEGURANÇA nº 33.100 (573) – ORIGEM: PCA – 1523201215 – CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. RELATOR MIN. GILMAR MENDES.
IMPTE.(S): SINFFAZ – SINDICATO DOS TÉCNICOS EM TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
ARRECADAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ADV.(A/S): MARIA CLAUDIA BUCCHIANERI
PINHEIRO E OUTRO (A/S) IMPDO.(A/S): CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
18
BARBOSA, Osório. MEDEIROS, Sérgio Monteiro. O Ministério Pública e a Ordem Social
Justa. p. 208
15
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Também há previsão do conceito de Recomendação pelo Ministério
Público de São Paulo no art. 5º do Ato Normativo nº 484/2006-CPJ, como
instrumento destinado à orientação de órgãos públicos ou privados, para
que sejam cumpridas normas relativas a direitos e deveres assegurados ou
decorrentes das Constituições Federal e Estadual e serviços de relevância
pública e social. Além disso, é importante dizer que há uma Minuta de
Resolução19, de fevereiro de 2014, que se encontra em tramitação no

Houve tramitação junto ao CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público) o pedido de
providências nº 0.00.000.000738/2011-8, formulado por Hélia Maria de Oliveira Bettero,
Procuradora-Geral da União, e Marcelo de Siqueira Freitas, Procurador-Geral Federal. No qual
requereram providências acerca de possíveis ameaças de responsabilização pessoal dirigidas a
servidores públicos do IBAMA, por terem apenas se manifestado favoravelmente à concessão
de licença ambiental para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte no Estado do Pará.
Importante descrever algumas manifestações constantes deste procedimento para termos a visão
da importância do instituto da Recomendação para o Ministério Público Brasileiro, bem como
para a sociedade. Ademais, a própria Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Nacional dos
Procuradores da República buscaram seu ingresso nos autos. No despacho o relator diz que “este
Conselho Nacional não pode se furtar à obrigação de debater com a sociedade os sensíveis limites
que separam a atuação funcional incisiva do abuso de poder! O Ministério Público brasileiro é um
dos principais protagonistas da revolução social pela qual atravessa o Brasil, mas sua atividade
deve ser eminentemente ética, eficiente, e responsável. Vê-se, portanto, que é chegada a hora do
Conselho Nacional do Ministério Público enfrentar publicamente a questão ora debatida, tendo
em vista seu dever constitucional de zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério
Público, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência ou recomendar
providências (art. 130-A, § 2°, inc. I, da CRFB)”. No procedimento foram notificados a se manifestar
todos os Procuradores-gerais, Conamp, Ibama, Abrampa, Secretarias Estaduais do Meio Ambiente,
Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Aneel, Ana, Advocacia-Geral da
União e o Conselho Nacional de Justiça. Também houve manifestação da Abrampa (Associação
Brasileira dos Membros do Ministério Público do Meio Ambiente) nesse sentido: por meio de
parecer técnico formulado pelo 1º Secretário da entidade, Promotor de Justiça Marcos Paulo de
Souza Miranda, no qual se entende manifestamente improcedente o pedido de providências em
comento. Em síntese, a manifestação da Abrampa chegou às seguintes conclusões: a) Constituise a Recomendação Ministerial valioso instrumento extraprocessual de resolução de conflitos
e acesso à Justiça, colocado à disposição do Ministério Público Brasileiro para o desempenho
da sua função de ombudsman. b) A Recomendação Ministerial tem natureza jurídica de ato
administrativo enunciativo e não vincula o comportamento do destinatário. c) A pretensão de se
restringir a expedição de recomendações ministeriais somente quando previamente verificado o
dolo do agente destinatário, subverte os próprios objetivos da recomendação além de constituir
tentativa indevida de limitação do uso de instrumento imprescindível ao desempenho da atividade
fim do Ministério Público. d) Se o agente destinatário da recomendação tem convicção de que sua
conduta é legal e escorreita, não deve temer a advertência de adoção de medidas judiciais pelo
Ministério Público. e) Cabe ao Poder Judiciário a verificação da ocorrência de má-fé processual nos
casos de ações judiciais decorrentes de fatos precedidos de recomendações ministeriais, impondo
as sanções cabíveis ao litigante que agir em desconformidade com a lei. No final do pedido de
providências o CNMP deliberou pela suspensão do julgamento do feito, até que o colegiado se
pronuncie sobre a proposta de resolução que regulamentará a expedição de recomendação no
âmbito do Ministério Público. Foi designada uma comissão de direitos fundamentais do CNMP,
para elaboração de minuta. O grupo de trabalho que elaborou a minuta da Recomendação pelo
CNMP é composto por Annelise Monteiro Steigleder (MP/SP), Geisa de Assis Rodrigues (MPF),
Fernando Reverendo Vidal Akaoui (MP/SP), Gregório Assagra de Almeida (MP/MG), Ronaldo Lima
Santos (MPT), Alexandre Amaral Gavronski (MPF) e Otavio Brito Lopes (MPT). Disponível em:
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Propostas_de_Resolucao/Minuta%20Resol%20
%20Recomendao%20trabalho%20definitivo%20do%20Grupo%20de.pdf.
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Conselho Nacional do Ministério Público20, como consequência do
pedido de providências nº 0.00.000.000738/2011-8 que tramitou junto
ao CNMP, a fim de buscar uma futura resolução acerca do instituto da
Recomendação. De acordo com o conceito estabelecido no art. 1º da
minuta, a Recomendação é instrumento de atuação extraprocessual do
Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal,
razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de
persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos
em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou
do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela Instituição.21
Ademais, está em tramitação junto ao Senado Federal o projeto de lei
complementar nº 233/2015 de iniciativa do senador Blairo Maggi, o qual
dispõe sobre o inquérito civil, procedimento administrativo correlatos a
cargo do Ministério Público para a colheita de provas, e sobre as peças de
informações, previstos na Constituição Federal, art. 129, incisos III e VI, e
na Lei Complementar nº 75 de 20 de maio de 1993, arts. 6º, inciso VIII, e
8º. As Recomendações Legais são tratadas no artigo 27 do referido projeto
em face da Emenda Substitutiva do Senador Ricardo Ferraço. O projeto
está desde 14 de abril de 2016 na Comissão de Constituição e Justiça e
Cidadania para análise da sua Constitucionalidade.

20
“As resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público estão objetivamente delimitadas
pela esfera de competência do colegiado, não podem afrontar a Constituição e a lei, federal
ou estadual, e estão finalisticamente comprometidas com o zelo pela autonomia funcional e
administrativa das instituições controladas, não podendo reduzir a liberdade valorativa que o
sistema lhes assegura. GARCIA”. Emerson. As resoluções do conselho nacional do Ministério
Público e o seu necessário balizamento. p.13

Art. 1º A recomendação é o instrumento de atuação extraprocessual do Ministério
Público por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre
determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de
praticar determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos pela Instituição, atuando,
assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas.
Parágrafo Único. Por depender do convencimento decorrente de sua fundamentação para
ser atendida e, assim, alcançar sua plena eficácia, a recomendação não tem caráter coercitivo
21
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Assim, pode o Ministério Público utilizá-la visando uma atuação
efetiva a partir de uma intervenção – inclusive em outros poderes22 –
ponderada e séria. Trata-se de mais um mecanismo da fiscalização atribuída
ao Ministério Público e da tentativa de recomposição da legalidade23 a
partir de artifícios argumentativos e de atuação política. O que inclusive
reforça o arranjo institucional da divisão do Estado quando o Poder Público
compreender o polo passivo.24
Ainda, de maneira introdutória, precisamos dizer que podemos
expedir Recomendação em todos os casos em que a atuação do Ministério

22
“Porque nasceu como um protesto contra os abusos do poder estatal, o liberalismo procurou
instituir tanto uma limitação da autoridade quanto uma divisão da autoridade. Um grande
antiliberal moderno, o jurista e teórico político alemão Carl Schmitt, resumiu isso muito
bem em sua Teoria Constitucional de 1928, onde escreveu que a constituição liberal revela
dois princípios mais importantes: o princípio distributivo significa que a esfera de liberdade
individual é em princípio ilimitada, enquanto a capacidade que assiste ao governo de intervir
nessa esfera é em princípio limitada. Em outras palavras, tudo o que não for proibido pela
lei é permitido; dessa forma o ônus da justificação cabe à intervenção estatal e não à ação
individual. Quanto ao princípio de organização da constituição liberal, Schmitt escreveu
que seu objetivo consiste em fazer vingar o princípio distributivo. Tal princípio estabelece
uma divisão de poder (ou poderes), uma demarcação da autoridade estatal em esfera de
competência – classicamente associada com os ramos legislativo, executivo e judiciário – para
refrear o poder mediante o jogo de pesos e contrapesos. Divide-se a autoridade de maneira a
manter limitado o poder”. MERQUIOR, José Guilherme. O Liberalismo Antigo e Moderno. 3ª
ed. Editora: É Realizações, São Paulo, 2014.p. 42.
23
“Nos países em desenvolvimento de hoje, um dos maiores déficits políticos está na relativa
fraqueza do primado da lei. De todos os componentes dos Estados contemporâneos, as
instituições legais eficazes talvez sejam as mais difíceis de se construir. A organização militar
e a autoridade fiscal surgem naturalmente dos instintos predatórios básicos das pessoas.
Para um comandante militar, não é difícil formar uma milícia e usá-la para extorquir recursos
da comunidade. No outro extremo do espectro, é relativamente fácil realizar eleições
democráticas (apesar de dispendiosas) e existe hoje uma grande infraestrutura internacional
para ajudar em sua promoção. Por outro lado, as instituições legais devem ser disseminadas
por todo o país e mantidas em bases permanentes. Requerem instalações físicas, bem como
enormes investimentos no treinamento de advogados, juízes e outros funcionários dos
tribunais, inclusive a polícia que, em última análise, fará com que a lei seja cumprida. Porém,
e mais importante, as instituições legais precisam ser consideradas legítimas e competentes,
não apenas pelas pessoas comuns, mas também por elites poderosas da sociedade.
FUKUYAMA, Francis. As Origens da Ordem Política. Rio de Janeiro: Rocco, 2013.
24
BRASIL, Luciano de Faria. A recomendação no âmbito do inquérito civil. Breves notas sobre
o instituto. Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, p. 104 apud MIRANDA, Marcos
Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como Instrumento Extrajudicial de Solução de
Conflitos Ambientais. In: Temas Atuais do Ministério Público: a atuação do Parquet nos 20 anos da
Constituição Federal. CHAVES, Cristiano et al. (Coord.). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 496.
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Público encontra-se permitida. Não apenas para a melhoria dos serviços
públicos e de relevância pública, mas para o cumprimento das normas
constitucionais, também para dar maior celeridade e racionalização aos
processos administrativos ou para resultar na orientação de órgãos públicos25
e privados.
Também, basicamente se faz necessário compreender o que
significam os serviços de relevância pública e social. A Constituição Federal,
em seu artigo 19726 , destaca que os serviços de saúde são considerados
serviços de relevância pública e social. Nesse sentido, entendem-se como
serviços de relevância pública aqueles que dentre todos os serviços que o
Estado deve prestar à população merecem maior destaque devido a sua
natureza essencial. Apesar dos serviços de saúde estarem expressamente
descritos na Constituição como serviços de relevância pública, pode-se
considerar também outros serviços a fim de serem zelados pelo Ministério
Público, como por exemplo, educação, transporte coletivo, etc.27
A Recomendação serviria, portanto, de alerta, advertência,
pedido de providência, indicação de um problema identificado (falhas nos
serviços públicos ou desrespeito de direitos do cidadão, por exemplo) com
sugestão dos meios para a respectiva correção.28 Verifica-se, assim, que

Dentre esses órgãos, incluem-se os Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais, dos
Direitos da Criança e do Adolescente – os quais atuam na formulação e controle de políticas
públicas na área da Infância e da Juventude. No site do Centro de Apoio Operacional das
Promotorias da Criança e do Adolescente (CAOPCAE), do Ministério Público do Paraná, há
um modelo de recomendação direcionado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente, o qual pode ser utilizado pelos promotores, em havendo interesse
na expedição de Recomendação suscetível a efetivação de direitos relativos à Infância e
Juventude. Disponível em: <http://www.crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=1386>.
26
Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou
jurídica de direito privado.
27
BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. Editora:
Saraiva. São Paulo:2000. P. 148.
28
ALMEIDA, João Batista. Aspectos controvertidos da ação civil pública. 3ª Ed, São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2011, p.198.
25
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a expedição da recomendação possui uma força vital de atuação para o
membro do Ministério Público. A lei conferiu ao agente político ministerial
a possibilidade de interferir de forma positiva na realidade social e também
na ordem jurídica. Traçadas essas considerações iniciais acerca do âmbito de
aplicação da Recomendação, indaga-se, então, qual seria a natureza jurídica
e a consequente força prática do referido instituto.

2. Natureza jurídica do instituto
Há entendimento de que a Recomendação seria um ato
administrativo, exigindo-se, assim, o preenchimento de determinados
requisitos, tais como os pressupostos de perfeição, vigência e eficácia.
Tratando-se de ato praticado diretamente e unilateralmente pelo Ministério
Público no exercício de suas funções administrativas extrajurisdicionais,
contendo as razões de convencimento do órgão recomendante sobre
determinado fato e uma advertência ao destinatário, sem caráter de
coerção. Entende-se que a recomendação possuiria natureza jurídica29 de
ato administrativo enunciativo de efeitos concretos.30

29
“Qual a natureza da recomendação? Esta é uma questão bastante árdua, pois diz respeito
à adoção por órgãos estranhos ao Ministério Público de medidas que segunda a ótica do
Ministério Público, são as mais adequadas para uma determinada situação. Aqui entra-se
no delicado campo da separação de atribuições e poderes, pois, em tese, o Parquet passou
a ter ingerência direta na administração pública, não raras vezes, modificando decisões
administrativas. É fato que, muitas vezes, decisões administrativas contrárias ao interesse
público são revertidas pela ação ministerial. Penso, porém, que devemos examinar o assunto
sob a ótica do papel das instituições em um regime democrático. A função do Ministério
Público é, evidentemente, aquela estabelecida pela Constituição Federal. Na Lei Fundamental
não existe nenhuma previsão da figura da recomendação. Geralmente a recomendação é
formulada pelo Parquet como resultado de um trabalho apuratório prévio. Em geral ela
se origina de um inquérito civil ou das peças de informação. Ela deve ser vista como um
instrumento de aperfeiçoamento da administração e de colaboração. Não há, evidentemente,
qualquer obrigatoriedade de que o recomendado cumpra os termos da recomendação.
ANTUNES, Paulo de Bessa. Orgnização Édis Milaré. Ação Civil Pública – Lei 7.347/1985. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001.
30
MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como Instrumento
Extrajudicial de Solução de Conflitos Ambientais. In: Temas Atuais do Ministério Público: a
atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. CHAVES, Cristiano et al. (Coord.). Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 499.
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No mesmo sentido, a minuta de resolução do CNMP31 em seu art.
2º, trata a recomendação como ato administrativo32. Inclusive apresentando
os princípios da recomendação33. No entanto, deve-se ressaltar que há
distinção entre os conceitos de ato administrativo e ato da administração34. De

31
Art. 130-A, § 2º – Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da
atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres
funcionais de seus membros, cabendo lhe:
I. zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, podendo expedir
atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;
II. zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade
dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União
e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos
Tribunais de Contas;
III. receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da
União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência
disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso,
determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos
proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada
ampla defesa;
IV. rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do
Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;
V. elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação
do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem
prevista no art. 84, XI.
32
“Sendo uma espécie de atos jurídicos, hão de conter manifestação de vontade. Têm de
provir de Administração Pública. Devem ter caráter unilateral. Hão de ser praticados no
exercício de um poder público. Devem produzir efeitos jurídicos num caso concreto. E, com
eles, a Administração há de realizar a sua função de prosseguir interesses postos por lei a
seu cargo”. CAETANO, Marcelo. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo. Editora
Forense: Rio de Janeiro, 1977. p. 109.
33
Art. 2º A recomendação rege-se, entre outros, pelos seguintes princípios: I – Motivação;
II – Formalidade e solenidade; III – Celeridade e implementação tempestiva das medidas
recomendadas; IV – Publicidade, moralidade, eficiência, impessoalidade e legalidade;
V – Máxima amplitude do objeto e das medidas recomendadas; VI – Garantia de acesso
à justiça; VII – Máxima utilidade e efetividade; VIII – Caráter não-vinculativo das medidas
recomendadas; IX – Caráter preventivo ou corretivo; X – Resolutividade; XI – a ponderação e
a proporcionalidade nos casos de tensão entre direitos fundamentais.
34
De acordo Di Pietro, partindo-se da ideia da divisão de funções entre os três Poderes do
Estado, pode-se dizer, em sentindo amplo, que todo ato praticado no exercício da função
administrativa é ato da Administração. (2004, p. 183). Ainda, todo ato praticado no exercício
da função administrativa é ato da administração. Essa expressão – ato da administração – tem
sentido mais amplo do que a expressão ato administrativo, que abrange apenas determinada
categoria de atos praticados no exercício da função administrativa. No mesmo sentido, explica
Celso Antonio Bandeira de Mello (2002, p. 350-351) Antes de indicar a acepção em que será
tomada a expressão “ato administrativo”, convém, inicialmente, ressaltar que não se devem
confundir atos da administração com atos administrativos. A administração pratica inúmeros
atos que não interessa considerar como atos administrativos, tais: atos políticos ou de governo
praticados com margem de discrição e diretamente em obediência à Constituição, no exercício
de função puramente política. É possível conceituar ato administrativo como: declaração do
Estado (ou de quem lhe faça as vezes – como por exemplo, um concessionário de serviço
público), no exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas
complementares da lei a título de lhe dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade
por órgão jurisdicional.
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acordo com o conceito explanado por Furtado35 o ato administrativo é toda
declaração unilateral de vontade do Estado ou de quem tenha recebido
delegação deste. Excetuadas aquelas provenientes do exercício das funções
judiciais ou legislativas regida por norma de Direito Administrativo. Já
os atos da administração são aqueles praticados no exercício da função
administrativa, trata-se de um conceito mais abrangente. São classificados
em: Atos regidos pelo Direito Privado; Atos materiais e Atos políticos ou de
governo.
Nesse sentido, parece-nos que a Recomendação se enquadra mais
adequadamente no segundo conceito, qual seja ato da administração. Isto
porque este ato é mais amplo, e não possui necessariamente as mesmas
características de um ato administrativo propriamente dito.36 Assim, dentre
os atos da administração encontram-se os atos políticos, sujeitos ao regime
jurídico-constitucional. A recomendação não se encaixa claramente de
forma técnica como um ato administrativo. Há nebulosidade na classificação
como ato administrativo, pois lhe faltam requisitos básicos para sua
constituição, como por exemplo, presunção de veracidade, imperatividade
e autoexecutoriedade.
Ademais, caso entenda-se tratar de ato administrativo, conforme
consta na minuta de resolução do CNMP, dá-se oportunidade para que o
recomendado discuta os onze princípios descritos, sendo eles: motivação;
formalidade e solenidade; celeridade e implementação tempestiva
das medidas recomendadas; publicidade, moralidade, eficiência,
impessoalidade e legalidade; máxima amplitude do objeto e das medidas

35
FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum,
2007, 2ª Ed, p. 254.
36
De acordo Di Pietro (2004, p. 184) os atos da administração classificam-se em: 1. Atos de
direito privado, como doação, permuta, compra e venda, locação; 2. Atos materiais, que não
contem manifestação de vontade, mas que envolvem apenas execução, como a demolição de
uma casa, a apreensão de mercadoria, a realização de um serviço; 3. Atos de conhecimento,
opinião, juízo ou valor, que também não expressam uma vontade e que, portanto, também
não podem produzir efeitos jurídicos; é o caso dos atestados, certidões, pareceres, votos;
4. Atos políticos que estão sujeitos a regime jurídico-constitucinal; 5. Os contratos; 6. Os
atos normativos abrangendo decretos, portarias, resoluções, regimentos, de efeitos gerais e
abstratos; 7. Os atos administrativos propriamente ditos.
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recomendadas; garantia de acesso à justiça; máxima utilidade e efetividade;
caráter não-vinculativo das medidas recomendadas; caráter preventivo ou
corretivo; resolutividade e a ponderação e a proporcionalidade nos casos
de tensão entre direitos fundamentais.
Os pressupostos específicos de perfeição, vigência e eficácia dos
atos administrativos não precisam ser necessariamente observados no ato
da expedição da recomendação que se reputa um ato da administração. O
ato de expedição da recomendação trata-se de um ato da administração, pois
possui uma carga de natureza jurídico-política pelo agente que a expediu.
Para classificar também a recomendação como um ato jurídico-político, que
sai da esfera dos requisitos do ato administrativo, sempre é bom lembrar que
a doutrina classifica o agente ministerial como um agente político37. Assim,
o agente político do Ministério Público pode expedir atos jurídico-políticos
dentro de um procedimento como a recomendação.
Apesar da divergência doutrinária, o agente do Ministério Público
trata-se de agente político. A ideia básica que justifica a existência dessa
categoria especial de agente público está relacionada ao exercício das
atribuições básicas do Estado e não a sujeição às regras de hierarquia38. Vale
dizer que o agente político atua por convicção própria e não em cumprimento
de ordens ou determinações emanadas de autoridades superiores. Nesse
sentido, além dos titulares de cargos eletivos, são também agentes políticos

37
De acordo com Hely Lopes Meirelles (2014, p. 78-80) “Os agentes políticos são os
componentes do Governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções,
mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício
de atribuições Constitucionais.(…) Os agentes políticos exercem funções governamentais,
judicias e quase judiciais, elaborando normas legais, conduzindo os negócios públicos,
decidindo e atuando com independência nos assuntos de sua competência. (…) Nesta
categoria encontram-se os Chefes de Executivo (Presidente da República, Governadores
e Prefeitos) e seus auxiliares imediatos (Ministros e Secretários de Estado e Município); os
membros das Corporações Legislativas (Senadores, Deputados e Vereadores); os membros
do Poder Judiciário (magistrados em geral); os membros do Ministério Público (Procuradores
da República e da Justiça, Promotores e Curadores Públicos); os membros dos Tribunais de
Contas (Ministros e Conselheiros) e os Representantes Diplomáticos.
38
FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Editora Fórum,
2007, 2ª ed, p. 915.
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os magistrados e os membros do Ministério Público e dos Tribunais de
Contas. Além disso, o Ministério Público é instituição permanente39, não
pertencente à clássica divisão de tripartição dos poderes, assim como o
Tribunal de Contas40. São dois órgãos independentes do poder Executivo,
Legislativo e Judiciário.
Ainda, segundo a classificação apresentada Mazzilli41, cabe diferenciar
as Recomendações em sentido estrito, atinentes à discricionariedade de

39
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou inconstitucional a nomeação
de membros do Ministério Público para o exercício de cargos que não tenham relação com
as atividades da instituição. A ação julgada parcialmente procedente foi ajuizada pelo Partido
Popular Socialista para questionar a nomeação do procurador de Justiça do Estado da Bahia
Wellington César Lima e Silva para o cargo de ministro da Justiça. O Plenário acompanhou
por maioria o voto do relator, ministro Gilmar Mendes, para quem a vedação ao exercício de
cargos públicos por membro do Ministério Público, prevista expressamente no artigo 128,
artigo 5º, inciso II, “d”, da Constituição Federal, serve para fortalecer a instituição e garantir a
sua autonomia, a qual é derivada do próprio princípio da separação entre os Poderes. Fonte:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=311720
“A CF confere relevo ao Ministério Público 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 (CF, art. 127). (…) Cuidando-se de tema
ligado à educação, amparada constitucionalmente como dever do Estado e obrigação de
todos (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente
a legitimidade ad causam, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos
interesses coletivos, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima
de tudo, recomenda-se o abrigo estatal”. (RE 163.231, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento
em 26-2-1997, Plenário, DJ de 29-6-2001.) No mesmo sentido: AI 606.235-AgR, rel. min.
Joaquim Barbosa, julgamento em 5-6-2012, Segunda Turma, DJE de 22-6-2012.
“O Ministério Público, embora não detenha personalidade jurídica própria, é órgão
vocacionado à preservação dos valores constitucionais, dotado de autonomia financeira,
administrativa e institucional que lhe conferem a capacidade ativa para a tutela da sociedade
e de seus próprios interesses em juízo, sendo descabida a atuação da União em defesa dessa
instituição.” (ACO 1.936-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 28-4-2015, Primeira Turma,
DJE de 27-5-2015.)
40
“Os Tribunais de Contas ostentam posição eminente na estrutura constitucional brasileira,
não se achando subordinados, por qualquer vínculo de ordem hierárquica, ao Poder
Legislativo, de que não são órgãos delegatários nem organismos de mero assessoramento
técnico. A competência institucional dos Tribunais de Contas não deriva, por isso mesmo, de
delegação dos órgãos do Poder Legislativo, mas traduz emanação que resulta, primariamente,
da própria Constituição da República.” (ADI 4.190-MC-REF, rel. min. Celso de Mello, julgamento
em 10-3-2010, Plenário, DJE de 11-6-2010.)
41
MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público. São Paulo: Saraiva, 1996.
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atuação do administrador, das Recomendações que versam sobre matéria
regida pelo critério da legalidade. As primeiras seriam caracterizadas por
sua força psicológica ou moral, legitimadas pelo processo de sua coleta,
enquanto as últimas seriam destinadas à prevenção de responsabilidades,
alertando para o cumprimento da lei.
Outrossim, pode-se considerar que a Recomendação, em alguns
casos, pode servir como auxílio probatório a fim de instruir a ação judicial
e, além disso, também de subsídio técnico jurídico, pois a recomendação
pode ser embasada por parecer técnico. Ainda com relação à natureza
jurídica da Recomendação, se faz necessário esclarecer que esta não deve
ser confundida com o exercício do direito de ação e com poder de requisição.
Isto porque não se trata de instaurar a jurisdição, tampouco exige-se o
cumprimento. Também, há entendimento de que a Recomendação pode ser
compreendida como um instrumento de monitoramento de atividades que
podem provocar a atuação do Ministério Público42.
Ressalta-se que a Recomendação possui grande abrangência,
podendo ser utilizada sob diferentes perspectivas e em diferentes casos.
Nesse sentido, explica-se43 que devido à própria natureza da Recomendação
seu espectro de abrangência é extremamente amplo. Pode-se recomendar
a adoção de medidas que estão sob o juízo discricionário da Administração
Pública, ou medidas que só podem ser determinadas com força de
executoriedade pelo Poder Judiciário.

“O recomendante deve ter certeza da juridicidade de seu posicionamento e das condições
fático-jurídicas que a ensejaram. O conselho tem tom amistoso; a recomendação é
comunicação oficial, embora deva, também, prezar pela urbanidade, mas com firmeza e
formalidade. Por fugir das categorias acima, a recomendação deve ser entendida como um
instrumento de monitoramento de atividades que possam ensejar a atuação do Ministério
Público”. BARBOSA, Osório. MEDEIROS, Sérgio Monteiro. O Ministério Público e a Ordem
Social Justa. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. p. 211.
43
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria
prática, p. 90.
42
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3. Consequências da expedição da recomendação e possibilidade
da utilização de ação pelo Ministério Público
Conforme aduzido, a relevância prática da distinção entre
Recomendação em sentido estrito das que versam sobre matéria regida pelo
critério da legalidade, recai no caso de descumprimento da Recomendação.
Não caberia ao Ministério Público ajuizar uma Ação Civil Pública quando a
Recomendação dispusesse acerca de questões relacionadas exclusivamente
à discricionariedade da Administração Pública, porém, mesmo aqui é possível
a expedição da recomendação. Há, deste modo, espectro de abrangência
mais amplo do que aquele reservado ao ajuizamento de Ação Civil Pública.44
As Recomendações podem, eventualmente, ser expedidas quando
não for cabível ação alguma, nas hipóteses de discricionariedade45 do Poder
Político. Como não há nenhuma relação de subordinação administrativa
entre o órgão recomendante e o destinatário da Recomendação, ela não se
prevalece de poder hierárquico para ser expedida e, sendo assim, também
não detém natureza jurídica de ordem ou mandamento.
Nesse sentido, nem sempre há possibilidade do Ministério Público
ajuizar eventual ação em face do não cumprimento de uma Recomendação.
Por outro lado, quando esta atua no cumprimento da legalidade, ou
nas hipóteses que cabe ao Ministério Público atuar, em caso de não
cumprimento da Recomendação expedida, cabe eventual ação proposta
pelo Ministério Público.

44
MIRANDA (2008, p. 500) Trata-se de um poder amplo, que tem restrição meramente
temática, quanto à matéria, ou seja, sendo o caso de atuação do Ministério Público, em
qualquer das áreas em que a legislação permita a intervenção desta instituição, poderá haver
a expedição de recomendações por parte de seu devido representante, obedecendo-se às
regras de divisão interna de atribuições ministeriais.
Em face do exposto, conclui-se que os membros dos Ministérios Públicos, nos termos da
legislação em vigor, podem, no âmbito de suas esferas de atuação, expedir recomendações
a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, não se restringindo
o poder de recomendar apenas às entidades estatais ou a particulares que exerçam serviços
de relevância pública.
45
De acordo com Helly (2014, p.133) “Poder discricionário é o que o Direito concede à
Administração, de modo explícito ou implícito, para a prática de atos administrativos com
liberdade na escolha de sua conveniência, oportunidade e conteúdo.”

345

Ainda, com relação aos efeitos e consequências da Recomendação,
esta pode resultar em uma ação positiva, que seria realizar determinado ato,
ou negativa quando há omissão e a inércia do recomendado. Nesse sentido,
a doutrina46 exemplifica alguns efeitos da recomendação, como:
a) condiciona comportamentos jurídicos, influenciando na tomada
de decisões;
b) tem um caráter psicologicamente conformador e influi nos
mecanismos psicológicos de escolha, sem tolher a liberdade
decisória do destinatário;
c) gera o efeito dever de pronunciamento do destinatário (a nossa
lei prevê a possibilidades de exigir dele uma resposta escrita);
d) quando acatada, pode ser útil como elemento atenuador de
certas responsabilidades ou repercutir na esfera jurídica de terceiros
(nomeadamente nos casos que envolvem direitos supraindividuais);
e) quando não acatada, pode servir de elemento demarcador da
responsabilidade civil e criminal e não impede que os fatos venham
a construir objetos de outras medidas;
f) no campo interno, as recomendações vinculam o próprio
Ministério Público.
Também, há que se ressaltar as consequências decorrentes da
resposta do recomendado apontadas pela doutrina47:
a) O recomendado convence o membro do Ministério Público,
logicamente com argumentos jurídicos, de que a recomendação é
inviável, por não estar amparada no Direito; Se convencido pode
determinar o arquivamento;

46
JUNIOR, Raul de Mello Franco. A importância do instituto da recomendação na tutela do
patrimônio público e social. p. 3-4.
47
BARBOSA, Osório. MEDEIROS, Sérgio Monteiro. O Ministério Público e a Ordem Social Justa. p. 216.
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b) Por ter o raciocínio jurídico que escuda a recomendação
sido desenvolvida com fulcro em fatos superados ou por não
ter considerado fatos outros, alguns até desconhecidos pelo
recomendante; os quais, se conhecidos, não teriam levado à
expedição do ato ministerial;
c) Que a causa da recomendação já foi corrigida; Se convencido
pode determinar o arquivamento;
d) Que a causa da recomendação já foi cancelada; Se convencido
pode determinar o arquivamento;
e) Que o recomendado está convencido da legalidade de seu atuar.
Ainda quanto às consequências da expedição da Recomendação,
apesar da vinculação mínima, isto é, a não obrigação do órgão público em
cumprir o conteúdo, deve este: (a) dar publicação ao ato, bem como (b)
responder48 ao Ministério Público de maneira fundamentada49. Assim, caso o
recomendado repute errônea a posição manifestada na Recomendação, não
há ilegalidade intrínseca se deixar de observá-la. Deverá, todavia, declinar
por escrito ao Ministério Público, explicitando as razões que o levaram a
fazê-lo50. Deste modo, pode servir para a reflexão dos agentes públicos a
quem ela se dirige, e com isso, contribuir para a proteção em abstrato e a
efetivação em concreto de direitos constitucionais.51

“Além do mais, considerando que as recomendações obrigam os agentes públicos a
responder fundamentadamente ao Ministério Público, apresentando razões políticas ou
jurídicas que justificam determinada ação ou omissão, cria-se uma relação jurídica de
vinculação aos motivos determinantes que pode municiá-lo de fundamento para acionar o
controle jurisdicional, caso comprovada a improcedência técnica, a falsidade ou a ilegalidade
do quer invocado para justificar a conduta administrativa.” GOMES, Emerson. Ministério
Público: organização, atribuições e regime jurídico. P. 383.
49
Lei Federal nº 8.625/93, art. 27, caput e parágrafo único, inciso IV.
50
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 288
51
PARISE, Elaine Martins e outros. O poder da recomendação do Ministério Público como
instrumento útil para a provacação do autocontrole da constitucionalidade. 1 ed. Revista do
Ministério Público de Minas Gerais, 2006. Disponível em: HTTPS://aplicação.mpmg.mp.br/
xmlui/bitstream/handle/123456789/936/3.1.%20O%20poder%20de%20recomenda%C3%
A7%C3%A3o%20do%20MP.pdf?sequence=1>
48
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Além disso, uma questão polêmica é a consequência da expedição
da Recomendação nos atos em tese de improbidade administrativa52. Há
entendimento no sentido de que em caso de não cumprimento, haveria a

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Ação civil pública
por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público e fundada na ocorrência
de atos atentatórios aos princípios da administração pública. Segundo a jurisprudência do
STJ, o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples
vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma
jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o
agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo
despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas. Em resumo: trata-se do 'dolo
genérico' ou simplesmente 'dolo' (desnecessidade de 'dolo específico' ou 'especial fim
de agir')". (EDcl no Ag 1.092.100/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 31/5/2010). No mesmo sentido: REsp 951.389/SC, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Primeira Seção, DJe 4/5/2011. No caso concreto, a sentença recorrida assentou
a equivocada premissa de que o enriquecimento sem justa causa ou o prejuízo ao erário
são requisitos indispensáveis ao ajuizamento da ação em epígrafe, sendo que "o dano
ao erário não é elementar à configuração do ato de improbidade" estampada no art. 11
da LIA, que tipifica os atos atentatórios aos princípios da Administração Pública (REsp
1.395.771/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2013). No
mesmo sentido: AgRg nos EREsp 1.119.657/MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima,
Primeira Seção, DJe 25/9/2012. Sentença prolatada em desacordo com a jurisprudência
pacificada no Superior Tribunal de Justiça e que, por essa razão, comporta reparo.
Responsáveis pelos atos administrativos que devem ser sancionados. IMUNIDADE
DO PARECERISTA: consoante precedentes do STF não há responsabilidade solidária do
parecerista que se manifesta conforme legítima hermenêutica: I. - Advogado de empresa
estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo contratação direta, sem
licitação, mediante interpretação da lei das licitações. Pretensão do Tribunal de Contas
da União em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador que decidiu
pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato administrativo,
sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a informar, elucidar,
sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, "Curso de Direito Administrativo" Malheiros
Ed., 13ª ed., p. 377. II. - O advogado somente será civilmente responsável pelos danos
causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro grave, inescusável, ou
de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo:.; Lei 8.906/94, art. 32, III.
- Mandado de Segurança deferido (MS 24.073-DF). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00133129720098190042 RJ 0013312-97.2009.8.19.0042, Relator: DES.
CLAUDIO LUIS BRAGA DELL ORTO, Data de Julgamento: 04/11/2015, DÉCIMA OITAVA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 04/12/2015 15:53)

52
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caracterização do dolo53. Não nos parece que sempre que houver a recusa
no cumprimento da Recomendação Ministerial haverá a caracterização do
dolo na improbidade administrativa, impedindo assim que o agente alegue
o desconhecimento do fato ou de suas consequências54 estando sujeito,
portanto, às sanções previstas para atos de improbidade administrativa, sem
poder delas se escusar aduzindo inabilidade.
Pode acontecer que o recomendado em sua resposta apresente
uma interpretação diversa da opinião do membro do Ministério Público.
Neste caso, não caberia falar na caracterização do dolo, mas em um ato de
defesa acerca do ato recomendado. Nos casos em que o recomendado está
convencido da legalidade de seus atos, amparado em pareceres técnicos,
jurídicos e econômicos, não poderá por si só caracterizar o dolo. Assim, nem
sempre a recusa do recomendado em cumprir um ato do agente político
do Ministério Público poderá caracterizar a existência do dolo, cabendo a
análise das provas constantes no procedimento.
Também há dúvida quanto a utilização da Recomendação como
medida substitutiva da Ação Civil Pública. A resolução nº 23 do Conselho
Nacional do Ministério Público, em seu artigo 15, parágrafo único, estabelece
que é vedada a expedição de Recomendação como medida substitutiva ao
compromisso de ajustamento de conduta ou à ação civil pública.

53
“No que diz respeito aos efeitos, em múltiplas situações as recomendações ultrapassam
o campo de mera exortação moral, contribuindo para a exata identificação do elemento
anímico que direcionou o destinatário em suas ações ou omissões. Exemplo sugestivo pode
ser divisado no caso de existir dúvida em relação ao dolo do agente na violação aos princípios
regentes da atividade estatal, situação passível de configurar o ato de improbidade previsto
no art. 11 da lei 8.429/92: demonstrada a ilicitude do comportamento, mas persistindo o
agente em adotá-lo o dolo restará inequivocamente demonstrado”. GARCIA, Emerson.
Ministério Público: organização, atribuições e regime jurídico, p. 383. “Em síntese podemos
elencar os seguintes efeitos que podem advir das recomendações expedidas pelo Ministério
Público: 1)caracterizar o dolo para viabilizar futura responsabilização em sede de ação penal
pela prática de condutas que encontram adequação típica na legislação criminal;2) tornar
inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado e impedir que
seja invocado o desconhecimento da lei (ignorantia legis), com repercussões de relevo na
esfera de responsabilização criminal;3) provocar o autocontrole de atos da administração
pública visto que, pelo princípio da autotutela, a Administração pode corrigir seus próprios
erros”. MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como Instrumento
Extrajudicial de Solução de Conflitos Ambientais.” p.507.
54
ZENKNER, Marcelo. Ministério Público e Soulção Extrajudicial de Conflitos: Recomendações
Ministeriais. In: Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais.
RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves et al (Org.). São Paulo: Atlas, 2010, p. 333.
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Entendemos também ser correto o parágrafo único, pois caso seja
o pedido do Ministério Público indeferido em eventual Ação Civil Pública,
não pode o Ministério Público utilizar-se do instituto da recomendação em
face deste indeferimento judicial, pois deve utilizar os recursos judiciais
adequados e previstos em lei contra a decisão. A Recomendação deve ser
utilizada anteriormente à ação ajuizada e não como medida substitutiva
de decisão judicial não favorável ao Ministério Público. Rodrigues55, ao
interpretar o referido artigo da resolução, sustenta que a mera expedição da
Recomendação não supre a necessidade da obtenção de um título executivo
em favor da sociedade, seja judicial, através da ação civil pública, seja
extrajudicial, através do compromisso de ajustamento de conduta, quando
esta não for atendida, a não ser em hipóteses especialíssimas quando não
seja possível exigir judicialmente o recomendado.
Poderia ser expedida Recomendação para direito individual? Nas
hipóteses em que for cabível o ajuizamento de Ação Civil Pública pelo Ministério
Público para direito individual é possível também que se possa expedir
Recomendação para direito individual, como nos casos previstos no Estatuto
da Criança e Adolescente (art.201), Estatuto do Idoso (art. 74,VII) e Estatuto das
Pessoas com Deficiência (art. 79, §3)56. Ademais, é preciso dizer que em caso de
cumprimento da Recomendação o procedimento deve ser arquivado57.
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 288 e 289.
56
Recomendação n° 003/2005 expedida pelo CAOPIPPD. Disponível em: http://www.idoso.
mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=42
57
A contrário sensu conforme Súmula nº 19. Não há necessidade de homologação pelo Conselho
Superior de todos os procedimentos instaurados com base no art. 201, V e VI, do Estatuto da
Criança e do Adolescente, mas somente daqueles que contenham matéria a qual, em tese,
trate de lesão ou ameaça de lesão a interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos
relativos à proteção de crianças e adolescentes. Fundamento: A expressão “procedimento
administrativo” representa gênero, do qual o inquérito civil, peças de informação, procedimentos
preparatórios, sindicância etc. são espécies. O procedimento administrativo equivale a
inquérito civil ou peças de informação sujeitos a homologação do Conselho Superior, quando
tratar de lesões de interesses difusos, coletivos ou mesmo individuais indisponíveis relativos à
proteção de crianças e adolescentes, na forma do art. 223 do ECA (Pt.ns. 7.151/94 e 8.312/94).
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil: Investigações do Ministério Público, Compromisso de
Ajustamento e Audiência Públicas. Editora Saraiva. São Paulo: 2015. P. 407. Não há necessidade
de homologação pelo Conselho Superior dos procedimentos ou peças de informação quando
neles não houver notícia de lesão concreta de interesses difusos, coletivos ou individuais
homogêneos. Fundamento: A competência do Conselho Superior do Ministério Público para
apreciar promoção de arquivamento de inquéritos civis limita-se aos casos em que haja, em
tese, lesão a interesses difusos, coletivos, ou individuais homogêneos. Embora a lei contenha
previsão da necessidade de intervenção do Ministério Público nas causas em que são discutidos
direitos individuais concernentes à condição do idoso e da pessoa portadora de deficiência,
eventual arquivamento de procedimentos instaurados para apuração de questões individuais
não se submete ao reexame necessário pelo Conselho Superior. MAZZILLI, Hugo Nigro. O
Inquérito Civil: Investigações do Ministério Público, Compromisso de Ajustamento e Audiência
Públicas. Editora Saraiva. São Paulo: 2015. P. 417.
55
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4. Legitimidade para a expedição da recomendação
O Ministério Público58 e a Defensoria Pública estão autorizados a
expedir Recomendação59. A Defensoria Pública possui legitimidade para a
expedição de Recomendações apenas nas hipóteses60 em que for cabível a
sua intervenção nos termos da Constituição Federal61, bem como em face da
previsão da Lei Orgânica Nacional da instituição e nos termos do 33 da Lei
Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná62.
No entanto, pode haver conflitos entre Recomendações expedidas
pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público. Cada órgão ou instituição
possuem suas atribuições e competências definidas na Constituição. Porém,
caso aconteça o conflito, como se resolveria essa situação? Não se trata
de resposta fácil, mas deve-se ressaltar que cada um atua conforme a
Constituição Federal. Pode-se dizer que Ministério Público atua no interesse
de toda a coletividade e a Defensoria Pública no interesse de indivíduos
necessitados.

58
Se o destinatário da recomendação for alguma das pessoas elencadas no art. 26, §1º da
Lei nº 8.625/93 o encaminhamento do ato deverá ser feito pelo Procurador Geral de Justiça,
embora a atribuição para a elaboração da recomendação permaneça com o órgão de
execução pertinente.” MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como
Instrumento Extrajudicial de Solução de conflitos Ambientais. p. 516.
59
Poderia o Poder Executivo ou Poder Legislativo expedir recomendação ao MP, ao Poder
Judiciário, ao Tribunal de Contas ou outro órgão da administração indireta? Pergunta de
difícil resposta, inclusive para aqueles que entendem que a Recomendação está prevista
de forma implícita na Constituição Federal, pois se para o Ministério Público está implícito
que a recomendação deriva da Constituição, também estaria implícito a expedição de
recomendação para os outros poderes.
60
De acordo com decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal o objetivo da Defensoria
Pública é a eficiência da prestação de serviços e o efetivo acesso à Justiça por todos os
necessitados, para garantia dos direitos fundamentais previstos no art. 5º, incs. XXXV, LXXIV e
LXXVIII, da Constituição da República. ADI 3943-AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Origem: DF – DISTRITO FEDERAL. Relator: MIN. CÁRMEN LÚCIA. REQTE: ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CONAMP.
61
Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático,
fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral
e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.
62
Lei Complementar 136/2011 – Art. 33 À Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do Estado
compete: XI – expedir recomendações aos membros da Defensoria Pública do Estado do
Paraná sobre matéria afeita à competência da Corregedoria-Geral da Defensoria Pública do
Estado do Paraná;
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Com relação ao conflito entre Recomendações expedidas por órgãos
ou instituições diversas, não há um órgão que possua a função de decidir
tal conflito, sendo que a decisão final caberá ao Poder Judiciário. Porém, ao
recomendado pode ser dada a oportunidade e a independência para decidir
qual das Recomendações cumprirá, sem perder de vista, como indicado na
jurisprudência atual, que o Ministério Público possui maior amplitude, pois
não atende apenas os necessitados, e sim a toda a sociedade.
Em havendo conflito de atribuições entre Ministérios Públicos
Estaduais ou Ministério Público Estadual e Federal, o Supremo Tribunal Federal
entende que cabe a apreciação da divergência, em interpretação extensiva ao
artigo 102, I, f, da CF/8863. Mas o Supremo Tribunal Federal seria competente
para julgar um conflito entre recomendações do Ministério Público e da
Defensoria Pública do mesmo Estado da Federação? Nesse caso, entendemos
que caberia ao Tribunal de Justiça em analogia a interpretação do STF.
Além disso, quando houver conflito de atribuições em face de
Recomendações expedidas por agentes vinculados ao mesmo Ministério
Público compete ao Procurador-Geral de Justiça resolver o conflito de
atribuições, conforme determina o art.19, XIX, da Lei Orgânica do Ministério
Público do Paraná.
Pode o Procurador-Geral de Justiça expedir recomendação? Em
caso positivo, em qual hipótese? Primeiramente, a Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público do Paraná estabelece em seu art. 57 as funções gerais
de execução do Ministério Público Estadual, podendo o Procurador-Geral de
Justiça, nestas hipóteses, expedir Recomendação. Além disso, o artigo 61 da
referida lei estabelece que o Procurador-Geral de Justiça poderá atuar como
órgão de execução, inclusive instaurando o devido Inquérito Civil. Assim, nas
hipóteses de sua atribuição como também órgão de execução este pode
expedir Recomendações.

63
COMPETÊNCIA – CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL VERSUS
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Compete ao Supremo a solução de conflito de atribuições
entre o Ministério Público Federal e Ministério Público estadual. Precedente – Petição nº
3.528-3/BA, de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de março de
2006. INQUÉRITO – CRIME AMBIENTAL – MINISTÉRIO PÚBLICO – ATUAÇÃO. A inexistência
de envolvimento de terras da União conduz a concluir pela atuação do Ministério Público
estadual. (Pet 5075, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em
23/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 13-11-2014 PUBLIC 14-11-2014).
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5. Necessidade de instauração de procedimento anterior à
expedição da Recomendação
O Ministério Público pode utilizar procedimentos na seara
extrajudicial como Notícia de Fato, Inquérito Civil, Procedimento
Administrativo, Procedimento Preparatório, Procedimento Preparatório
Eleitoral, Inquérito Civil Eleitoral e o Procedimento Investigatório Criminal,
nos termo do Ato Conjunto nº 02/2010 da PGJ e da CGMP/PR, bem como em
face das resoluções nº 1928 da PGJ e nº 23 do CNMP.
Precisa o membro do Ministério Público, antes de expedir uma
Recomendação, instaurar procedimento extrajudicial? Caso seja a resposta
afirmativa, qual é o procedimento adequado? Há disposição expressa acerca
da necessidade de instauração de procedimento anterior à expedição da
Recomendação, conforme o art. 15 da resolução nº 1928/2008 do Ministério
Público do Paraná, pois nos autos do Inquérito Civil ou do Procedimento
Preparatório, poderão ser expedidas Recomendações devidamente
fundamentadas visando a melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como aos demais interesses, direitos e bens cuja defesa lhe
caiba promover.
A resolução n° 23 do CNMP também determina que para a
expedição da Recomendação deve-se instaurar Procedimento Preparatório
ou Inquérito Civil, ou seja, há necessidade da instauração de procedimento.
Isso se deve ao fato de que, com a instauração de qualquer procedimento,
o MP faria a investigação dos fatos antes da expedição da Recomendação64.,
evitando assim recomendações inadequadas ou impraticáveis. Poderíamos
investigar através da colheita das provas os fatos descritos na Portaria de
instauração do procedimento. Poderia também dar maior credibilidade do
conteúdo expedido pelo Ministério Público, resultando em uma maior força
moral “coercitiva” para o efetivo cumprimento. Além disso, o procedimento
permite que o Ministério Público possa se inteirar sobre o problema,
podendo se valer da realização de audiências públicas65.

64
Além disso, quando o Ministério Público instaura um procedimento dentro de sua esfera
de atribuição, atua na investigação de fatos. Por isso a necessidade, como regra, de que antes
de expedir uma recomendação apure os fatos que foram investigados, sejam eles de natureza
individual ou coletiva.
65
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2000, 2ª Ed., p. 412.
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Igualmente, a investigação dos fatos precedente a uma
Recomendação fornece melhores fundamentos ao membro do Ministério
Público para a análise da necessidade ou não da propositura de Ação Civil
Pública, ou da suficiência da Recomendação. Sendo que, no primeiro caso,
haverá a vantagem de já ter sido preparado o estudo que baseará a futura
Ação Civil Pública66..
Ressalta-se que a Recomendação remetida dentro do Procedimento
Preparatório ou Inquérito Civil, com ampla produção de provas, também
proporciona segurança jurídica às partes, uma vez que possibilita a
consulta da documentação angariada durante o procedimento instaurado
pelo Ministério Público e, consequentemente, permite averiguar se há
possibilidade de cumprimento ou não da Recomendação. Assim, parece
temerário expedir Recomendação sem a instauração de um procedimento
prévio adequado.
Nesse sentido, o art. 113 da Lei Complementar nº 734/1993 que
institui a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo, reconhece
a importância de um procedimento prévio à expedição de Recomendações.67
Também o ato conjunto n° 02/PGJ/CGMP-PR estabelece a necessidade da
instauração de procedente para expedi-la68. Isso se justifica na medida em
que durante o procedimento haverá instrução probatória, com a colheita de
provas documentais, depoimentos pessoais, perícias, inspeções etc. Apenas

66
A expedição da recomendação não impede a propositura de eventual Ação Civil Pública
ou Ação Popular, pois nem poderia fazê-lo, bem como não há nenhuma previsão legal nesse
sentido.
67
Artigo 113 – O inquérito civil instaurado para apurar violação de direito assegurado nas
Constituições Federal e Estadual, ou irregularidade nos serviços de relevância pública
poderá ser instruído através de depoimentos colhidos em audiência pública.
§ 1º – Encerrado o inquérito civil, o órgão de execução do Ministério Público poderá fazer
recomendações aos órgãos ou entidades referidas no inciso VII, do artigo 103, desta lei
complementar, ainda que para maior celeridade e racionalização dos procedimentos
administrativos, requisitando do destinatário sua divulgação adequada e imediata, bem como
resposta por escrito.
68
Inclusive está previsto na minuta de resolução: Art. 3º O Ministério Público, de ofício ou
mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo, de notícia
de fato ou de peças de informação, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a
efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender, e, sendo o caso, a edição ou
alteração de normas.
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posteriormente à instrução é que o Ministério Público reunirá condições de
interferir de forma acertada em eventual política pública69.
Assim, como preceitua MAZZILLI70, para que o Ministério Público
expeça Recomendação, primeiramente, deve investigar os fatos inteirando-se
do problema e de suas consequências. Deve obter informações técnicas
adequadas e, ao final, poderá apontar as falhas e diagnosticar sua correção.
No entanto, também há casos em que haverá demandas urgentes e mesmos
nesses casos de eventual tutela cautelar ou antecipatória71 deve-se instaurar
o procedimento. Também, a minuta de resolução do Conselho Nacional do
Ministério Público, estabelece em seu art. 4º, que a Recomendação pode ser
dirigida de maneira preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva. 72
Como regra devemos expedir a Recomendação depois de
devidamente instruídos os fatos a serem investigados. Porém, havendo
situação de urgência imperativa, é possível a expedição de Recomendações
em caráter antecipado, dentro de um procedimento já instaurado.
No entanto, não parece correto limitar a expedição da Recomendação

69
“Política pública é um conjunto de ações coordenadas pelos entes estatais, em grande parte
por eles realizadas, destinadas a alterar as relações sociais existentes. Como prática estatal,
surge e se cristaliza por norma jurídica. A política pública é composta de ações estatais e
decisões administrativas competentes”. BUCCI, Maria Paula Dallari. Política Pública e a Norma
Pública – Reflexões sobre o conceito jurídico. Saraiva, 2006.
70
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2000, 2ª Ed., p. 412.
71
A antecipação de tutela não se confunde com a medida cautelar. As cautelares protegem a
eficiência da sentença a ser proferida em outro processo principal; as antecipações realizam,
embora provisoriamente, a pretensão material contida no processo principal. Também
para Nery (2015, p. 842) A tutela cautelar não de confunde com medida cautelar do Código
de Processo Civil. Aqui a tutela a cautelar é apenas aquela que visa assegurar o resultado
do processo, como, por exemplo, no caso em que a medida visa à realização de obras de
conservação em coisa litigiosa ou judicialmente apreendida. JUNIOR, Nelson Nery. ROSA,
Maria de Andrade Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2015.
72
A limitação do objeto desse estudo não comporta outras inflexões acerca do detalhamento
das recomendações. Importa apenas dizer, no momento, que a doutrina jurídica, apoiada no
rol de poderes e competências dos ombudsmen, apresenta diversas classificações para as
recomendações a partir de categorias que se distinguem por critérios temporais (preventivas
e reativas)m em razão de seu conteúdo (positivas e negativas; normativas e não normativas)
ou de seus destinatários (recomendações de incidência administrativa, recomendações de
incidência legislativa e recomendações de incidência na atividade dos tribunais. JUNIOR,
Raul de Mello Franco. A Importância do Instituto da Recomendação na Tutela do Patrimônio
Público e Social. p. 03.
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pelo Ministério Público apenas aos Procedimentos Preparatórios e Inquérito
Civil. Em primeiro lugar, não poderia uma Resolução do CNMP determinar
ao membro do Ministério Público em qual procedimento deve ou não ser
expedida a Recomendação. Isto, porque, o CNMP não possui função legislativa
nos termos da Constituição Federal, cabendo apenas a lei determinar neste
sentido ou atos normativos de cada Ministério Público73.
É preciso dizer que a minuta em tramitação no CNMP estabelece em
seu artigo 3º a ampliação da possibilidade da expedição da Recomendação
em outros procedimentos e não apenas no Inquéritos Civis e Procedimento
Preparatório. Além disso, em outros procedimentos extrajudiciais poderia
o agente ministerial expedir Recomendação, como por exemplo, nos
Procedimentos Administrativos em que são destinados ao acompanhamento
e fiscalizações de cunho permanente ou não, de fatos e políticas públicas74
e também em Procedimentos Investigatório Criminal há possibilidade de
expedição de Recomendação.
Portanto, ainda que haja divergência doutrinária75, parece-nos
favorável à atuação do Ministério Público sempre que haja um procedimento
preexistente à expedição de Recomendações. Não necessariamente apenas
Procedimento Preparatório ou Inquérito Civil, mas qualquer procedimento
extrajudicial instaurado pelo Ministério Público.

73
Art. 130 A, § 2º, CF: Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da
atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres
funcionais de seus membros.
74
“O conceito de políticas públicas aparece vinculado ao desenvolvimento do Estado
capitalista e esse às relações de classe. No século XX, as políticas públicas são definidas como
um mecanismo contraditório que visa à garantia da reprodução da força de trabalho. Tal
aspecto da organização do Estado nas sociedades industriais não traduz um equilíbrio nas
relações entre o capital e o trabalho”. MEKSENAS, Paulo. Cidadania, Poder e Comunicação.
Editora Cortez: São Paulo, 2002. p. 77.
Também, sobre políticas públicas “A política pública permite distinguir entre o que o governo
pretende fazer e o que, de fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de
decisão, embora seja materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe
a participantes formais, já que os informais são também importantes. A política pública é
abrangente e não se limita a leis e regras. A política pública é uma ação intencional, com
objetivos a serem alcançados.” SOUZA, Celina. Políticas Públicas: uma revisão da literatura.
Sociologia, Porto Alegre, nº16, 2006. p. 88
75
Posicionando-se quanto à prescindibilidade do inquérito civil anterior à Recomendação:
FRANCO JUNIOR, Raul de Mello. A importância do instituto da “recomendação” na tutela
do patrimônio público e social. RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de
Ajustamento de Conduta. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 287.
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6. Dados do Ministério Público do Estado do Paraná sobre a
recomendação
A Recomendação é muito utilizada76, em âmbito nacional, pelos
membros de todo o Ministério Público, inclusive pelos membros do Ministério
Público do Paraná77. Ao analisar os dados acerca das Recomendações
expedidas pelo MPPR percebe-se que com relação à Recomendação em
Procedimento Preparatório e Inquérito Civil, foram expedidas principalmente
nas áreas de improbidade administrativa, patrimônio público e meio
ambiente. Sem contar que em temas diversos, que nas estatísticas estão
inseridas como demais assuntos, também houve número elevado.
Verifica-se que também foram expedidas recomendações também
em Procedimentos Administrativos. Assim, apesar da resolução n° 23 do
CNMP estabelecer que a recomendação apenas pode ser expedida em
Inquérito Civil e Procedimento Preparatório, de forma correta a prática
ampliou a possibilidade para que em Procedimento Administrativo também
possa ser expedida. Abaixo estão expostos os gráficos referentes a atuação do
Ministério Público do Paraná no que compreende o período de 01/01/2015
à 31/01/2015. Na última coluna estão dispostos os dados referentes à
expedição de recomendação como se vê a seguir.

Assim, como exemplo, a Associação dos Municípios do Estado do Paraná possui em seu site
um link referente a recomendação do Ministério Público com relação aos municípios. http://
www.ampr.org.br/index.php?option=com_content&view=category&id=56&Itemid=195
76

Segundo os dados disponíveis aos membros do Ministério Público do Estado do Paraná
no site www.mppr.mp.br, entre 01/01/2014 a 20/11/2014 há em andamento 29378
procedimentos extrajudiciais. Foram expedidas 680 Recomendações pelo Ministério Público
no Estado do Paraná até a referida data, sendo que na área da responsabilidade civil foram
expedidas 74 recomendações, criança e adolescente 42 e 37 na área de patrimônio público.
Todas as ações foram feitas dentro de um procedimento extrajudicial (Procedimento
Administrativo, Inquérito Civil e Procedimento Preparatório) devidamente instaurado junto
ao sistema PROMP do Ministério Público.
77
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6.1. Relatório de Recomendações expedidas em Inquérito Civil e Procedimento
Preparatório no Estado do Paraná

6.2. Relatório de Recomendações expedidas em Procedimento Administrativo
no Estado do Paraná
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7. Dados do Ministério Público brasileiro sobre a Recomendação
O Conselho Nacional do Ministério Público disponibilizou dados
relativos à atuação administrativa e funcional do Ministério Público brasileiro
em 2014. Entre os vários dados expostos encontra-se a recomendação.
Conforme os quadros que serão expostos a seguir, percebe-se a recorrente
utilização da recomendação.
7.1. Atuação extrajudicial do Ministério Público em âmbito nacional
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7.2. Atuação extrajudicial do Ministério Público na Região Sul

7.3. Atuação extrajudicial do Ministério Público na Região Norte
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7.4. Atuação extrajudicial do Ministério Público na Região Nordeste

7.5. Atuação extrajudicial do Ministério Público na Região Sudeste
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7.6. Atuação extrajudicial do Ministério Público na Região Centro-Oeste

7.7. Atuação extrajudicial do Ministério Público Federal
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De acordo com os dados expostos, é possível visualizar a efetiva
utilização da recomendação pelo Ministério Público Brasileiro. Foram
7.149 recomendações expedidas durante o ano de 2014. Ressalta-se que a
região Nordeste é a que mais utiliza tal instituto, com 2.142 recomendações
expedidas, e a que menos utiliza é a região Norte com 712 recomendações
expedidas. Além disso, percebe-se que entre todos os Estados, o Amapá é
o que teve menos recomendações expedidas, onde só foram expedidas 15
recomendações durante todo o ano.
Com relação à região Sul, foram expedidas 1.286 recomendações,
tendo o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul como o que
mais expediu recomendações. A região Nordeste contou com 1.184
recomendações expedidas, tendo o Ministério Público do Rio Grande do
Norte com mais expedições entre os Estados.
Ainda, com relação à região Sudeste verificou-se a expedição
de 1.691 recomendações durante o ano, tendo como maior expedidor o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A região Centro-Oeste teve
1.318 recomendações expedidas, constando o Ministério Público do Mato
Grosso com maior número. Por fim, verificou-se a atuação do Ministério
Público Federal que totalizou em 2.515 recomendações expedidas durante
o ano de 2014. Sendo o menor número no Estado do Amapá, com 17
recomendações e o maior número pelo Ministério Público do Piauí com 366
recomendações expedidas.

8. Vantagens na utilização da Recomendação
As vantagens da Recomendação são representadas por aquelas
inerentes às soluções extrajudiciais de conflito, quais sejam: pouco custo,
celeridade e eficácia.78 Importante dizer que a Recomendação hoje também
possui força política, pois o Ministério Público pode atuar de forma antecipada

RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 287; MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva,
2000, 2ª Ed., p. 414.
78
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em eventual política pública.79 Assim, demonstra ser um importante utensílio
de interferência positiva na comunidade.
Outra conveniência de sua utilização está na diminuição da
litigiosidade que pode advir. Sabendo ser a Recomendação um meio
extrajudicial para o Ministério Público poder expor suas razões perante o
destinatário80. A prática vem demonstrando que, quando emitidas dentro
de limites de razoabilidade e bom-senso, as Recomendações são, em
regra, atendidas, evitando-se o ajuizamento de ações81. Ademais, possui a
Recomendação função de pacificação social, informalidade e propedêutica
de sua ação82.
No mesmo sentido salienta Rodrigues83 quando ressalta a
importância da expedição da recomendação como uma primeira tentativa
do Ministério Público em resolver a controvérsia sem movimentação da
máquina jurisdicional. Quando esta não é acatada, quase sempre a decisão
judicial leva em conta importante iniciativa do Ministério Público.84

79
A participação do Ministério Público na elaboração de políticas públicas seria interessante
no sentido de refletir as conclusões a que se chegam a partir da realização de audiências
públicas. Conforme dispõe o art. 1º da Resolução n° 965/2012-PGJ, que regulamenta a
realização de audiências públicas no âmbito do Ministério Público do Estado do Paraná: Art.
1º A audiência pública é considerada, no Ministério Público do Estado do Paraná, atividade
essencial de informação e oitiva da sociedade e entidades organizadas, com a finalidade de
divulgar e realizar a coleta de informações, sugestões e outros elementos que viabilizem a
solução de demandas sociais, transindividuais e individuais indisponíveis, o desenvolvimento
do planejamento estratégico e setorial da Instituição e a observância, por parte dos Poderes
Públicos e dos serviços de relevância pública e social, aos direitos e garantias constitucionais.
MAZZILLI, Hugo Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2000, 2ª Ed., p. 415/416.
80
MIRANDA, Marcos Paulo de Souza. A Recomendação Ministerial como Instrumento
Extrajudicial de Soulção de Conflitos Ambientais. In: Temas Atuais do Ministério Público: a
atuação do Parquet nos 20 anos da Constituição Federal. CHAVES, Cristiano et al. (Coord.). Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 379.
81
ZENKNER, Marcelo. Ministério Público e Soulção Extrajudicial de Conflitos: recomendações
ministeriais. In: Ministério Público: reflexões sobre princípios e funções institucionais.
RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves et al (Org.). São Paulo: Atlas, 2010, p. 332; MAZZILLI, Hugo
Nigro. O Inquérito Civil. São Paulo: Saraiva, 2000, 2ª Ed., p. 412.
82
FRANCO JUNIOR, Raul de Mello. A importância do instituto da “recomendação” na tutela
do patrimônio público e social. São Paulo. Disponível em: <https://www.google.com.br/
webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%22A%20f or%C3%A7a%20
da%20recomenda%C3%A7%C3%A3o%20est%C3%A1%20depositada%20na%20
autoridade%20moral%2C%20na%20lisura%2C%20na%20confiabilidade%2C%20na%20compet%C3%AAncia%20>
83
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 289.
84
RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação Civil Pública e Termo de Ajustamento de Conduta. Rio de
Janeiro: Forense, 2002, p. 289.
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Além disso, a manifestação do Ministério Público sempre será
considerada, seja na resolução extrajudicial de um conflito ao ser atendida
seja no procedimento judicial como elemento adicional na tomada de
decisão pelo magistrado, provando-se, novamente, que estão equivocados
aqueles que do instituto não reconhecem a extrema importância prática.

9. Conclusão
Entende-se que a recomendação é uma das ferramentas que podem
ser utilizadas pelo Ministério Público para a realização de sua atribuição
constitucional de zelar pelos direitos sob sua proteção. Além disso, pode-se
chegar a outras conclusões:
– O espectro de abrangência da Recomendação é mais amplo que
o da Ação Civil Pública, pois sempre que haja possibilidade de atuação no
Ministério Público, será facultada a expedição de Recomendação.
– A Recomendação trata-se de ato da administração.
– A Recomendação dirigida ao Administrador Público que atua
na esfera de seu poder discricionário é caracterizada por possuir força
psicológica ou moral.
– A Recomendação que alerta acerca do descumprimento de dever
legal do Administrador Público, nem sempre constitui dolo em caso da sua
inobservação.
– Quando houver conflito entre Recomendação expedida por
Ministério Público Estadual e a Recomendação expedida pelo Ministério
Público Federal, referente à mesma matéria, caberá ao Supremo Tribunal
Federal a definição daquela a ser atendida.
– Quando o conflito for, por sua vez, entre Recomendação provinda
do Ministério Público e Recomendação expedida pela Defensoria Pública, ao
recomendado não lhe poderá ser imputada qualquer responsabilidade pelo
descumprimento de uma delas em desfavor da outra.
– Um procedimento investigativo precedente à expedição de
Recomendação aumenta a credibilidade do instituto, evita Recomendações
impraticáveis, prepara o estudo que eventualmente baseará futura Ação Civil
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Pública e garante maior exigibilidade de resposta do agente que a descumpre,
devendo apenas ser antecipada a expedição da Recomendação em casos de
urgência, mas, ainda assim, dentro do procedimento já iniciado.
– A utilização da Recomendação, como um meio extrajudicial de
resolução de conflitos, diminui a litigiosidade, traz celeridade e reduz os custos.
– Importante dizer que a Recomendação hoje possui uma força
também de natureza política.
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ABSTRACT: In the presence of gravity of bullying, will be analysed the
efficiency of the Children and Adolescents Statute (ECA in Portuguese) to
combat this practice odious, that raisin for triple responsibility existent in the
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1. Introdução
O sábio Salomão, conhecido por seu épico veredito, em que
mandou dividir ao meio uma criança disputada por duas prostitutas que se
diziam mãe da criança (1 Re 3.16-28), disse: “Ensina a criança no caminho
em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele” (Pv
22.6). Essa sabedoria milenar é extremamente salutar para combater o
bullying. Grupos terroristas, traficantes e outras organizações criminosas
já se aproveitam maldosamente dessa máxima bíblica, buscando cooptar
crianças e adolescentes, a fim de lhe incutirem na mente sua ideologia
criminosa, formando uma falange leal, com poucos desertores, e desastrosas
consequências sociais.
O ensino de crianças e adolescentes é a maneira mais eficaz de
promover os direitos humanos. Uma criança absorta pela discriminação e
preconceito, pela intolerância e brutalidade, refletirá naturalmente esse
comportamento na fase adulta.
O Estatuto da Criança e do Adolescente propicia balizas adequadas
para o combate ao bullying, de forma que será possível mitigar a repercussão
negativa desse comportamento entre os adultos. Crianças e adolescentes
ensinadas a respeitar o próximo, independentemente de suas preferências,
têm grandes chances de tornarem-se adultos que não se envolverão com
violência doméstica, crimes contra idosos, homofobia, violação de direitos
dos portadores de deficiência, racismo, etc.

2. Características do Bullying
Essa palavra inglesa já se incorporou na língua portuguesa, e
significa: conjunto de maus-tratos, ameaças, coações ou outros atos de
intimidação física ou psicológica exercido de forma continuada sobre uma
pessoa considerada fraca ou vulnerável1. É um comportamento milenar;
faz parte da natureza humana, infelizmente. A Bíblia registra um caso de
bullying, quando Ismael, um adolescente, filho de Abraão com Agar, ria de
seu irmão Isaque, que era ainda uma criança, filho de Abraão com Sara. Esse

"bullying", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.
priberam.pt/DLPO/bullying [consultado em 21-07-2015].
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comportamento de Ismael causou indignação em Sara (Gn 21.9). O bullying
sempre existiu, nossas crianças não passaram a sofrer ameaças, receber
apelidos ou provocações só a partir da década de 70, quando pela primeira
vez se falou sobre esse tipo de intimidação ocorrida na escola.
Com efeito, o ambiente mais propício para a ocorrência do bullying
com suas consequências deletérias é na escola, onde meninos e meninas
sofrem diversos tipos de perseguições em um momento da vida em que
estão formando a visão de si, a autoconsciência, a visão do mundo à sua
volta e, principalmente na idade escolar, piadas, insultos, apelidos e diversas
outras formas de atingir a moral podem acarretar consequências por toda
a vida. Visto que a opinião que se faz de si não está ainda completamente
formada (se é que um dia estará...) e para sua formação, a opinião do outro
é extremante importante.
A história medieval registra um caso de bullying no ambiente
escolar: Tomás de Aquino, o doutor da Igreja Católica, foi apelidado por seus
colegas de “boi mudo”, haja vista seu comportamento quieto atrelado a seu
porte físico. O professor advertiu dizendo que o mundo inteiro ouviria o alto
mugido desse “boi mudo”2.
Não tratado corretamente durante a infância e adolescência,
aquelas piadinhas acerca da cor da pele, da deficiência física, da orientação
sexual, as agressões físicas ou verbais ultrajantes em decorrência dessas
peculiaridades poderão evoluir para condutas racistas, homofóbicas, e toda
sorte de odiosos preconceitos.
É importante saber que tanto agressor quanto agredido precisam
de ajuda. O agressor, por não se relacionar de forma saudável, lança mão
de armas como a intimidação, brigas, para demonstrar força e poder. Essa
criança ou adolescente, se não for bem orientado, provavelmente, será um
adulto que vai continuar impondo a força, o poder, no ambiente de trabalho,
familiar, por meio da agressão e intimidação, culminando no famigerado
assédio moral.

MCDERMOTT, Gerald R. Grandes Teólogos: uma síntese do pensamento teológico em 21
séculos de Igreja; trad. A. G. Mendes.. 1 ed. São Paulo: Vida Nova, p.68.
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O Estatuto da Criança e do Adolescente é um instrumento
eficaz para lidar com esse fato. Utilizado corretamente, sem negligência,
será possível mitigar a proliferação dessa deletéria conduta, tratando-a
seriamente e diminuir sua incidência no ambiente familiar, laboral e social,
durante a fase adulta.

3. O uso do ECA no combate ao Bullying
Considerado por diversos especialistas como uma lei avançada,
o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, dispõe de medidas
eficazes para enfrentar o bullying. A começar pela adoção da doutrina da
proteção integral, logo no art. 1º do ECA, que, em substituição à doutrina
da situação irregular, trata a criança e adolescente como sujeitos de direitos,
e não somente como um ser em situação irregular perante a sociedade. A
doutrina da situação irregular limitava-se basicamente a 3 (três) matérias:
(1) menor carente; (2) menor abandonado; (3) diversões públicas (ISHIDA,
2013, p. 2).
Pela proteção integral, criança e adolescente devem receber atenção
prioritária da família, sociedade e do Estado, sendo tratados com absoluta
prioridade, a fim de se desenvolverem adequadamente, livres de qualquer
tipo de agressão (art. 227 da CF, art. 3º e 4º do ECA). Os interesses da criança
e do adolescente devem preceder a qualquer outro, sendo tratados em
primeiríssimo lugar (cf. DIGIÁCOMO, 2013, p. 6).
Com base nessas premissas básicas, por certo, o bullying não pode
ser negligenciado, como se consistisse em insignificantes brincadeiras de
crianças e adolescentes, que logo passarão, sem deixar sequelas. Erro crasso!
Se não for diligentemente tratado, como um comportamento antissocial,
ofensivo e deletério, consequências adversas sobrevirão na fase adulta.
A Constituição Federal preconiza que deve ser coibida a violência
no âmbito das relações familiares; o ambiente de trabalho deve ser salutar,
livre de riscos à saúde; as discriminações devem ser abolidas (art. 226, § 8º;
art. 7º, XXII, art. 200, VIII, art. 3º, IV da CF). Se o bullying for negligenciado
na infância e adolescência, naturalmente, aquelas agressões e maus-tratos
seguirão na fase adulta, em proporções maiores.
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Por isso, é mais salutar tratar eficazmente esse comportamento no
seu nascedouro, mitigando sua ocorrência na fase adulta, cujas consequências
são mais graves. A melhor medida para coibir violência doméstica e familiar,
proporcionar um ambiente de trabalho livre de assédio moral, e abolir as
discriminações, é não negligenciar esse comportamento na infância e
adolescência.
O bullying perpetrado por criança e adolescente pode consubstanciar
ato infracional, uma vez que essa prática pode se subsumir a diversos crimes.
As agressões verbais podem culminar em injúria ou até mesmo em injúria
racial. Certos comportamentos equiparam-se a racismo. Agressões físicas
consistem em lesão corporal. Erick Santos assevera que “dependendo da
gravidade do ato, a prática do bullying pode configurar ato infracional,
concebido nos termos do art. 103 do ECA” (SANTOS, 2011, p. 51).
A maior agravante, não descrita no ordenamento jurídico, é a
consequência nefasta na formação da criança e do adolescente, visto que
a escola é considerada um dos primeiros e mais importantes ambientes
sociais para o desenvolvimento integral. A vivência de agressões, sem o
devido acolhimento do agredido, sem orientação ao agressor, poderá causar
uma marca indelével e traumática durante seu desenvolvimento, com
sérias repercussões na fase adulta. Baixa autoestima, timidez exacerbada,
dificuldade de relacionamento, e depressão são alguns sintomas que podem
fazer parte da vida de adultos que sofreram bullying.

4. A responsabilidade da família
A família possui uma função social, de forma que “a aplicação da
norma familiarista tem de estar sintonizada com o tom garantista e solidário
da Constituição Federal, garantindo a funcionalidade de seus institutos”
(FARIAS, ROSENVALD, 2014, p. 148).
“Trilhando tais pegadas, é lícito asseverar que a família é espaço
de integração social, afastando uma compreensão egoística e individualista
das entidades familiares, para se tornarem um ambiente seguro para a boa
convivência e dignificação de seus membros” (idem, p. 149).
Relativamente à tutela da criança e do adolescente, assim começa a
preleção do insigne constitucionalista José Afonso da Silva:
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“Essa família, que recebe a proteção estatal, não tem só direitos. Tem
o grave dever, juntamente com a sociedade e o Estado, de assegurar, com
absoluta prioridade, os direitos fundamentais da criança e do adolescente
enumerados no art. 227: 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. Colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão é
exigência indeclinável do cumprimento daquele dever”. (SILVA, 1999, p. 820)
Ante o grave dever de proporcionar essa gama de direitos à criança e ao
adolescente e consciente da gravidade do bullying, cabe à família abordar
esse assunto. A família deve repudiar qualquer tipo de provocação ou piada
de conteúdo racista, homofóbico ou discriminatório. Comportamentos
violentos, sejam eles vindo dos pais ou das crianças, devem ser vistos
como sintoma de falta de diálogo, de autocontrole, o que acarretará, muito
provavelmente em mais violações dos direitos. E, não raras vezes, são essas
crianças e adolescentes, que reproduzem a agressão física e verbal que
vivenciam em casa, ou, até mesmo, não podem vivenciar no seio da família
formas saudáveis de lidar com a frustração, a ansiedade, culminando em
comportamentos agressivos, como o bullying.
Maria Helena Diniz assevera que compete aos pais “capacitar a prole
física, moral, espiritual, intelectual e socialmente em condições de liberdade e
de dignidade (ECA, arts. 1º, 3º, 4º e 15)” (DINIZ, 2007, p. 519).
Portanto, os pais e responsáveis legais devem não só repreender esse
comportamento, mas dar o devido exemplo, para não cair na vala comum da
hipocrisia, tornando inócua a educação.
A omissão da família dá azo à responsabilidade civil, em caso de
prática de bullying por criança ou adolescente sob sua autoridade e em sua
companhia (art. 932, I, do CC). Comentando esse dispositivo do Código Civil,
Sílvio de Salvo Venosa elucida que “trata-se de um aspecto complementar
do dever de educar os filhos e sobre eles manter vigilância” (VENOSA, 2004,
p.70).
A prática do bullying pelas crianças e adolescentes acarretará a
responsabilidade objetiva dos pais ou responsáveis legais, de forma que
deverão indenizar as vítimas, independentemente de prova de culpa ou dolo.
Essa indenização abarcará os danos materiais e morais sofridos pela vítima.
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“Tanto o bullying quanto o cyberbullying buscam desestabilizar
psicologicamente o ofendido”. A jurisprudência já teve a oportunidade de
condenar civilmente a mãe pelo cyberbullying praticado pelo filho menor,
que criou página na internet exclusivamente para ofender colega de classe,
com fatos e imagens extremamente agressivas (TJRJ, AC 7003750094, 6ª
Câmara Cível, Rel. Liege Puricelli Pires, j. 30/06/2010). (FARIAS, ROSENVALD,
BRAGA NETTO, 2014, p. 878).
Para famílias com vítimas de bullying, é importante conhecer e
buscar soluções para se protegerem dessa prática. O livro Cuidado! Proteja
seus filhos dos bullies, de Deborah Carpenter e Christopher J. Ferguson,
publicado pela Butterfly Editora, é um excelente manual para as famílias
buscarem auxílio em caso de serem vítimas de bullying.
O Conselho Tutelar deve ser buscado, e, dependendo do caso, até o
Ministério Público. As autoridades devem ser informadas, para que o Poder
Público tome as medidas apropriadas. A omissão da família em recorrer a
essas autoridades dificultará o combate ao bullying, aumentando o número
de vítimas.

5. A responsabilidade da sociedade
A principal entidade da sociedade civil que tem o dever de atuar no
combate ao bullying são as escolas.
“Há, com lamentável frequência, nas escolas e estabelecimentos de
ensino, os casos de bullying. Crianças e adolescentes são objeto de humilhação
e desprezo pelos mais fortes, quando não sofrem agressões físicas. Tais casos
preocupam, progressivamente, os educadores, pois não raro resultam em
suicídios, ou traumas psicológicos que acompanharão o adulto pelo resto da
vida”. (FARIAS, ROSENVALD, BRAGA NETTO, 2014, p. 627)
Não podem se omitir diante dos casos de bullying. Identificado
um caso de agressão, piadas ou discriminações, os alunos agressores
devem ser orientados com a participação dos responsáveis legais. Havendo
reincidências, ou dependendo da gravidade das agressões, o caso deve ser
encaminhado ao Conselho Tutelar, a quem caberá a aplicação das medidas
de proteção apropriadas (art. 136, I e II, do ECA).
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As escolas negligentes em não tomar providências objetivando
combater o bullying em seu ambiente são obrigadas a indenizar seus alunos
vitimados. A jurisprudência tem assentado essa obrigação de indenizar:
INDENIZAÇÃO – Danos moral e material – Bullying – Responsabilidade
civil da instituição de ensino – Escola que se manteve negligente no
monitoramento dos alunos mesmo após alerta da genitora da vítima –
Agressões físicas e morais recorrentes que ultrapassam os limites de mera
brincadeira infantil e ensejam exclusão, sentimentos negativos e violência –
Verbas devidas – Inteligência dos arts. 227 da CF/1988, 5.º da Lei 8.069/1990,
932, IV, e 933 do CC/2002. (RT 957:601)
A responsabilidade dos estabelecimentos educacionais é objetiva,
aplicando-se, inclusive o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, e
art. 14 do CDC).
Não se pode olvidar, contudo, que as escolas devem proporcionar
ajuda ao agressor. Profissionais especializados devem ser contratados
para prestar o devido auxílio, e, se for o caso, avaliando esta criança ou
adolescente para que seja possível um desenvolvimento que permita não só
a responsabilização pelo seu ato, mas que o leve a perceber os verdadeiros
motivos que culminaram numa atitude agressiva, encontrando caminhos
que tencione fazer incluir, ser ouvido, ou transformar sua visão de mundo,
seus valores, etc.
Enfim, profissionais da psicologia são imprescindíveis no tratamento
do bullying, pois serão capazes de acolher os alunos, possibilitando
discussões construtivas acerca de temas tão presentes neste ambiente,
como a agressão.
A sociedade precisa coibir o bullying. Para isso, é necessário estar
atento às reais necessidades, emocionais, cognitivas e afetivas do agressor
e agredido. Os profissionais responsáveis, como pedagogos e psicológicos,
devem formular planos e estratégias para enfrentar o bullying, tratando-o
adequadamente.
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6. A responsabilidade do Poder Público
Por fim, o Poder Público tem a responsabilidade primária e solidária
na formulação de políticas públicas para combater o bullying, criando
programas de auxílio à família, criança e ao adolescente, elaborando
materiais didáticos sobre o assunto, formando educadores aptos a prevenir
essa prática, mormente no âmbito das escolas públicas.
Sobejam leis protetivas contra diversas agressões e violações de
direitos humanos, não faltam crimes para tutelar os bens jurídicos. Já existe o
crime de racismo, de injúria racial, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha,
o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas sem uma atuação preventiva,
com crianças e adolescentes, essas leis serão inócuas, e servirão apenas para
abarrotar o Judiciário de processos e aumentar a população carcerária.
O Decreto nº 7.037/09, que aprovou o Plano Nacional de Direitos
Humanos – PNDH-3, preconizou a promoção dos direitos de crianças
e adolescentes para o seu desenvolvimento integral, de forma não
discriminatória, assegurando seu direito de opinião e participação (art. 2º,
III, “c”). No seu anexo, estabeleceu caber à Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República atuar no sentido de desenvolver e
estimular ações de enfrentamento ao bullying e ao cyberbulling. Compete
ainda a esta Secretaria e ao Ministério da Justiça implantar sistema
nacional de registro de ocorrência de violência escolar, incluindo as práticas
de violência gratuita e reiterada entre estudantes (bullying), adotando
formulário unificado de registro a ser utilizado por todas as escolas.
Agora, cabe ao Poder Público implementar o PNDH-3, com vistas
a prevenir o bullying, e sufragar os direitos humanos. De nada adiantará
criar mais crimes, como se pretende criminalizar a homofobia, e não
proporcionar educação comprometida com os direitos humanos no âmbito
da educação básica, ensinando crianças e adolescentes a respeitar o próximo,
independentemente de sua compleição e preferências.
O Conselho Tutelar e o Ministério Público têm o dever de enfrentar
o bullying, à medida que tomarem ciência de casos envolvendo crianças
e adolescentes. Por isso, devem ser aparelhados de profissionais aptos a
formar equipe multidisciplinar para abordar o assunto. Sem uma equipe
multidisciplinar compondo o Conselho Tutelar e o Ministério Público, a
abordagem do bullying será indubitavelmente deficiente, de modo que o
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problema será, posteriormente, remediado, ineficientemente, pelo Direto
Penal, quando poderia ser adequadamente prevenido.

7. Aplicação de medidas de proteção
Consumado o bullying, o ECA propicia a aplicação das medidas de
proteção, que, se devidamente aplicadas, serão poderosos instrumentos
para prevenir a propagação do bullying. Válter Ishida conceitua as medidas
de proteção:
“São as medidas que visam evitar ou afastar o perigo ou a lesão à
criança ou ao adolescente. Possuem dois vieses: um preventivo e o outro
reparador. As medidas de proteção, portanto, traduzem uma decisão do
juiz menorista (sic)3 ou do membro do Conselho Tutelar em fazer respeitar
um direito fundamental da criança ou adolescente que foi ou poderá ser
lesionado pela conduta comissiva ou omissiva do Estado, dos pais ou
responsável ou pela própria conduta da criança ou adolescente.” (ISHIDA,
2013, P. 217).
Reza o art. 98 do ECA que as medidas de proteção são aplicáveis
sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem ameaçados ou violados.
Murilo Digiácomo e Ildeara Digiácomo aduzem que:
“Pode ser aplicada apenas uma medida de proteção ou várias,
simultaneamente, sempre de acordo com as necessidades específicas de
seu destinatário. Importante observar que as medidas de proteção devem,
em regra, ser aplicadas em conjunto com as medidas destinadas aos pais
ou responsável pela criança ou adolescente, previstas no art. 129, do ECA
(valendo observar o disposto no art. 100, par. único, incisos VIII e IX, do ECA)
(DIGIÁCOMO, 2013, p. 136 e 137).
O bullying consiste numa ameaça ou violação ao direito ao
desenvolvimento sadio e harmonioso da criança e do adolescente,
preconizado no art. 7º do ECA. Naturalmente, essa prática abjeta afeta a

Essa expressão “menorista” é anacrônica. Atualmente, a moderna doutrina tem rechaçado o
uso da expressão “menor”, haja vista estar carregada de estigma negativo da época do Código
de Menores, quando criança e adolescente não eram tratados como sujeitos de direitos, mas
visto apenas como “menor em situação irregular”.

3
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saúde da criança e do adolescente. Os transtornos psicológicos podem
causar doenças psicossomáticas, comprometendo o desenvolvimento sadio
e harmonioso. Inclusive, há registro de suicídio em decorrência do bullying
(cf. SANTOS, 2011, p. 51).
Dentre os princípios da medida de proteção, impende salientar: a)
intervenção precoce (art. 100, parágrafo único, VI): assim que a autoridade
competente tomar conhecimento do bullying, deverá intervir, com vistas
a mitigar seus efeitos e prevenir essa prática, pois a postergação tende a
impingir um sentimento de normalidade do bullying. b) proporcionalidade
e atualidade: a intervenção deve ser necessária e adequada à prática do
bullying. Cada espécie de bullying deve receber o devido tratamento.
Agressões verbais racistas e discriminatórias devem ser tratadas com
medidas mais rigorosas em relação a outros tipos de piadas.
Dentre as medidas de proteção aptas a combater o bullying, urge
destacar a prevista no art. 101, II, IV e V do ECA.
Tanto a família do agressor como a do agredido devem receber
orientação, apoio e acompanhamentos temporários por equipe
multidisciplinar. Pais e filhos devem fazer parte dessa medida.
Dependendo da gravidade do bullying, será pertinente a inclusão
em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao
adolescente. É bem provável que não haja esse tipo de programa, em virtude
da omissão do Poder Público e da própria sociedade.
A ausência desse programa impede a solução eficaz da prática do
bullying, caso o acompanhamento temporário não surta o efeito desejado.
Uma metodologia que pode ser utilizada a contento no âmbito da
aplicação de uma medida de proteção é a Terapia Comunitária IntegrativaTCI.
“A ‘Terapia Comunitária Integrativa – TCI’ é uma metodologia
desenvolvida há mais ou menos 25 anos pelo psiquiatra e antropólogo
Prof. Dr. Adalberto Barreto na Universidade Federal do Ceará. É uma prática
recomendada pelo Ministério da Saúde desde 2008, por meio da Atenção
Básica de Saúde e, a partir da IV Conferência Nacional de Saúde Mental –
Intersetorial, realizada entre 27.06.2010 e 01.07.2010, foi aprovada como
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Política Pública Prioritária Nacional. É um modelo sistêmico, terapêutico
e preventivo; funciona como espaço comunitário de acolhimento, escuta
e expressão do sofrimento, partilha de experiências, histórias de vida e
superações, onde são valorizadas as competências de cada um, respeitando
as diferenças, a diversidade de várias culturas e práticas populares; utilizada
para trabalhar os problemas emocionais desencadeados e/ou agravados
por fatores de ordem inter – relacionais, promovendo o fortalecimento das
relações humanas e o desenvolvimento de redes amplas de apoio mútuo
que seja continente do sofrimento psíquico de cada membro do grupo;” (cf.
RIBEIRO E LAZZARINI, 2015, P. 311)
O tratamento psicológico permitirá que agressor e agredido tenham
um espaço de reflexão, visto que o trabalho de um profissional da psicologia
permitirá ganhos emocionais, fortalecendo o agredido emocionalmente,
permitindo que os pais reflitam sobre formas eficazes de lidar com esta
criança e adolescente. O agressor será auxiliado a relacionar-se no ambiente
social e familiar de forma saudável, haja vista que a agressão pode estar
relacionada a diversos fenômenos emocionais, como ansiedade, depressão
ou dificuldade de se inserir socialmente.
Em casos mais graves será imprescindível um tratamento
psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial. Esse tipo de tratamento
é recomendado aos casos de patologias clínicas, como psicopatias, depressão
grave, etc.
Na aplicação dessas medidas de proteção é necessário não permitir
que a agressão continue. Ou seja, interferir de forma a fazer parar a briga,
agressão física ou verbal, para que a agressão não permaneça velada.
É salutar buscar compreender os motivos que levaram o agressor
a agir daquela maneira, levando-o a aprender os limites, o que é certo e o
que é errado. Isso tem sido cada vez mais negligenciado, o que leva muitos a
acreditarem que o certo é tudo aquilo que se deseja fazer.
Também é necessário entender o que levou o agredido a se sentir
como tal, levando em conta que certas brincadeiras serão entendidas como
brincadeiras ou agressões dependendo de diversos fatores como o estado
emocional, dificuldades de enfrentar frustrações, educação familiar e entre
outros aspectos.
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8. Conclusão
O bullying é uma prática nefasta ao desenvolvimento sadio de
crianças e adolescentes. Não pode ser negligenciado, sob pena de acarretar
consequências deletérias na fase adulta. Se se pretende coibir a violência
de gênero, homofobia, assédio moral no ambiente de trabalho, preconceito
e racismo, o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA deve ser aplicado
integralmente.
Segundo o ECA, é dever da família, sociedade e do Poder Público
tratar o bullying. E o ECA oferece as balizas pertinentes: a família cumpre
seu papel quando aborda esse assunto; a sociedade presta imprescindível
colaboração, notadamente quando as escolas enfrentam essa questão; o
Conselho Tutelar e o Ministério Público são partes indispensáveis no combate
ao bullying; medidas de proteção serão apropriadas em determinados casos.
Enfim, basta aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, que os
frutos brotarão tempestivamente, não tardarão.
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Effectiveness and timeliness of the fundamental
right of action related to collective guardianship
SUMÁRIO: 1. Apresentação; 2. Tutelas coletivas; 2.1. Definições; 2.2. Evolução;
3. Direito fundamental de ação em tutelas coletivas; 3.1. Ações em espécie;
3.1.1. Ação civil pública; 3.1.2. Ação popular; 3.1.3. Mandado de segurança;
3.1.4. Controle de constitucionalidade; 3.1.5. Mandado de injunção; 4.
Perspectivas das tutelas coletivas no novo CPC; 5. Considerações finais; 6.
Referências Bibliográficas.
RESUMO: A pesquisa em questão foi baseada na necessidade de se buscar
a essência do exercício de direito fundamental de ação em seus aspectos
práticos e cotidianos, ou seja, pela sua faceta de garantia de busca da tutela
jurisdicional e de obtenção de uma resposta fundamentada em um tempo
minimamente razoável. Para tanto, faz-se imprescindível o estudo da origem
dos direitos fundamentais, analisando-se sua evolução no tempo e no espaço,
de forma a conceber-lhes uma estrutura consistente e justificar-lhes o caráter
conjuntural com relação à sociedade em que estão inseridos. Destaca-se,
nesse contexto, a positivação dos direitos fundamentais nas Cartas Políticas,
obrigando o Estado a prover a efetividade de tais direitos. No Brasil, a própria
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Constituição de 1988 elenca os remédios constitucionais de que pode lançar
mão o destinatário dos direitos fundamentais, a fim de conferir-lhes a maior
efetividade possível, realizando o “mandamento de otimização” de Alexy. O
exercício do direito fundamental de ação surge como direito do cidadão que,
após o contrato social, perdeu a liberdade de autotutela do que considera um
seu direito, transferindo às mãos do Estado o monopólio exclusivo da força de
obrigar outrem a cessar ou reparar uma lesão causada. Nesta perspectiva, o
direito de ação é o único meio de tutela de direitos, tanto individuais quanto
coletivos, devendo, no entanto, o cidadão ter disponíveis os instrumentos
hábeis à eficiente e eficaz prestação jurisdicional, dentro de um lapso de tempo
que lhe permita usufruir do resultado da atividade judicante, sem violação
aos demais direitos constitucionalmente previstos. Trata-se, pois, de direitos
fundamentais do proponente e do requerido, posto que a adequada prestação
jurisdicional e a decisão justa não se constituem em interesses apenas do
demandante, mas sim de todos os envolvidos e da sociedade como um todo.
ABSTRACT: This research question was based on the need to seek the essence
of the exercise of fundamental right of action in their practical, everyday, that
is, by its facet of ensuring the pursuit of judicial review and obtain a reasoned
response in a timeminimally reasonable. Therefore, it is essential to investigate
the origin of fundamental rights, analyzing their evolution in time and space, in
order to designthem a consistent structure and justify them the cyclical nature
in relation to societyin which they live . It is noteworthy in this context, the
positive law of fundamental rights in the Policy Letters, forcing the state to
provide the effectiveness of suchrights. In Brazil, the Constitution of 1988 lists
the constitutional remedies that the recipient can make use of fundamental
rights in order to give them the greatest possible effectiveness, making the
“commandment optimization” in Alexy. The exercise of the fundamental right
of action arises as a civil right that, after the social contract, lost the freedom
to consider a autotutela than his right, moving the handsof the State the
exclusive monopoly of force to compel others to cease or remedyinjury caused.
In this perspective, the right action is the only means of protection of rights
must, individuals or collectives, however, citizens have the tools available
to the skilled efficient and effective adjudication, within a time frame that
allows you to enjoy the outcome of the judicial activity without violating other
rights provided for constitutionally. It istherefore of fundamental rights of the
applicant and the defendant, since the properadjudication and fair decision
did not constitute the applicant’s interests only, but of all those involved and
society as a whole.
PALAVRAS-CHAVE: direito fundamental; tutela; efetividade; tempestividade;
coletiva.
KEYWORDS: fundamental rights; trust; effectiveness; timeliness; collective.
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1. Apresentação
O presente estudo tem como escopo descortinar as implicações
teóricas decorrentes da concepção do direito de ação como direito
fundamental e as aptidões inerentes ao status que lhe foi conferido pela
ordem constitucional.
Na medida em que o direito fundamental de ação constitui-se
em direito oponível contra o Estado, a compreensão do seu significado
desponta como tarefa fundamental para que o legislador, bem como o juiz,
possam adequar o sistema processual aos valores e princípios eleitos pelo
constituinte como indissociáveis de um processo justo.
Para o melhor desempenho deste mister, é imperioso repensar-se
o conteúdo do direito fundamental de ação a partir do estudo da teoria
dos direitos fundamentais e de uma leitura constitucional voltada à efetiva
realização dos valores e princípios erigidos como fundamentos de um Estado
Democrático de Direito.
Dotada de igual fundamentalidade, a adequada técnica processual
apta a proporcionar a satisfação do direito com efetividade e tempestividade
é crucial para que essa busca tenha bom termo. Nas palavras de Marinoni,
a postura dogmática preocupada com as ‘tutelas dos direitos’ entende
que a existência de um direito não decorre simplesmente de uma norma
atributiva de direito. Um direito é uma posição jurídica protegida ou
tutelada.2

No âmbito do direito coletivo, esse caráter fundamental se observa
nos interesses que suplantam os indivíduos e os conflitos subjetivamente
limitados. De modo geral, os danos que atingem uma coletividade possuem
viés de direito fundamental.
Muito embora tenha a Constituição Federal tratado de distintos
aspectos relacionados ao direito fundamental de ação compreendidos na
noção do devido processo legal, optou-se, no presente estudo, por enfocar

MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo
por artigo. São Paulo: Editora RT, 2008, art. 461, n. 1, p. 424.
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o direito de ação sob as perspectivas da efetividade e tempestividade da
tutela jurisdicional aplicável aos contextos coletivos, pois, como bem disse
Rui Barbosa em sua Oração aos Moços (1956), “justiça atrasada não é
justiça, senão injustiça qualificada e manifesta.” Tal restrição também se
revela necessária tanto em razão da necessidade de delimitação do tema,
quanto pelo caráter essencial dessa dupla dimensão para a configuração do
conteúdo mínimo do direito de ação.
Os direitos de natureza coletiva receberam destaque com a evolução
das dimensões do direito, conforme adiante se explanará. Desde já, no
entanto, é possível afirmar que o contexto coletivo de defesa de interesses
somente pôde se firmar após a fixação, em bases minimamente sólidas, dos
direitos de caráter individual.
Nesse contexto ganham força as ações coletivas, que visam à garantia
de condições mínimas para a vida em sociedade, assegurando direitos que
superam os interesses individuais. Logo, os direitos transindividuais surgiram
como instrumento de efetivação da justiça em situações em que o processo
tradicional, de viés individualista, já não se mostrou suficiente para oferecer
os meios e os resultados adequados à nova demanda de interesses.
Na contemporaneidade, o tratamento coletivo dos direitos – sejam
eles eminentemente ou acidentalmente coletivos – revela-se medida de
tutela capaz de emprestar maior celeridade e efetividade à defesa de tais
direitos, tendo como efeitos colaterais positivos o menor afluxo de ações
propostas individualmente e a maior amplitude de sujeitos beneficiados
pelas decisões judiciais.
Para além dessas razões, a expansão do direito coletivo representa
a ampliação da cidadania, posto que reconhece aos legitimados a defesa de
interesses caros à sociedade. Esta se reveste de poderes que os indivíduos não
alcançariam em ações intentadas no modelo até então dominante, mesmo
porque, em muitos casos, a lesão é dispersa no corpo social, tornando difícil
ou impossível sua percepção e o enfrentamento individual.
Insta frisar que esta pesquisa não objetiva o esgotamento de tema
tão complexo e dinâmico, sendo certo que há muitas outras abordagens
possíveis quando se trata do direito fundamental de ação com vistas à
satisfação de interesses coletivos.
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2. Tutelas coletivas
2.1. Definições
Para Zavascki, “‘coletivo’, na expressão ‘direito coletivo’ é qualificativo
de ‘direito’ e por certo nada tem a ver com os meios de tutela. Já quando se
fala ‘em defesa coletiva’ o que se está qualificando é o modo de tutelar o
direito, o instrumento de sua defesa.”3
Por classificação de Zaneti Junior, dentro do gênero “ações coletivas”
temos as seguintes espécies de direitos tutelados:
a.
Direitos coletivos stricu sensu: “direitos transindividuais, de
natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas
(indeterminadas, mas determináveis, frise-se, enquanto grupo, categoria ou
classe) ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica
base. Nesse particular cabe salientar que essa relação jurídica base pode
se dar entre os membros do grupo affectio societatis ou pela sua ligação
com a “parte contrária”. No primeiro caso temos os advogados inscritos na
Ordem dos Advogados do Brasil (ou qualquer associação de profissionais);
no segundo, os contribuintes de determinado imposto.”4
b.
Direitos difusos: direitos “transindividuais (metaindividuais,
supraindividuais, pertencentes a vários indivíduos), de natureza indivisível
(só podem ser considerados como um todo), e cujos titulares sejam
pessoas indeterminadas (ou seja, indeterminabilidade dos sujeitos, não
há individuação) ligadas por circunstâncias de fato. Não existe um vínculo
comum de natureza jurídica, v.g., a publicidade enganosa ou abusiva,
veiculada através de imprensa falada, escrita ou televisionada, a afetar uma
multidão incalculável de pessoas, sem que entre elas exista uma relação
jurídica-base.”5

ZAVASCKI, Teori Albino. Defesa de direitos coletivos e defesa coletiva de direitos in Revista
de Processo, n. 78, 1995, p. 33.
4
ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos
difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Disponível
em <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm > Acesso em: 22 abr. 2014.
5
ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos
difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Disponível
em <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm > Acesso em: 22 abr. 2014.
3
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c.
Direitos individuais homogêneos: “direitos coletivos
(coletivamente tratados) denominados direitos individuais homogêneos
(art. 81, parágrafo único do CDC). A gênese dessa proteção/garantia coletiva
tem origem nas class actions for damages norte-americanas.”6 São os casos
de tutela coletiva de direitos subjetivos individuais.
Cabe destacar a necessária distinção entre direito coletivo e tutela
coletiva de direitos. Enquanto esta se configura como uma defesa de direitos
individuais divisíveis incidentalmente coletivizados, titularizados por sujeitos
determinados, aquele trata de direitos de natureza indivisível, genuinamente
coletivos, pertencentes a vários indivíduos indeterminados (determináveis
ou não).
Feitas as necessárias distinções terminológicas e conceituais acerca
dos direitos coletivos, passemos agora à análise de sua evolução através dos
tempos.
2.2. Evolução
Embora o relevo dado às ações em contextos coletivos seja recente,
o seu surgimento data do século XII, quando um pároco peticionou à Corte
Eclesiástica de Canterbury, na Inglaterra, pleiteando direitos sobre serviços
prestados e ofertas à paróquia, contra os fiéis de Nuthamstead.
O maior destaque, no entanto, é reconhecido aos Estados Unidos,
quando as cortes norte-americanas passam a admitir a representação pelos
líderes de grupos em litígios, as chamadas class actions, regulamentadas
em 1842.
Na Itália, Mauro Cappelletti foi o pioneiro desse movimento, ao
elaborar o artigo Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi
o difusi, publicado em coletânea de 1976, pela Universidade de Pavia, e
defender junto ao Congresso a relevância desses direitos, em 1974.

6
ZANETI JUNIOR, Hermes. Direitos coletivos lato sensu: a definição conceitual dos direitos
difusos, dos direitos coletivos stricto sensu e dos direitos individuais homogêneos. Disponível
em <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo14.htm > Acesso em: 22 abr. 2014.
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Igualmente, em Portugal, França e Espanha, na Europa, e na
Argentina, na América Latina, entre as décadas de 70, 80 e 90 do século
passado, intensificaram-se as normatizações em torno das tutelas de
interesses coletivos.
Nos sistemas do common law a tutela dos interesses ou direitos
transindividuais é tradicional: o instituto da class actions do sistema norte
americano, baseado na equity e com antecedentes no Bill of Peace do
século XVII, foi sendo ampliado de modo a adquirir aos poucos papel central
do ordenamento. (...) Nos sistemas do civil law, coube ao Brasil a primazia
de introduzir no ordenamento a tutela dos interesses difusos e coletivos, de
natureza indivisível, antes de tudo sobre a denominada “ação civil pública”,
a seguir, em 1988, elevando a nível constitucional a proteção dos referidos
interesses; e finalmente em 1990, pelo Código de Defesa do Consumidor.7 8

A primeira legislação brasileira a tratar de direitos não-individuais
foi a Lei n. 4.717, de 29 de junho de 1965, reguladora da ação popular,
que foi, por muito tempo, a única. A grande novidade trazida por esta lei
foi o divórcio entre o titular do direito material e o titular da ação. Ensina
Grinnover:
No Brasil, a história das ações coletivas passa em um primeiro momento,
pela elaboração de esporádicos estatutos legais prevendo a legitimação
de associações e de instituições para a defesa em juízo dos associados
ou interesses gerais da profissão, bem como da previsão da ação popular,
inicialmente na Constituição de 1934 e depois ampliada e regulamentada
pela Lei 4.717/65.9

Conforme relata Teori Zavascki, ante a falta de instrumental
adequado para a defesa desta “nova” categoria de direitos, as mudanças no
Brasil acompanharam os movimentos de reforma processual que ocorreram
na Europa e no EUA, aqui operadas em duas fases ou “ondas” de produção
legislativa.

VII Seminário Internacional ocorrido em Roma em maio de 2002, co-organizado pelo Centro
di Studi Giuridici Latino Americani da università degli Studi di Roma- Tor Vergata- instituto
Latino Americano.
8
BERIZONCE, Roberto, GRINOVER, Ada Pelegrini e SOSA, Angel Landoni. Exposição de Motivos
Código de Modelo de Processos Coletivos para Ibero América- VII Seminário Internacional
ocorrido em Roma em maio de 2002.
9
GRINOVER, Ada Pelegrini, Aluísio Gonçalves de Castro Mendes e Kazuo Watanabe. Direito
processual coletivo e o anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007.
7
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Na primeira fase, ganha destaque a Constituição Federal de 1988,
que legitimou as associações de classe e as entidades sindicais para a defesa
judicial de direitos e interesses de seus associados e afiliados (art. 5º, XXI
e art. 8º, III), além de ampliar o âmbito de abrangência da ação popular,
reconhecendo a qualquer cidadão o direito de exercê-la (art. 5º, LXXIII).
Inserem-se neste contexto as ações que visam ao controle de
constitucionalidade pela via concentrada e abstrata, tendo em vista a
eficácia erga omnes das decisões proferidas e a sua natureza objetiva, ou
seja, são ações sem partes. A Constituição ampliou consideravelmente o
rol de legitimados, tanto em seu texto original (art. 103) quanto através das
Emendas Constitucionais n. 3, de 1993, e n. 45, de 2004 (esta conhecida
como a “Reforma do Judiciário”).
A segunda fase de mudanças legislativas ocorre sobretudo nas
atualizações do CPC, que inauguram, a partir de 1994, um novo sistema
processual. Embora as alterações não sejam destinadas exclusivamente à
tutela de direitos transindividuais, o aperfeiçoamento do CPC foi orquestrado
com uma nova visão dos legisladores, de modo que o Código pudesse garantir
a efetividade tanto dos direitos individualmente tratados quanto daqueles
de escopo coletivo. Percebe-se tal desiderato pela reprodução quase fiel do
art. 84 do CDC na nova redação do art. 461, dado pela Lei n. 8.952, de 1994.
Os instrumentos inseridos no CPC foram assimilados pelos operadores do
direito como adequados também às ações coletivas, sendo assim aplicados
nos casos concretos.
Conforme destacado por Zavascki,
a distinção terminológica entre as ações coletivas “não constitui exigência
científica. Sua importância é apenas prática e didática, e somente por isso
a adotamos. Convém anotar, também, que ela não está sendo observada,
nem pelo legislador e nem pela jurisprudência, que, de um modo geral,
conferem a denominação de ação civil pública para todas, ou quase
todas, as ações relacionadas com o processo coletivo, inclusive para as
que tratam de direitos individuais homogêneos. A Lei 7.913, de 1989, por
exemplo, denomina de ação civil pública a ‘de responsabilidade por danos
causados aos investidores no mercado de valores mobiliários’, embora
seja patente que os direitos dos lesados tem, na espécie, típico caráter de
direitos individuais homogêneos. Fenômenos semelhantes são comuns na
jurisprudência, inclusive do STF e do STJ.
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Dada a crescente importância que o direito coletivo vem adquirindo,
tramita no Congresso Nacional o projeto de lei n. 5.139, de 2009, que
pretende unificar as legislações esparsas em um Código Brasileiro de Direito
Coletivo.
Em suma, toda a evolução que até agora se operou apenas
demonstra, inequivocamente, que o direito coletivo é um olhar para o
futuro do processo e da sociedade, na defesa das questões mais relevantes
ao mundo cada vez mais globalizado e integrado.

3. Direito fundamental de ação em tutelas coletivas
Conforme classifica Marcelo Henrique Matos Oliveira, as normas
brasileiras que tratam dos direitos de viés coletivo formam um microssistema
estruturado pela Lei de Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do
Consumidor, mas composto também pela Lei de Ação Popular (Lei 4.717/65),
Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), Lei dos Deficientes Físicos
(Lei 7.853/89), Lei dos Investidores no Mercado Mobiliário (Lei 7.913/89), a
Lei de Defesa da Ordem Econômica e da Livre Concorrência (Lei 8.884/94),
Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), Estatuto do Idoso (Lei
10.741/03), Estatuto do Torcedor (Lei 10.671/03), Estatuto da Cidade (Lei
10.257/2001), Lei de Biossegurança (Lei 11.105/05), Lei da Ação Direta de
Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade (Lei
9.868/99), Lei da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(Lei 9.882/99).10
3.1. Ações em espécie
O ordenamento brasileiro positivou regras para duas espécies
básicas de ações não individuais: uma categoria de normas que visam à
tutela de direitos coletivos strictu sensu e difusos e outra para os direitos
individuais homogêneos.

10
OLIVEIRA, Marcelo Henrique Matos. Ações coletivas no direito brasileiro. Revista da
Faculdade de Direito de Uberlândia, v. 40, 2012, p 281-291.
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3.1.1. Ação civil pública
3.1.1.1. Objeto
Trata-se de uma ação constitucional de natureza civil, inicialmente
concebida para as ações de responsabilidade civil, mas que em decorrência
do CDC aplica-se a todas as espécies de ações que intentam proteger direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos11, sem afastar a propositura da
ação popular. Busca uma sentença declaratória, mandamental, executiva,
constitutiva ou desconstitutiva.
Com as alterações inseridas em seu art. 1º, a Lei 7.347/85 ampliou
seu objeto de tutela para qualquer interesse difuso ou coletivo, tendo em
vista um melhor adaptação à previsão constitucional estabelecida no art.129
da Carta Política. Trata-se, pois, de norma geral para a proteção de direitos
transindividuais, dialogando com a Lei de Improbidade Administrativa (Lei
8.429/92, art. 17 e 21) e Código de Defesa do Consumidor (art. 83).
Atualmente, a ação civil pública pode ser proposta para defender,
pela via preventiva ou reparatória, direitos e interesses vinculados ao meio
ambiente, relações de consumo, preservação de bens e direitos de valor
histórico, artístico, paisagístico, estético e turístico, infração da ordem
econômica, ordem urbanística e a qualquer outro interesse difuso ou
coletivo. A defesa de interesses individuais somente é possível se estes se
enquadrarem como individuais homogêneos.
Sobre a possibilidade de controle de constitucionalidade por
meio desse instrumento, já se posicionou o STF no sentido de que a
inconstitucionalidade pode ser declarada incidentalmente, tendo, assim,
efeito apenas entre as partes. Dessa forma, a ação civil pública não pode ser
aplicada como sucedâneo da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil, volume
2: processo de conhecimento. 6. ed. rev., atual. e ampl. da obra Manual do processo de
conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 726.
11
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3.1.1.2. Legitimados
A ação civil pública, conforme lição de Sarlet12, não é formalmente
arrolada como direito fundamental; no entanto, do ponto de vista material,
constitui-se “particularização do direito fundamental à tutela adequada,
efetiva e tempestiva, mediante processo justo.”
O microssistema do processo coletivo brasileiro é formado pelo
“diálogo” e integração entre a Lei n. 7.347, de 1985, e os art. 81 a 104 da Lei
n. 8.078, de 1990 (CDC), conforme já exposto.
A ação civil pública e a cautelar correspondente poderão ser
propostas:
a.
Pelo Ministério Público, em decorrência de sua função
institucional prevista no art. 129, III da CF. A legitimação ministerial para a
propositura da ação civil pública limita-se aos interesses difusos e coletivos, o
que não se pode confundir com direitos ou interesses de entidades públicas,
cujo patrocínio pelo MP é expressamente vedado pelo art. 129, IX da CF.
Caso não atue como parte, o MP obrigatoriamente terá a função de
fiscal da lei.
É possível, ainda, a formação de litisconsórcio facultativo entre o
MP Estadual, o Federal e o do Distrito Federal, bem como podem ingressar
nesta condição, em apoio a qualquer das partes, o Poder Público e outras
associações legitimadas.
b.
Pela União, Estados, Municípios, autarquias, empresas
públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações, desde
que a ação proposta guarde pertinência temática com sua competência,
atividade, patrimônio, serviço ou desde que haja qualquer outra razão que
vincule o pedido deduzido na ação aos interesses da entidade pleiteante.
Quanto às associações, é exigida ainda a existência mínima de um ano
(buscando evitar abusos) e que a pertinência temática tenha expressa
previsão estatutária.

12
SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 700.
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No caso das associações, o juiz pode dispensar o requisito do prazo
mínimo de constituição “quando haja manifesto interesse social evidenciado
pela dimensão ou característica do ilícito ou do dano ou pela relevância
do bem jurídico a ser protegido13, em se tratando de direitos individuais
homogêneos.14
Cabe ainda destacar a controvérsia acerca da possibilidade de
controle jurisdicional da legitimação coletiva. Como defendem Sarlet,
Marinoni e Mitidiero, tal controle é possível, pois
como a legitimação ativa diz respeito à aptidão do legitimado para exercer
de forma adequada todas as posições inerentes ao processo justo, é
preciso aferir a representação adequada – e, pois a legitimação para causa,
duplamente: primeiro, em abstrato, a partir da legislação; segundo, em
concreto, a partir do caso concreto, mediante análise justificada do juiz.
[...] São critérios para tanto: (i) a posição do legitimado diante do direito
material defendido em juízo (afinidade temática); e (ii) a credibilidade, a
capacidade técnica e a capacidade financeira do legitimado. A ausência de
representação adequada desautoriza a condução do processo pelo simples
legitimado legal.15

Observa-se que o regime de substituição processual, tido como
excepcional no sistema processual comum, é o regime ordinário na ação
civil pública. Essa substituição opera-se apenas no plano processual, não
havendo nenhuma correspondência com a relação de direito material.
Dessa forma, o substituto não pode realizar qualquer ato que importe em
disposição do direito material que se busca tutelar, tais como a transação,
o reconhecimento do pedido, a revelia, a confissão, e a assunção de ônus
probatório não previsto em lei.
Embora não seja permitido ao cidadão intentar a ação civil pública,
qualquer pessoa pode provocar a atuação do Ministério Público, sendo aos
servidores públicos imposta a obrigação de comunicar o Órgão Ministerial
qualquer circunstância de que tenha conhecimento no desempenho de suas

13
SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 703.
14
MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil, volume
2: processo de conhecimento. 6. ed. rev., atual. e ampl. da obra Manual do processo de
conhecimento. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 302.
15
SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 703.
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funções passível de propositura de ação civil pública. O mesmo dever cabe
aos magistrados e aos Tribunas, que deverão enviar as peças respectivas ao
Ministério Público.
Embora não seja legitimado exclusivo, o Ministério Público ocupa
posição de destaque dentre os autorizados à propositura da ação civil
pública, tendo em vista que:
a.
Assumirá a ação em caso de desistência infundada ou
abandono da ação por associação legitimada.
b.
Deverá promover a execução da sentença condenatória
caso a associação autora da ação não o faça em até sessenta dias.
c.

Não arcará com ônus de sucumbência.

No entanto, segundo o STF não lhe assiste legitimidade para
promoção da ação civil pública que pretenda declarar a inconstitucionalidade
de leis tributárias. É o que se depreende do AgRE n. 248.191:
O Ministério Público não tem legitimidade para aforar ação civil pública para
o fim de impugnar a cobrança de tributos ou para pleitear a sua restituição.
É que, tratando-se de tributos, não há, entre o sujeito ativo (poder público)
e o sujeito passivo (contribuinte) relação de consumo, nem seria possível
identificar o direito do contribuinte com “interesses sociais e individuais
indisponíveis”. (C.F., art.127).

3.1.2. Ação Popular
3.1.2.1. Objeto
Trata-se de um remédio constitucional de natureza civil e de rito
sumário, previsto no rol dos direitos fundamentais, no inciso LXXIII do art.5º:
Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular
ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe,
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais
e do ônus da sucumbência.
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É um meio de efetivo controle sobre o Poder Público, de natureza
preventiva ou repressiva, representando um instrumento democrático de
participação política e de garantia do direito subjetivo à lisura no trato com a
coisa pública, em homenagem aos princípios da legalidade e da moralidade
administrativa.
Hely Lopes Meirelles define ação popular como “o meio constitucional
posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos
ou contratos administrativos - ou a estes equiparados – ilegais e lesivos do
patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades
paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos.”16
O insigne jurista leciona ainda que a ação popular não se configura em
‘última ratio’, ou seja não se exige o esgotamento de todos os meios
administrativos e jurídicos de prevenção ou repressão aos atos ilegais ou
imorais e lesivos ao patrimônio público para seu ajuizamento.17

Assentou o STF que cabe ação popular que vise a coibir aumentos
abusivos nos salários autoconcedidos por autoridades, mas o instrumento é
vedado contra atos de conteúdo jurisdicional.
Por fim, a exemplo da ação civil pública, também a ação popular não
se presta à invalidação de lei em tese, mas apenas a ato concreto enquadrado
dentre os objetos desse remédio jurídico.
3.1.2.2. Legitimidade
Apesar de os objetos da ação popular terem sofrido paulatina
ampliação desde a criação do instituto, na Carta Constitucional de 1934,
a titularidade manteve-se inalterada: qualquer cidadão, mediante a
apresentação de título eleitoral ou documento correspondente, poderá
ingressar em juízo para sua propositura.

16
MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado
de injunção, habeas data. 18. ed. (atualizada por Arnoldo Wald). São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1997, p. 87.
17
MEIRELLES, Hely Lopes. Estudos e pareceres de direito público, v. 9. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1986, p. 369.
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Nos dizeres de Meirelles,
tal ação é um instrumento de defesa dos interesses da coletividade, utilizável
por qualquer um de seus membros. Por ela não se amparam direitos
individuais próprios, mas sim interesses da comunidade. O benefício direto
e imediato desta ação não é o autor; é o povo, titular do direito subjetivo ao
governo honeste. O cidadão promove em nome da coletividade, no uso de
uma prerrogativa cívica que a Constituição Federal lhe outorga.18

A pessoa jurídica, por motivos óbvios, não poderá titularizar a ação
popular, conforme entendimento sumulado do STF (Súmula 365). É também
vedado ao Ministério Público ajuizar ação popular, cabendo a este apenas
suceder o autor em caso de desistência.
Conforme lembrado por Sarlet19, o art. 6º, § 3 da Lei n. 4.717, de
1965 prevê a possibilidade de intervenção móvel da pessoa jurídica de
direito público ou privado, cujo ato seja objeto de impugnação, ou seja,
poderá a parte ré abster-se de contestar o pedido ou atuar ao lado do autor,
desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo
representante legal ou dirigente, mormente quando se sabe que o ato está
em descompasso com as exigências do Estado Constitucional.
O §4º do mesmo art. 6º define que o Ministério Público acompanhará
a ação, como custos legis, cabendo-lhe apressar a produção da prova e
promover a responsabilidade, civil ou criminal, dos que nela incidirem,
sendo-lhe vedado, em qualquer hipótese, assumir a defesa do ato impugnado
ou dos seus autores. O §5º estabelece a faculdade de qualquer cidadão
habilitar-se como litisconsorte ou assistente do autor da ação popular.
No polo passivo, pode figurar qualquer pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, em nome de quem se praticou o ato lesivo, além de todos
os beneficiários do ato.

18
MEIRELLES, Hely Lopes. Estudos e pareceres de direito público, v. 9. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1986, p. 369.
19
SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 699-700.
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3.1.2.3. Outras considerações
A ação popular é uma ação constitucional de natureza difusa, que
produz uma sentença de desconstitutiva-condenatória e, quando se decide
pela procedência do pedido, ocorrerá a invalidação do ato impugnado,
a condenação dos responsáveis e beneficiários em perdas e danos e a
condenação dos réus aos ônus sucumbenciais, além dos efeitos erga omnes
da decisão prolatada.
Em situação de improcedência do pedido, o efeito terá relação com o
motivo dessa improcedência, sendo certo que, caso a ação seja considerada
infundada, a sentença fará coisa julgada com efeito erga omnes e o ato
permanece válido. Se a improcedência se der por insuficiência probatória,
não haverá coisa julgada, podendo a ação ser novamente proposta.
Muitas dessas restrições têm por objetivo evitar o uso eleitoreiro
do instituto, sem retirar-lhe, no entanto, o poder de emprestar efetividade e
celeridade à prestação jurisdicional.
O julgamento da ação popular é de competência da justiça de
primeira instância ou do STF – neste caso, quando a decisão gerar conflito
entre o Estado e a União -, sendo perfeitamente cabível a concessão de
medida cautelar.
3.1.3. Mandado de Segurança
3.1.3.1. Objeto
Previsto na Constituição tanto na forma individual quanto na
coletiva, é uma ação mandamental, disciplinada pela Lei n. 12.016/2009, que
busca proteger direito líquido e certo contra o ilícito (ilegalidade ou abuso de
poder), causador ou não de dano, tutelado preventiva ou repressivamente.
O legitimado passivo é autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuição do Poder Público.
Não pode ser visto, se impetrado coletivamente, como substituto da
ação popular, tendo em vista que esta não traz, por exemplo, a limitação sobre
a certeza e liquidez do direito alegado (art. 1º) e sobre o prazo decadencial
de 120 dias (art. 23 da Lei n. 12.016, de 2009).
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A concessão de medida cautelar é condicionada à presença do fumus
bonis iuris e do periculum in mora. Por sua natureza meramente satisfativa, a
medida cautelar pode ser cassada a qualquer tempo.
Trata-se da única ação constitucional com prazo decadencial de
impetração (120 dias).
3.1.3.2. Legitimados
A Lei do Mandado de Segurança estabelece a legitimação ativa para
os casos de tutela de direitos transindividuais:
Art. 21. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido
político com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus
interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade partidária,
ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente
constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa de
direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou
associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas
finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial.
Parágrafo único. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo
podem ser:
I - coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os transindividuais,
de natureza indivisível, de que seja titular grupo ou categoria de pessoas
ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica básica;
II - individuais homogêneos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os
decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da
totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante.

Conforme bem anotado por Sarlet,
impedir a tutela de direitos difusos mediante mandado de segurança
coletivo a partir de uma interpretação literal do art. 21 da Lei 12.016/2009,
importa inquestionável retrocesso na proteção do direito fundamental à
tutela adequada dos direitos.20

20
SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme, MITIDIERO, Daniel. Curso de Direito
Constitucional. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 690.
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3.1.4. Controle de Constitucionalidade
O controle abstrato, concentrado ou principal, isto é, por via de
ação específica que põe em cheque a constitucionalidade de uma norma, é
considerado uma modalidade de ação coletiva.
Na ação direta de inconstitucionalidade e na declaratória de
constitucionalidade, a CF estabelece um rol ampliados de legitimados em
relação à Carta anterior, segundo a qual apenas o Procurador-Geral da
República teria tal autorização.
Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação
declaratória de constitucionalidade:
I - o Presidente da República;
II - a Mesa do Senado Federal;
III - a Mesa da Câmara dos Deputados;
IV - a Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito
Federal;
V - o Governador de Estado ou do Distrito Federal;
VI - o Procurador-Geral da República;
VII - o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - partido político com representação no Congresso Nacional;
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

O mesmo rol está autorizado à propositura da Ação de
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), regulada pela Lei
n.9.882/1999 (art. 2º) e a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão
(ADO), conforme art. 12-A da Lei n. 9.968/1999.
A jurisprudência do STF estabeleceu distinções entre legitimados
universais e legitimados especiais. Enquanto aqueles (incisos I a III e VI a VIII)
podem propor a ADI e a ADC sem necessidade de comprovação de interesse
(pertinência temática), estes (incisos IV, V e IX) devem demonstrar esse vínculo.
3.1.5. Mandado de Injunção
O mandado de injunção tem natureza de ação constitucional
declaratória constitutiva, sendo um dispositivo de eficácia absoluta. Tem
o fim de impedir que a ausência de regulação infraconstitucional frustre
o exercício de uma garantia fundamental, ou seja, de um direito “bruto e
incerto”.
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Ainda que não haja previsão expressa de mandado de injunção
coletivo – a exemplo do mandado de segurança –, o STF admite seu
cabimento, tendo como legitimados os mesmos autorizados a propor o
mandado de segurança coletivo:
Mandado de injunção coletivo: admissibilidade, por aplicação analógica
do art. 5º, LXX, da Constituição; legitimidade, no caso, da entidade sindical
de pequenas e médias empresas, as quais, notoriamente dependentes
do rédito bancário, têm interesse comum na eficácia do art. 192, § 3º da
Constituição, que fixou limites aos juros reais.21

É manejado em face da entidade ou autoridade responsável
pela edição da norma regulamentadora, sendo a competência para seu
julgamento definida conforme a autoridade ou órgão que deverá expedir o
ato regulamentador.
Segundo a jurisprudência do STF, não comporta a concessão de
medida cautelar.

4. Perspectivas das tutelas coletivas no novo CPC
A lei n. 13.105, de 16 de março de 2015, que entrou em vigor em 17
de março de 2016, instituiu o novo Código de Processo Civil e revogou o CPC
até então vigente, de 1973.
O novo texto insere consideráveis alterações no atual Código
de Processo Civil. Diria melhor: o projeto busca modernizar e atualizar
o procedimento com as novas exigências de um Judiciário que pretende
prosseguir no caminho da efetivação do direito fundamental de ação,
garantindo, assim, a fruição de tantos outros direitos que tutelam os bens
da vida.
O novo Código preza pela simplicidade e instrumentalidade do
procedimento, fazendo com que o processo deixe de ser um fim em si mesmo,
um emaranhado de formalidades que mais emperram do que facilitam
a execução dos atos processuais. O foco é deslocado da “processualidade
excessiva” para o conflito de direito material objeto da demanda.

21

STF – Mandado de Injunção n. 361-1 – Diário da Justiça, Seção I, 17 jun. 1994, p. 15.707.
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Não obstante, o novo texto mantém a segurança jurídica
herdada do Código anterior, pois consagra o princípio constitucional
da fundamentação das decisões, previsto no inciso IX do artigo 93 da
Constituição Federal de 1988, ao exigir a explicitação, pelo magistrado,
de sua decisão, mormente quando baseada em normas com conceitos
juridicamente indeterminados, cláusulas gerais ou princípios jurídicos,
casos em que deverá o juiz expor, analiticamente, em qual sentido os está
adotando em sua decisão (art. 489, §1º).
A valorização do princípio da fundamentação das decisões judiciais
influencia diretamente na tempestividade e na efetividade da tutela
jurisdicional adequada, por evitar os embargos declaratórios e a consequente
procrastinação no início da fase executiva, que pode ainda ser antecedida
pelos recursos assegurados em lei.
Esse caminho continuará a ser trilhado, até porque o texto confere
uma importância considerável à jurisprudência dos tribunais, o que
demonstra a habilidade do novo Código para acompanhar as mudanças que
ocorrem na sociedade em ritmo cada vez mais acelerado.
Prevê ainda o art. 4º do novo texto que “as partes têm direito
de obter em prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade
satisfativa”, trazendo para o início do texto a exigência constitucional inscrita
no inciso LXXVIII do art. 5º da Carta Política de 1988, que no Código revogado
se localizava no inciso II do art. 125, entre os deveres do juiz. Essa alteração
revela o grau de importância conferido a esse direito fundamental, como fio
condutor do processo de todas as suas fases.
Os aspectos relativos ao processos em contexto coletivo são
totalmente novos na codificação civil nacional, introduzindo os seguintes
dispositivos:
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
[...]
X - quando se deparar com diversas demandas individuais repetitivas,
oficiar o Ministério Público, a Defensoria Pública e, na medida do possível,
outros legitimados a que se referem o art. 5º da Lei n. 7.347, de 24 de julho
de 1985, e o art. 82 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, para, se for
o caso, promover a propositura da ação coletiva respectiva.
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Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta)
dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou
na Constituição Federal e nos processos que envolvam:
[...]
III – litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana;
[...]
Art. 185. A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção
dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos
necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita.

O art. 333, que foi vetado, apresentava o seguinte conteúdo no
Projeto de Lei no 166, de 2010 (no 8.046/10 na Câmara dos Deputados):
Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de
formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou
da Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação
individual que veicule pedido que:
I – tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou
coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único,
incisos I e II, da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990, e cuja ofensa afete,
a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade;
II – tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma
mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, pela sua natureza ou por
disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se
tratamento isonômico para todos os membros do grupo.
§ 1º O requerimento de conversão poderá ser formulado por outro
legitimado a que se referem os arts. 5º da Lei 7.347, de 24 de julho de 1985,
e 82 da Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990.
§ 2º A conversão não pode implicar a formação de processo coletivo para a
tutela de direitos individuais homogêneos.
§ 3º Não se admite a conversão, ainda, se:
I – já iniciada, no processo individual, a audiência de instrução e julgamento;
ou
II – houver processo coletivo pendente com o mesmo objeto; ou
III – o juízo não tiver competência para o processo coletivo que seria
formado.
§ 4º Determinada a conversão, o juiz intimará o autor do requerimento para
que, no prazo fixado, adite ou emende a petição inicial, para adaptá-la à
tutela coletiva.
§ 5º Havendo aditamento ou emenda da petição inicial, o juiz determinará
a intimação do réu para, querendo, manifestar-se no prazo de quinze dias.
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§ 6º O autor originário da ação individual atuará na condição de litisconsorte
unitário do legitimado para condução do processo coletivo.
§ 7º O autor originário não é responsável por qualquer despesa processual
decorrente da conversão do processo individual em coletivo.
§ 8º Após a conversão, observar-se-ão as regras do processo coletivo.
§ 9º A conversão poderá ocorrer mesmo que o autor tenha cumulado pedido
de natureza estritamente individual, hipótese em que o processamento
desse pedido dar-se-á em autos apartados.
§ 10. O Ministério Público deverá ser ouvido sobre o requerimento previsto
no caput, salvo quando ele próprio o houver formulado.

sentido:

Na mensagem de veto, manifestou-se o Executivo do seguinte
Da forma como foi redigido, o dispositivo poderia levar à conversão de
ação individual em ação coletiva de maneira pouco criteriosa, inclusive
em detrimento do interesse das partes. O tema exige disciplina própria
para garantir a plena eficácia do instituto. Além disso, o novo Código já
contempla mecanismos para tratar demandas repetitivas. No sentido do
veto manifestou-se também a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
Art. 565. No litígio coletivo pela posse de imóvel, quando o esbulho ou a
turbação afirmado na petição inicial houver ocorrido há mais de ano e dia,
o juiz, antes de apreciar o pedido de concessão da medida liminar, deverá
designar audiência de mediação, a realizar-se em até trinta dias, que
observará o disposto nos §§ 2º e 4º.
§ 1º Concedida a liminar, se esta não for executada no prazo de um ano,
a contar da data de distribuição, caberá ao juiz designar audiência de
mediação, nos termos dos §§ 2º a 4º deste artigo.
§ 2º O Ministério Público será intimado para comparecer à audiência e a
Defensoria Pública será intimada sempre que houver parte beneficiária de
gratuidade da justiça.
§ 3º O juiz poderá comparecer à área objeto do litígio quando sua presença
se fizer necessária à efetivação da tutela jurisdicional.
§ 4º Os órgãos responsáveis pela política agrária e pela política urbana
da União, de Estado ou do Distrito Federal, e de Município onde se situe
a área objeto do litígio poderão ser intimados para a audiência, a fim de
se manifestarem sobre seu interesse no processo e sobre a existência de
possibilidade de solução para o conflito possessório.
§ 5º Aplica-se o disposto neste artigo ao litígio sobre propriedade de imóvel.
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Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas
repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a
mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
Art. 981. Após a distribuição, o órgão colegiado competente para julgar
o incidente procederá ao seu juízo de admissibilidade, considerando a
presença dos pressupostos do art. 976.
§ 1º Admitido o incidente, o relator:
I – suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que
tramitam no estado ou na região, conforme o caso.
[...]
§ 2o Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido
ao juízo onde tramita o processo suspenso.
§ 3o Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado
mencionado no art. 977, incisos II e III, poderá requerer, ao tribunal
competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a
suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em curso no
território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já
instaurado.
§ 4o Independentemente dos limites da competência territorial, a parte no
processo em curso no qual se discuta a mesma questão objeto do incidente
é legitimada para requerer a providência prevista no § 3o deste artigo.
§ 5o Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente.
Art. 983. O relator ouvirá as partes e os demais interessados, inclusive
pessoas, órgãos e entidades com interesse na controvérsia, que, no prazo
comum de 15 (quinze) dias, poderão requerer a juntada de documentos,
bem como as diligências necessárias para a elucidação da questão de
direito controvertida, e, em seguida, manifestar-se-á o Ministério Público,
no mesmo prazo.
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica
questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo
tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do
respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham
a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma
do art. 986.
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§ 1o Não observada a tese adotada no incidente, caberá reclamação.
§ 2o Se o incidente tiver por objeto questão relativa a prestação de serviço
concedido, permitido ou autorizado, o resultado do julgamento será
comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para
fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação,
da tese adotada.
Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo
mesmo tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados
mencionados no art. 977, inciso III.
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso
extraordinário ou especial, conforme o caso.
§ 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de
questão constitucional eventualmente discutida.
§ 2o Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no
território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem
sobre idêntica questão de direito.

Surge, pois o novo Código de Processo Civil como um indispensável
aliado na busca pela justiça em seu sentido mais amplo, sem olvidar que a
sua implementação na ordem jurídica deve fazer-se acompanhar de perto
pelas demais mudanças necessárias em todas as vertentes judiciárias.
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5. Considerações finais
A evolução da ciência processual e da sociedade que a circunda
vem expor as mazelas e insuficiências de antigos conceitos e noções que,
se num determinado contexto histórico, político e social eram tidos como
verdades incontestáveis, passaram a ter sua validade questionada por não
mais corresponderem à atual realidade das Democracias contemporâneas.
Foi o que ocorreu com o direito de ação, cuja concepção vigente
em um passado não tão remoto revelou-se totalmente vazia e anacrônica
em face das exigências impostas pelas Constituições da atualidade, que
não mais se contentam com enunciados normativos nominais abonadores
de direitos meramente formais, assumindo a missão de atuar concreta e
ativamente para a construção de uma sociedade justa e igual, na qual todos
os cidadãos tenham garantidas as condições para uma existência digna.
A consagração do direito de ação pela Constituição Federal de
1988 como um direito fundamental trouxe consigo a necessidade de se
reformularem velhos conceitos que não mais se compatibilizam com a nova
ordem constitucional. Com efeito, ao enunciar o princípio da inafastabilidade
da tutela jurisdicional, a Lei Maior consagrou o direito fundamental
oponível contra o Estado de obtenção de uma tutela jurisdicional efetiva,
adequada e tempestiva. Ou seja, não é apenas o direito de acesso à justiça
concebido em seu sentido tradicional de participação que está assegurado
constitucionalmente, mas, sobretudo, o direito à obtenção de uma tutela
jurisdicional que realize integralmente a tutela prometida pelo direito
material.
O legislador pátrio, mediante sucessivas reformas processuais,
introduziu no sistema processual brasileiro importantes técnicas voltadas
a tornar efetiva a tutela jurisdicional dos direitos. Técnicas como a
antecipação de tutela, as sentenças mandamentais e executivas e as
cláusulas processuais abertas conferiram ao juiz uma maior liberdade
para possibilitar uma efetiva tutela jurisdicional dos direitos em litígio, ao
mesmo tempo em que determinaram o abandono de velhos conceitos e
a releitura da prestação jurisdicional a partir das necessidades de direito
material, de forma a conferir-lhe a tão propalada efetividade.
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Por outro lado, a aplicabilidade imediata do direito fundamental
de ação conduz à conclusão de que, mesmo na hipótese de omissão
do legislador em instituir um procedimento idôneo para a proteção
de determinada situação concreta, ainda assim remanesce o dever do
magistrado de concretizá-lo, seja mediante uma adequada interpretação
das normas processuais existentes em consonância com os princípios
constitucionais, seja mediante o controle difuso da constitucionalidade das
leis que eventualmente estejam a inviabilizar uma prestação jurisdicional
efetiva.
Não se pode abdicar, todavia, do rigoroso controle a ser exercido
sobre os poderes do juiz, de forma a se impedir que eles sejam utilizados
de forma excessiva e desarrazoada, com injustificável sacrifício aos direitos
do réu. Cabe ao juiz, nesse passo, fundamentar adequadamente as suas
decisões, demonstrando, à luz do princípio da proporcionalidade, que
a providência determinada mostra-se idônea e necessária para tutelar
o direito do autor, sem, todavia, causar uma privação excessiva à esfera
jurídica do réu.
Nesse contexto, a argumentação mostra-se decisiva para legitimar
as decisões judiciais, tornando possível a concretização efetiva do direito
fundamental de ação, sem que para tanto se tenha que pagar o árduo
preço da abnegação do princípio democrático.
Deve, pois, o ordenamento jurídico continuar buscando efetivar
não apenas o direito fundamental de ação, mas todos eles, otimizando os
preceitos inscritos na Carta Magna.
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Fábio André Guaragni

Ministério Público e
Princípio da Proteção Eficiente
No primeiro semestre de 2016, pela Editora Almedina, deu-se o
lançamento da obra coletiva livro “Ministério Público e Princípio da Proteção
Eficiente”, que reuniu textos da lavra de servidores e membros do Ministério
Público Estadual – principalmente, do Estado do Paraná – bem como
do Ministério Público Federal. Todos orbitam em torno do propósito de
evidenciar a incidência do princípio da proteção eficiente (ou, em fórmulas
aproximadas, da vedação de proteção deficiente ou, ainda, insuficiente) na
variada gama de atuação ministerial. Destaca-se a incidência da antedita
orientação de princípio para o campo do direito e processo penal, para
além da evocação respectiva no campo das ações civis públicas em áreas
distintas. Trata-se, antes de tudo, de uma obra que carrega a marca - a “cara”
- do Ministério Público. Para seus agentes, é manancial de informações que
enriquecem diretamente a atuação prática cotidiana.
Abaixo, trasladam-se da apresentação do livro – de nossa escrita –
tanto os contornos do tema de fundo, a nortear unificadamente os artigos,
como breve explicação voltada a resumir cada um.
Conforme gizado na apresentação, para além de fixar a estrutura
e relação entre os poderes da República Federativa do Brasil, a Carta
Constitucional agasalha um conjunto de promessas: não é de outro modo
que devem ser vistos os direitos de primeira, segunda e terceira dimensões
nela elencados. Todos estes direitos são filhos da modernidade, estampada
no tríptico revolucionário francês: liberdade, igualdade, fraternidade
dão-lhes os respectivos nortes.
A primeira dimensão de direitos confirma a implantação das
liberdades, sobretudo do indivíduo, afirmando-as sobre o Estado.
Inverte-se a equação do poder: agora, ao invés de existirmos para o Estado,
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é ele que existe para nós. Constituem marcos históricos desta afirmação das
liberdades, no final do século XVIII, a já mencionada Revolução Francesa, além
da Independência norte-americana, no romper os laços com a metrópole
real inglesa, com o modelo de Estado correlato, para constitucionalmente
comprometer-se com o ideário republicano liberal.
A igualdade deu mote aos direitos de segunda dimensão. Afirmados
na virada do século XIX para o XX, foram pilastras para os movimentos das
esquerdas revolucionárias. Seu ano simbólico é – sem dúvida – aquele de
1917, período em que surge a Carta Constitucional Mexicana comprometida
com direitos trabalhistas, reforma agrária, bem como o ano em que se deu
a queda do czar russo. Zapata (não obstante seu final desentendimento
com Carranza, responsável pela convocação da Assembleia Constituinte no
México de 1917) e Lênin são ícones para a segunda dimensão de direitos
tanto quanto o são, para a primeira dimensão de direitos, os pais da pátria
norte-americana, bem como Robespierre, Marat e Danton.
A terceira dimensão de direitos afirma-se após a 2ª grande guerra,
com reforço no final do século XX. Esta já é a época da “modernidade
tardia” ou mesmo, na voz de muitos, da “pós-modernidade”. Neste
sentido, a fraternidade – base dos direitos de terceira geração – convive
com a derrocada dos grandes projetos de mundo que marcaram a jornada
humana nos últimos três séculos, projetos cujos contornos moveram as
rodas da história.
A implantação de direitos de terceira dimensão efetivamente
pode corresponder ao último suspiro do projeto da modernidade. Na
base da fraternidade, abrem-se para as relações políticas, na moldura do
direito, compromissos obrigatórios com o outro. A alteridade ganha centro,
produzindo pretensões de inclusão social e econômica, de reconhecimento
do outro como espelho de mim e sua consequente valorização. Assim, os
direitos têm seus destinatários deslocados do eu para todos. Todos mesmo:
não a toa, a tutela do meio ambiente, por exemplo, afirma-se sob o argumento
da proteção das gerações futuras, num novo compromisso do homem com
seu entorno, sustentável e viável a longo prazo. O direito ambiental, em seu
conjunto, é uma grata fotografia da terceira dimensão de direitos.
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A Carta Constitucional não é documento formal e estanque no
tempo; ao contrário, carrega a dinâmica de uma história acumulada de
conquistas jurídicas. É, neste sentido, algo vivo, enquanto faz pulsar em torno
de si todo o ambiente institucional político, guiando-o. E – enquanto guia
deste ambiente – carrega, voltamos a afirmar, promessas de que os direitos
afirmados em seu corpus normativo serão observados, implementados e
mantidos. Vincula as ações de Estado e todos os integrantes da sociedade
por ela regida. Sintetiza um contrato social, sem lugar à dúvida.
Pois a conversão do dever-ser jurídico constitucional em ser depende
de que não se considere a Carta Constitucional um punhado de boas
intenções e orientações programáticas – não se fala, aqui, da classificação
das normas constitucionais quanto à eficácia (plena, contida, programáticas
em sentido estrito, etc.). Assim, os Poderes, órgãos e instituições de Estado,
bem como todos os demais destinatários da Carta Magna, hão de guiar-se
pela pretensão de que os direitos afirmados constitucionalmente valham na
solução prática dos conflitos entre particulares, pessoas naturais e jurídicas,
bem como destas com agências estatais (inclusive estrangeiras). Neste
passo, todos estes destinatários da Carta Constitucional hão de proteger e
fazer valer com eficiência a afirmação dos direitos nela elencados. Emerge,
portanto, um princípio de proteção eficiente de direitos, interesses e bens, a
operar em favor dos respectivos titulares.
O princípio da proteção eficiente de direitos, bens e interesses vincula
o Estado tanto quanto as vedações de excesso. Estas - sabe-se - obstam o
arbítrio estatal, sobrelevando como expressão da necessária proporcionalidade
entre os ilícitos e as reações estatais diante deles. Erigem muros de contenção
contra o poder punitivo estatal. Dentro deste espaço delineado a partir de
contenções ao poder punitivo, a agência estatal deve cumprir a promessa de
operar eficientemente, protegendo todo o cidadão que sofra ofensas de bens,
interesses e direitos que lhe sejam conferidos. Assim, os princípios de vedação
de excesso não servem para anular o poder punitivo, mas – repita-se – limitá-lo
em marcos de proporcionalidade. Sob esta dúplice baliza, há de se entender
que os direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira dimensão devem
ser defendidos contra o Estado e através do Estado. Já se disse: o Estado não
deve ser visto só como o inimigo dos direitos fundamentais, mas também
como seu protetor, guardião e custodiante.
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Esta percepção ilumina o conjunto de textos ora trazidos ao leitor:
agentes e servidores do Ministério Público Federal e Estadual, no Estado do
Paraná, uniram esforços para produzir trabalhos jurídicos contendo amostras
de como o princípio da proteção eficiente de bens, direitos e interesses
conduz a atuação ministerial em variados setores do direito.
A titularidade da ação penal leva ao Ministério Público ampla parcela
da responsabilidade pela própria política criminal do país. Este papel, aliás, é
desempenhado por ele aqui no Brasil e, tradicionalmente, em todo o mundo.
É o núcleo forte de atuação ministerial.
Neste contexto, mais da metade dos textos em mesa volta-se à
correlação entre direito penal, processo penal e o princípio da proteção eficiente
destinado à tutela de bens jurídico-penais, agasalhados constitucionalmente.
São os seguintes trabalhos: “INFORMANTES CONFIDENCIAIS E ANÔNIMOS:
PERSPECTIVAS PARA ATUAÇÃO MAIS EFICIENTE DO ESTADO A PARTIR DE UMA
ANÁLISE COMPARATIVA DO TRATAMENTO JURÍDICO NOS EUA E NO BRASIL”,
de Deltan Martinazzo Dallagnol; “O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
COMO FATOR DE IMPUNIDADE NO PROCESSO DE CRIMES DE COLARINHO
BRANCO”, da lavra de Diogo Castor de Mattos, ambos do Ministério Público
Federal. Com o mesmo perfil, aparecem pesquisas de Fábio André Guaragni
e Vanessa Milene de Santana: “MODELOS DE ESTADO E EMERGÊNCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE EM
MATÉRIA PENAL E EXTRAPENAL” e “PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DE PROTEÇÃO
DEFICIENTE DE VÍTIMAS EM MATÉRIA PENAL: DOIS CASOS EMBLEMÁTICOS
DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, a monografia de
Rodrigo Régnier Chemim Guimarães, DESVINCULANDO-SE DA DITOCOMIA
“INQUISITÓRIO VERSUS ACUSATÓRIO” E FIRMANDO-SE O NOVO PARADIGMA
CONSTITUCIONAL PARA SISTEMA PROCESSUAL PENAL BRASILEIRO,
FUNCIONALIZADO PELA DUPLA BALIZA DE PROIBIÇÃO DE EXCESSO E
PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO INSUFICIENTE”, bem como, centrado no ilícito
penal de lavagem de dinheiro e explorando a solução extrapenal da extinção
de domínio mediante ação civil, de lege ferenda, o trabalho de Eduardo Cambi
e Luiz Fernando Oliveira Bom denominado “PERDIMENTO DE BENS POR
ATIVIDADE ILÍCITA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE EXTINÇÃO DE DOMÍNIO. ANÁLISE
DO PROJETO DE LEI 5.681/2013, ORIUNDO DAS DISCUSSÕES NO ÂMBITO DA
ESTRATÉGIA NACIONAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO E LAVAGEM (ENCCLA)”.
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O universo da tutela do patrimônio público, do meio ambiente e
de outros direitos supraindividuais (subdivididos tradicionalmente em
individuais homogêneos, coletivos e difusos, por inspiração do CDC), a que
se coliga o Ministério Público – sem prejuízo de inúmeras outras regras –
pelo texto constitucional do art. 127, também foi contemplado neste livro. O
campo do patrimônio público é visceralmente ligado ao controle ministerial:
que o digam as ações civis públicas de improbidade administrativa. Nestas
ações civis reside expressão de um poder estatal sancionador. Ainda que não
jurídico-penal, este poder sancionador é balizado por vedação de excesso,
de um lado, e vedação de proteção deficiente, de outros. Do mesmo modo,
no controle administrativo puro ou judicial sancionador de outros universos
de ilicitude, como aquele voltado às agressões ambientais, opera o princípio
da proteção eficiente de bens, direitos e interesses. Pois bem, nesta obra
coletiva, preocupam-se com este universo os textos de Cláudio Smirne Diniz,
“MINISTÉRIO PÚBLICO: A PROTEÇÃO EFICIENTE NA ÁREA DO CONTROLE DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO” e Edson Luiz Peters, “O REGIME DIFERENCIADO DE
CONTRATAÇÃO – RDC E O PRÉVIO LICENCIAMENTO AMBIENTAL”.
Depois, a atuação ministerial pautada pela proteção eficiente
da saúde, enquanto bem de proteção, aparece no texto de Marcelo
Paulo Maggio, “A eficaz Contribuição do Ministério Público à
organização e ao funcionamento dos fundos de saúde”. Já a
redação de “O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA E A ATUAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO PAUTADA PELA EFICIÊNCIA” veio pelas mãos de Odoné
Serrano Júnior, Emili Cristina de Freitas de Arruda e Ronaldo Antonio Botelho
Junior. Com este texto, valoriza-se a via não judicializada dos termos de
ajustamento de conduta para consecução de metas de proteção eficiente
subjacentes às atividades do Ministério Público.
Assim, os textos reunidos cumprem a meta comum de dar enlevo
ao princípio da proteção eficiente de bens, direitos e interesses, bem como
a fundamental tarefa de exemplificar o modo como referido princípio deve
reger a solução de problemas concretos, compreendidos no universo de
atuação do Ministério Público.
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Terezinha de Jesus Souza Signorini*

A presunção da paternidade
na união estável e o seu
reconhecimento post mortem
em sede de averiguação oficiosa
Ao enfrentar embaraço no encaminhamento de caso concreto
compartilhado por colega com o anseio de obter orientação e subsídios
teóricos, o Centro de Apoio Cível debruçou-se sobre os temas da presunção
de paternidade na união estável e da possibilidade do seu reconhecimento
post mortem no bojo de procedimento de averiguação oficiosa.
A situação envolvia negativa de oficial registrador em proceder
à anotação da paternidade em assento de nascimento de criança fruto de
união estável, e cujo pai faleceu antes do parto. Pontua-se que o casal não
havia formalizado a existência da entidade familiar por meio de escritura
pública.
As conclusões alcançadas e sugeridas ao consulente constituíram
desdobramentos da posição do Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade
de se aplicar o instituto da presunção de paternidade no casamento à união
estável, expressa no julgamento do Recurso Especial n° 1.194.059/SP, de
Relatoria do Ministro Massami Uyeda, da Terceira Turma, em 06/11/2012.

Procuradora de Justiça no Ministério Público do Estado do Paraná; Coordenadora do Centro
de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis, Falimentares, de Liquidações Extrajudiciais, das
Fundações e do Terceiro Setor; Membra do Conselho do Fundo Especial do MP-PR; Membra
titular do Comitê do MP-PR de Enfrentamento às Drogas; Vice-presidente da Associação
Nacional de Procuradores e Promotores de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse
Social (PROFIS); Especialista em Direito Tributário e Processo Tributário pela PUC-PR;
Especialista em Direito Público com ênfase em Direito Administrativo pela UFPR; e Mestre em
Direito Socioambiental pela PUC-PR.

*
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Situado o leitor no contexto em que se deu a eleição do assunto
objeto deste estudo, inicia-se a análise do referido julgado e das repercussões
identificadas a partir dele. A decisão foi ementada nos seguintes termos:
RECURSO ESPECIAL – NOMEM IURIS – DEMANDA – PRINCÍPIO ROMANO DA
MIHI FACTUM DADO TIBI JUS – APLICAÇÃO – UNIÃO ESTÁVEL – ENTIDADE
FAMILIAR – RECONHECIMENTO DO ORDENAMENTO JURÍDICO – REQUISITOS
– CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA – OBJETIVO DE
CONSTITUIR FAMÍLIA – DEVERES – ASSISTÊNCIA, GUARDA, SUSTENTO,
EDUCAÇÃO DOS FILHOS, LEALDADE E RESPEITO – ARTIGO 1.597, DO
CÓDIGO CIVIL – PRESUNÇÃO DE CONCEPÇÃO DOS FILHOS NA CONSTÂNCIA
DO CASAMENTO – APLICAÇÃO AO INSTITUTO DA UNIÃO ESTÁVEL –
NECESSIDADE – ESFERA DE PROTEÇÃO – PAI COMPANHEIRO – FALECIMENTO
– 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE DIAS) APÓS O NASCIMENTO DE SUA
FILHA – PATERNIDADE – DECLARAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. I – Desimporta o nomem iuris dado à demanda pois, na realidade,
aplica-se à o adágio romano da mihi factum dado tibi jus. II – O ordenamento
jurídico pátrio reconhece, como entidade familiar, a união estável entre
pessoas (ut ADPF N. 132/RJ, Rel. Min. Ayres Brito, DJe de 14/10/2011),
configurada na convivência pública, contínua e duradoura estabelecida com
o objetivo de constituição de família (artigo 1723, do Código Civil), com
atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, de guarda, sustento
e educação de filhos (artigo 1724, do Código Civil), de modo a permitir
aplicação, às relações patrimoniais, no que couber, das regras pertinentes
ao regime de comunhão parcial de bens (artigo 1725, do Código Civil). III
– A lei não exige tempo mínimo nem convivência sob o mesmo teto, mas
não dispensa outros requisitos para identificação da união estável como
entidade ou núcleo familiar, quais sejam: convivência duradoura e pública,
ou seja, com notoriedade e continuidade, apoio mútuo, ou assistência
mútua, intuito de constituir família, com os deveres de guarda, sustento e de
educação dos filhos comuns, se houver, bem como os deveres de lealdade e
respeito. IV – Assim, se nosso ordenamento jurídico, notadamente o próprio
texto constitucional (art. 226, §3º), admite a união estável e reconhece
nela a existência de entidade familiar, nada mais razoável de se conferir
interpretação sistemática ao art. 1.597, II, do Código Civil, para que passe a
contemplar, também, a presunção de concepção dos filhos na constância de
união estável. V – Na espécie, o companheiro da mãe da menor faleceu 239
(duzentos e trinta e nove) dias antes ao seu nascimento. Portanto, dentro
da esfera de proteção conferida pelo inciso II do art. 1.597, do Código Civil,
que presume concebidos na constância do casamento os filhos nascidos nos
trezentos dias subsequentes, entre outras hipóteses, em razão de sua morte.
VI – Dessa forma, em homenagem ao texto constitucional (art. 226, §3º) e
ao Código Civil (art. 1.723), que conferiram ao instituto da união estável a
natureza de entidade familiar, aplica–se as disposições contidas no artigo
1.597, do Código Civil, ao regime de união estável. VII – Recurso especial
provido. (REsp n° 1194059/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012).
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A demanda apreciada pelo Tribunal da Cidadania teve início com
pedido de homologação de acordo extrajudicial, por meio do qual a genitora,
seu filho primogênito e a avó paterna buscaram o reconhecimento da
paternidade atribuída ao companheiro da primeira requerente em favor de
sua filha caçula. Segundo os autores, a mãe da criança manteve união estável
com o suposto pai, conforme escritura pública anexada ao pedido, mas ele
faleceu 239 (duzentos e trinta e nove) dias antes do nascimento da menor,
fato que obstou a anotação voluntária da paternidade.
O pedido foi negado pelo juízo singular e pelo tribunal de justiça
estadual, em sede de recurso de apelação.
O Min. Relator começou sua análise meritória ressalvando que o STJ
considera que o reconhecimento voluntário da prole é ato personalíssimo
e, desse modo, intransmissível aos herdeiros, de maneira que a hipótese de
genitor falecido que não manifestou expressamente em vida a existência de
filho extra matrimonium exigiria a propositura de ação de investigação de
paternidade (v. REsp n° 832.330/PR, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma,
julgado em 20/03/2007, DJe 02/04/2007).
Entretanto, ponderou que a situação sob seus cuidados envolvia
questão diversa1, qual seja, a avaliação da possibilidade de se conceder à
união estável os mesmos efeitos jurídicos que se operam no matrimônio por
força do art. 1.597, inc. II, do Código Civil. Esse dispositivo trata da presunção
da concepção dos filhos na constância do casamento quando “nascidos nos
300 (trezentos) dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por
morte (…)”.
Nesse sentido, ressaltou que o ordenamento jurídico brasileiro
reconhece a união estável entre pessoas como espécie de família (cf.: art. 226,
§3°, da Constituição Federal de 1988; e Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental n° 132, Relator Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em

Acrescenta-se à ponderação do Min. Relator que no julgamento do REsp n° 832.330/PR o STJ
não fez apontamento algum quando ao instituto da presunção de paternidade. A leitura do
inteiro teor do acórdão permite a interpretação de que o caso concreto sob análise versava
sobre filho concebido em circunstância externa à do casamento e da união estável, em outras
palavras, não há notícia de que os pais houvessem constituído alguma espécie de família sobre
qual fosse possível suscitar a presunção de paternidade. Portanto, não se enxerga no precedente
em comento obstáculo à fluides e linearidade das ideias que se expõem neste estudo.

1
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05/05/2011, DJe n° 1982) e que os requisitos para a sua caracterização são
aqueles previstos no art. 1.723 do CC (v. REsp n° 1263015/RN, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/06/2012, DJe 26/06/2012),
com observância dos deveres preconizados pelo art. 1.724 do mesmo
diploma, sendo inexigível, de acordo com a lei, tempo mínimo de relação ou
coabitação (v. REsp n° 1096324/RS, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello
Castro, Des. convocado do TJ/AP, Quarta Turma, julgado em 02/03/2010, DJe
10/05/2010).
Sopesou que a união estável muito se assemelha ao casamento e
que está equiparada a este como entidade familiar, argumento que já serviu
de alicerce para a aplicação do regime da separação obrigatória de bens em
caso de companheiro sexagenário (v. REsp n° 646259/RS, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/06/2010, DJe 24/08/2010).
Considerou que in casu estava demonstrada de forma inequívoca
a configuração da união estável, em razão da presença de documento
específico para esse fim, e que a interpretação sistemática do Direito e de
maior razoabilidade conduzia ao entendimento de que o art. 1.597 deve
contemplar também a presunção de concepção dos filhos na constância da
união estável. Como consequência, o REsp n° 1194059 foi provido com efeito
de ser declarada a paternidade da criança, com todas as consequências dela
decorrentes, consoante era o desejo da família.

Excerto extraído da ementa do julgado: (…) 3. TRATAMENTO CONSTITUCIONAL DA
INSTITUIÇÃO DA FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE QUE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO
EMPRESTA AO SUBSTANTIVO “FAMÍLIA” NENHUM SIGNIFICADO ORTODOXO OU DA PRÓPRIA
TÉCNICA JURÍDICA. A FAMÍLIA COMO CATEGORIA SÓCIO-CULTURAL E PRINCÍPIO ESPIRITUAL.
DIREITO SUBJETIVO DE CONSTITUIR FAMÍLIA. INTERPRETAÇÃO NÃO-REDUCIONISTA. O
caput do art. 226 confere à família, base da sociedade, especial proteção do Estado. Ênfase
constitucional à instituição da família. Família em seu coloquial ou proverbial significado
de núcleo doméstico, pouco importando se formal ou informalmente constituída, ou se
integrada por casais heteroafetivos ou por pares homoafetivos. A Constituição de 1988, ao
utilizar-se da expressão “família”, não limita sua formação a casais heteroafetivos nem a
formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família como instituição privada
que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade
civil uma necessária relação tricotômica. Núcleo familiar que é o principal lócus institucional
de concreção dos direitos fundamentais que a própria Constituição designa por “intimidade
e vida privada” (inciso X do art. 5º). (…). Família como figura central ou continente, de que
tudo o mais é conteúdo. Imperiosidade da interpretação não-reducionista do conceito de
família como instituição que também se forma por vias distintas do casamento civil. Avanço
da Constituição Federal de 1988 no plano dos costumes. Caminhada na direção do pluralismo
como categoria sócio-político-cultural. Competência do Supremo Tribunal Federal para manter,
interpretativamente, o Texto Magno na posse do seu fundamental atributo da coerência, (…).
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Embora o CC de 2002 tenha absorvido a maior parte das questões
envoltas à regulamentação infraconstitucional do art. 226, §3° da CF – as
quais, anteriormente, estavam previstas em leis esparsas (v. Lei n° 8.971/1994,
que regulava “o direito dos companheiros a alimentos e à sucessão”, e Lei n°
9.278/1996, que apresentava o conceito de união estável e dispunha sobre
outros direitos e deveres dos conviventes) –, ele, de fato, não estendeu ao
companheiro a presunção da paternidade dos filhos concebidos durante o
casamento, prevista no art. 1.597.
Rolf Malaleno3 explica que a ausência de regra equivalente para a
união estável ocorre porque nesta espécie de família não é obrigatória a
coabitação, diferente do casamento, no qual a vida em comum no domicílio
conjugal é um dever dos consortes (cf. art. 1.566, inc. II, do CC). Por esse
motivo, estaria obstada a certeza da paternidade na união estável.
Contudo, o doutrinador esclarece que há um afrouxamento do
dever de coabitação até mesmo no casamento, pois há novos estilos de
vida e arranjos conjugais nos quais os cônjuges optam por lares separados,
em virtude de necessidades profissionais e/ou do interesse de preservar a
individualidade de suas habitações construídas no seio de famílias pregressas,
por exemplo. Nessa ordem de ideias, o autor afirma que a coabitação se
trata de um dever relativo, o qual admite inúmeras exceções casuísticas que
não descaracterizam a plena comunhão de vida4.
Essa flexibilidade atribuída ao dever de coabitação é decorrente do
direito de cada pessoa conduzir a comunhão familiar da forma como melhor
lhe aprouver; de acordo com Madaleno, “só a ela pertence o direito de ordenar
concretamente o conteúdo, o significado e o rumo de sua dignidade pessoal”5.
Igual raciocínio – somado à inexistência de regra legal – é aplicado à
união estável para se afastar a coabitação como elemento necessário à sua
moldura, sendo absolutamente possível o reconhecimento desse modelo
familiar em situação na qual os companheiros tenham lares separados. Milton
Paulo de Carvalho Filho6 ensina que a moradia comum é dado relevante para

MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. 6ª. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 558.
Ibidem, p. 96.
5
Ibidem, p. 174.
6
CARVALHO FILHO, Milton Paulo in PELUSO, Ministro Cezar (Coord.). Código Civil Comentado
Doutrina e Jurisprudência. 5ª. ed., Barueri/SP: Manole, 2011, p. 2032.
3
4
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a identificação da existência de união estável, mas não é indispensável; ele
ressalta que nos casos em que essa característica não está presente se deve
exigir “prova mais robusta e segura” da relação7.
Tendo em vista que também no casamento, e a despeito da exigência
legal que incide nesta modalidade de família, admite-se que o casal more
em lares separados, sem que isso desqualifique a relação matrimonial e, por
consequência, suprima as presunções que dela decorrem, não é razoável
empregar o mesmo argumento para obstar que os companheiros usufruam
de igual benesse.
Sob outro giro, como bem destacou o Min. Relator do REsp n°
1194059, o enaltecimento da união estável como entidade familiar pela
CF/88 autoriza que sejam aplicadas a ela disposições legais que, em sua
literalidade, tratam apenas do casamento.
Além da situação do companheiro sexagenário, cita-se o exemplo
da discussão sobre os direitos sucessórios na união estável, tema ao qual
foi atribuída repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário n° 878694 RG/MG. O julgamento do citado RE encontra-se
suspenso em razão de pedido de vista formulado pelo Min. Dias Toffoli, porém
se sabe que a maioria dos Ministros da Corte Suprema já votou favoravelmente
à equiparação do companheiro ao cônjuge para fins sucessórios, afastando-se
o tratamento diferenciado conferido pelo legislador.
Para Rafael de Souza Miranda8, o art. 1.597 do CC volta-se à proteção
dos interesses da criança, que, antes mesmo de nascer, se tornou órfã de pai,
e não da instituição do casamento, em si. Desse modo, o autor defende, à
luz do princípio da igualdade jurídica de todos os filhos (cf. arts. 227, § 6°,
da CF e 1.596 do CC) - o qual veda qualquer distinção entre filhos de origens
diversas –, que negar a presunção de paternidade na união estável significa
o cometimento de “odiosa injustiça”.

Idem.
MIRANDA, Rafael de Souza. Presunção de paternidade pede prova de união estável.
Disponível
em:
<http://www.conjur.com.br/2012-dez-22/rafael-miranda-presuncaopaternidade-necessita-prova-uniao-estavel>. Acesso em 10 de out. de 2016.
7
8
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Por último, cabe mencionar que há muito o próprio STJ já reconhecia
o alcance da presunção de paternidade à união estável, “sendo cabível a ação
para afastá-la, por analogia com o que acontece quando existe o casamento”
(v. REsp n° 440.394/RS, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma,
julgado em 25/11/2002, DJ 10/02/2003, p. 03 do voto do Min. Rel.)9.
Esclarecida a possibilidade de interpretação extensiva da lei, para o
fim de se considerar aplicável à união estável a presunção de paternidade do
casamento, passa-se à explanação sobre a viabilidade do reconhecimento
da filiação paterna post mortem pela via administrativa, quando os pais são
casados ou conviventes e incidir sobre o caso concreto alguma das situações
previstas no art. 1.597 do CC.
Segundo Madaleno, “nascendo um filho na constância do casamento
essa prole é presumida por lei como fruto do matrimônio, e o registro civil da
criança pode ser feito por iniciativa da mãe, querendo, bastando provar seu
casamento”10. O art. 1.597 do CC, a sua vez, estabelece os pressupostos para
essa presunção.
Para os filhos havidos fora do casamento a lei civil dedicou os arts.
1.607 e 1.609, que cuidam do reconhecimento voluntário de paternidade11.
O ato voluntário de reconhecimento da paternidade não se confunde com
o lançamento do vínculo paterno no assento de nascimento por força da
presunção pater is est; ao contrário deste último, aquele é, sem dúvida,
personalíssimo e depende de manifestação livre de vontade12.

Em recente decisão, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul endossou o
entendimento do STJ expresso no reportado julgamento:
“É isso o que se retira da leitura do art. 1.601, do CCB, que estipula que cabe ao marido
contestar a paternidade dos filhos concebidos na constância do casamento (ou união estável).
Vale esclarecer que, apesar da lei falar em “marido” a jurisprudência admite, desde há muito
tempo, sem qualquer divergência interpretação extensiva para acolher a ação também
em caso de união estável.” (TJ-RS, AC n° 70067444380, Des. Rel. Rui Portanova, Data de
Julgamento: 03/03/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
11/03/2016).
10
MADALENO, op. cit., p. 558.
11
CARVALHO FILHO, op. cit., p. 1813.
12
"O reconhecimento voluntário é ato livre, pessoal legitimus, irrevogável. Devem praticá-lo,
pela forma prescrita, os próprios perfilhantes, mas nada impede que o efetuem por meio de
procurador com poderes especiais." (GOMES, Orlando. Direito de Família. 14ª Edição. Editora
Forense: Rio, 2002, p. 342).
9
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A sistemática do legislador infraconstitucional é clara no sentido de
que a paternidade por presunção somente pode ser levada a registro no caso
de filho proveniente do casamento13.
Nessa linha de racionalidade restritiva, tratando-se de filho oriundo
de união estável e cujo pai faleceu antes do seu nascimento – fator impeditivo
do reconhecimento voluntário da paternidade –, restaria a propositura da
ação de prova de filiação (cf. art. 1.606 do CC).
No entanto, numa perspectiva constitucional não-reducionista
em que a união estável foi alçada a mesma categoria de entidade familiar
na qual se posiciona o casamento, bem assim em louvor aos princípios do
melhor interesse da criança e da economia processual e à concepção de
processo como instrumento de realização da Justiça, que repudia o excesso
de formalismo14, é defensável que se avance na interpretação das normas/
regras jurídicas e dos precedentes jurisprudenciais.
A partir desse exercício hermenêutico, pode-se atribuir eficácia
máxima à presunção de paternidade na união estável, para viabilizar o seu
reconhecimento, quando possível, sem a necessidade da propositura de
ação judicial específica.
Para tanto, visualiza-se no procedimento de averiguação oficiosa
de paternidade (regulamentado pela Lei n° 8.560/1992 e pelo Código de
Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, arts. 226 a 229) uma alternativa salutar, eis que o feito é processado
perante o juízo da Vara de Registros Públicos e tem o acompanhamento pelo
Ministério Público.

13
v. arts. 54, §2° e 59 da Lei n° 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos):
Art. 54. O assento do nascimento deverá conter:
(…)
§ 2o O nome do pai constante da Declaração de Nascido Vivo não constitui prova ou presunção
da paternidade, somente podendo ser lançado no registro de nascimento quando verificado
nos termos da legislação civil vigente. (Incluído pela Lei nº 12.662, de 2012).
Art. 59. Quando se tratar de filho ilegítimo, não será declarado o nome do pai sem que este
expressamente o autorize e compareça, por si ou por procurador especial, para, reconhecendo-o,
assinar, ou não sabendo ou não podendo, mandar assinar a seu rogo o respectivo assento com
duas testemunhas. (Renumerado do art. 60, pela Lei nº 6.216, de 1975).
14
NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 35ª ed.
Saraiva: São Paulo, p. 313.
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Apesar de sua feição administrativa, o procedimento em tela permite
a realização de diligências probatórias e recebe atento olhar da Justiça e do
Parquet, os quais podem avaliar a existência ou não de provas cabais da
união estável e da configuração de alguma das hipóteses de presunção da
paternidade15, conferindo segurança jurídica ao reconhecimento da filiação,
quando couber.
Há decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que
apontam para a possibilidade de reconhecimento da paternidade post
mortem – quando o pai já é falecido ao tempo do nascimento da criança –,
por intermédio de procedimento de averiguação oficiosa de paternidade16.

15
Juliana Saad, Defensora Pública no Estado de São Paulo, sustenta que:
“Havendo reconhecimento formal da união estável mantida entre os genitores, o registro de
nascimento do filho nascido durante ela concebido ou dela nascido deverá conter o nome
de sua mãe e de seu pai. Não havendo reconhecimento formal desta relação, opta-se entre
a propositura da declaratória da união estável ou cautelar de justificação de sua existência
para a fins de proceder-se a inclusão do nome do pai no registro de nascimento da criança ou
adolescente. Por fim, optando-se pela ação de investigação de paternidade a ser proposta pela
criança ou adolescente, a existência de indícios que demonstrem união estável subjacente a
seu nascimento é prova pré-constituída da paternidade, suficiente para a antecipação parcial
dos efeitos da tutela, com a concessão de alimentos provisórios ao autor.”
(SAAD, Juliana. Súmula: Ao filho nascido de união estável aplica-se a presunção de paternidade
prevista nos incisos I e II do artigo 1.597 do Código Civil, sob pena de negar-se vigência ao
parágrafo 6ª do artigo 227 da Constituição Federal. Disponível em: <http://www.defensoria.
sp.gov.br/dpesp/Repositorio/20/Documentos/TODAS%20AS%20TESES/3%20ENCONTRO/
TESE%204.pdf>. Acesso em 11 de out. de 2016).
A autora argumenta que apenas quando não houver o reconhecimento formal da união
estável é necessário o ajuizamento de ação judicial própria para a inserção do nome do
pai no registro de nascimento do filho. Em que pese o respeito conferido ao entendimento
da Defensora, que, em linhas gerais, se coaduna com o pensamento que se defende neste
trabalho, é preciso que se milite pela viabilidade de aplicação da presunção de concepção
dos filhos na união estável sempre que houver prova suficiência da formação desta espécie
de família e da caracterização de alguma das hipóteses dispostas no art. 1.597, haja vista
que a manifestação dos conviventes em escritura pública não é requisito necessário para a
identificação da existência da união estável. Ademais, o art. 1.605, incs. I e II, do CC admite a
prova da filiação por qualquer modo admissível em direito quando houver começo de prova
por escrito, proveniente dos pais, conjunta ou separadamente e quando existirem veementes
presunções resultantes de fatos já certos.
16
I. APELAÇÃO CÍVEL. AVERIGUAÇÃO OFICIOSA DE PATERNIDADE. PAI JÁ FALECIDO.
RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DOS AVÓS. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO
PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PROVIDO. (TJ-PR, AC n° 159101-5, Relator Substituto Des. Tito Campos de Paula, Oitava
Câmara Cível, Data do julgamento: 13/04/2005).
II. Apelação Cível. Averiguação oficiosa de paternidade "post mortem". Possibilidade do Juízo
de registros públicos em homologar por instrumento particular. Reconhecimento espontâneo
dos avós. Ausência de conflito de interesses. Princípio da economia processual. Desnecessidade
da propositura da ação de investigação de paternidade. Provimento ao recurso. (TJ-PR, AC
n° 151694-3, Acórdão n° 3391, Des. Relator Celso Rotoli de Macedo, Data do julgamento:
12/05/2004).
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No julgamento da Apelação Cível n° 159101-5 (v. nota de rodapé
n° 17), destacou-se que “o bem-estar da criança deve ser colocado acima
dos demais interesses” e que os avós paternos não somente concordaram
com o pedido mas também declararam ter conhecimento do vínculo de
paternidade entre o registrando e o genitor indicado pela mãe, de modo que
todos os interesses envolvidos convergiam na mesma direção.
O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina também já
acolheu pedido de reconhecimento de paternidade post mortem em sede
de procedimento administrativo, baseado em presunção da concepção do
filho na união estável17.
No caso apreciado pela Corte Catarinense, considerou-se, em
síntese, a existência de declarações da companheira, dos avós maternos e
paternos e dos irmãos da pessoa interessada no registro da paternidade post
mortem, no sentido de que o casal manteve união estável por longo período
de tempo e que o reconhecimento da filiação paterna da filha mais nova não
foi possível unicamente em razão da morte súbita do genitor.

17
REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO. EXTRAVIO DOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
CIVIL DA GENITORA E DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO FORNECIDA PELA MATERNIDADE.
MORTE DO GENITOR ANTES QUE SE PROCEDESSE AO REGISTRO CIVIL DO NASCITURO.
DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE E DE
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GENÉTICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FILIAÇÃO
PATERNA, NESTA SEDE, E POR INTERMÉDIO DE TODAS AS PROVAS ADMITIDAS EM
DIREITO. DESSACRALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE À
DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO PATERNO-FILIAL. DECLARAÇÕES DE FAMILIARES DO FALECIDO
QUE DEMONSTRAM, ESTREME DE DÚVIDA, A UNIÃO ESTÁVEL COM A MÃE DA INFANTE POR
MAIS DE DEZ ANOS, DA QUAL NASCERAM OUTROS TRÊS FILHOS. DIREITO AO NOME E À
IDENTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTS. 16 E 1.605 DO CC/02,
ART. 332 DO CPC, ARTS. 46 E 50 DA LEI N. 6.015/1973 E ART. 1º, INC. III, DA CR). RECURSO
DESPROVIDO. 1. Em sede de ação de registro tardio de nascimento, nada obsta a declaração
incidental da paternidade, especialmente na hipótese de inexistir litigiosidade quanto à
filiação e desde que do arcabouço probatório exsurja, com dose quase absoluta de certeza, o
laço biológico entre a nascitura e o finado genitor dela, o qual, comprovadamente, manteve
com a mãe da infante união estável por mais de 10 (dez) anos e da qual advieram outros 3
(três) filhos, estes devidamente registrados. 2. O princípio da dignidade da pessoa humana
alberga o direito à identificação, nele compreendido o nome e sobrenome, pelo que o registro
do nascimento, mesmo que tardio, ante as provas coerentes e seguras coligidas ao processo
deve ser garantido ao indivíduo que teve obstado seu assento em virtude do extravio dos
documentos de identificação civil da mãe e da concomitante e súbita morte do pai. (TJ-SC, AC
n° 84684 SC 2008.008468-4, Relator: Eládio Torret Rocha, Data de Julgamento: 25/10/2010,
Quarta Câmara de Direito Civil).
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Salientou-se que não havia quaisquer indicativos de intenção
fraudulenta ou dissimulada e que a presunção de boa-fé é princípio geral
do Direito.
Com base nisso, autorizou-se a inserção da filiação paterna no
registro de nascimento da requerente.
Vale repisar que não se defende a utilização das declarações
de vontade dos familiares como fonte de reconhecimento voluntário da
paternidade – o que não seria possível por se tratar de ato personalíssimo,
como já mencionado alhures. Milita-se pela incidência dos efeitos da
presunção de paternidade no casamento à união estável, mediante a reunião
de provas suficientes da existência deste modelo familiar e de adequada
articulação jurídica.
Reconhece-se que o caminho apresentado neste trabalho não
encontra apoio em reiterada jurisprudência ou doutrina, mas é certo que
todas as construções jurídicas dependem de iniciativas pioneiras.
Além do que, acredita-se que a via do procedimento de averiguação
oficiosa de paternidade para a resolução de casos que demandam o
reconhecimento da filiação paterna post mortem no contexto da união
estável traz destacada celeridade, sem prejuízo da necessária e cautelosa
apreciação de cada caso concreto, em busca da verdade real.
Afora que por meio desse instrumento é possível diminuir o
número de ações judiciais a serem propostas pelo Ministério Público,
racionalizando-se o trabalho dos Promotores de Justiça em prol de questões
de relevância pública e social que efetivamente exijam o manejo de
processos contenciosos.
Por tudo que se expôs, apresenta-se convite à reflexão quanto
à possibilidade de se estender a presunção pater is est do casamento à
união estável e ser empregado o procedimento de averiguação oficiosa de
paternidade com o objeto de se reconhecer a filiação paterna post mortem
e dispensar o ajuizamento de ação de prova de filiação, quando possível
(ou seja, quando o caso demonstrar a inexistência de litigiosidade entre os
familiares e estiver provada a configuração da união estável).
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Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais,
do Júri e de Execuções Penais1

O tráfico privilegiado e o
reconhecimento da ausência de
hediondez. Reflexos para fins do
indulto natalino
No final do primeiro semestre deste ano, concluindo o julgamento
do Habeas Corpus n.º 118.533-MS, então iniciado em junho de 2015, o
Supremo Tribunal Federal enfrentou questionamento afeto à natureza
hedionda do intitulado “tráfico privilegiado”, figura normatizada por meio
da causa de diminuição de pena do delito de tráfico de drogas, prevista no
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.
Através do histórico deste julgado2, é possível identificar que, sob
a perspectiva de sua base argumentativa, existiram essencialmente dois
momentos bastante distintos e antagônicos, os quais interessam para os fins
do presente comentário.

O presente trabalho teve por base prévia manifestação lançada por este Centro de Apoio nos
autos do Procedimento Administrativo nº. MPPR-0046.16.060435-4. Especial agradecimento
à diferenciada colaboração empreendida pelos Assessores Liz Ayanne Kurahashi e Donizete
de Arruda Gordian.
2
O julgamento teve início em 24.06.2015, sendo relatora a Min. Cármen Lúcia quem, votando
pela concessão da ordem, destacava que o tráfico privilegiado não se harmonizaria com a
qualificação de hediondez do tráfico de entorpecentes. A Relatora foi acompanhada pelo Min.
Luis Barroso. O Min. Edson Fachin abriu a divergência, se pronunciando pelo indeferimento,
ao argumento de que esta causa de diminuição de pena não seria incompatível com a
manutenção do caráter hediondo do crime, no que foi acompanhado pelos Ministros
Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Este julgamento foi, então, interrompido com vista
do Min. Gilmar Mendes. Na retomada, ocorrida em junho de 2016, o Min. Gilmar Mendes
considerou que a Constituição teria dado espaço ao legislador para retirar do âmbito dos
hediondos certas condutas, sendo o tráfico privilegiado uma delas. Os Ministros Dias Toffoli e
Marco Aurélio seguiram a divergência. O Min. Ricardo Lewandowski trouxe ao debate dados
estatísticos sobre o sistema prisional, daí manifestar-se pela concessão da ordem. A partir dos
novos argumentos apresentados, o Min. Fachin pediu vista e reviu seu voto, assim como os
Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber.
1
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Num primeiro momento, com base numa divergência apresentada
ainda em 2015 pelo Min. Edson Fachin, a insurgência de parte da Corte
referia-se à subsunção fática que então tinha sido realizada pelas instâncias
ordinárias de julgamento. Por isto, dada a impossibilidade de uma
readequação típica através da via pela qual o caso chegou ao Supremo,
intentava-se repisar o entendimento jurisprudencial sumulado pelo Superior
Tribunal de Justiça, reconhecendo a natureza hedionda do delito do tráfico
privilegiado3. Afinal, argumentava-se, o caso concreto mereceria um maior
rigor punitivo4.
Num segundo instante, num movimento bastante oposto ao inicial,
argumentou-se que a questão “transcendia” a discussão afeta à natureza
hedionda ou não do tráfico privilegiado, já que deveria atentar-se para os
efeitos deletérios que um tal reconhecimento poderia gerar no “degradado
sistema prisional brasileiro”5. Com efeito, analisando o registro dos debates
que envolveram aquele julgado, evidencia-se que a apresentação de dados
estatísticos prisionais denunciava que uma interpretação distinta a ser dada
pela Corte poderia contribuir para minimizar a população carcerária nacional
que, atualmente, já ocupa o ingrato quarto posto no cenário mundial6.
Assim, tendo prevalecido este último argumento7, o Supremo
concluiria o julgamento reconhecendo que o intitulado tráfico de drogas

A referência é à Súmula 512 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado dispõe que “a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006
não afasta a hediondez do crime de tráfico de drogas”. Até então, mesmo a jurisprudência do
próprio Supremo era firme quanto à aceitação deste posicionamento (cf. HC 114452, Rel. Min.
Luiz Fux, j.16.10.2012).
4
Afinal, como destacava o voto que acompanhava a divergência apresentado pelo Min.
Dias Tóffoli, mostrava-se inadmissível que fosse reconhecida a figura privilegiada do tráfico
de drogas para um motorista que, embora fosse primário e sem antecedentes, tinha sido
surpreendido conduzindo uma carreta com 772 kg de cannabis sativa, em 55 embalagens,
tendo sido, inclusive, aferida na ocasião a existência de batedores e de indicativos de atuação
de uma organização criminosa.
5
As expressões são do voto do Min. Ricardo Lewandowiski quem, na ocasião, apresentaria
dados de 2014 do sistema prisional extraídos do Sistema Infopen, com especial ênfase à
população carcerária feminina relacionada aos delitos de tráfico de drogas.
6
Ao tempo da elaboração deste trabalho, noticiava-se que a população prisional nacional
estava em 622.202 pessoas. Fonte: World Prison Brief. Disponível em http://www.
prisonstudies.org. Acesso em 12. out. 2016.
7
Ressalva seja feita, aqui, a respeito do voto do Min. Gilmar Mendes, quem procurou lançar
seus argumentos calcado em concepções de proporcionalidade, tanto sob a perspectiva da
proibição de excesso, quanto da insuficiência de proteção.
3
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privilegiado não deve fazer parte do rol dos crimes hediondos e equiparados.
Consequentemente, de forma expressa, deliberou-se que a estes delitos não
há de incidir os critérios mais rigorosos exigidos pelo legislador para fins de
obter a progressão de regime e o livramento condicional.
Diante de tal cenário, longe de pretender-se uma retomada
daquela inicial discussão sobre a hediondez ou não do tráfico privilegiado,
o que interessa aqui está em saber se referida decisão, por si só, já seria
suficiente para autorizar outras conclusões no âmbito executório em
relação às condenações derivadas destes delitos. Precisamente, interessará
a discussão afeta à possibilidade da inclusão desta figura delitiva no rol
daquelas que costumam ser agraciadas pelo chamado indulto natalino8. O
questionamento, como se nota, é simples e será o único a ser tratado neste
curto espaço. Saber, em suma, se a mera circunstância de um delito não
ser arrolado dentre os hediondos, por si só, implicaria na sua automática
inclusão no catálogo daqueles que serão objeto de indulto.
De início, é válido referir que esse questionamento, em certa
medida, envolve três ordens de enfrentamentos. Todos eles diretamente
relacionados à temática dos limites da argumentação e da técnica
legislativas9, entendendo-se por tais como aquelas atividades voltadas a
imprimir uma otimização e, principalmente, identificar uma racionalidade
na produção de atos normativos10. Afinal, já estando assentado que em

É importante que se destaque, neste particular, que ao longo dos debates do julgamento,
ainda em 2015, uma intervenção então efetuada pelo Min. Barroso dava indicativos de que
não faria parte da pretensão da Corte a análise de todos os efeitos que decorreriam da posição
que viesse a ser assumida. Neste sentido, ressaltava-se que, naquela ocasião, “a consequência
jurídica da posição da Relatora, (...) não afeta[va] nem a inafiançabilidade, nem a concessão de
graça ou anistia. Ao dizer que não é hediondo, a consequência prática seria apenas de acelerar
a progressão de regime e permitir o livramento condicional”. Deixa-se antever, portanto, que
a questão ainda estaria em aberto para o próprio Supremo (cf. Explicação, Inteiro Teor, p. 26.
Disponível em http://www.stf.jus.br).
9
A referencia, aqui, está em ATIENZA, Manuel. Contribución a una teoría de la legislación.
Madrid: Civitas, 1997, em particular, Cap. I, Item 2. Ainda que reconhecendo a imprecisão da
distinção entre as atividades empreendidas pela técnica legislativa e pela dogmática jurídica,
ressalta o autor que enquanto esta parte das normas jurídicas enquanto dado que deve utilizar
o intérprete para, a partir dele, conseguir como resultado a otimização da interpretação e
aplicação do Direito, a técnica legislativa toma igualmente como dado as normas jurídicas já
existentes, juntamente com as necessidades sociais, as peculiaridades da linguagem jurídica,
etc., e, a partir daí, busca como resultado a otimização da produção das normas provenientes
do legislativo e de certos órgãos administrativos.
10
ATIENZA, Manuel. Contribución a una teoría de la legislación. Madrid: Civitas, 1997, p. 24.
8
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qualquer Estado de direito também o poder de ditar normas deve observar
limitações, os enfrentamentos a serem mencionados buscarão refletir a
respeito da necessária manutenção de uma coerência sistemática que é
esperada do próprio comando normativo. E isto, inclusive, diante da absoluta
fragilidade que há muito vem sendo verificada em relação à produção
legislativa11, implicando numa massiva proliferação normativa que ameaça o
fim primordial de segurança e certeza que todo ordenamento jurídico deve
cumprir. Uma proliferação, cujo perigo é por todos sentido, precisamente
ao criar lacunas, fragmentações, contradições e discordâncias que derivam,
inevitavelmente, da pluralidade de instâncias ou mesmo de uma concorrência
na própria iniciativa normativa12.
Daí porque considera-se que a exata dimensão da indagação que
foi proposta envolve aferir, inicialmente, (1) se a atribuição entregue pelo
constituinte, no caso, ao Poder Executivo estaria limitada tão somente por
aquelas restrições que a própria Constituição tenha estabelecido ou, pelo
contrário, no exercício da atribuição prevista no inciso XII do artigo 84 da
Constituição, a Presidência da República encontraria outras limitações,
imanentes àquele conjunto de exigências éticas, políticas e jurídicas que
sedimentam o que se compreende como Estado de direito13.
Um tal enfrentamento toca aos limites da discricionariedade
administrativa, dando por ultrapassada, como se nota, a tradicional
compreensão de que a natureza dessa atribuição - de ato administrativo
discricionário - entregaria ao Executivo uma prática que, observados
somente os frágeis ditames da conveniência e oportunidade, permitiria uma

11
Neste particular, válido o alerta de GARCÍA DE ENTERRÍA, ao asseverar que a mais grave crise
da Lei “es la producida por la desvalorización que ha seguido a una inflación desmedida de las
leyes como consecuencia de su multiplicación incontenible, que, además, ha sido acompañada
de un desarrollo desbordado de normas reglamentarias, que complementan o ejecutan las
leyes. La vieja idea de una sociedad libre moviéndose en el cuadro de unos cuantos Códigos y
Leyes, claros, concisos y tendencialmente estables, que dejaban a la libertad ciudadana todo el
amplio espacio de la vida social así encuadrada con precisión y rigor, esa idea ha dejado paso
a la situación actual en que la sociedad se nos aparece inundada por una marea incontenible
de Leyes y de Reglamentos, no sólo no estables, sino en estado de perpetua ebullición y de
cambio frenético” (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y seguridad jurídica en un mundo
de leyes desbocadas, 1. ed. Madrid: Civitas, 1999).
12
MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.; PAU PEDRÓN, A. (eds.). La profliferación legislativa: Un desafío
para el Estado de Derecho. Cizur Menor: Thomson Aranzadi, 2004, p. 17.
13
LAPORTA, Francisco. J., “Teoría y realidad de la legislación: una introducción general”, in
Aurelio MENÉNDEZ MENÉNDEZ, Antonio PAU PEDRÓN (eds.) La profliferación legislativa: Un
desafío para el Estado de Derecho, Thomson Aranzadi, Cizur Menor, 2004, p. 30.
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total disponibilidade dos delitos a serem incluídos no rol dos agraciados
pelo indulto14. Este último entender parece desconsiderar que, no caso de
indultos coletivos, do que se esta efetivamente dispondo é de uma parcela
significativa da potestade punitiva estatal. Uma questão que sim tem enorme
transcendência e que, por isto, longe está de poder ser solucionada, de modo
simplista, pela via interpretativa que tem como ilimitada a disponibilidade
presidencial por força da mera natureza do ato.
Parece ser desnecessária uma maior digressão para perceber que
esse primeiro enfrentamento leva, imediatamente, a um segundo, no sentido
de identificar que (2) toda a discussão está inevitavelmente vinculada à
incidência do princípio da proporcionalidade. Desta feita, sob a perspectiva
de uma proteção insuficiente que surgiria caso viesse a ser admitida uma
aceitação incondicional e ilimitada da tese de que existiria uma livre
disponibilidade do Executivo para dispor da execução penal de uma dada
categoria de delitos pela via do indulto. Afinal, esta aposta cega numa tal
discricionariedade implicaria, em certa medida, em dar azo ao subjetivismo
do mandatário da ocasião.
Só por isto já se nota a importância de ser reconhecida a existência
de limites que, em última análise, possam figurar como critérios aptos a
pautar a disponibilidade desta parcela de potestade punitiva.
Uma tal interpretação parece melhor atender à referida concepção
de proporcionalidade, procurando dar sentido a sua exata dimensão. É
que não se pode olvidar o quão complexo é o estudo da proporcionalidade
analisada sob a roupagem da Untermaßverbot, compreendida como uma
proibição por omissão ou de insuficiente proteção, que encontra registro
num limitado número de decisões do Tribunal Constitucional Federal
alemão que tiveram vez, precisamente, a partir da última década do século
passado15. Só uma exata compreensão do contexto que envolveu e justificou
o desenvolvimento dessa perspectiva naquele entorno permite, de fato,

14
Assim se manifesta, por exemplo, BRITO, Alexis de Couto. Execução penal. São Pauto: Revista
dos Tribunais, 2013, p. 375, recordando que Roberto Lyra criticava o instituto, caracterizado
pela inexigência de formalidades, indiscriminação e imotivação.
15
Para uma referência às decisões daquele Tribunal que fizeram uso da proporcionalidade sob
a perspectiva da proibição por omissão, cf. CLÉRICO, Laura, “El examen de proporcinalidad:
entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”, in Miguel CARBONELL
(ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 125-174.
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identificar a existência (ou não) de uma efetiva similitude daquelas situações
com casos nos quais a jurisprudência pátria, não raro, vem fazendo uso
dos chamados mandados de criminalização, pretensamente intentando
argumentar em prol da observância de uma proporcionalidade16. Esta
simplificação e quase banalização argumentativa olvida-se que o tema está
diretamente vinculado às concepções de democracia, de divisão de funções
estatais e, especialmente, de limites de controle de constitucionalidade de
leis. Daí a imprescindibilidade de sua exata compreensão como premissa a
sua utilização.
Até porque, em sendo compreendido que realmente há de ser o
caso de se fazer uso desta base argumentativa, a dúvida se trasladará para
outro nível de aprofundamento. É que a partir daí, interessará saber se,
dentro desta perspectiva da proibição de insuficiente proteção, estará desde
logo legitimado o uso dos critérios de proporcionalidade, nos termos então
propostos por Robert Alexy17. Isto é, haverá de se averiguar se este uso da
proporcionalidade exigirá (ou não) uma adaptação da estrutura dos três
tradicionais critérios de proporcionalidade. Haverá de se indagar, enfim, se
deve haver uma correspondência da concepção da proteção insuficiente com
aquela estrutura desenvolvida à luz dos mandados de proibição por excesso
(Übermaßverbot)?18
Especificamente no que aqui interessa, antecipa-se que o
critério da idoneidade, por exemplo, tende a exigir uma mínima
modificação em sua concepção. Isto porque se, no âmbito da proibição
por excesso, essa idoneidade se resume à exigência de uma relação de
fomento ao fim da norma, sob a perspectiva da proibição por omissão,
compreende-se que somente existirá uma violação ao cumprimento de uma
obrigação de proteção quando: i) a medida estatal analisada se mostrar
inidônea, defeituosa ou excessivamente insuficiente para alcançar o fim de
proteção obrigatório; ou ii) o poder estatal permanecer totalmente inativo.

16
Neste sentido, figura como exemplificativo o trecho do voto do Min. Gilmar Mendes, por
ocasião do julgamento do Habeas Corpus n.º 118.533-MS em comento.
17
ALEXY, Robert. Teoría de los derechos fundamentales. Trad. Carlos Bernal Pulido. Madrid:
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007 (ed. orig. 1986).
18
Para um estudo comparativo neste sentido, cf. CLÉRICO, Laura, “El examen de proporcinalidad:
entre el exceso por acción y la insuficiencia por omisión o defecto”, in Miguel CARBONELL
(ed.) El principio de proporcionalidad y la interpretación constitucional. Quito: Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, 2008, pp. 125-174.
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Por aí se nota que será, precisamente, a primeira destas aferições
que demonstrará como acabará se apresentando frágil qualquer intento de
legitimar uma suposta previsão normativa que inclua o tráfico privilegiado
no rol dos indultados amparando-se na decisão do Supremo ora comentada.
Com efeito, concretizando toda a bagagem argumentativa até aqui trazida,
surge o último enfrentamento proposto, interessando-se por saber (3) até
que ponto a problemática situação carcerária nacional poderia servir como
argumento suficiente para justificar a inclusão de um dado delito no rol
daqueles agraciados pelo indulto natalino. Ou seja, interessa, finalmente,
saber se um tal ratio passaria por toda a filtragem da proporcionalidade,
quando vista sob a concepção aqui apresentada.
Certamente este espaço não permite um enfrentamento que não
seja mais do que meramente enunciativo, mas o principal a refletir diz respeito
à (in)admissibilidade e, inclusive, (in)correção do indulto ser interpretado
como meio adequado para descongestionar o “degradado sistema prisional”.
Afinal, é desnecessário um aprofundamento na estrutura dogmática deste
instituto jurídico para concluir que não faz parte do seu espaço de tutela
“solucionar problemas estatais afetos à superpopulação carcerária”.
O que sim parece assistir-se, uma vez mais, é que ao invés da
adoção de uma política criminal pretensamente mais racionalizada19 – na
qual efetivamente fossem enfrentadas as razões pelas quais há um grande
contingente de pessoas sentenciadas por tráfico de natureza privilegiada20
–, se estaria tão somente aproveitando convenientemente de uma via para
fins distintos daqueles para os quais ela foi idealizada. Se estaria diante de
uma nítida opção utilitarista, na qual os fins justificariam os meios, sem
qualquer preocupação com a técnica legislativa e com a própria efetividade
na elaboração de políticas públicas.
Não se trata, advirta-se, de um mero apego incondicional à forma
ou a um suposto purismo dogmático do instituto, olvidando-se dos riscos
desta forma de entender o Direito, conforme denunciado ainda na década

19
Neste particular, confira-se DÍEZ RIPOLLES, José Luis. La racionalidad de las leyes penales.
Madrid: Editorial Trotta, 2003, em especial seu Cap. III.
20
O que, invariavelmente, passaria tanto por uma aferição da má aplicação da lei que possa
estar ocorrendo por parte dos operadores (algo em certa medida sinalizado pela Min. Rosa
Weber em seu voto), quanto da aferição de uma eventual ausência de uma política pública
bem definida nesta seara (uma discussão que há muito vem sendo postergada).
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de setenta do século passado21. Do que se trata, novamente, é de buscar
refletir sobre a utilização que vem sendo feito dos instrumentos penais,
invariavelmente, fazendo-se uso de supostos argumentos de autoridade
como se estes bastassem para autorizar e legitimar toda sorte de discurso
competente apto a estruturar uma não rara deturpada convicção22.
É previsível que o decreto de indulto natalino do ano de 201623
já traga em seu bojo uma cláusula extinguindo a punibilidade deste
contingente da população carcerária, particularmente do gênero feminino24,
lastreando-se provavelmente numa suposta discricionariedade ilimitada do
Poder Executivo25.
Daí porque o presente comentário, mais do que pretender fomentar
uma mera reflexão sobre a temática, busca despertar para o papel que os
operadores do direito das mais variadas instâncias vêm exercendo dentro
daquelas questões que, direta ou indiretamente, vinculam-se à problemática
prisional. É que, também neste âmbito, percebe-se cada vez mais uma
absoluta perda de protagonismo do legislador – e, neste caso, do próprio
Poder Executivo – como produtor de normas. Assiste-se, de forma cada vez
mais intensa, a ocorrência daquilo que Massimo Donini em certa ocasião
identificou como sendo uma “política criminal judicial” que, embora sempre
tenha existido, apresentava-se no passado vinculada àquelas decisões
exclusivamente voltadas a situações particulares, que longe estavam de
pretender uma aplicação genérica.

21
ROXIN, Claus. Política criminal y sistema del derecho penal. Trad. Francisco Muñoz Conde.
Buenos Aires: Hammurabi, 2000 (ed. orig. 1973).
22
A expressão “discurso competente” reporta ao que Marilena Chauí notou ser prevalente a
partir da década de 70 do último século (CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: O discurso
competente e outras falas. 12ª ed. São Paulo: Cortez, 2007, pp. 12-13).
23
Ao tempo da finalização deste trabalho, ainda não se tinha notícia da proposta de redação
definitiva do Decreto de Indulto Natalino do ano de 2016.
24
Afinal, basta ver o quanto enunciado pela atual Presidência do Conselho Nacional de
Justiça, no sentido de que a frente a atuar em relação ao sistema prisional, agora, haveria de
ser aquele da população carcerária feminina, num movimento que busca replicar em nosso
país, algo que já se assiste no âmbito internacional.
25
Não por outra razão que este Centro de Apoio Operacional, limitado ao quanto lhe compete
na seara de produção legislativa, nos autos do Procedimento Administrativo já referido,
encaminhou tempestivamente, via Procuradoria-Geral de Justiça, sugestões de redação a
serem incorporadas no ato normativo então em gestação. Dentre os pontos ressaltados por
esta Equipe naquela ocasião encontrava-se uma análise especificamente desta problemática.
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Na atualidade, diversamente, esta forma de política criminal
transformou-se no “verdadeiro motor de uma evolução normativa
para-legislativa”26, cujo perigo reside, justamente, na seara da argumentação
jurídica, que não raras vezes toma caminhos totalmente independentes,
baseando-se numa “doutrina (inclusive citada entre aspas) para fins muito
diferentes daqueles que pretendiam seus autores..., com uma pretensão
epistemológica de inovar a dimensão normativa de ‘institutos’ e não de
‘disposições’ particulares; se trata, enfim, de uma pretensão ‘dogmática’, e
não de mera concreção”27.
Sendo assim, num tal cenário, a atenção dos operadores jurídicos à
estrutura argumentativa, mais do que um mero apego metodológico, passa
a significar a efetiva legitimação de sua atuação.

“[...] ya no se trata de una ‘Kriminalpolitik im kleinen’, porque llega a rediseñar por
completo los lineamientos de ciertos institutos, con argumentaciones deducidas de principios
supraordenados, o del acumulado y las revisiones de máximas-precedente, es decir, de
‘normas’ (de origen judicial) completamente generalizadas que ya no se ‘adhieren a los casos
particulares’, y cuyo ingreso en el círculo hermenéutico es capaz de transformar genéticamente
las disposiciones legislativas” (DONINI, M., Poder judicial y ética pública: La crisis del legislador y
de la ciencia penal en Europa, vol. 11, B de F, Buenos Aires, 2015, pp. 78-79).
27
DONINI, M., Poder judicial y ética pública: La crisis del legislador y de la ciencia penal en
Europa, vol. 11, B de F, Buenos Aires, 2015, pp. 81.
26
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RESUMO: A Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas é descrita, neste artigo,
com uma abordagem do seu histórico, desde sua criação e lançamento até
o 3º Encontro Anual da Rede Ambiental. São apresentados os principais
resultados obtidos pelas duas Coordenadorias Regionais estruturadas, Alto
Ivaí e Litorânea, bem como os benefícios que este modelo de regionalização
propiciam à tutela do meio ambiente.
ABSTRACT: The Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas (Environmental
Network of the Water Basins) is described, in this article, by a historical
approach since its creation until the elaboration of the 3º Annual Meeting
of the Environmental Network. The main outcomes obtained by the two
structured regional coordinations, Alto Ivaí and Litorânea, are presented,
along with the benefits arised by this regionalization model to environmental
protection.
PALAVRAS-CHAVE: regionalização ambiental; bacias hidrográficas; resultados.
KEYWORDS: environmental regionalization; water basins; outcomes.
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1. Introdução
A Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas é o projeto estratégico1
do Ministério Público do Paraná, executado no âmbito do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e de Habitação
e Urbanismo2, que busca fortalecer a atuação regionalizada da instituição
na área do meio ambiente. Instituída em março de 2014, pela Resolução
nº 1021/2014, o projeto tem por objetivo viabilizar o trabalho conjunto,
uniforme e articulado do Ministério Público do Estado do Paraná (MP-PR)
frente às prioridades ambientais de cada região.
A partir da criação da Rede, foram definidas 12 Coordenadorias
Regionais por Bacia Hidrográfica, que têm a função de planejar atividades
e ações integradas com as Promotorias de Justiça. Os Coordenadores
Regionais foram escolhidos pelos Promotores de Justiça do Meio Ambiente
da respectiva região e, num primeiro momento, atuam de maneira
cumulativa às funções ordinárias da Promotoria de Justiça em que estão
lotados. Gradativamente, os Coordenadores Regionais passarão a atuar
exclusivamente na área ambiental das respectivas bacias hidrográficas e
trabalharão em conjunto com os Promotores de Justiça das Comarcas. Desde
o lançamento, duas bacias contam Coordenadores Regionais com dedicação
exclusiva e estrutura física e de pessoal mínima: a Bacia do Alto Ivaí e a Bacia
Litorânea. A Coordenação-Geral do projeto é responsável pela sua gestão,
assim como pela articulação das Coordenadorias Regionais, a aproximação
destas com as iniciativas desenvolvidas pelo Centro de Apoio e a integração
com outras instituições.
A gestão regionalizada em matéria ambiental vem sendo adotada
por vários Ministérios Públicos estaduais, dentre eles, Acre, Bahia, Ceará,
Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco,
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina e São Paulo.
Esta forma de atuação tem apresentado, claramente, maior eficácia no
encaminhamento das questões ambientais.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Bacias Hidrográficas – Estado do Paraná.
Disponível em: <http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.
php?conteudo=2673>. Acesso em 10 fev. 2016.
2
Por meio da Resolução PGJ nº 2141/2016, de 29 de abril, foram unificados, sob a denominação
de Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente
e de Habitação e Urbanismo, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de
Proteção ao Meio Ambiente, criado pela Resolução nº 919/94 e também objeto dos Atos nºs
27/02 e 04/03 e da Resolução nº 729/08, e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Habitação e Urbanismo, instituído pela Resolução nº 1355/12.
1
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No Ministério Público do Estado do Paraná, a primeira iniciativa
neste sentido data de 2005 (Ato nº 01/2005). Atualmente, como projeto
estratégico da instituição, fomentado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça
para Assuntos de Planejamento Institucional (SUBPLAN), a Rede Ambiental
responde a uma tendência nacional de regionalização em matéria ambiental,
implementada após exaustivas pesquisas sobre os benefícios e desafios
nos diferentes modelos implementados nos diversos Ministérios Públicos
(MPs) do país, observando sempre os objetivos estratégicos da instituição
de “assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis” e “ampliar a
regionalização da atuação institucional”.

2. Atuação por Bacia Hidrográfica no Estado do Paraná
A divisão das bacias hidrográficas no âmbito do MP-PR foi definida
com base nos limites das unidades hidrográficas de gestão de recursos hídricos
utilizadas pelo Executivo Estadual, com seus respectivos Comitês por Bacias
Hidrográficas, de modo a facilitar uma atuação integrada com outros órgãos e
setores da sociedade engajados na proteção da natureza, com adaptações que
viabilizam as atividades jurídico-administrativas nas comarcas.
As bacias hidrográficas e suas respectivas áreas de atuação são3:
a) Litorânea - compreendendo as comarcas de Antonina, Guaratuba,
Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná;
b) Alto Iguaçu e do Ribeira - Bocaiúva do Sul, Lapa, Região
Metropolitana de Curitiba - Foro Central e Foros Regionais de Almirante
Tamandaré, Araucária, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Colombo,
Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, São José dos Pinhais - Rio Branco do
Sul, Rio Negro, São João do Triunfo, São Mateus do Sul e Cerro Azul;
c) Itararé, do Cinzas e do Paranapanema I e II - Andirá, Arapoti,
Bandeirantes, Cambará, Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti,
Jacarezinho, Jaguariaíva, Joaquim Távora, Nova Fátima, Ribeirão Claro,
Ribeirão do Pinhal, Santa Mariana, Santo Antônio da Platina, Sengés, Siqueira
Campos, Tomazina e Wenceslau Braz;

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Projeto Rede Ambiental - O Projeto. Disponível
em: <http://www.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=2676>. Acesso em 10
mar. 2016.

3
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d) Alto Tibagi - Castro, Curiúva, Imbituva, Ipiranga, Ortigueira,
Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Teixeira Soares e Tibagi;
e) Baixo Tibagi - Assaí, Primeiro de Maio, Região Metropolitana de
Londrina - Foro Central e Foros Regionais Cambé, Ibiporã e Rolândia -, São
Jerônimo da Serra, Sertanópolis e Uraí;
f) Pirapó e do Paranapanema III e IV - Alto Paraná, Arapongas,
Astorga, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Colorado, Jaguapitã, Nova
Londrina, Paranacity, Paranavaí, Porecatu, Santa Fé, Terra Rica;
g) Alto Ivaí - Apucarana, Barbosa Ferraz, Campo Mourão, Cândido de
Abreu, Faxinal, Grandes Rios, Iretama, Ivaiporã, Jandaia do Sul, Manoel Ribas,
Marilândia do Sul, Peabiru, Pitanga, Prudentópolis, Reserva e São João do Ivaí;
h) Baixo Ivaí e do Paraná I - Cianorte, Cidade Gaúcha, Engenheiro
Beltrão, Icaraíma, Loanda, Paraíso do Norte, Região Metropolitana de
Maringá - Foro Central e Foros Regionais de Mandaguaçu, Mandaguari,
Marialva, Nova Esperança e Sarandi -, Santa Isabel do Ivaí e Terra Boa;
i) Piquiri e do Paraná II - Assis Chateaubriand, Altônia, Alto Piquiri,
Campina da Lagoa, Corbélia, Cruzeiro do Oeste, Formosa do Oeste, Goioerê,
Guaraniaçu, Iporã, Mamborê, Nova Aurora, Palmital, Palotina, Pérola, Terra
Roxa, Ubiratã, Xambrê e Umuarama;
j) Paraná III - Foz do Iguaçu, Guaíra, Marechal Cândido Rondon,
Medianeira, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e Toledo;
k) Médio Iguaçu - Guarapuava, Irati, Mallet, Mangueirinha, Pinhão,
Rebouças e União da Vitória;
l) Baixo Iguaçu - Ampére, Barracão, Capanema, Capitão Leônidas
Marques, Cascavel, Cantagalo, Catanduvas, Clevelândia, Chopinzinho,
Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Laranjeiras do Sul,
Marmeleiro, Matelândia, Pato Branco, Palmas, Quedas do Iguaçu, Realeza,
Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste e São João.
Desta forma, agrupadas em 12 regiões, que respeitam as áreas
de influência das bacias hidrográficas do estado, as Promotorias de Justiça
de Proteção ao Meio Ambiente podem trabalhar juntas, coordenadas pela
respectiva Regional, no enfrentamento de questões que vão além das divisas

463

de municípios e comarcas. Evidentemente que as Coordenadorias Regionais
da Bacia do Alto Ivaí e Litorânea possuem resultados muito mais expressivos
por contarem, como dito, com melhor estrutura para o trabalho.
Tanto que, em reunião de trabalho, realizada entre a Coordenação
Geral da Rede Ambiental, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Promotores de Justiça ambientais
e Coordenadores Regionais, no encerramento do 2º Encontro da Rede
Ambiental das Bacias Hidrográficas, restou deliberado pelo envio de
solicitação de estruturação de mais duas Coordenadorias Regionais (Bacia
do Alto Iguaçu e do Ribeira e a Bacia do Médio Iguaçu), com a necessária
atribuição de exclusividade para o exercício das funções aos Promotores de
Justiça coordenadores.

3. Encontros Anuais da Rede Ambiental
Anualmente, tradicionalmente no mês de maio, são realizados
Encontros da Rede Ambiental que contam com a participação de renomados
representantes de diferentes instituições, para fins de qualificação no modelo
de trabalho por bacias hidrográficas, exposição dos projetos em andamento,
reuniões de trabalho e atualização científica.
Como se depreende da análise do conteúdo de cada Encontro,
há uma cadência lógica referente às exposições, que sempre primaram
por estarem voltadas às novidades da temática ambiental, iniciando no
1º Encontro com a abordagem dos recursos hídricos no Estado do Paraná
aliada a um panorama da atuação ambiental do Ministério Público, seguida,
no 2º Encontro, com a qualificação na atuação regionalizada, com foco no
planejamento institucional exemplificado pela experiência do Ministério
Público do Estado de Minas Gerais na atuação por bacias hidrográficas, e
no 3º Encontro, com o aprofundamento nas problemáticas ambientais mais
atuais a respeito do Novo Código Florestal, das propostas de flexibilização do
licenciamento e restrições às investigações no inquérito civil.
3.1. O 1º Encontro da Rede Ambiental
O 1º Encontro da Rede Ambiental do Ministério Público do Paraná,
ocorrido dias 08 e 09 de maio de 2014, foi a oportunidade de lançamento
oficial da Rede Ambiental. Contou com o painel intitulado “Cenário dos
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Recursos Hídricos no Estado do Paraná”, debatido pela secretária-executiva
do Conselho Estadual dos Recursos Hídricos, Marianna Sophie Roorda, pelo
diretor de Gestão de Bacias Hidrográficas, Enéas Souza Machado; e pela
gerente das Bacias do Alto Iguaçu e Afluentes do Alto Ribeira, Olga Rydygier
de Ruediger Polatti.
“Uma análise por bacia hidrográfica: panorama ambiental do
litoral” foi o tema do painel seguinte, com os seguintes expoentes: professor
de Planejamento e Gestão Ambiental Eduardo Vedor de Paula, coordenador
do Curso de Especialização em Análise Ambiental do Departamento
de Geografia da UFPR, e a bióloga Dailey Fischer, pesquisadora
que atua com conservação da natureza e planejamento ambiental.
Em seguida, houve a apresentação dos “Indicadores de Desenvolvimento
Sustentável por Bacia Hidrográfica do Estado do Paraná”, pela pesquisadora
Ana Cláudia de Paula Müller, do Núcleo de Estudos Regionais e do Meio
Ambiente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e
Social (Ipardes), e pelo representante do Núcleo de Estudos Ambientais,
também do Ipardes, Luiz Antônio Cortes. Finalizando a programação do
dia, o engenheiro agrônomo José Carlos A. Espinoza Aliaga, assessor da
Unidade Gerencial de Projeto Multissetorial do BIRD, o coordenador do
Programa de Gestão de Solos e Águas em Microbacias, Carlos Alberto Scotti,
e o engenheiro José Rubel, coordenador dos Programas de Modernização
do Sistema de Licenciamento Ambiental e de Fortalecimento da Gestão
de Riscos Naturais e Antrópicos, trataram do tema “Políticas públicas
ambientais inseridas no Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do
Estado do Paraná / Banco Mundial”.
O segundo dia do evento, com programação voltada para membros e
servidores do MP-PR, foi inaugurado pelo painel “Regionalização da atuação
na área ambiental nos Ministérios Públicos estaduais”. Os participantes
foram o Promotor de Justiça do MP-MG Carlos Alberto Valera, Coordenador
da Regional das Promotorias de Justiça das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo
Rio Grande e o Procurador de Justiça Carlos Paganella, Coordenador do
Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente do MP do Rio
Grande do Sul. A mesa foi coordenada pelo Promotor de Justiça Sérgio Luiz
Cordoni, da Promotoria de Meio Ambiente de Curitiba e do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente do Paraná, e
teve como convidado o Corregedor-Geral do MP-PR, Arion Rolim Pereira.
Em seguida, “Atuação do MP por bacias hidrográficas e atuação
resolutiva de conflitos” foi o tema da palestra que será feita por Carlos
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Alberto Valera, Promotor de Justiça do MP-MG e Coordenador Regional das
Promotorias de Justiça das Bacias dos Rios Paranaíba e Baixo Rio Grande. As
exposições finalizaram-se após o debate sobre os “Impactos Ambientais do
Aproveitamento Hidrelétrico”, pelo Promotor de Justiça do MP-PR Robertson
Fonseca de Azevedo e pelas biólogas Anielly de Oliveira e Natália Lacerda
dos Santos, sobre “Hidrelétricas e seus impactos sociais e urbanísticos – uma
análise à luz dos direitos humanos”, debatido pelo procurador de Justiça
Marcos Bittencourt Fowler, do Centro de Apoio Operacional das Promotorias
de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos e do Projeto MP Social, e pelo
Promotor de Justiça Odoné Serrano Júnior, do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo e do Projeto MP Social.
A diretora do Departamento de Planejamento e Gestão do MP-PR, Elaine
Mara Vistuba Kawa, discorreu sobre a “Atuação funcional do MP na área do
meio ambiente”.
Tudo com o objetivo não só de qualificar os membros nas matérias
expostas, mas especialmente de subsidiar a Procuradoria-Geral de Justiça,
a Corregedoria-Geral do Ministério Público, o Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Proteção ao Meio Ambiente e os Coordenadores
Regionais das Bacias Hidrográficas na definição de quais seriam as chamadas
“bacias-piloto”, hoje as Coordenadorias Regionais estruturadas do Alto Ivaí
e Litorânea.

3.2. O 2º Encontro da Rede Ambiental
O 2º Encontro da Rede Ambiental, realizado dia 15 de maio de 2015,
teve como pano de fundo as formas de atuação regionalizada por bacias
hidrográficas. Teve como finalidade a capacitação no modelo de trabalho
por Coordenadorias Regionais, qualificação sobre o direito fundamental à
água e seus desdobramentos, reflexões sobre a crise hídrica brasileira no
momento, com foco nas problemáticas paranaenses, bem como promoveu
o primeiro balanço anual do projeto estratégico da Rede Ambiental, com
exposições sobre os projetos desenvolvidos pelas Coordenadorias Regionais
das bacias hidrográficas, e definiu os objetivos e metas do projeto para o
próximo período de um ano.
As exposições foram feitas pelo Promotor de Justiça do MP-MG e
Coordenador Regional das Promotorias de Meio Ambiente da Bacia do Alto
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São Francisco, Dr. Francisco Chaves Generoso, intitulada “Regionalização
por Bacias Hidrográficas – o trabalho em Coordenadorias Regionais”, e
pelo Promotor de Justiça do MP-RS, Dr. Eduardo Coral Viegas, sobre o
“Direito Fundamental de Acesso à Água, a Crise Hídrica Brasileira e o
papel do Ministério Público”. Na sequência, a Coordenação Geral da Rede
Ambiental das Bacias Hidrográficas apresentou o “Balanço de um ano do
Projeto Estratégico da Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas”, seguida
de exposições dos projetos regionais desenvolvidos pelas Coordenadorias
Regionais das Bacias Hidrográficas. E o Encontro se encerrou com reunião
de trabalho, na qual, como já ressaltado, deliberou-se pela estruturação
de mais duas Coordenadorias Regionais, o que ainda não foi deferido por
motivos orçamentários.
3.3. O 3º Encontro da Rede Ambiental
O 3º Encontro da Rede Ambiental, ocorrido no dia 20 de maio de
2016, relacionou as atualidades da seara ambiental, principalmente no que
tange à “Responsabilidade Criminal da Pessoa Jurídica por Danos ao Meio
Ambiente – a tutela do patrimônio hídrico através do Direito Penal”, pelo
Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Dr. Ney de
Barros Bello Filho, e também “As atuais perspectivas diante das ADIs contra
o novo Código Florestal, das propostas de flexibilização do Licenciamento
Ambiental e das tentativas de restrições às investigações no Inquérito Civil”,
pela Subprocuradora-Geral da República, Sandra Cureau.
Após, a Coordenação Geral da Rede Ambiental apresentou o
“Diagnóstico da atuação regionalizada nos MPs estaduais e o atual estágio da
Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas – MPPR”, seguida da exposição dos
trabalhos das Coordenadorias Regionais das Bacias Hidrográficas, e reunião
de trabalho para definição de metas e estratégias para o enfrentamento
das problemáticas ambientais, por meio da identificação e discussão de
problemas comuns e do estabelecimento conjunto das prioridades para o
próximo período de um ano.
Assim, a constante qualificação e reavaliação dos resultados e
objetivos é uma prioridade deste bem-sucedido projeto estratégico.
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4. Efetividade da atuação regionalizada para a proteção e
recuperação do meio ambiente
Ao longo de 2015 foram promovidas iniciativas nas várias regiões
do estado destinadas à recuperação de áreas degradadas e à prevenção a
danos ambientais. O trabalho, que desencadeou diversas medidas judiciais
e extrajudiciais, foi realizado pela Coordenação-Geral e Coordenadorias
Regionais da Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas.
Dentre os resultados alcançados em 2015 pelo projeto, destacamse o desenvolvimento de diversas ações regionais para o enfrentamento de
problemas ambientais, como poluição dos rios, deficiências no abastecimento
de água, no esgotamento sanitário e na drenagem urbana, construções
irregulares de estradas, ilegalidades em licenciamentos ambientais,
desmatamento, uso desregrado de agrotóxicos, instalação de pequenas
centrais hidrelétricas, além de outras questões que ultrapassam os limites de
um município específico e impactam as bacias hidrográficas como um todo.
Buscando apoiar e subsidiar todas as Coordenadorias Regionais,
algumas iniciativas fomentadas pela Coordenação-Geral do projeto,
juntamente com o Centro de Apoio, são de abrangência estadual, como a
elaboração de representação, que gerou ação direta de inconstitucionalidade
estadual proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça, contra atos do Poder
Executivo e Legislativo estadual que influenciam sobremaneira diversos
aspectos da proteção ambiental, como as Leis Estaduais 18.375/2014 e
18.468/2015, as quais estabelecem que o Fundo Estadual do Meio Ambiente
e o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, dentre outros, deixaram de ter
natureza especial contábil, permanecendo como fontes vinculadas de receita;
o acompanhamento da destinação dos valores decorrentes das penas de
prestações pecuniárias provenientes de danos ambientais no âmbito de
transações penais e sentenças condenatórias atinentes à tutela do meio
ambiente diante das Instruções Normativas Conjuntas 01 e 02/2014 – CGJ/
MPPR; o levantamento do atual estado dos órgãos de fiscalização ambiental
do Estado do Paraná, para subsidiar a formulação de propostas para melhorias
pela Procuradoria-Geral de Justiça; a composição de Grupo de Trabalho
atinente ao saneamento básico, no âmbito do Ministério Público, integrando
diferentes áreas do meio ambiente, habitação e urbanismo, a fim de contribuir
com a elaboração de materiais para a atuação ministerial; entre outras.
Ressalta-se, também, as parcerias firmadas com instituições –
universidades principalmente – destinadas a fornecer apoio técnico para a
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atuação dos Promotores de Justiça com atribuição ambiental, e a realização
de audiências públicas para o debate acerca dos problemas ambientais locais
e regionais, iniciativa que tem colaborado para que o MP-PR esteja ainda
mais próximo da comunidade.
4.1. Bacia do Alto Ivaí
Dentre as iniciativas promovidas pela Coordenadoria Regional da
Bacia do Alto Ivaí, destacam-se as tratativas para a recuperação de 5,5 mil
hectares de áreas de preservação permanente (APPs) nos municípios de
Campo Mourão e Jardim Alegre. Esta Coordenadoria Regional firmou mais
280 termos de ajustamento de conduta (TACs) com proprietários rurais de
Jardim Alegre, Campo Mourão, Godoy Moreira e Ariranha do Ivaí, no Norte
Central paranaense, e de Cândido de Abreu, no Centro Ocidental.
Pelos acordos firmados, os agricultores comprometeram-se a
recuperar as APPs, além de adotar práticas adequadas de uso e conservação
do solo e a fazer o manejo correto de agrotóxicos. Todos os acordos firmados
foram precedidos de esclarecedoras audiências públicas promovidas pelo
Ministério Público, com colaboração de profissionais de áreas técnicas das
universidades locais, sendo que todas as medidas devem ser concluídas em
três anos.
De acordo com a Coordenadora Regional da Bacia do Alto Ivaí,
a necessidade da adoção de tais medidas pelos produtores rurais foi
evidenciada a partir de uma situação grave ocorrida no município de Faxinal.
O manancial que abastece a cidade estava contaminado por agrotóxicos
utilizados na produção de tomate, atividade característica da região.
Havia indícios, inclusive, de que essa contaminação estava relacionada ao
surgimento de doenças graves na comunidade.
De acordo com a Coordenadora Regional,
“A partir disso, iniciamos um trabalho de avaliação da situação dos
mananciais e poços artesianos que abastecem os municípios da bacia, com
o objetivo de verificar se havia contaminação do lençol freático e de analisar
a qualidade da água, para evitar o agravamento de problemas relacionados
à saúde pública”4.

4
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Atuação regionalizada do MP-PR contribui
para a proteção e recuperação do meio ambiente. Disponível em: <http://www.mppr.mp.br/
modules/noticias/article.php?storyid=6055>. Acesso em 10 mar. 2016.
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Ela acrescenta que a contaminação dos recursos hídricos por
agrotóxicos foi o principal problema identificado, já que a região é
essencialmente agrícola.
Além disso, foi constatado mau uso e a degradação do solo e
das matas ciliares por parte dos proprietários de áreas que margeiam os
mananciais, que causa problemas como erosão, assoreamento de rios e
perda de solo fértil, bem como a ausência de cuidado na conservação das
estradas rurais por parte do Poder Público, o que também pode comprometer
os recursos hídricos.
As providências que devem ser adotadas pelos agricultores estão
sendo monitoradas semestralmente pelo MP-PR para verificação do devido
cumprimento dos TACs (o primeiro foi firmado em agosto de 2015). Para
desenvolver esse trabalho, a Rede Ambiental conta com parcerias de
universidades públicas da região da Bacia do Alto Ivaí, por meio da atuação
de especialistas como geógrafos e engenheiros ambientais, que realizam
o monitoramento das águas e os laudos técnicos. O objetivo é que esta
iniciativa ainda se estender para mais municípios desta bacia hidrográfica.
Em relação a apenas cinco produtores que se negaram a assinar o
referido TAC, a Coordenadoria Regional da Bacia Hidrográfica do Alto Ivaí,
juntamente com a Promotoria de Justiça da Comarca, ajuizaram as devidas
ações civis públicas, obtendo as respectivas liminares, com a inversão do
ônus da prova para que proprietários rurais comprovem a recuperação de
áreas de preservação permanente (APPs) em seus imóveis. Conforme a
decisão da Juízo local, os requeridos devem apresentar laudo técnico que
comprove a existência de 30 metros de APPs, práticas de uso e conservação
do solo, bem como a aplicação correta de agrotóxico, de acordo com a
Lei nº 7.802/89. Destaca-se a importância destas decisões liminares, que
constituem precedentes em ações de âmbito nacional contra dispositivos do
“Novo Código Florestal” (Lei nº 12.651/2012), o qual é alvo, no Supremo
Tribunal Federal, de três ações diretas de inconstitucionalidade, como em
relação aos dispositivos que reduzem a metragem mínima exigida para as
APPs de 30 metros para 5 metros.
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4.2. Bacia Litorânea
A preservação do patrimônio público ambiental também é a base
dos trabalhos da Coordenadoria Regional da Bacia Hidrográfica Litorânea.
Em 2015, a partir de um diagnóstico dos processos cíveis e criminais das
Promotorias de Justiça da região, diversas medidas judiciais e extrajudiciais
foram tomadas para solucionar problemas identificados nas áreas mais
vulneráveis.
Pode-se destacar como algumas das iniciativas importantes, as
recomendações administrativas expedidas para regularizar a aplicação
dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente nos municípios e a
conversão de multas ambientais em serviços de preservação.
A implementação do Sistema de Identificação, Rastreamento
e Autenticação de Mercadorias, denominado Brasil ID, é outra ação
importante. A proposta foi objeto de recomendação administrativa expedida
à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, e que requer a adoção
de medidas para aprimorar a fiscalização do movimento de cargas, bem
como melhorar a gestão e o controle do tráfego de veículos.
O Brasil ID baseia-se no emprego de uma tecnologia de identificação
por radiofrequência e outros métodos integrados para realizar, dentro de um
padrão único, o rastreamento e a autenticação de mercadorias em produção
e circulação pelo País. De acordo com esta Coordenadoria Regional, a ideia, é
“mitigar os impactos causados ao meio ambiente e à sociedade da região,
que convivem com deficiência na segurança pública, insalubridade sanitária
e graves riscos ambientais face aos tipos de mercadorias em trânsito”5.

A atuação da Coordenação Regional da Bacia Litorânea em 2015
abrange ainda ações civis públicas ajuizadas para a proteção do Centro
Histórico de Paranaguá, recomendações exigindo-se estudos de impacto
ambiental para a concessão de licença de operação a usinas hidrelétricas e a
melhor fiscalização de empreendimentos minerários, além da contribuição
na elaboração de um plano de desenvolvimento sustentável do Litoral do

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. Atuação regionalizada do MP-PR contribui
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Paraná. Merecem menção também iniciativas relacionadas à proteção da
fauna, à gestão de resíduos sólidos, à promoção de saneamento básico e ao
licenciamento ambiental de rodovias e terminais retroportuários.

5. Conclusões
A Rede Ambiental representa, no Ministério Público do Estado
do Paraná, inovação para o tratamento de questões ambientais, por se
tratar de um novo viés para seu enfrentamento. A consideração de que os
danos ambientais não se restringem a limitações político-geográficas torna
necessário repensar a atuação ministerial para a obtenção de resultados
mais eficazes, tanto na esfera extrajudicial quanto judicialmente.
Observa-se que este objetivo está sendo atingido pelo modelo de
regionalização implantado, o que demonstra ser este perfil o mais apropriado
para a tutela do meio ambiente na atualidade, tendência já consolidada em
diversos estados do Brasil de modo vanguardista.
A estruturação das Coordenadorias Regionais demonstra que a
efetiva concentração do Promotor de Justiça para lidar exclusivamente com a
temática ambiental propicia maior aprofundamento e expertise na matéria,
o que vêm sendo corroborado pelos demais Ministérios Públicos dos estados
que também implementaram a regionalização ambiental.
Os Encontros Anuais da Rede Ambiental fornecem oportunidade
de contato entre os Coordenadores Regionais, propiciando a necessária
atualização científica acerca do que há de mais novo, para propiciar ainda
melhores resultados, e servindo também como canal com a comunidade,
o que se nota pela variedade do público presente, além dos Promotores de
Justiça que atuam na área ambiental, Procuradores de Justiça, servidores e
estagiários do MP-PR: estudantes, parceiros de projetos, representantes de
organizações não governamentais, iniciativa privada, integrantes de outros
órgãos da Administração Pública, Juízes de Direito, servidores e estagiários
do Poder Judiciário.
Por fim, verifica-se, através da observação do histórico de pouco
mais de dois anos de existência da Rede Ambiental das Bacias Hidrográficas
e da análise dos resultados até o momento obtidos, que as Coordenadorias
Regionais estruturadas proporcionam variados exemplos de sucesso, apenas
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possíveis pela zelosa dedicação dos membros e equipe envolvidos e fiel
alinhamento aos objetivos estratégicos da instituição, merecendo constante
apoio institucional para continuidade desta evolução.
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RESUMO: No processo civil coletivo, as sentenças que reconhecem direitos
difusos e coletivos em sentido estrito deverão ser certas e líquidas de forma
a proporcionar o cumprimento imediato da sentença quando fixado o
quantum debeatur ou determinada obrigação de fazer ou não fazer. Todavia,
o reconhecimento de responsabilização civil em sentença concessiva de
direitos individuais homogêneos é necessariamente genérico, dependendo
de liquidação para posterior proposição pelas vítimas de processos individuais
de execução. Para tanto, os beneficiados necessitam de conhecimento da
procedência da pretensão deduzida em juízo pelos legitimados à ação civil
pública. Noutras situações, o reconhecimento de direitos dos consumidores
ocorre em procedimento extrajudicial, em geral nos Compromissos de
Ajustamento de Condutas. O projeto Consumidor Vencedor, do Ministério
Público do Rio de Janeiro, visa suprir uma lacuna consistente na ausência
de informação dos consumidores para fins de assegurar a efetividade na
execução dos direitos consumeristas defendidos pelo Ministério Público.

ABSTRACT: In the collective civil process, the sentences that recognize diffuse
and collective rights in the strict sense must be unquestionable and liquid in
order to provide the immediate compliance of the sentence when settled the
quantum debeatur or determined the specific obligation to do or not to do.
However, the recognition of civil liability in a court decision of homogeneous
individual rights is necessarily generic, depending on settlement for further
proposition by the victims of individual execution process. For this purpose,
the beneficiaries need to be informed about the upheld of the claim pleaded
in court by the legitimized parts of the civil action. In other situations, the
recognition of consumers rights happens in extrajudicial procedure, usually in
Conduct Adjustment Commitments. The project Consumidor Vencedor, of the
Ministério Público of Rio de Janeiro, intends to fill the gap consistent in the
absence of information of consumers in order to ensure effectiveness in the
execution of consumers rights defended by the Ministério Público.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos do consumidor; ações coletivas e execução;
informação.

KEYWORDS: Consumers rights; collective actions and execution; information.
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1. Introdução
Os direitos dos consumidores, previstos na Constituição Federal
de 1988 como fundamentais, são defendidos em sua esfera coletiva pelo
Ministério Público em decorrência da função institucional de proteção dos
direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Ocorre que a defesa
destes direitos, por vezes concretizada pela via extrajudicial, por vezes pela
via judicial, acaba não demonstrando plena efetividade nas suas execuções
– o que, por seu turno, implica na dificuldade de implementação dos direitos
consumeristas como um todo.
A esta conclusão chegou o Ministério Público do Rio de Janeiro após
levantamento realizado em 2012 denominado “Teses institucionais”, que
analisou as decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça local no período de
abril de 2010 a julho de 2012 em ações civis públicas em que figurava como
autor o MPRJ1.
A falta de efetividade das decisões judiciais, concluiu o MPRJ,
decorre de uma série de fatores cuja solução não passa pela atuação do
órgão ministerial, dependendo de reformas procedimentais complexas.
Entretanto, uma das razões para este fenômeno é a falta de informação
dos consumidores acerca dos casos judicializados e de seus resultados. Em
relação a isto poderiam ser tomadas medidas que visassem a divulgação das
decisões garantidoras dos direitos dos consumidores.
O projeto “Consumidor Vencedor” foi criado neste contexto,
intentando proporcionar visibilidade aos casos de defesa dos direitos dos
consumidores encabeçados pelo Ministério Público, proporcionando, com
isso, maior efetividade aos provimentos judiciais favoráveis à coletividade
lesada. Após implementado o programa e verificados os resultados positivos
obtidos, o MPRJ decidiu expandir a iniciativa a outros Estados, compartilhando
a plataforma de modo a tornar o projeto nacional.

O relatório geral da pesquisa pode ser encontrado em: CARPENA, Heloísa. Tutela coletiva em
2º Grau. A experiência da criação das Procuradorias Especializadas no Ministério Público do
Rio de Janeiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 225, p. 295-326, nov. 2013. Disponível em:
<http://goo.gl/CNoZFa>. Acesso em 15 set. 2016.
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A adesão do Ministério Público do Paraná ao “Consumidor Vencedor”
foi firmada no Termo de Cooperação Técnica nº 11/20152 e, desde o dia 14 de
dezembro de 2015, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça
de Defesa do Consumidor vem alimentando a plataforma com as chamadas
“vitórias” em defesa do consumidor, conquistadas pelas Promotorias de
Justiça do Paraná.3
Assim, é no ensejo de melhor esclarecer o projeto aos Membros e
Servidores do MPPR que se elabora este opúsculo. Serão a seguir expostas as
motivações do órgão ministerial criador da plataforma para sua elaboração,
o funcionamento específico da página criada, os objetivos que se visa atingir
e os resultados percebidos até o momento.

2. Motivação para a criação do projeto
2.1. Histórico
O MPRJ, em 2009, iniciou um programa de Gestão Estratégica
para aprimoramento da atividade do órgão. Elencou-se como prioridade,
na área cível, a necessidade de atuação mais dinâmica nas ações de tutela
coletiva em 2º Grau4 e, assim, surgiu o Grupo Especial de Apoio à Atuação
dos Procuradores de Justiça na Área de Tutela Coletiva, ao qual os Membros
atuantes na 2ª Instância poderiam declinar sua atribuição, tornando o Grupo
recém-criado responsável pela atuação nos casos.
A experiência de especialização possibilitou quantificar os resultados
da atuação do MPRJ em 2ª Instância na promoção da defesa dos direitos
coletivos, sendo alcançados os seguintes dados: 22% das decisões foram

2
PARANÁ. Extrato de Termo de Cooperação, Convênio nº 11/2015. Diário Oficial do Estado do
Paraná – Comércio, Indústria e Serviços, Curitiba, ed. 9477, p. 15, 23 jun. 2015.
3
O acesso ao Termo de Cooperação Técnica em sua íntegra pode ser feito através da página
institucional do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do
Consumidor através do seguinte link: <http://www.consumidor.mppr.mp.br/arquivos/File/
Termos_Cooperacao/Termo_Cooperacao_Consumidor_Vencedor.pdf>.
4
CARPENA, Heloísa. Tutela coletiva em 2º Grau. A experiência da criação das Procuradorias
Especializadas no Ministério Público do Rio de Janeiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 225,
nov. 2013, p. 295-326, nov. 2013. Disponível em: <http://goo.gl/CNoZFa>. Acesso em 15 set.
2016.
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desfavoráveis ao MPRJ, 14% dos casos obtiveram decisão parcialmente
favorável e 64% foram integralmente favoráveis ao órgão ministerial5. Em
outras palavras, foi exitoso o Ministério Público em quase 80% das ações
coletivas ajuizadas.
Não obstante, tais dados não podem ser generalizados para todos os
assuntos tratados judicialmente no período analisado no levantamento. Isto
restou demonstrado pelo próprio Parquet a partir da análise qualitativa das
decisões. A partir de 10 (dez) recortes temáticos de relevância institucional –
as tais “Teses Institucionais” –, ficou comprovado que em alguns assuntos o
sucesso do MPRJ era pacífico, mas que em outras matérias havia consistente
insucesso nas demandas ministeriais.
Por exemplo, em relação à legitimidade ativa do Ministério Público
para a defesa de direitos individuais homogêneos (questão suscitada nas
defesas dos réus e, portanto, enfrentada com frequência pelo Parquet),
67% dos julgados reconheceu a legitimidade do MPRJ para a defesa dos
direitos individuais homogêneos, enquanto somente 11% decidiram em
sentido contrário – ressalte-se que, no momento da pesquisa, não havia
sido prolatado acórdão em 22% dos casos –, o que demonstra o alto grau de
aceitação da tese pelo Tribunal de Justiça.
Outro exemplo significativo, mas em sentido oposto ao anterior,
é o que demonstrou que, à época, apenas 14% das decisões colegiadas
reconhecia a eficácia erga omnes na discussão dos limites subjetivos da coisa
julgada em ações coletivas, sendo que 64% dos acórdãos estabeleciam limites
territoriais para a eficácia da decisão – frise-se que a maioria dos julgados
neste caso foi anterior à decisão do STJ no REsp. nº 1.243.887/PR6, que
acolheu a tese da prevalência do art. 103, III, CDC, ou seja, desconsiderando
a limitação territorial do alcance da decisão e estendendo-o a todos os
integrantes da coletividade lesada, independentemente de onde estejam
localizados.

CARPENA, Heloísa. Tutela coletiva em 2º Grau. A experiência da criação das Procuradorias
Especializadas no Ministério Público do Rio de Janeiro. Revista de Processo, São Paulo, v. 225,
p. 295-326, nov. 2013. Disponível em: <http://goo.gl/CNoZFa>. Acesso em 15 set. 2016.
6
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1.243.887/PR. Disponível em:
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/inteiroteor/?num_registro=201100534155&dt_
publicacao=12/12/2011>. Acesso em 28 set. 2016.
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Adentrando na seara consumerista, observou-se que o êxito
recursal não correspondeu ao respectivo sucesso na execução das decisões
colegiadas favoráveis aos consumidores7. Em 60% dos casos sequer houve
ajuizamento de ação de execução de qualquer tipo. Do restante, o MPRJ
ajuizou ações de execução (para cumprimento de obrigações de fazer ou não
fazer, aplicação de multa etc.) em 29% dos casos, em 8% houve ajuizamento
de ações individuais e em apenas 3% foram ajuizadas execuções coletivas
com fulcro no art. 100 do CDC8.
Ora, se não há reflexo do sucesso dos processos de conhecimento
nos processos de execução, é evidente que a garantia dos direitos dos
consumidores está sendo puramente teórica e, consequentemente, falha.
Nesse sentido, “não há acesso efetivo à justiça se a execução não gera a
reposição ao interessado ou a entrega do bem ou utilidade correspondente
ao direito lesionado, assegurado no título”9. Diante deste impasse de (in)
efetividade, concluiu o MPRJ, era necessário revisitar os fundamentos da
execução coletiva e buscar alternativas viáveis para assegurar o efetivo
cumprimento das decisões favoráveis aos consumidores conquistadas
pelo Parquet.

CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de Janeiro
em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos consumidores.
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013. Disponível em:
<http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.

7

A este respeito: “Em caráter excepcional, somente, não havendo em um ano a habilitação
de interessados 'em número compatível com a gravidade do dano', os legitimados à ação
coletiva poderão então promover a 'liquidação e execução' da sentença. A execução se
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(SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
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2.2. Execução dos direitos metaindividuais
Inaugurado pela Lei da Ação Civil Pública (nº 7.347/85), o sistema
brasileiro de ações coletivas foi ampliado com o advento do Código de Defesa
do Consumidor, passando a viabilizar o ressarcimento dos indivíduos lesados
cumulativamente à proteção do bem jurídico de natureza coletiva10. O
parágrafo único do art. 81 do CDC definiu que a defesa coletiva será exercida
quando houverem interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais
homogêneos, vejamos:
Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste
código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo,
categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por
uma relação jurídica base;
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os
decorrentes de origem comum.11

Diante das distintas classificações, necessário se faz explicá-las
brevemente. Difusos são os direitos que seguem o critério da indeterminação
dos titulares e da ausência de relação jurídica base entre eles, bem como da
indivisibilidade do bem jurídico12. São materialmente coletivos, pois afetam
um número indeterminado de pessoas, não tendo titularidade determinável
no plano individual13.

10
CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de
Janeiro em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos
consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013.
Disponível em: <http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.
11
BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. Suplemento.
12
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual
de direito do consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 462.
13
LEAL, Mafra apud BENJAMIN, MARQUES, BESSA, 2012, p. 462.
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Os direitos coletivos possuem natureza indivisível e pertencem a um
grupo determinável de pessoas que se ligam entre si ou à parte contrária
em razão de uma relação jurídica base, não sendo essencial que estejam
organizados em uma entidade associativa14.
Já os direitos individuais homogêneos decorrem de um único fato
que gera inúmeras pretensões indenizatórias, sendo seus beneficiários
identificáveis e seu objeto divisível15. Busca-se judicialmente a indenização
dos consumidores lesados em demanda única e distinguem-se estes direitos
dos demais tipos justamente por serem de natureza individual, tratados
coletivamente apenas em razão da homogeneidade da sua “origem comum”16.
Uma mesma Ação Civil Pública pode, logicamente, buscar tutelar
direitos e interesses de mais de um tipo concomitantemente, eis que
“invariavelmente, para se obter uma proteção eficaz e adequada dos
consumidores, é fundamental a formulação, na mesma ação coletiva, de
pedidos difuso, coletivo e indenizatório (individual homogêneo)”17. Por fim,
resta apontar que os legitimados para a propositura de ações coletivas de
consumo são aqueles elencados no art. 82 do CDC, quais sejam:
Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados
concorrentemente:
I – o Ministério Público,
II – a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal;
III – as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta,
ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa
dos interesses e direitos protegidos por este código;
IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que

BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual
de direito do consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 463.
15
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual
de direito do consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 463.
16
CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de
Janeiro em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos
consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013.
Disponível em: <http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.
17
BENJAMIN, Antônio Herman V.; MARQUES, Cláudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual
de direito do consumidor. 4. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2012, p. 468.
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incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos
protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.18

A execução de direitos difusos e coletivos diverge da execução de
direitos individuais homogêneos na medida em que, no caso dos primeiros,
basta que haja o reconhecimento da responsabilidade do réu pela violação
dos direitos dos consumidores e a condenação específica deste para que seja
executada a obrigação determinada em sentença (art. 84, CDC). Neste caso,
a legitimação ativa é ordinária, isto é, caberá aos próprios legitimados do art.
82 do CDC o ajuizamento da ação de execução cabível19.
Já para os direitos e interesses individuais homogêneos é necessária
uma segunda etapa, posterior à sentença genérica fixando a responsabilidade
dos réus pelos danos causados (art. 95, CDC), consistente na habilitação
individual dos lesados para recebimento da indenização cabível, devendo ser
comprovados os danos sofridos pelo consumidor e o nexo causal existente
(art. 97, CDC). Consequentemente, há alteração na legitimidade ativa para
propositura de ação de execução, eis que cabe aos lesados ingressar com o
pedido de liquidação e execução da restituição devida – a legitimação é aqui
extraordinária20.
Em tais casos, Venturi afirma que mesmo não acorrendo interessados
à execução ou não havendo apuração de danos a alguns desses, a sentença
condenatória genérica é inafastável, reafirmando que mesmo genérica traz
certeza de responsabilização civil.21
O legislador, consciente da possibilidade de muitos interessados não
se apresentarem em juízo, estabeleceu no art. 100 do CDC a eventualidade

BRASIL. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 set. 1990. Suplemento.
19
SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
do Consumidor: tutela coletiva (homenagem aos 20 anos da Lei da Ação Civil Pública). Rio de
Janeiro: E. Lumen Juris, 2005, p. 99.
20
SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
do Consumidor: tutela coletiva (homenagem aos 20 anos da Lei da Ação Civil Pública). Rio de
Janeiro: E. Lumen Juris, 2005, p. 99.
21
VENTURI, Elton. Execução da Tutela Coletiva. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 128/219.
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de os autores coletivos, decorrido um ano sem a habilitação dos lesados
em número compatível com a gravidade do dano, promoverem a execução
da decisão que reconheceu o direito individual homogêneo, revertendo
o produto da indenização para fundos de reparação dos bens lesados. Tal
alternativa é referida doutrinariamente como “legitimação subsidiária”22,
contudo é raramente aplicada – conforme apontado no levantamento do
MPRJ, esta possibilidade foi acionada em apenas 3% dos casos.
A pouca efetividade verificada nas execuções pelo MPRJ não é
novidade para a doutrina, que há muito debate as razões para a ocorrência
deste fenômeno. Ocorre que, em que pese apresente o processo coletivo de
conhecimento uma série de vantagens em comparação ao individual – por
atender a múltiplas demandas em um só processo, por exemplo, viabiliza
maior celeridade e economia de gastos –, “o processo de execução coletiva
vale-se dos dogmas tradicionais do processo civil ortodoxo”23.
Deste modo, não está a ação coletiva livre de mazelas como
a vagarosidade do Poder Judiciário na tramitação dos processos de
conhecimento, liquidação e execução, ou como a ausência de bens dos
condenados para garantir a indenização coletiva. A inefetividade é também
devida à falta de especialização de Varas e Juízos com julgadores preparados
para decidir acerca de demandas coletivas, tão distintas dos processos
individuais clássicos24, à insuficiência de medidas de cumprimento específico
das obrigações25 e outras tantas razões de natureza técnica e processual.

22
CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de
Janeiro em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos
consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013.
Disponível em: <http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.
23
SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
do Consumidor: tutela coletiva (homenagem aos 20 anos da Lei da Ação Civil Pública). Rio de
Janeiro: E. Lumen Juris, 2005, p. 115.
24
SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
do Consumidor: tutela coletiva (homenagem aos 20 anos da Lei da Ação Civil Pública). Rio de
Janeiro: E. Lumen Juris, 2005, p. 116.
25
Neste sentido, sugere-se a leitura de VENTURI, Elton. Execução da Tutela Coletiva. São
Paulo: Malheiros Editores, 2000, p. 90.
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Contribui também para que seja inócua a condenação a ausência de
conhecimento dos consumidores lesados quanto ao reconhecimento, em juízo,
dos seus direitos. Muito embora tenha o CDC previsto a publicação de edital em
órgão oficial quando da propositura da ação, para que os interessados possam
intervir como litisconsortes (art. 94), foi vetado o art. 96, que fazia a mesma
previsão para o momento do trânsito em julgado da sentença condenatória26.
Como podem os consumidores requererem em juízo indenizações que lhes
são devidas se não têm conhecimento da decisão judicial?
Enquanto os demais motivos elencados para a ausência de
efetividade das decisões em prol dos consumidores consistem em dados de
realidade técnica, processual e procedimental que não podem ser facilmente
modificados, é distinta a situação quanto ao acesso à informação, que é
passível de maior controle pelo Parquet, concluiu o MPRJ27.
É importante notar que há uma dupla perspectiva em relação ao
problema da informação. De um lado, há dificuldade de o autor coletivo
apurar e comprovar em juízo que Compromissos de Ajustamento de Conduta
ou decisões judiciais foram violadas pelos fornecedores. De outro, como já
dito, há o desconhecimento dos consumidores acerca do conteúdo e até
mesmo da existência de decisões que os beneficiam.
Face a esta constatação, criou-se o “Consumidor Vencedor”,
intencionando dirimir o problema de inefetividade ao atacar diretamente
a falta de informação. Como se verá em maiores detalhes na sequência,
o projeto se concretizou com a invenção de uma plataforma acessível em
ambiente operacional WEB – ou seja, uma plataforma on-line.
Sua implementação ocorreu em 03 de dezembro de 2012 no

26
SCHERAIBER, Ciro Expedito. A Efetividade do Processo de Execução na Tutela dos Direitos
Individuais Homogêneos do Consumidor. In: SAMPAIO, Aurisvaldo; CHAVES, Cristiano. Direito
do Consumidor: tutela coletiva (homenagem aos 20 anos da Lei da Ação Civil Pública). Rio de
Janeiro: E. Lumen Juris, 2005, p. 104.
27
CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de
Janeiro em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos
consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013.
Disponível em: <http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.
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Ministério Público do Rio de Janeiro, em sintonia com a Resolução Conjunta
nº 02/2011 CNMP/CNJ28 e atendendo ao art. 6º, incisos II, III e VII, do Código
de Defesa do Consumidor29, bem como ao art. 94 do mesmo código30.

3. Plataforma “Consumidor Vencedor”
O projeto visa atuar em prol da efetividade das conquistas judiciais e
extrajudiciais na defesa do consumidor, bem como promover a aproximação
do Ministério Público e dos consumidores, assegurando-lhes conhecimento
quanto aos seus direitos em uma plataforma em que podem, também,
denunciar o descumprimento de obrigações assumidas pelos fornecedores31.
Especificamente, objetiva disponibilizar, de forma clara e precisa,
informações sobre os direitos consumeristas reconhecidamente violados
(seja através de decisões judiciais ou de compromissos de ajustamento de
conduta) e cientificar os consumidores das indenizações a que fazem jus em
virtude das lesões sofridas. Almeja ainda incentivar a coletividade a noticiar
o descumprimento das obrigações previstas em decisões judiciais ou TACs
pelos fornecedores, viabilizando ao Ministério Público tomar conhecimento
do fato e adotar as medidas cabíveis.

BRASIL. Resolução Conjunta n. 02, de 21 de junho de 2011. Institui os cadastros nacionais de
informações de ações coletivas, inquéritos e termos de ajustamento de conduta, e dá outras
providências. Diário de Justiça Eletrônico, 22 jun. 2011.
29
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
II – a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas
a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;
III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de
danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica,
administrativa e técnica aos necessitados;
30
Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados
possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos
meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
31
CARPENA, Heloísa. Consumidor Vencedor. Um projeto do Ministério Público do Rio de
Janeiro em busca da efetividade na defesa dos interesses individuais homogêneos dos
consumidores. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 86, p. 75-100, mar.-abr. 2013.
Disponível em: <http://goo.gl/nlNQ6C>. Acesso em 31 ago. 2016.
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Para alcançar tais finalidades, foi desenvolvido um site institucional
para divulgação (http://consumidorvencedor.mp.br), em linguagem simples,
dos direitos reconhecidos na seara de Direito do Consumidor por iniciativa
do Parquet. Através de “fichas” disponibiliza-se um pequeno resumo do
Compromisso de Ajustamento de Conduta firmado, estipulando quais as
obrigações assumidas pelo fornecedor voluntariamente, ou da Ação Civil
Pública ajuizada, sendo esclarecido, de acordo com a tramitação do processo,
quais os pedidos feitos (quando não há ainda qualquer decisão proferida),
quais os pedidos concedidos em liminar (com a ressalva de que a decisão é
provisória) ou quais os pedidos reconhecidos em decisão definitiva.
Além disso, as fichas especificam o(s) fornecedor(es) envolvido(s), o
número do procedimento interno (Inquérito Civil, Procedimento Preparatório
etc.) que possibilitou a assinatura do TAC ou o número do processo judicial
em questão. Também constam nas fichas cópia do Ajustamento de Conduta
firmado ou a inicial da Ação Civil Pública proposta, bem como cópia de todas
as decisões proferidas no caso.
As fichas também são acompanhadas de um botão vermelho com os
dizeres “Denuncie o Descumprimento” que permite ao consumidor indicar
ao Ministério Público sempre que alguma das obrigações não estiver sendo
respeitada pelo fornecedor, possibilitando a sua responsabilização pela
Promotoria de Justiça com atribuição para tanto.
No Consumidor Vencedor, as fichas estão distribuídas em doze
categorias distintas de acordo com a matéria abordada na iniciativa, sendo
elas: Alimentação, Comércio, Educação, Finanças, Habitação, Informação,
Internet, Lazer, Produtos, Saúde, Serviços e Transportes. Evidentemente,
uma mesma ACP que aborde concomitantemente duas os mais matérias
poderá ser incluída em quantas categorias forem necessárias para o caso,
não havendo limite quantitativo para tanto.
Cada categoria é também dividida em subcategorias, conforme
a necessidade de cada tema – por exemplo, a categoria Finanças possui
cinco diferentes divisões, quais sejam, Bancos e Financeiras, Cartões,
Consórcios, Previdência Privada e Serviços de proteção ao crédito. Desta
forma, é facilitada a busca pelos consumidores que desejem encontrar casos
semelhantes aos seus no site.
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A página inicial do projeto coloca em destaque as últimas ações e
vitórias (decisões judiciais ou compromissos de ajustamento de conduta)
incluídas na plataforma, realçando a visualização das últimas iniciativas
favoráveis aos consumidores conquistadas pelo Ministério Público.
Dentre as funcionalidades do Consumidor Vencedor, vale ainda
enfatizar a ferramenta de busca do programa, que realiza as pesquisas
desejadas por tema ou por fornecedor não apenas no site do estado do
consumidor, mas em todas as unidades da federação que aderiram ao
programa, sendo indicado nas respostas sempre que uma decisão tiver
abrangência nacional erga omnes, não limitada territorialmente pelo
julgador.

3.1 Adesão do Ministério Público do Paraná
Com a expansão nacional do projeto, firmou-se o Acordo de
Cooperação Técnica nº 11/2015 entre o MPRJ e o MPPR em junho daquele
ano, com previsão de vigência de 5 (cinco) anos. A partir de então, foi
realizado intenso trabalho pela equipe do Centro de Apoio Operacional
das Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor no sentido de reunir
todos os Termos de Ajustamento de Conduta firmados e Ações Civis Públicas
ajuizadas pelas Promotorias de Justiça do Estado com atribuição na defesa
dos direitos dos consumidores.
Para a coleta de material foram utilizados o banco de dados próprio
do CAOPCON e também o sistema PRO-MP, tendo sido realizada análise da
totalidade dos procedimentos cadastrados na área temática “Consumidor”
cujo andamento apontasse alguma das seguintes situações: “Ajuizamento
de ação e/ou apensamento a ação existente”, “Arquivamento Homologado”,
“Indeferimento/Encerramento com solução do problema” e “Suspensão
(TAC)”.
Uma vez localizado TAC ou ACP com decisão total ou parcialmente
favorável ao(s) pedido(s) do MPPR, era criada uma ficha sobre o material
com os dados relevantes para a alimentação do sistema – quais sejam, a
categoria da demanda, o número do procedimento ou processo judicial, o
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assunto envolvido e um resumo dos pedidos da ação, da decisão concedida
ou do ajuste de conduta firmado. Na falta de alguma informação para
preenchimento da ficha, ou quando não encontrada a inicial da ACP ou
cópia do TAC, emitia-se Ofício solicitando os dados faltosos à Promotoria de
Justiça responsável para posterior complementação do banco de dados do
programa.
Desta triagem inicial, resultaram 205 fichas, entre Acordos de
Compromisso de Conduta e Ações Civil Públicas, que foram incluídas no
Consumidor Vencedor para compor o site logo em seu lançamento oficial,
em 14 de dezembro de 2015. De lá para cá, foram complementadas as
fichas que estavam incompletas e incluídos materiais novos elaborados
pelas Promotorias de Justiça do Paraná, totalizando neste momento32 250
fichas no site.

4. Conclusão
Se a defesa dos direitos dos consumidores não será completa caso a
execução das obrigações reconhecidas judicialmente ou assumidas em TACs
pelos fornecedores não seja efetiva, é de primordial importância que busque
o Ministério Público formas de assegurar o integral cumprimento de seu
dever institucional de defender os direitos consumeristas.
Dada a impossibilidade do Parquet de promover mudanças
processuais e técnicas que possibilitariam maior efetividade à execução,
devem ser adotadas e divulgadas exemplares iniciativas que buscam
suavizar referidas dificuldades a partir da garantia de acesso à informação
e aproximação dos consumidores ao Ministério Público, como é o caso do
Consumidor Vencedor do MPRJ.
A adesão do MPPR ao programa caminha justamente no sentido
destes objetivos, buscando tornar o consumidor paranaense mais consciente
de seus direitos e informado quanto à atuação da instituição em sua defesa.
Além disto, almeja-se contar com o auxílio dos principais interessados

32

O artigo foi finalizado em 28 de setembro de 2016.
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nas demandas – os consumidores – para fiscalizar os fornecedores que
estavam violando direitos consumeristas, facilitando, assim, o trabalho das
Promotorias de Justiça do Estado que, cientes do descumprimento, poderão
aplicar as penalidades previstas em TACs, ajuizar ações de execução destes
ou promover outras medidas visando assegurar o devido cumprimento dos
direitos e interesses dos consumidores.
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Sergio Renato Sinhori*

125 anos de Ministério
Público Araucariano
O pensador alemão Friedrich Wilhelm Nietzche, no segundo volume
de sua obra ‘Humano, Demasiado Humano’, um livro para espíritos livres,
numa de suas célebres sentenças, ensina o momento adequado para uma
avaliação mais isenta. Anuncia: “... Somente depois de teres deixado a cidade
verás a que alturas suas torres se elevam acima das casas.”
O olhar lançado de fora das muralhas do tempo para aquele dúbio
MINISTÉRIO PÚBLICO que surgiu na Europa em séculos passados, como
defensor dos interesses dos reis, dá bem a dimensão da altura a que se
elevaram suas atribuições e importância social. A expressão Ministério
Público apareceu na legislação brasileira apenas em 1890, e indicava
também um simples organismo governamental, que tinha a missão de
atuar na acusação de criminosos perante os juízes e tribunais populares.
Aqui no Paraná, segundo pesquisa do historiador Mauro Domingues dos
Santos, do Centro de Preservação da Memória do Ministério Público, o ano
de 1891 promoveu um momento de transição: a antiga Constituição Imperial
cede espaço à nova Constituição, a Republicana, e arejados ideais ecoam
pela nação, como a instituição do Presidencialismo, a declaração da laicidade
do estado, a influência idealista Franco-Americana, e, ao mesmo tempo, o
despontar de um viés democrático na nação.
Foi neste contexto que no Estado do Paraná, seu então
Presidente, o Bacharel Generoso Marques dos Santos, usando das
atribuições que lhe foram conferidas pela Lei nº 03, de 12 de junho
de 1891, do Congresso Constituinte do Estado, expediu, na data de 15
de junho de 1891, mediante os Decretos nºs 01 e 02, a Organização

Procurador de Justiça, Presidente do Conselho Curador do Centro de Preservação da
Memória do MP do Paraná

*

495

Judiciária, a Legislação Processual e a Organização Policial do Estado.
O Ministério Público do Estado do Paraná é instituído entre os três
primeiros capítulos do Decreto nº 01, de 15 de junho de 1891, inscrito no
livro “Decretos”, arquivado sob nº PR031, no Arquivo Público do Paraná.
Também nasce o Tribunal de Justiça, sendo ambas as instituições geradas
simultaneamente e destinadas à defesa da Justiça no âmbito do Estado do
Paraná.
E durante décadas o Ministério Público brasileiro em geral foi
se desenvolvendo, com atuação mais efetiva na área penal, cada dia se
tornando mais próximo da população pelo atuar seguro e determinado de
seus integrantes.
O Ministério Público do Estado do Paraná obteve seu Estatuto pela
Lei nº 5.849, sancionada pelo governador Paulo Pimentel em 25 de setembro
de 1968.
Marco evolutivo importante ocorreu em 1971, quando foi fundada
a CAEMP, atual CONAMP, hoje a Associação Nacional dos Membros do
Ministério Público, entidade que teve papel relevante na formulação de nosso
atual perfil constitucional. A união de Promotores por meio das Associações
e o nascimento da CONAMP levaram o Ministério Público a inúmeras
conquistas: em 1981, a Lei Orgânica Nacional do MP (Lei Complementar nº
40) – a primeira que unificou a organização dos MPs nos Estados.
Importante avanço legislativo ocorreu no Estado do Paraná em 1983,
por iniciativa do governo de José Richa, por intermédio da Emenda n◦16 à
Constituição Estadual, promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa,
que elevou ao nível constitucional as garantias dos membros e a autonomia
financeira e administrativa da Instituição, dentre outras normas de relevo.
Em 1985, veio a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347), que conferiu
legitimação para o Ministério Público atuar na defesa dos interesses difusos
e coletivos.
Há trinta anos, no dia 21 de junho de 1986, foi deliberada e lavrada
a “CARTA DE CURITIBA”, texto consensual aqui aprovado no 1º Encontro
Nacional dos Procuradores–Gerais de Justiça e Presidentes de Associações
do Ministério Público, e que inspirou diversos dispositivos da Constituição
promulgada em outubro de 1988.
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A partir da promulgação da Carta Magna, em 5 de outubro de
1988, o Ministério Público passou a ser uma instituição independente e
defensora dos interesses da sociedade. Muitos estados tiveram dificuldade
de adotar o modelo implantado pela Lei Maior, principalmente no que se
referia às autonomias administrativa e financeira. Vieram, então, em 1993,
a nova Lei Orgânica Nacional - Lei nº 8.625, dispondo sobre normas gerais
para organização do Ministério Público dos Estados e a Lei Complementar nº
75, sobre a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público da
União. Ambas regulamentaram os avanços obtidos com a nova Carta Política.
No Paraná, em data de 27 de dezembro de 1999, o governador Jaime Lerner
sancionou a Lei Complementar n◦ 85 (Lei Orgânica do Ministério Público do
Paraná), sendo que a data, nos termos do art. 202, passou a ser considerada
o “Dia do Ministério Público do Paraná”.
Após um período de conquistas e com sua consolidação, foi inevitável
o aparecimento de reações contra a instituição. São frequentes as tentativas
de diminuir as atribuições dos Promotores e Procuradores, ou inibir sua
atuação livre e independente, como as denominadas lei da mordaça ou do
abuso de poder.
A instituição do Ministério Público vem se caracterizando,
principalmente
nestas
últimas
décadas,
por
buscar
uma
dimensão moderna, prospectiva, reconhecendo e superando
suas próprias deficiências para fortalecer-se e desincumbir-se
com eficiência crescente de sua missão de defesa da sociedade.
A tarefa é magnânima, pois como instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, cabe-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Cumpre-lhe, enquanto agente político de transformação,
interferir positivamente na realidade social, exercitando em favor do
povo o poder que lhe foi conferido. A função básica consiste em zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição e nas Leis, promovendo
as medidas necessárias à sua garantia. Pode –e deve, quando necessário
– agir contra os interesses do “rei” que um dia o criou e a quem serviu.
Nesse sentido é que o Ministério Público dispõe de instrumentos legais ágeis
e confiáveis, tais como o inquérito civil e a ação civil pública, especialmente
úteis na defesa dos direitos do consumidor, do meio ambiente, do patrimônio
público, da criança, do adolescente, do idoso, do deficiente, da saúde do
trabalhador, das liberdades públicas em geral.
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O Ministério Público atua nos limites da lei e de sua destinação,
cabendo a seus agentes praticar atos de fiscalização e vigilância no exame
minucioso das atividades públicas, questionando autoridades e particulares
acerca da correta gestão dos bens comuns ou indisponíveis. A sociedade
exige, cada vez mais inflexivelmente, a restauração da moralidade
administrativa e a prevalência das ações voltadas para o bem-estar da maioria
da população. Para servir de defensor desta sociedade ávida de respeito e
de transformações estruturais é que o Ministério Público, rompendo com a
burocracia estagnada e com determinadas posturas cristalizadas pelo poder
econômico e político, moderniza-se, com autonomia e independência,
intensificando a revisão dos conteúdos jurídicos, realçando as normas que
realmente indiquem a existência de valores gerais, a supremacia da vontade
coletiva sobre o interesse individual.
No Brasil de hoje é impostergável o anseio no sentido do incremento
do processo de mudança dos arcaicos e viciados modelos de gestão pública,
em todos os Poderes. Há uma incontida aspiração de emancipação dos
segmentos populares, tradicionalmente submetidos a uma alienação política
e econômica. Os homens públicos - e essa é a ótica que o Ministério Público
como instituição procura irradiar – precisam ser sensíveis a esses reclamos e
ter capacidade de indignação contra a visão selvagem da sociedade humana.
Chega de servir a oligarquias, a poderosos, a temer o poder econômico,
chega de chancelar as deletérias e corrompidas estruturas. É inadmissível
que a consciência dos homens públicos possa tornar-se calejada a ponto de
lhes impor uma inércia propícia à propagação da improbidade.
A reorganização de uma sociedade melhor e mais justa está
intimamente vinculada à atuação de todos os braços do Estado e de seus
servidores, cumprindo o papel indelegável da promoção social, exercendo
cada um com eficiência o seu ofício, sem corporativismos e rivalidades
obscuras – resquícios de modelos hoje inservíveis de protecionismo a grupos
em detrimento da causa coletiva.
Embora o novo desenho constitucional o tenha incumbido de
relevantes encargos concernentes a outros ramos do Direito, que dizem de
perto ao exercício da cidadania, a área criminal – e nessa principalmente
a criminalidade organizada, a sutil, daqueles segmentos sociais, políticos e
econômicos que se acham imunes à legislação penal – é, ainda, prioridade
do Ministério Público.
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A instituição deve voltar-se com vigor para o combate à corrupção
sistêmica e disseminada, porque é na atuação penal que ela detém, com
exclusividade, uma parcela significativa e direta da soberania do Estado.
Nessa luta é preciso aliados decididos, que assumam de vez seu lado
na batalha.
A sociedade espera que o Ministério Público, o Judiciário e os
operadores do direito em geral, sensibilizem-se ante o panorama de
inquietação e angústia vivenciado nas nossas cidades e campos.
As instituições vivem séria crise de credibilidade, poucas escapando
ao ceticismo popular.
Há uma mensagem explícita evidenciando que as corporações, as
organizações, as entidades, as instituições e todos os demais setores públicos
ou privados (principalmente os primeiros), que não se afirmarem como
imprescindíveis agora, estarão irremediavelmente relegados ao desprezo e
à obsolescência pela população.
Um Ministério Público ajustado aos nossos tempos e às nossas
idiossincrasias é a proposta apta a tirar do papel, entre nós, vários dos
postulados fundamentais da dignidade, inscritos na Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Preservar e incrementar a credibilidade pública, respondendo com
serenidade, prontidão e respeito aos reclamos da sociedade, é a síntese
maior que está posta como grande desafio a todos quantos militam na área
da Justiça – marco inicial rumo à cidadania.
A história escrita durante 125 anos por todos os membros e
servidores, que construíram com esforço e dedicação esse Ministério Público
hoje admirado e respeitado por seu mantenedor, o povo do Paraná, constituirá
a seiva que nutrirá a presente e as futuras gerações no enfrentamento dos
grandes obstáculos a serem vencidos.
Neste rigoroso inverno de 2016, na icônica e bela cidade, agora
elevada ao simbólico status de República, o Centro de Preservação da
Memória do Ministério Público do Paraná, homenageia os 125 anos da
Instituição e os 30 anos da “Carta de Curitiba”.
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