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1. Apresentação 
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APRESENTAÇÃO 

 

 A presença de tantos temas quantas são as atividades ministeriais denota a 

importância do Ministério Público nas relações público-privadas e desvela o estágio de 

maturidade institucional a que chegamos nas calendas da segunda década deste 

Milênio. 

 Há, como sempre, muito a aprender e a aprimorar, porém no Ano 6 de existência 

da nossa Revista Jurídica do Ministério Público do Estado do Paraná, pode-se perceber 

que a meta de excelência das informações e ensinamentos a fluírem por este caudal de 

cultura é manifesta. 

 Nos batemos, vê-se os trabalhos apresentados, com a preocupação sobre a 

eficácia do processo, sobre a atuação ministerial e a governança dos interesses 

coletivos, traduzida em controles apriorísticos que exigem a compreensão e a aplicação 

dos princípios da precaução e da prevenção nas esferas pública e da sociedade civil 

organizada. 

 Há críticas valiosas à produção dos pretórios superiores e uma marcante 

preocupação com um agir mais amplo no que tange à moralidade administrativa e o 

combate à corrupção, bem como abordagem sobre questões de gênero e de Direitos 

Humanos. 

 As contribuições de várias matérias que exigem uma constante atenção de nossa 

Instituição, demonstram a riqueza de temas e a respectiva complexidade a exigir, com 

efeito, nosso constante e persistente aprimoramento e o número 10 de nossa Revista 

Juridica, como os anteriores, vem cumprir com este desiderato e o faz, 

predominantemente, pelas mãos de colegas do Ministério Público. 

 Não se ignora o contributo de todos, colaboradores, autores e avaliadores, e 

vertemos, nessa ocasião, nossa gratidão por forjarem o círculo virtuoso que permitiu 

chegarmos na nossa 10a edição.  Convida-se à sua leitura, certamente propiciará o 
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alargamento das perspectivas do estudo e pesquisa jurídica, um aprofundamento do 

senso crítico do Ministério Público sobre os rumos institucionais e uma provocação a 

novas edições e a concorrência de novas autorias, tudo para garantir a qualidade e a 

permanência desta via de aculturamento. 

 

 

Alberto Vellozo Machado 

Procurador de Justiça 



 

2. Entrevista 
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ENTREVISTA COM MARCOS BITTENCOURT 

FOWLER (SUBPROCURADOR-GERAL DE 

JUSTIÇA PARA ASSUNTOS DE PLANEJAMENTO 

INSTITUCIONAL)  

Por Denise Colin 

 
 

 

1. Qual a importância do Planejamento Estratégico para o Ministério Público do Paraná? 

R: O planejamento estratégico é uma ferramenta que subsidia as decisões político-

institucionais, sendo estratégico porque estruturado sob as bases do que é essencial 

para o alcance da missão do Ministério Público em curto, médio e longo prazos. Para 

tanto, deve sempre partir de um diagnóstico que considere as demandas sociais e os 

temas de maior relevância de todas as áreas de atuação ministerial, na perspectiva de 

se organizar ações, processos de trabalho, além de dimensionar e alocar os recursos 

necessários, de diversas ordens, como forma de viabilizar a execução destas atividades. 

 

2. Como esse olhar de atuação foi introduzido no Ministério Público do Paraná? 

R: Em um primeiro momento, entendeu-se oportuna a contratação de uma consultoria 

especializada, que aplicou metodologia própria, resultando na elaboração do Mapa 

Estratégico do MPPR, que contemplou a definição da missão, da visão, dos valores e dos 

objetivos estratégicos para subsídio ao direcionamento da intervenção institucional. 

Esse processo envolveu a colaboração de membros e servidores, que sinalizaram em 

uma Matriz os principais riscos, desafios, oportunidades e propostas, apresentadas em 

encontro estadual realizado no ano de 2009, por meio da qual foram lançadas as bases 

da Gestão Estratégica do Ministério Público - GEMPAR 2010-2018. Durante o seu 

processo de execução, desdobrou-se a estratégia em 58 projetos e em 1.005 planos de 

ação, disseminando a cultura de planejamento nas unidades ministeriais. 
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3. O Ministério Público está indo para um novo ciclo de seu planejamento estratégico. 

Mencione os principais resultados alcançados em seu primeiro ciclo (2010-2018). 

R: Na perspectiva da sustentabilidade financeira, conseguiu-se ampliar o percentual de 

participação nas receitas do estado de 3,9% para 4,1% e elevar os recursos 

orçamentários do Ministério Público em 140%, permitindo-se, para além da manutenção 

das atividades já implantadas, a melhoria da infraestrutura física, com 10 novas sedes e 

89 imóveis próprios ou locados, e da infraestrutura tecnológica, com a construção de 

Data Center próprio, de fornecimento de internet de alta velocidade com a colocação de 

fibra ótica em 100% das sedes, a estruturação de mais de 5.000 estações de trabalho 

com 2 monitores e implantação de modelo de mobilidade com a alocação de 900 

ultrabooks com acesso à internet 4G, entre outros aportes. 

Quanto ao capital humano, tão importante quanto o significativo crescimento do 

quantitativo de  membros (46 novos cargos de Procuradores de Justiça e de 173 

Promotores de Justiça), servidores (1207 novos cargos de servidores) e estagiários (1171 

novos contratos de estágio) foi a padronização de estrutura mínima para os 1º e 2º graus, 

de forma a permitir o preenchimento de cargos em todas as Comarcas, de garantir 

grande capilaridade ao Ministério Público no Estado do Paraná, bem como de reduzir a 

média de relação habitantes/promotor de Justiça nas Comarcas de 26.386 para 21.867. 

Com isso, todas as unidades do Ministério Público passaram a ser atendidas por 

assessores jurídicos e servidores administrativos. 

Para além do capital humano, forneceu-se diversas ferramentas de suporte à gestão e à 

execução, como a Plataforma Atuação, a modernização do e-mail institucional, a 

automação do Relatório de Atuação Funcional (RAF), o estabelecimento de 

Procedimentos Institucionais Finalísticos (PIFs) e novos sistemas de informação (PROMP, 

SEI, PROTEGE, etc). 

A partir destas realizações, aliadas à qualificação funcional, ampliou-se a atuação 

institucional, evoluindo-se o atendimento ao público de 27.537 atendimentos em 2013 

para mais de 138.000 em 2018, a realização de TACs (de 498 em 2012 para mais de 1.110 

em 2018), a expedição de recomendações administrativas (de 907 em 2012 para mais 

de 2.300 em 2018) e o ajuizamento de ações (de cerca de 20 mil ações cíveis e criminais, 

em 2012, para mais de 110 mil ações em 2018). 
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Outra conquista foi a estruturação dos Grupos de Atuação Especial regionalizados, como 

GEPATRIAs, GAEMAs e URATEs, além da ampliação e do fortalecimento dos GAECOs. 

 

4. Como estão sendo pensadas as etapas posteriores de implementação do 

planejamento estratégico do MPPR para a próxima década (2019-2029) 

R: Como forma de oferecer concretude ao conceito de planejamento estratégico e 

considerando a experiência acumulada, decidiu-se pela revisão coordenada interna e 

detalhada em várias etapas. De primeiro plano elaborou-se um diagnóstico institucional, 

adotando-se como referência os desafios, as oportunidades e as ações previamente 

listadas, bem como os resultados alcançados com o ciclo anterior, acompanhado da 

prospecção de cenários futuros que impactarão na atuação ministerial. 

Buscou-se, ainda, as manifestações constantes das pesquisas desencadeadas pelo CNMP 

e pelo MPPR acerca das prioridades de intervenção. Nesse aspecto, cabe ressaltar o 

pleno alinhamento ao planejamento estratégico nacional – PEN 2020-2029, conforme 

mencionado pelo conselheiro e presidente da comissão de planejamento estratégico do 

CNMP, o Procurador do Trabalho Sebastião Caixeta, em entrevista no MP Debate, 

ocorrida em março de 2019. 

Na sequência, ao longo do primeiro semestre de 2019, foram organizados eventos 

temáticos, sob patrocínio da Procuradoria-Geral de Justiça, e coordenação da 

SubProcuradoria de Planejamento para Assuntos Institucionais (SUBPLAN) em parceria 

com os CAOPs, para discussão descentralizada nas diversas regiões do Estado, com a 

participação de membros e servidores, visando abordar o diagnóstico das respectivas 

áreas com as principais demandas, e definir as diretrizes, as ações prioritárias, as 

estratégias e os instrumentos judiciais e extrajudiciais a serem adotados, assim como 

das articulações intersetoriais necessárias para sua efetiva implementação. 

No segundo semestre ocorrerão oficinas de trabalho para tratar de temas que conferem 

sustentação à atuação ministerial e, ao final, será apresentada, em encontro estadual 

previsto para o início de dezembro do corrente ano, a sistematização do resultado de 

todo processo de revisão do planejamento estratégico para o ciclo 2019-2029, 

acompanhado de Mostra de Boas Práticas. 



 

3. Artigos 
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Carla Moretto Maccarini1  
André Abreu Lima Lauda2  

 
 

A (IN)EFICÁCIA EXPANSIVA DA COISA 

JULGADA NO JULGAMENTO QUE 

AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO 

PRIVILEGIADO 
 

 

THE EXPANSIVE (IN)EFFECTIVENESS OF THE RES 

JUDICATA IN THE JUDGMENT THAT REMOVED THE 

CONCEPT OF “ATROCIOUSNESS” FROM THE FELONY OF 

“PRIVILEGED” DRUG TRAFFICKING. 

 

 

 

 

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. RETROSPECTO FÁTICO; 3. (POSSÍVEL) TRAUMA 
SISTÊMICO SURGIDO NO JULGAMENTO QUE AFASTOU A HEDIONDEZ DO TRÁFICO 
PRIVILEGIADO; 4. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO §4O, DO ARTIGO 
33, DA LEI DE DROGAS; 5. CONCLUSÃO; 6. REFERÊNCIAS. 
 

                                                 
1 Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do 
Estado do Paraná - PUCPR (1988). E-mail: cmmaccarini@mppr.mp.br.  
2 Assessor de Procuradoria do 4º Grupo Criminal do Ministério Público do Estado do Paraná. Pós-graduação lato sensu em Direito 
Penal e Processual Pena pelo Centro Universitário Curitiba - Unicuritiba (2011) e Fundação Escola do Ministério Público do Estado do 
Paraná - FEMPAR (2011). E-mail: alallauda@mppr.mp.br. 
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RESUMO: Trata de artigo destinado a realizar um retrospecto na jurisprudência dos 
Tribunais Superiores acerca da hediondez do tráfico dito privilegiado, à luz das diretivas 
internacionais, da Constituição Federal, da Constituição do Estado do Paraná, da 
legislação infraconstitucional e da doutrina dominante. Para tanto, abordar-se-á o 
(possível) trauma sistêmico decorrente da recente mudança de entendimento do 
Supremo Tribunal Federal, corporificada no julgamento do RHC no 118.533, bem como 
as (questionáveis) decisões prolatadas nas ADIs no 3406/RJ e no 3470/RJ, que aplicaram 
o fenômeno da mutação constitucional no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, 
sob pretexto de atribuir efeitos “erga omnes” e vinculante às decisões proferidas em 
sede de controle difuso de constitucionalidade, reservando papel secundário ao 
Senado Federal na publicação de tais vereditos. Propõe-se, assim, uma reflexão mais 
acurada sobre o assunto, eis que – por ora – não se vislumbra na comunidade científica 
consenso a justificar tamanha superação jurisprudencial, o que pode impossibilitar a 
promoção do princípio da proporcionalidade, sob o viés da proibição da proteção 
insuficiente de bens jurídicos. 
 
 
ABSTRACT: This article aims to perform a jurisprudential retrospect of the Superior 
Courts, regarding the association of the juridical concept of “atrociousness” to the so-
called “privileged” drug trafficking, a felony, under the international guidelines, the 
Federal Constitution, the Constitution of the State of Parana, the infra-constitutional 
legislation and the predominant doctrine. In order to do so, we examine the (possible) 
systemic trauma caused by the recent shift in the jurisprudence of the Supreme Court, 
embodied in the case RHC 118.533, as well as in the cases ADI 3406/RJ and ADI 3470/RJ 
— in which the phenomenon of constitutional mutation was operated in the Brazilian 
Constitution, at article 52, X, on the basis of assigning “erga omnes” and binding effects 
to judgments of constitutional review —  whose (controversial) judgments culminated 
in assigning a secondary function to the Senate in the publication of such verdicts. We 
then propose a more accurate reflection on such matter, albeit the lack of consensus 
within the legal community to justify such a shift, which may hinder the support of the 
principle of proportionality, under the perspective of the prohibition of insufficient 
protection of legal interests. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Hediondez do tráfico privilegiado. Controle difuso de 
constitucionalidade. Limites objetivos e subjetivos da coisa julgada. Abstrativização do 
controle concreto. Mutação constitucional. 
 
 
KEYWORDS: Atrociousness of the privileged drug trafficking. Constitutional review. 
Objective and subjective limits of res judicata. “Abstractivization” of the concrete 
constitutional control. Constitutional mutation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A natureza hedionda (ou não) do tráfico dito privilegiado3 tem sido objeto das 

mais incessantes discussões nos campos doutrinário e jurisprudencial. Por um lado, 

vislumbra-se a primeira corrente – assentada na interpretação sistemática das diretivas 

internacionais, da Constituição Federal, da Lei no 8.072/90 e da Lei no 11.343/06 –, que 

sustenta ser a traficância menor digna da mesma censura a recair sobre o traficante 

comum, fazendo jus a todos os gravames decorrentes da hediondez.  

Por outro viés, a segunda posição – recentemente adotada pelos Tribunais 

Superiores –, sustenta merecer tal caso tratamento mais benigno do Estado-juiz, 

argumentando que o envolvimento ocasional do agente na cadeia criminosa somado, 

dentre outros fatores a razões de política criminal, não justificaria a aplicação de tão 

grave sanção, tal como previsto no “caput” do artigo 33, da Lei no 11.343/06.  

Ocorre que, após apurada análise sobre esta temática, bem como realizado o 

devido filtro constitucional, restou perceptível o (possível) atropelo levado a efeito pelo 

Supremo Tribunal Federal, quando decidiu pela superação de seus antigos 

precedentes, que defendiam a hediondez do tráfico privilegiado, ocasionando 

irreparável trauma sistêmico na interpretação do Direito. 

Este é o caso do acórdão prolatado no julgamento do RHC no 118.533, em 

sede de controle difuso de constitucionalidade, onde a decisão foi no sentido da não 

hediondez do tráfico privilegiado; e também do novel entendimento adotado nas ADIs 

no 3406/RJ e no 3470/RJ, com a adoção da tese da abstrativização do controle difuso, 

operando o fenômeno da mutação constitucional no artigo 52, inciso, IX, da 

Constituição Federal. 

O que se acredita tenha ocorrido em momento inoportuno e de forma 

irrefletida, eis que – tradicionalmente – a Constituição Federal salvaguardou papel 

decisivo ao Senado Federal, na (eventual) expansão dos limites objetivos e subjetivos 

da coisa julgada, em sede de controle difuso de constitucionalidade. Logo, se vislumbra 

possível crise de legitimidade no decisionismo do Supremo Tribunal Federal, que 

                                                 
3 Em que pese não se desconheça tratar de uma causa especial de diminuição de pena, no presente artigo, utilizar-se-á também a 
expressão tráfico privilegiado, tendo em vista sua recorrente utilização na jurisprudência pátria. 



 17 

 

pretende – por vias tortas – atribuir eficácia “erga omnes” e vinculante a todos os seus 

julgados, a partir de então. 

 

2. RETROSPECTO FÁTICO 

Preocupada com os alarmantes índices do consumo ilegal de narcóticos; com 

as significativas consequências de seu uso à saúde pública, a curto, médio e longo 

prazo; com o expressivo dispêndio de verbas públicas ao tratamento de dependentes e 

toxicômanos, cujas verbas, certamente, poderiam ser empregadas em outras áreas de 

interesse coletivo como educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança 

pública, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos 

desamparados; e, no intuito de absorver políticas internacionais coordenadas para a 

prevenção, controle e repressão ao tráfico de drogas, a República Federativa do Brasil 

ratificou a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas, cuja incorporação ao ordenamento pátrio se deu através do Decreto no 

154/91. 

Nos termos do artigo 3o, item 1, da diretiva internacional: 

Cada uma das Partes adotará as medidas necessárias para caracterizar 
como delitos penais em seu direito interno [...]: 

i) a produção, a fabricação, a extração, a preparação, a oferta para 
venda, a distribuição, a venda, a entrega em quaisquer condições, a 
corretagem, o envio, o envio em trânsito, o transporte, a importação 
ou a exportação de qualquer entorpecente ou substância 
psicotrópica, contra o disposto na Convenção de 1961 em sua forma 
emendada, ou na Convenção de 1971; 

ii) o cultivo de sementes de ópio, do arbusto da coca ou da planta de 
cannabis, com o objetivo de produzir entorpecentes, contra o 
disposto na Convenção de 1961 em sua forma emendada; 

iii) a posse ou aquisição de qualquer entorpecente ou substância 
psicotrópica com o objetivo de realizar qualquer uma das atividades 
enumeradas no item i) acima; 

iv) a fabricação, o transporte ou a distribuição de equipamento, 
material ou das substâncias enumeradas no Quadro I e no Quadro II, 
sabendo que serão utilizados para o cultivo, a produção ou a 
fabricação ilícita de entorpecentes ou substâncias psicotrópicas; 
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v) a organização, a gestão ou o financiamento de um dos delitos 
enumerados nos itens i), ii), iii) ou iv); 

b) i) a conversão ou a transferência de bens, com conhecimento de 
que tais bens são procedentes de algum ou alguns dos delitos 
estabelecidos no inciso a) deste parágrafo, ou da prática do delito ou 
delitos em questão, com o objetivo de ocultar ou encobrir a origem 
ilícita dos bens, ou de ajudar a qualquer pessoa que participe na 
prática do delito ou delitos em questão, para fugir das consequências 
jurídicas de seus atos; 

ii) a ocultação ou o encobrimento, da natureza, origem, localização, 
destino, movimentação ou propriedade verdadeira dos bens, sabendo 
que procedem de algum ou alguns dos delitos mencionados no inciso 
a) deste parágrafo ou de participação no delito ou delitos em 
questão; 

c) de acordo com seus princípios constitucionais e com os conceitos 
fundamentais de seu ordenamento jurídico; 

i) a aquisição, posse ou utilização de bens, tendo conhecimento, no 
momento em que os recebe, de que tais bens procedem de algum ou 
alguns delitos mencionados no inciso a) deste parágrafo ou de ato de 
participação no delito ou delitos em questão; 

ii) a posse de equipamentos ou materiais ou substâncias, enumeradas 
no Quadro I e no Quadro II, tendo conhecimento prévio de que são 
utilizados, ou serão utilizados, no cultivo, produção ou fabricação 
ilícitos de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas; 

iii) instigar ou induzir publicamente outrem, por qualquer meio, a 
cometer alguns dos delitos mencionados neste Artigo ou a utilizar 
ilicitamente entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas; 

iv) a participação em qualquer dos delitos mencionados neste Artigo, 
a associação e a confabulação para cometê-los, a tentativa de 
cometê-los e a assistência, a incitação, a facilitação ou o 
assessoramento para a prática do delito (BRASIL, 1991, não 
paginado). 

 
 

O Decreto no 154/91 foi materialmente recepcionado pela ordem 

constitucional de 1988 que instituiu, no Capítulo destinado aos Direitos e Garantias 

Fundamentais, verdadeiro mandamento constitucional de criminalização, ordenando 

ao legislador ordinário fosse conferido tratamento mais severo ao crime de tráfico de 

entorpecentes. Conforme disposto no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal: 
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A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 
anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas 
afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles 
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem (BRASIL, 2018, p. 20). 

 

Do mesmo modo, a Carta Republicana ratificou a validade da antiga lei de 

tóxicos, Lei no 6.368/76, cuja revogação expressa se deu com a promulgação da Lei no 

11.343/06, vigente até a presente data. O delito de tráfico de entorpecentes restou 

capitulado no artigo 33, do último diploma legal, a saber: 

 

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer 
consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar: 

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 
(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa. 

§1o Nas mesmas penas incorre quem: 

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à 
venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou 
guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo 
com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou 
produto químico destinado à preparação de drogas;  

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que 
se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas; 

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a 
propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente 
que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização 
ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o 
tráfico ilícito de drogas. 

§2o  Induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de droga:  

Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa de 100 (cem) a 
300 (trezentos) dias-multa. 

§3o Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa 
de seu relacionamento, para juntos a consumirem: 
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Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, e pagamento de 700 
(setecentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, sem prejuízo das 
penas previstas no art. 28. 

§4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas 
poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão 

em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de 
bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem 
integre organização criminosa (BRASIL, 2018, p. 1483). 

 

Finalmente, concretizando por definitivo a vontade do constituinte originário, 

visando a regulamentar o tratamento diferenciado a ser conferido ao traficante de 

drogas, foi também promulgada, nesse ínterim, a Lei de Crimes Hediondos (Lei no 

8.072/90), diploma que, como se sabe, tem passado pelo devido filtro constitucional 

nas últimas décadas.  

A propósito, cita-se a decisão proferida no julgamento do HC no 111.840 

(BRASIL, 2013, não paginado), onde o Supremo Tribunal Federal considerou 

inconstitucional a vedação (genérica) à concessão de regime inicial aberto ou 

semiaberto ao condenado pela prática de crimes hediondos – dentre eles o delito 

assemelhado de tráfico de drogas; a decisão prolatada no HC no 111.840/12, em que a 

Corte máxima viabilizou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos em tais crimes; e o decidido no HC no 104.339 (BRASIL, 2012, não paginado), 

onde se permitiu liberdade provisória, com ou sem fiança, ao preso em flagrante pela 

prática de tráfico de entorpecentes. 

Por outro lado, a análise detida do histórico jurisprudencial dos Tribunais 

Superiores, no período compreendido entre a promulgação das Leis no 8.072/90 e no 

11.434/06 e o presente momento, indica haver perdurado, por aproximadamente 13 

(treze) anos, o entendimento assentado acerca da hediondez do tráfico dito 

privilegiado. 

Nessa seara interpretativa vinha decidindo o Supremo Tribunal Federal: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA QUE 
NÃO AFASTA A HEDIONDEZ DA INFRAÇÃO PENAL. 1. A minorante prevista no 
art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 não tem o condão de descaracterizar a 
hediondez do delito de tráfico de drogas, porquanto não cria uma figura 
delitiva autônoma, mas, tão somente, faz incidir, na terceira fase de fixação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Congresso/RSF-05-2012.htm
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867208/artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10866965/par·grafo-4-artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tÛxicos-lei-11343-06
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10867208/artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10866965/par·grafo-4-artigo-33-da-lei-n-11343-de-23-de-agosto-de-2006
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/95503/lei-de-tÛxicos-lei-11343-06
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da pena, uma causa especial de diminuição da reprimenda, de 1/6 (um sexto) 
a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, 
não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização voltada a 
esse fim. Precedente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega 
provimento (BRASIL, 2014, não paginado). 

Habeas Corpus substitutivo de recurso extraordinário. Tráfico transnacional 
de entorpecente – Artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006. 
Aplicação da minorante do § 4º da Lei de Droga: descaracterização da 
hediondez do crime. (...) Adoção do entendimento predominante até o 
deslinde definitivo da matéria: Prevalência da hediondez do tráfico de 
drogas, independentemente da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 
11.343/2006. Quantidade e qualidade da droga: consideração no cálculo da 
pena-base e da minorante do § 4º do art. 33 da mencionada Lei. Bis in idem 
reconhecido pelo Pleno do STF (HCs 112.776 e 109.193). Inamissibilidade do 
writ como sucedâneo recursal. HC extinto, por inadequação da via 
processual. Ordem concedida, ex officio. 1. O tema atinente à ausência de 
hediondez do chamado tráfico privilegiado, caracterizada pela aplicação da 
minorante do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, foi afetado ao Pleno 
(HC n. 110.884/MS), por isso que, pendente o exame da Questão no referido 
writ, cabe adotar o entendimento que vem prevalecendo, no sentido de que 
“a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não retirou o caráter 
hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, limitando-se, por critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade, a abrandar a pena do pequeno e eventual 
traficante, em contrapartida com o grande e contumaz traficante, ao qual a 
Lei de Drogas conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei anterior 
[...] (BRASIL, 2014, não paginado). 

 

No mesmo sentido era o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 

A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, 
parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 não afasta a hediondez do crime de 
tráfico de drogas, uma vez que a sua incidência não decorre do 
reconhecimento de uma menor gravidade da conduta praticada e 
tampouco da existência de uma figura privilegiada do crime (BRASIL, 
2018, não paginado). 

 
 

Posição, aliás, que estava cristalizada no enunciado no 512, da súmula editada 

por esta Corte Especial, a saber: “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” (BRASIL, 2018, p. 2.227).  

Todavia, em 23 de junho de 2016, ao apreciar o RHC no 118.533, interposto 

pela Defensoria Pública da União, o plenário da Suprema Corte brasileira alterou sua 

posição, enunciando que o chamado tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, 

da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) não deve ser considerado crime de natureza 

hedionda. Nesse sentido consignou: 
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1. O tráfico de entorpecentes privilegiado [...] não se harmoniza com 
a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e no §1º 
do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento penal dirigido ao delito 
cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais 
benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o 
envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a 
ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com 
organização criminosa (BRASIL, 2016, não paginado). 

 
 

Como “ratio decidendi”, invocou-se argumentos de política criminal, como a 

superlotação carcerária e a possibilidade de progressão de regime após o cumprimento 

de 1/6 (um sexto) da pena; bem como o princípio da proporcionalidade/razoabilidade; 

e o diminuto juízo de reprovação a recair sobre aquele que se envolve, 

ocasionalmente, na cadeia do tráfico, a ponto de não merecer os gravames da 

hediondez.  

Por todos os fundamentos, transcreve-se resumidamente as razões 

consignadas no voto do Ministro Luís Roberto Barroso: 

Senhor Presidente, a manifestação do eminente Ministro Luiz Edson 
Fachin, divergindo da Ministra Cármen, já revela que a matéria não é 
simples. Aliás, todas essas questões que envolvem drogas apresentam 
uma complexidade de ser um tema tabu, e um tema efetivamente 
difícil de equacionar. Eu, no entanto, Presidente, vou acompanhar a 
eminente Relatora pelas razões que tentarei, e muito brevemente, 
sistematizar. O parágrafo 4º do art. 33 se aplica - como bem observou 
a eminente Relatora - a réus primários, de bons antecedentes, que 
não se dediquem a atividades criminosas nem integrem organização 
criminosa. Eu já, por esse elenco, não teria simpatia por enquadrar 
réus nessa situação à condição de réus responsáveis por crimes 
hediondos. De parte isso, eu verifico que toda a tendência do 
Tribunal, ao longo dos anos, tem sido a de atenuar um pouco este 
rigor, que resultou da equiparação do crime envolvendo drogas a 
crimes hediondos. Portanto, o Tribunal, ao longo do tempo, 
considerou ilegítima a exigência de regime inicial necessariamente 
fechado; depois, o Tribunal considerou inconstitucional a proibição de 
aplicação de pena restritiva de direito; e, depois, considerou 
inconstitucional o impedimento à liberdade condicional nestes casos. 
E acho que isso vem associado a duas questões igualmente complexas 
e que discutiremos aqui um pouco mais à frente: o fracasso da guerra 
às drogas, mediante exacerbação do Direito Penal, que hoje é uma 
constatação mundial, e a situação do hiperencarceramento, que 
aflige a todos nós que vivemos no Brasil - se houver tempo, ainda 
hoje discutiremos a questão da insignificância que está na pauta. 
Portanto, esse crime de tráfico privilegiado comporta uma pena bem 
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menos do que quatro anos. A pena aqui, se aplicada a minorante 
máxima, cai para um ano e oito meses. E, evidentemente, se o 
ordenamento jurídico apena esta conduta com um ano e oito meses, 
o ordenamento jurídico não está tratando essa conduta como de 
reprovabilidade tal que possa merecer as consequências de um crime 
hediondo (BRASIL, 2017, p. 16/17). 

 

 

Em 07 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal foi novamente 

instado a se manifestar sobre a matéria, ocasião em que reiterou o entendimento no 

sentido da não hediondez do tráfico de drogas (BRASIL, 2017, não paginado).  

Em suma, o que havia de concreto até então, era o (paradigmático) 

julgamento do RHC no 118.533, prolatado em sede de controle difuso de 

constitucionalidade (portanto, com eficácia “inter partes” e não vinculante), afastando 

a hediondez do tráfico praticado sob o manto do privilégio. De sorte que o 

cancelamento do enunciado da súmula no 512, pelo Superior Tribunal de Justiça, veio a 

calhar em decisões posteriores como a prolatada na Pet. 11.796/DF. 

Não bastasse isso, em 29 de novembro de 2017, sobreveio o julgamento das 

ADIs no 3406/RJ e no 3470/RJ, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal entendeu 

haver o artigo 52, inciso, IX, da Constituição Federal sofrido mutação constitucional, 

passando a admitir a expansão dos efeitos da coisa julgada para outros processos que 

discutam questão idêntica, e relegando ao Senado Federal a tarefa de apenas publicar 

tal decisão. 

 

3. (POSSÍVEL) TRAUMA SISTÊMICO SURGIDO NO JULGAMENTO QUE AFASTOU A 

HEDIONDEZ DO TRÁFICO PRIVILEGIADO 

Em que pese tenha o acórdão do RHC no 118.533 sido prolatado pelo plenário 

do Supremo Tribunal Federal – o que, na prática, lhe atribui considerável força 

persuasiva – é de se reconhecer, historicamente, a restrita amplitude da via difusa. Isso 

porque há limites objetivos e subjetivos da lide a serem respeitados pelo Estado-juiz na 

promoção da supremacia e da rigidez constitucional. 
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Como se sabe, o controle difuso de constitucionalidade está pulverizado nos 

vários estamentos do Poder Judiciário, sendo exercido desde as instâncias ordinárias 

até as extraordinárias, tanto pelo julgador substituto, recém-empossado, como pelos 

ministros das Cortes superiores. Seu exercício representa significativa parcela da 

soberania popular, viabilizando “in concreto” o sistema de freios e contrapesos e a 

preservação do regime democrático.  

Tamanha é a repercussão do controle difuso à coletividade, que seu 

reconhecimento, no âmbito dos tribunais, pode ocasionar a suspensão da eficácia do 

ato normativo impugnado. Justamente em razão dessa radicalidade, é que o 

constituinte originário reclamou a manifestação prévia do Poder Legislativo, acerca da 

conveniência e oportunidade da medida, a depender da dimensão do interesse 

apreciado no caso “sub judice”. 

Nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 178, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:  

X – suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal 
(BRASIL, 2018, p. 88).  

Art. 178. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade, na 
forma prevista nos arts. 176 e 177, far-se-à comunicação, logo após a 
decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do 
trânsito em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 42, VII, 
da Constituição (BRASIL, 2018, p. 2154). 

 
 

Como se vê, tal mecanismo fora reproduzido na redação do artigo 54, inciso 

XXV, da Constituição do Estado do Paraná: “Compete, privativamente, à Assembleia 

Legislativa: XXV - suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou ato normativo 

declarado inconstitucional por decisão irrecorrível do Tribunal competente […].” 

Dispositivos cuja inteligência revela que a modulação dos efeitos da coisa 

julgada “in concreto” reclama a prática de um ato complexo, cujo aperfeiçoamento 

somente ocorre com a manifestação de 02 (duas) instituições: o poder Judiciário e o 

poder Legislativo (MELLO, 2010, p. 422). Donde se conclui não ser a atribuição de 
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efeitos “erga omnes” e vinculante, prerrogativa exclusiva do Estado-juiz, mas sim, o 

resultado de um diálogo institucional (FERNANDES, 2017, p. 1.600) entre tais poderes 

(independentes4 no que diz respeito ao exercício de suas atribuições). 

Com efeito – à exceção das súmulas vinculantes, introduzidas pela EC no 45/04 

– não existe na Constituição de 19885, autorização genérica para que o julgador 

delibere, isoladamente, acerca da eficácia da decisão pela via difusa.6 Sendo tradição, 

em verdade –  desde a Constituição de 1934 – competir ao Senado a competência para 

suspender (ou não) a execução de normas declaradas inconstitucionais em tais casos. 

Até porque, em regra, o Poder Judiciário não possui legitimidade democrática 

suficiente ao afastamento da cogência da lei imperativa, dependendo de confirmação 

parlamentar (FERNANDES, 2017, p. 271). 

Se assim fosse, estaria o juiz não apenas extrapolando sua missão 

constitucional, como também usurpando a competência material do Poder Legislativo, 

que detém a prerrogativa de inovar a ordem jurídica por meio de normas com elevado 

grau de abstração. Tanto que, reiteradas vezes, o Supremo Tribunal Federal vinha 

rechaçando a tese da abstrativização do controle concreto, reafirmando a 

intranscendência da “ratio decidendi” em casos tais, a fim de resguardar o papel 

deliberativo do Senado Federal, conforme a seguir:  

RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE 
PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. 
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA 
DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação 
que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência 
com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação 
fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de 
acórdão com efeito vinculante. III - O acórdão prolatado na ADI 1.770 
não decidiu sobre a possibilidade de empresa pública despedir, ou 
não, empregado público após sua aposentadoria, nem, caso 
despedisse, se a consequência seria reintegrar o empregado, ou 
garantir-lhe as verbas rescisórias. IV - Reclamação julgada 
improcedente (BRASIL, 2016, não paginado). 

 

                                                 
4 Art. 2º da CRFB: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.” 
5 A propósito, não se desconhece o dispositivo inserido no artigo 927, do Código de Processo Civil de 2015, cuja constitucionalidade 
revela-se questionável ante a ausência de previsão na Constituição Federal. 
6 Muito embora haja resistência minoritária, bem como dispositivos infraconstitucionais que sugiram tal posição (a exemplo do 
artigo 927, do Código de Processo Civil). 
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No mesmo sentido, a Suprema Corte outrora decidia no sentido da 

inexistência de mutação constitucional no artigo 52, inciso X, da Carta republicana, 

preservando a atuação conjunta do Poder Judiciário e do Poder Legislativo no controle 

difuso de constitucionalidade. Consoante elucidado pelo Ministro Joaquim Barbosa, no 

julgamento da Reclamação no 4.335/AC: 

(...) Mas o que vislumbro com a proposta é que ocorrerá pura e 
simplesmente, pela via interpretativa, a mudança no sentido da 
norma constitucional em questão, hipótese essa que Canotilho, por 
exemplo, não elenca como modalidade idônea de mutação (Direito 
Constitucional, p. 1102). Além disso, mesmo que se aceitasse a tese 
da mutação, entendo que seriam necessários dois fatores adicionais: 
o decurso de um espaço de tempo maior, para a constatação dessa 
mutação, e a consequente e definitiva ‘désuetude’ do dispositivo. 
Ora, em relação a esse último fator, impede, a meu juízo, esse 
reconhecimento um dado empírico altamente revelador: pesquisa 
rápida na base de dados do Senado Federal indica que desde 1988 
aquela Alta Casa do Congresso suspendeu a execução de dispositivos 
de quase 100 normas declaradas inconstitucionais (sendo sete em 
2006, Resoluções do SF de n° 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16; e uma já, 
neste ano, em 2007, resolução n° 2) (BRASIL, 2006, não paginado). 

 
 

Na mesma esteira interpretativa, vinha se posicionando o Tribunal de Justiça 

do Estado do Paraná7: 

APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE RETRATAÇÃO – 
PREVIDENCIÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE 
TÍTULO POR DECISÃO DO STF POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO, 
EM SENTIDO CONTRÁRIO - INOCORRÊNCIA - INAPLICABILIDADE DO 
ART. 741, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AO FEITO - NECESSIDADE 
DE DECISÃO DEFINITIVA, COM EFICÁCIA "ERGA OMNES" E – EFEITOS 
VINCULANTES OU DECISÃO EM CONTROLE DIFUSO, COM RESOLUÇÃO 
DO SENADO FEDERAL, PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA LEI OU 
ATO NORMATIVO - POSIÇÃO TOMADA EM DECISÃO COLEGIADA 
MANTIDA. Só se aplica o disposto no Art. 741, II, parágrafo único para 
relativizar a coisa julgada quando houver decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal em controle concentrado e que não 
apresente modulação dos seus efeitos para data posterior à do 
trânsito em julgado, ou em controle difuso, desde que haja resolução 
do Senado Federal, determinando a suspensão da execução da lei 
declarada inconstitucional (BRASIL, 2011, não paginado). 

                                                 
7 Naturalmente - operadas as devidas adaptações – uma vez declarada a inconstitucionalidade de ato normativo incompatível com a 
Constituição Estadual, pela via difusa, deve o Tribunal de Justiça paranaense comunicar à respectiva Assembleia Legislativa para que, 
discricionariamente, aprecie a extensão dos efeitos da coisa julgada. 
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Raciocínio que, durante anos, encontrou amparo na doutrina majoritária, 

citando-se, por todos, os ensinamentos de Sousa Neto e Sarmento (2012, p. 288) que, 

por vezes ensinaram: 

O respeito ao texto constitucional é uma das razões que milita contra 
a aceitação da tese pendente de julgamento no STF, e sustentada na 
Corte pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, no sentido de que 
teria ocorrido uma mutação constitucional relativa ao papel do 
Senado no controle concreto de constitucionalidade, previsto no art. 
52, inciso X, da Carta de 88. Apesar de o referido preceito 
constitucional atribuir ao Senado Federal a competência para 
“suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do STF”, os mencionados 
Ministros sustentam que, em razão da crescente “abstrativização” da 
nossa jurisdição constitucional, não faria mais sentido envolver o 
Senado Federal no processo tendente à suspensão da eficácia da lei 
cuja inconstitucionalidade tenha sida reconhecida pelo STF, em sede 
de controle incidental. Para tais Ministros, competiria ao Senado tão 
somente dar publicidade à decisão da Corte. A decisão, mesmo no 
controle incidental de constitucionalidade, já teria eficácia erga 
omnes e efeito vinculante, independentemente de qualquer ato do 
Senado, importando na imediata supressão da ordem jurídica do 
preceito legal tido como inválido, exatamente como se dá em sede de 
fiscalização abstrata de constitucionalidade. (...) Contudo, não nos 
parece possível o reconhecimento da suposta mutação 
constitucional, porque ela atenta contra o texto claro da Constituição, 
já que a suspensão da eficácia de um ato normativo é providência 
absolutamente diversa da atribuição de publicidade a uma decisão 
judicial. Não bastasse, não parece compatível com a dignidade do 
Senado Federal convertê-lo, por um artifício hermenêutico, num 
órgão incumbido de dar publicidade às decisões do STF. Finalmente, a 
exegese preconizada pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau é 
inconciliável com o instituto da súmula vinculante, recentemente 
criado pela EC nº 45/2004 (art. 103-A, CF), que prevê uma série de 
requisitos específicos para que as orientações do STF em casos 
concretos que envolvam matéria constitucional se revistam de 
eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, dentre os quais a reiteração 
da mesma orientação em sucessivas decisões e o quorum qualificado 
de 2/3 dos ministros da Corte. Afinal, se as decisões proferidas pelo 
STF no controle difuso já fossem aptas a produzir efeitos vinculantes, 
o que justificaria a existência da súmula vinculante? Enfim, até seria 
positiva uma alteração constitucional, na linha da suposta mutação 
constitucional em debate. Mas ela teria que ser veiculada por 
emenda à Constituição. Pretender fazê-lo por meio do 
reconhecimento de mutação constitucional não é possível. O risco 
envolvido na aceitação desta possibilidade é o de se atribuir ao STF o 
poder de alterar o sentido claro e inequívoco dos preceitos 
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constitucionais quando assim lhe parecer mais apropriado, sob o 
pretexto da mutação constitucional. Admitir tal artifício é permitir 
que o guardião da Constituição torne-se o seu senhor. 

 

 

Contudo, em recente julgado – datado de 29 de novembro de 2017 –, o 

Supremo Tribunal Federal titubeou ao enfrentar novamente a tese da abstrativização 

do controle concreto, mudando diametralmente de posição, sob pretexto de conferir 

eficácia “erga omnes” e efeito vinculante a suas próprias decisões, relegando a segundo 

plano o papel deliberativo do Senado Federal (DIZER O DIREITO, 2017, não paginado). 

O que equivale a dizer que a Suprema Corte poderia – a partir de então – decidir, não 

apenas o “meritum causae” submetido ao controle difuso, mas também modular os 

efeitos do veredito (de “inter partes”, para “ultra partes”, ou até mesmo para “erga 

omnes”, por exemplo). 

Por certo, não se pode considerar tal postura como indene das mais 

aclamadas críticas, tendo em vista inexistir – no atual momento – consenso 

(doutrinário e jurisprudencial) acerca do tema, e tampouco substrato científico 

suficiente a alicerçá-lo, havendo ainda imensos vazios a serem preenchidos pela 

Suprema Corte. Até porque, não se pode conceber tal mutação constitucional sem a 

existência de profundo consenso entre os poderes Judiciário e Legislativo – tanto sob a 

perspectiva formal, como sob a perspectiva substancial (FERNANDES, 2017, ps. 

144/147).  

A esse respeito, leciona Bulos (2014, p. 232): 

Qualquer mutação constitucional planejada, arquitetada, 
programada, não é mutação. O fenômeno só pode ser percebido de 
modo natural e espontâneo, quando comparamos o entendimento 
atribuído às cláusulas constitucionais em momentos afastados no 
tempo. (…) Ora, o fenômeno da mutação constitucional é algo que 
em nada se compara ao trabalho desenvolvido pelos legisladores 
positivos, juízes legisladores ou ativistas judiciais, ainda quando estes 
a invoquem para defenderem determinados pontos de vista e 
fundamentarem, inclusive na melhor das intenções, os seus 
vereditos. 

 

 

Streck (2011, p. 59, apud Fernandes, 2017, p. 253/260) acrescenta que 
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decisões judiciais não podem ser projetadas de forma assistemática e esparsa, sem 

guardar relação com os princípios e a tradição na qual estão inseridas, revelando-se 

contrário a teorizações que apostem (tão somente) na discricionariedade do julgador. 

Segundo defende, haveria pois, um direito fundamental a uma resposta 

constitucionalmente adequada, porquanto se pressupõe que a lei (em sentido amplo) 

passou por uma esfera pública de discussão. 

No mesmo sentido, são as lições de Sousa Neto e Sarmento (2012, p. 288): 

O reconhecimento de limites à mutação é essencial para preservar a 
força normativa e a rigidez da Constituição. O primeiro e menos 
controvertido destes limites relaciona-se ao texto constitucional. A 
mutação não pode justificar alterações que contradigam o texto 
constitucional, devendo ocorrer no âmbito das possibilidades 
interpretativas fornecidas pelo mesmo. Para alterações que 
dependam de mudança do texto, o caminho apropriado é a emenda 
constitucional, desde que não afronte cláusula pétrea. Admitir 
mutações constitucionais violadoras do texto da Constituição 
implicaria negar a própria força normativa e a rigidez da Lei Maior, 
tornando-a excessivamente dependente dos fatores reais de poder 
ou das preferências do intérprete de plantão. Sem embargo, se é 
certo que o texto constitucional não pode ser ignorado ou revogado 
por mutações, não é menos certo que a sua leitura deve abarcar 
mudanças substanciais ocorridas na sociedade, a serem 
recepcionadas pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário por 
meio da interpretação.  

 

 

Logo, é imperativa a preservação da divisão constitucional de competências, 

pois foi através dela que o povo brasileiro exerceu sua soberania e fixou, “ex ante 

factum”, as regras do jogo democrático. Não sendo à toa, portanto, a bifurcação de 

competências para a modulação dos efeitos em sede de controle difuso, pois assim 

resta assegurada a participação popular, promovendo-se a abertura (e não o 

fechamento) do processo de concretização e de densificação da constituição 

(FERNANDES, 2017, ps. 194/195). 

Ademais, é vital a preservação da segurança jurídica e, em especial, da 

confiança legítima da coletividade na normatividade da constituição e no cumprimento 

fiel do ordenamento jurídico pelos Poderes estatais. De sorte que, enquanto não 

houver pronunciamento definitivo do Senado Federal, afastando a hediondez do tráfico 
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privilegiado, entende-se viger o princípio da continuidade legal, segundo o qual 

“somente uma lei é capaz de revogar outra lei”.  

Assim dispõe o artigo 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: 

“Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou 

revogue”. 

Ademais, para além da mera distribuição de competências, os dispositivos em 

comento asseguram a própria essência do Estado brasileiro, cuja sobrevivência 

depende do equilíbrio entre os três Poderes. Certamente, a tripartição de funções foi 

alçada à condição de cláusula pétrea como forma de obstaculizar a concentração do 

poder nas mãos de uma só instituição, viabilizando a mútua supervisão e impedindo o 

autoritarismo.8  

Por outro lado, é certo que a adoção de precedentes de outros tribunais, em 

controle difuso de constitucionalidade, exige responsabilidade e cautela redobrada por 

parte do magistrado. Isso porque – tradicionalmente –, entende-se que a “ratio 

decidendi” não detém o atributo da imutabilidade da coisa julgada material, já que 

inserida no contexto da fundamentação e não do dispositivo.  

Trata-se, justamente, da intranscendência dos motivos determinantes outrora 

mencionada, conforme explicam Marinoni e Mitidiero (2010, p. 448): 

A coisa julgada outorga proteção ao dispositivo da decisão de mérito 
transitada em julgado. Os motivos, ainda que importantes para 
determinar o alcance da decisão, a versão dada pela sentença aos 
fatos, adotada como seu fundamento, e a apreciação de questão 
prejudicial, decidida incidentalmente no processo não fazem coisa 
julgada. (...) O direito brasileiro adotou a teoria restritiva dos limites 
objetivos da coisa julgada. A fundamentação da decisão, incluída aí a 
análise de questão prejudicial, e a versão dada aos fatos pelo órgão 
julgador não vinculam – não restam imutáveis e indiscutíveis em 
eventuais processos subsequentes. 

 

 

Desse modo, na melhor das hipóteses, estarão os motivos determinantes do 

veredito, submetidos à cláusula “rebus sic stantibus” que, como se sabe, oportuniza a 

rediscussão do caso, em havendo alteração superveniente da realidade fática. O que é 

                                                 
8 Art. 2º da CRFB: “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 
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perfeitamente viável, sobretudo, considerando a complexidade multicultural brasileira, 

onde cada nuance regional oportuniza um leque de alternativas decisórias, mais (ou 

menos) flexíveis conforme as peculiaridades do local. O que indica que – nem sempre – 

providências abstratas proporcionam maior justeza no caso concreto. 

Tanto é verdade que se debateu insistentemente acerca da hediondez do 

tráfico privilegiado na via estreita e precária do controle difuso, que como dito, não 

oportuniza cognição suficiente a ensejar o atributo da inalterabilidade, gerando 

movimentos pendulares na jurisprudência. 

Sendo claro que a escolha (responsável) por uma ou outra posição deve passar 

por criteriosa apreciação, eis que produzirá efeitos significativos à persecução penal e à 

coletividade em geral, conforme sintetizado no seguinte quadro: 

 

Antes do RHC no 114842: Após o RHC no 114842: 

Impossibilidade de anistia, graça e indulto.  Possibilidade de anistia, graça e indulto, desde que 
satisfeitos os demais requisitos.  

Concessão de livramento condicional após o 
cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, desde 
que não se trate de reincidente específico em 
crimes hediondos ou equiparados. 

Concessão de livramento condicional após o 
cumprimento de 1/3 (um terço) ou 1/2 (um meio) da 
pena, a depender da primariedade ou da 
reincidência em crime doloso.  

Progressão de regime após o cumprimento de 2/5 
(dois quintos) da pena, se primário, ou 3/5 (três 
quintos) se reincidente. 

Progressão de regime após o cumprimento de 1/6 
da pena.  

 

Ora, não se pode descartar (ocasionalmente) a hediondez da traficância 

menor, assentada ao longo de aproximadamente 13 (treze) anos nas duas maiores 

Cortes do país, que debateram incessantemente o tema, ocasionando inclusive a 

edição de enunciado sumular, conforme acima apontado. 

E não apenas isso. Acima de qualquer dúvida, o constituinte originário 

pressupôs “in abstrato” a excepcional lesividade do tráfico ilícito de entorpecentes. 

Sendo de se reconhecer que, dentre tantas opções de política criminal confrontadas 

por ocasião da assembleia nacional, se optou pela inclusão do aludido mandamento de 

criminalização, que passou a integrar o rol de inalterabilidade da Constituição. 
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Tal dispositivo, por certo, tem como substrato principiológico a 

proporcionalidade/razoabilidade que, numa de suas vertentes, reafirma a dimensão 

objetiva dos direitos fundamentais e proíbe a proteção insuficiente de bens jurídicos. 

Dito de outo modo, o constituinte originário, para além de criar barreiras ao jus 

puniendi, ordenou ao Estado – legislador, administrador e julgador – a criação de 

mecanismos mais rígidos para a preservação da saúde pública, valor caro à 

coletividade. Naturalmente, é o caso do tratamento diferenciado atribuído aos crimes 

hediondos e equiparados. 

Acerca da magnitude do princípio da proteção eficiente, há jurisprudência 

consolidada de Supremo Tribunal Federal (HC nº 104.410/RS): 

Os direitos fundamentais não podem, portanto, ser considerados 
apenas proibições de intervenção. (…) Expressam, igualmente, um 
postulado de proteção. (…) Assim, ainda que não se reconheça, em 
todos os casos, uma pretensão subjetiva contra o Estado, tem-se, 
inequivocamente, a identificação de um dever estatal de tomar as 
providências necessárias à realização ou concretização dos direitos 
fundamentais. Nessa linha, as normas constitucionais acima 
transcritas explicitam o dever de proteção identificado pelo 
constituinte, traduzido em mandados de criminalização expressos, 
dirigidos ao legislador (BRASIL, 2012, não paginado).  

 

 

Assim, se por um lado incumbe ao legislador a seleção prévia e “in abstrato” 

das condutas dignas de tutela penal; por outro, cabe ao administrador implementar 

políticas públicas para a prevenção e repressão ao uso indevido e ao tráfico de 

entorpecentes; e, da mesma forma, incumbe ao Estado-juiz a tarefa de dizer o direito 

aplicável aos casos “sub judice”, materializando o espírito da Constituição, bem como 

as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – Sisnad, disposto 

na Lei nº 11.343/06 (BRASIL, 2018, p. 1.868). 

Em todos os casos, é imperiosa a observância dos limites formais e materiais 

corporificados pela norma fundamental (FERNANDES, 2017, ps. 133/135). 

E, para além do tecnicismo jurídico, é de se reconhecer a existência de base 

empírica sólida, atestando os efeitos deletérios causados pelo uso e pelo tráfico de 

drogas à coletividade em geral. Cita-se, a título exemplificativo, levantamento recente 
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idealizado pela Global Drugs Survey – GDS, onde foram mapeados os padrões de 

consumo de drogas em diversos países, revelando sua excessiva oneração para os 

sistemas públicos de saúde (GLOBAL DRUGS SURVEY, 2018, não paginado).  

Em razão disso – embora meritória a argumentação consignada no julgamento 

do RHC no 114842 – é de se reconhecer a inexistência de caráter obrigatório no aludido 

precedente, eis que desprovido, até o presente momento, de chancela do Poder 

Legislativo, conforme reclama o artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, e os 

demais dispositivos alhures invocados. 

Necessário salvaguardar pois, a força normativa deste importante mecanismo 

que, como se sabe, fora concebido em momento ímpar da história constitucional 

brasileira, com intensa manifestação de cidadania e sob os olhos de reconhecidos 

juristas do país. Certamente, o resultado da lei maior reflete aquilo que a coletividade 

elegeu como valores basilares para a nação. 

 

4. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO §4O, DO ARTIGO 33, DA LEI DE 

DROGAS 

Por outro lado, incorporando a declarada vontade do constituinte e as 

diretivas internacionais, o legislador ordinário concebeu o delito de tráfico de 

entorpecentes no artigo 33, da Lei no 11.343/06, dispositivo já transcrito na seção 2 

desta pesquisa. 

E previu o crime de uso de drogas no artigo 28, do aludido diploma, que assim 

dispõe: 

Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer 
consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido 
às seguintes penas: 

I - advertência sobre os efeitos das drogas; 

II - prestação de serviços à comunidade; 

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso 
educativo. 
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§1o Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo 
pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de 
pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar 
dependência física ou psíquica. 

§2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o 
juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao 
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias 
sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do 
agente. 

§3o As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão 
aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses. 

§4o Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do 
caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) 
meses. 

§5o A prestação de serviços à comunidade será cumprida em 
programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, 
hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem 
fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do 
consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas. 

§6o Para garantia do cumprimento das medidas educativas a que se 
refere o caput, nos incisos I, II e III, a que injustificadamente se recuse 
o agente, poderá o juiz submetê-lo, sucessivamente a: 

I - admoestação verbal; 

II – multa. 

§7o O juiz determinará ao Poder Público que coloque à disposição do 
infrator, gratuitamente, estabelecimento de saúde, preferencialmente 
ambulatorial, para tratamento especializado (BRASIL, 2018, p. 1482). 

 

 

A inteligência dos artigos 28 e 33 da Lei no 11.343/06, indica ter o legislador 

originário distinguido, em tipos penais autônomos, tão somente, os delitos de tráfico e 

de uso de entorpecentes.  

Como se vê, a figura do traficante “privilegiado” foi inserida – 

topograficamente – no contexto do tipo fundamental, para o fim de minorar a pena de 

1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), conforme o quadro a seguir: 
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Artigo 33, “caput” Tipo penal fundamental do tráfico de drogas. 

§ 1o incisos I, I e III Três figuras equiparadas ao tráfico, com remissão às penas previstas tipo 

fundamental. 

§ 2o e § 3o Dois tipos penais autônomos e suas respectivas penas. 

§ 4o A figura do tráfico “privilegiado”, com menção expressa de sua incidência sobre 

o caput, e sobre o § 1o, incisos I, I e III. 

 

A preferência expressa pela criação de uma causa especial de diminuição de 

pena – ao invés de uma qualificadora – revela que a traficância privilegiada não altera a 

natureza do tráfico de drogas. Muito pelo contrário, tal majorante possui natureza 

acessória e segue a sorte do tipo fundamental, tendo a função de reduzir 

(eventualmente) o juízo de reprovação a recair sobre aquele que não se dedica, 

costumeiramente, à prática criminosa.  

Destaque-se, pois, a observância do princípio da proporcionalidade “in 

abstrato”, pela lei penal – argumento, inclusive, invocado pela Suprema Corte para 

afastar a hediondez no julgamento do RHC no 114842. 

Obviamente, o tráfico não deixará de ser tráfico pela incidência da traficância 

eventual, assim como, ilustrativamente, o furto não deixará de ser furto em razão da 

primariedade do agente e do pequeno valor da coisa.  

Afora isso, é de se reconhecer que a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de 

Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas sequer discriminou tal figura intermediária, 

reportando-se apenas aos crimes de tráfico e de uso de drogas.9 O que significa, a 

“contrario sensu”, que o traficante eventual continua a ser traficante, merecendo, 

porém, punição mais branda. 

Sendo de se interpretar, pois, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre 

Drogas – Sisnad – à luz de tal Tratado Internacional, cujo espírito central encontra-se 

enunciado no preâmbulo, que assim dispõe: 

                                                 
9 2 - Reservados os princípios constitucionais e os conceitos fundamentais de seu ordenamento jurídico, cada Parte adotará as 
medidas necessárias para caracterizar como delito penal, de acordo com seu direito interno, quando configurar a posse, à aquisição 
ou o cultivo intencionais de entorpecentes ou de substâncias psicotrópicas para consumo pessoal, contra o disposto na Convenção 
de 1961, na Convenção de 1961 em sua forma emendada, ou na Convenção de 1971. 
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As Partes nesta Convenção, 

Profundamente preocupadas com a magnitude e a crescente 
tendência da produção, da demanda e do tráfico ilícitos de 
entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, que representam uma 
grave ameaça à saúde e ao bem-estar dos seres humanos e que têm 
efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da 
sociedade, 

Profundamente preocupadas também com a sustentada e crescente 
expansão do tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias 
psicotrópicas nos diversos grupos sociais e, em particular, pela 
exploração de crianças em muitas partes do mundo, tanto na 
qualidade de consumidores como na condição de instrumentos 
utilizados na produção, na distribuição e no comércio ilícitos de 
entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, o que constitui um 
perigo de gravidade incalculável. 

Reconhecendo os vínculos que existem entre o tráfico ilícito e outras 
atividades criminosas organizadas, a ele relacionadas, que minam as 
economias lícitas de ameaçam a estabilidade, a segurança e a 
soberania dos Estados, 

Reconhecendo também que o tráfico ilícito é uma atividade 
criminosa internacional, cuja supressão exige atenção urgente e a 
mais alta prioridade, 

Conscientes de que o tráfico ilícito gera consideráveis rendimentos 
financeiros e grandes fortunas que permitem às organizações 
criminosas transnacionais invadir, contaminar e corromper as 
estruturas da administração pública, as atividades comerciais e 
financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus níveis. 

Decididas a privar as pessoas dedicadas ao tráfico ilícito do produto 
de suas atividades criminosas e eliminar, assim, o principal incentivo a 
essa atividade, 

Interessadas em eliminar as causas profundas do problema do uso 
indevido de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, 
compreendendo a demanda ilícita de tais drogas e substâncias e os 
enormes ganhos derivados do tráfico ilícito, 

Considerando que são necessárias medidas para o controle de 
determinadas substâncias, tais como precursores, produtos químicos 
e solventes que são utilizados na fabricação de entorpecentes e 
substâncias psicotrópicas e que, pela facilidade com que são obtidas, 
têm provocado um aumento da fabricação clandestina dessas drogas 
e substâncias, 

Decididas a melhorar a cooperação internacional para a supressão do 
tráfico ilícito pelo mar, 
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Reconhecendo que a erradicação de tráfico ilícito é responsabilidade 
coletiva de todos os Estados e que, para esse fim, é necessária uma 
ação coordenada no nível da cooperação internacional, 

Reconhecendo a competência das Nações Unidas em matéria de 
fiscalização de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas e 
desejando que os organismos internacionais interessados nessa 
fiscalização atuem dentro do quadro das Nações Unidas, 

Reafirmando os princípios que regem os tratados vigentes sobre a 
fiscalização de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas e o 
sistema de fiscalização estabelecido por esses tratados, 

Reconhecendo a necessidade de fortalecer e complementar as 
medidas previstas na Convenção Única de 1961 sobre Entorpecentes, 
emendada pelo Protocolo de 1972 de Modificação da Convenção 
Única sobre Entorpecentes, de 1961, e na Convenção sobre 
Substâncias Psicotrópicas de 1971, a fim de enfrentar a magnitude e a 
expansão do tráfico ilícito e suas graves consequências, 

Reconhecendo também a importância de fortalecer e intensificar os 
meios jurídicos efetivos para a cooperação internacional em matéria 
penal para suprimir as atividades criminosas internacionais do tráfico 
ilícito, 

Interessadas em concluir uma convenção internacional, que seja um 
instrumento completo, eficaz e operativo, especificamente dirigido 
contra o tráfico ilícito, levando em conta os diversos aspectos nos 
tratados vigentes, no âmbito dos entorpecentes e das substâncias 
psicotrópicas. [...] (BRASIL, 1991, não paginado). 

 

Logo, se nem a diretiva internacional, nem a Constituição Federal, nem 

tampouco as Leis no 8.072/90 e no 11.343/06 afastaram expressamente a hediondez da 

traficância eventual, conclui-se não estar o Poder Judiciário autorizado, 

discricionariamente, a expandir a força de sua decisão, em controle difuso de 

constitucionalidade. Quando muito, caberá comunicação ao respectivo Poder 

Legislativo – no caso, o Senado Federal – para que delibere acerca da extensão dos 

efeitos da coisa julgada, nos termos da Constituição. 
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5. CONCLUSÃO 

Ante o exposto, operando o devido diálogo entre as fontes acima 

mencionadas, conclui-se – de forma parcial – que a interpretação mais coerente, 

técnica, responsável e sistemática do ordenamento jurídico; 

Alicerçada nas diretivas internacionais, incorporadas ao ordenamento pátrio 

através do Decreto no 154/91; 

Fundamentada em sólida jurisprudência assentada ao longo de 

aproximadamente 13 (treze) anos nos Tribunais Superiores; 

Balizada pelos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada proferida no RHC 

no 114842/16, pela Suprema Corte;  

Com fulcro no artigo 52, inciso X, da Constituição Federal; do artigo 178, do 

Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; e do artigo 54, inciso XXV, da 

Constituição do Estado do Paraná; que – peremptoriamente – resguardam papel 

deliberativo ao Poder Legislativo para a ampliação dos efeitos da coisa julgada, em 

controle difuso de constitucionalidade;  

Com base na posição topográfica do §4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06; 

E, sobretudo, considerando remanescer polêmica substancial sobre a tese da 

abstrativização do controle difuso, bem como dos limites para a realização de mutação 

constitucional pela Suprema Corte, o que por certo, demanda ampliação dos espaços 

de participação popular e de discussão científica acerca do tema;  

Entende-se que o tráfico dito privilegiado integra o tipo penal essencial do 

delito de tráfico de drogas; e, consequentemente, ante a ausência de disposição legal 

em sentido contrário, permanece no rol de crimes equiparados a hediondos, com todas 

as consequências daí decorrentes, até ulterior pronunciamento do Senado Federal, em 

sendo o caso. 
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BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus 454072 SP 2018/0140339-9. 
HABEAS CORPUS Nº 454.072 - SP (2018/0140339-9). Trata-se de habeas corpus, com 
pedido liminar, impetrado em favor de JOHNNY AFONSO DA SILVA contra acórdão do 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento ao recurso do 
Ministério Público, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 23): AGRAVO DE 
EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS ''PRIVILEGIADO"(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 
11.343/06). SUJEIÇÃO AO REGIME DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS. RECURSO 
MINISTERIAL PROVIDO. 1. A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, 
da Lei de Drogas, não retira a natureza de crime hediondo ou equiparado, tampouco 
exclui a tipicidade, do crime de tráfico de drogas. O entendimento pelo qual o delito de 
tráfico de drogas minorado seria" crime comum "não tem nenhum amparo legal, e, 
respeitando-se o pensar diverso, nega o direito posto. A inclusão, ou não, dessa 
espécie de crime no regime dos crimes hediondos é incumbência legislativa, que não 
pode ser avocada, sem amparo constitucional, pelo Juiz da causa, ainda que este, no 
seu íntimo, se julgue mais capacitado que o legislador para fazer escolhas legislativas. 
A incidência de causas de diminuição de pena, bem como de circunstâncias 
atenuantes, não desnatura o crime em tela, tampouco o desqualifica enquanto" tráfico 
de drogas ". Escólio doutrinário e jurisprudencial. 2. Assim, cumpre reformar a decisão 
de Origem que considerou crime comum o delito de tráfico de drogas minorado, 
devendo-se, ainda, ser refeito o cálculo para fins progressão de regime e livramento 
condicional. 3. Agravo de Execução Penal Ministerial provido. No presente writ, narra a 
defesa que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/2006, à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial 
fechado. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o HC n. 118.552, afastou 
a natureza do tráfico privilegiado. Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a 
concessão da ordem para que seja afastado o reconhecimento da natureza hedionda 
do crime praticado pelo paciente. É o relatório. Decido. A liminar em habeas corpus, 
bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de 
criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se 
revele de pronto na impetração. No caso dos autos, verifico manifesta ilegalidade apta 
a justificar o deferimento da medida de urgência. Acerca da controvérsia estabelecida, 
esta Superior Corte de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a aplicação 
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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, uma vez que a sua incidência não 
decorre do reconhecimento de uma menor gravidade da conduta praticada e 
tampouco da existência de uma figura privilegiada do crime - RECURSO ESPECIAL 
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. Confira-se a ementa do acórdão proferido: 
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPP). PENAL. 
TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE 
DIMINUIÇÃO. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. DELITO PRIVILEGIADO. 
INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO. REQUISITO OBJETIVO. 
OBSERVÂNCIA. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 8.072/1990. OBRIGATORIEDADE. 1. 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, uma vez que a sua incidência não 
decorre do reconhecimento de uma menor gravidade da conduta praticada e 
tampouco da existência de uma figura privilegiada do crime. 2. A criação da minorante 
tem suas raízes em questões de política criminal, surgindo como um favor legislativo 
ao pequeno traficante, ainda não envolvido em maior profundidade com o mundo 
criminoso, de forma a propiciar-lhe uma oportunidade mais rápida de ressocialização. 
3. Recurso especial provido para reconhecer o caráter hediondo do delito de tráfico de 
drogas, mesmo tendo sido aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da 
Lei n. 11.343/2006, e para determinar que, na aferição do requisito objetivo para a 
progressão de regime, seja observado o disposto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, 
com a redação atribuída pela Lei n. 11.464/2007, ficando restabelecida a decisão do 
Juízo da Execução. (REsp 1329088/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira 
Seção, julgado em 13/3/2013, DJe 26/4/2013). A matéria foi, inclusive, sumulada pela 
Terceira Seção (Súmula n. 512/STJ): 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. No entanto, quanto ao tema, devo acompanhar recente decisão do 
plenário da Suprema Corte, no exame do HC n. 118.533/MS, julgado em 23/6/2016, 
Relatora Ministra Cármen Lúcia, na qual se assentou que"o crime de tráfico 
privilegiado de drogas não tem natureza hedionda". A decisão foi assim publicada no 
Informativo n. 831, in verbis: O crime de tráfico privilegiado de drogas não tem 
natureza hedionda. Por conseguinte, não são exigíveis requisitos mais severos para o 
livramento condicional (Lei 11.343/2006, art. 44, parágrafo único) e tampouco incide a 
vedação à progressão de regime (Lei 8.072/1990, art. 2º, § 2º) para os casos em que 
aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006. Com base 
nessa orientação, o Plenário, por maioria, concedeu a ordem de habeas corpus para 
afastar a natureza hedionda de tal delito. No caso, os pacientes foram condenados 
pela prática de tráfico privilegiado, e a sentença de 1º grau afastara a natureza 
hedionda do delito. Posteriormente, o STJ entendera caracterizada a hediondez, o que 
impediria a concessão dos referidos benefícios v. Informativos 791 e 828. O Tribunal 
superou a jurisprudência que se firmara no sentido da hediondez do tráfico 
privilegiado. Sublinhou que a previsão legal seria indispensável para qualificar um 
crime como hediondo ou equiparado. Assim, a partir da leitura dos preceitos legais 
pertinentes, apenas as modalidades de tráfico de entorpecentes definidas no art. 33, 
caput e § 1º, da Lei 11.343/2006 seriam equiparadas a crimes hediondos. Entendeu 
que, para alguns delitos e seus autores, ainda que se tratasse de tipos mais 
gravemente apenados, deveriam ser reservadas algumas alternativas aos critérios 
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gerais de punição. A legislação alusiva ao tráfico de drogas, por exemplo, prevê a 
possibilidade de redução da pena, desde que o agente seja primário e de bons 
antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização 
criminosa. Essa previsão legal permitiria maior flexibilidade na gestão da política de 
drogas, pois autorizaria o juiz a avançar sobre a realidade pessoal de cada autor. Além 
disso, teria inegável importância do ponto de vista das decisões de política criminal. A 
ementa ficou assim redigida: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E 
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APLICAÇÃO DA LEI N. 8.072/90 AO 
TRÁFICO DE ENTORPECENTES PRIVILEGIADO: INVIABILIDADE. HEDIONDEZ NÃO 
CARACTERIZADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. O tráfico de entorpecentes privilegiado (art. 
33, § 4º, da Lei n. 11.313/2006) não se harmoniza com a hediondez do tráfico de 
entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos. 2. O tratamento 
penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais 
benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento 
ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus 
antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 3. Há evidente 
constrangimento ilegal ao se estipular ao tráfico de entorpecentes privilegiado os 
rigores da Lei n. 8.072/90. 4. Ordem concedida. (HC 118533, Rel. Min. CARMEN LÚCIA, 
Tribunal Pleno, julgado em 23/6/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 16-9-
2016 PUBLIC 19-9-2016). Sendo assim, é caso de afastar os efeitos da natureza 
hedionda do crime tipificado no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. A decisão plenária 
do STF deve ser observada pela Terceira Seção deste Tribunal (NCPC, art. 927, V, 
aplicável subsidiariamente ao processo penal CPP, art. 3º). Ante o exposto, defiro a 
liminar, a fim de afastar a hediondez do crime de ''tráfico privilegiado"; ficando 
restabelecida, em consequência, a decisão do Juízo das Execuções Criminais até o 
julgamento definitivo do presente mandamus. Comunique-se, com urgência. Solicitem-
se informações ao Tribunal de origem, bem como ao Juízo a quo, sobre o alegado na 
presente impetração. Após, ao Ministério Público Federal para parecer. Publique-se. 
Intimem-se. Brasília (DF), 13 de junho de 2018. IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO ADVOGADOS : THIAGO SANTOS DE SOUZA - SP198095 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO. PACIENTE : JOHNNY AFONSO DA SILVA DECISÃO. Relator: 
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data de publicação: 15/06/2018. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/590176020/habeas-corpus-hc-454072-sp-
2018-0140339-9. Acesso em: 27 dez. 2018. 
 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 1329088 RS 2012/0124208-0. 
Recurso especial representativo da controvérsia (art. 543-c do cpp). Penal. Tráfico de 
drogas. Aplicação Do art. 33, § 4º, da lei n. 11.343/2006. Causa de diminuição. Caráter 
hediondo. Manutenção. Delito privilegiado. Inexistência. Execução da pena. 
Progressão. Requisito 

Objetivo. Observância. Art. 2º, § 2º, da lei n. 8.072/1990. Obrigatoriedade. Recorrente: 
Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Recorrido: Eduardo Almansa Jacob.  
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. Data de julgamento: 13/03/2013. Data de 
publicação: 26/04/2013. Disponível em: 
https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/23108692/recurso-especial-resp-1329088-
rs-2012-0124208-0-stj/inteiro-teor-23108693?ref=juris-tabs. Acesso em: 28 dez. 2018.  
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BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3406 RJ. Vistos etc. 1. Pela petição nº 75252/2017, a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI), autora da ação, e o 
Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC), amicus curiae, requerem “seja suspensa a eficácia 
da declaração de inconstitucionalidade até o julgamento dos embargos de declaração 
a serem interpostos, quando, então, será apreciado pelo Plenário o pedido de 
modulação de efeitos”. Sustentam que, “se não for, desde logo, atribuído o efeito 
suspensivo pretendido, a declaração de inconstitucionalidade produzirá efeitos e 
poderá prejudicar o exame do pedido de modulação”, sendo certo que, “em 
consonância com o pronunciamento da eminente Ministra Presidente, o pedido de 
modulação só será apreciado no julgamento dos embargos de declaração que ainda 
serão interpostos”. Defendem que “a justificativa para a modulação pretendida é 
exatamente o risco de dano irreparável decorrente da abrupta paralisação da 
extração, industrialização, utilização e comercialização do crisotila”. Aludem, nessa 
linha, entre outras circunstâncias, à necessidade de se assegurar prazo para o 
encerramento seguro das atividades extrativas, o que envolveria o fechamento da 
unidade mineradora, a adequação ambiental, a rescisão dos contratos de trabalho e o 
pagamento de indenizações. Em reforço à indispensabilidade da medida, noticiam os 
seguintes fatos: i. “(...) uma das empresas controladas pelo grupo responsável pelas 
operações realizadas na mina de amianto localizada na cidade de Minaçu-Goiás, 
recebeu, antecipadamente, cerca de U$ 800.000,00 (oitocentos mil dólares) relativos a 
contratos de exportação já celebrados, com embarques programados para dezembro 
de 2047 e janeiro de 2018 (doc. 02). Aproximadamente 29 mil toneladas de amianto 
crisotila já foram vendidas e devem ser entregues nos próximos 3 meses, sendo que 
há, em estoque, 19 mil toneladas”; ii. “(...) se encontram no Porto de Santos/SP 6.500 
(seis mil e quinhentas) toneladas de amianto crisotila, aguardando saída para 
exportação (doc. 03)”; iii. “(...) no Estado de Minas Gerais há lei, que não foi 
impugnada por ADI, que proíbe a importação, o transporte, armazenamento, 
comercialização e o uso de produtos que contenham amianto. Tal norma, contudo, 
estabelece, em seu artigo 2º, prazos que vão de 8 a 10 anos para cessação das 
atividades. Para a paralisação do uso, por exemplo, foi definido prazo de 10 anos a 
contar da publicação da lei, que se deu em dezembro de 2013”; iv. “(...) no último dia 
1º, o Ministério Público do Trabalho (Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região) 
dirigiu petição ao juiz da 3ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais-PR. Noticiou a 
declaração de inconstitucionalidade por este STF do artigo 2º da Lei 9.055/95 e 
requereu fosse intimada a empresa ré para que ‘demonstre a IMEDIATA interrupção 
da utilização do amianto crisotila na fabricação de seus produtos’. A petição foi 
encartada em processo no qual foi celebrado acordo judicial (doc. 08) entre o 
Ministério Público do Trabalho e a empresa Multilit Fibrocimento Ltda, em que foi 
fixado prazo até 31.12.2018 para que fosse realizada a substituição do amianto 
crisotila. A mencionada empresa emprega hoje cerca de 677 trabalhadores (doc. 
09).”Apontam, em acréscimo, o caráter inédito e inesperado da “atribuição por esta 
Corte de efeito vinculante e erga omnes à declaração incidental de 
inconstitucionalidade”, referindo que “essa conclusão era absolutamente imprevisível 
e causou extrema surpresa ao autor da ação, que jamais imaginou que a propositura 
de ação declaratória de inconstitucionalidade de lei estadual pudesse implicar 
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declaração de inconstitucionalidade com eficácia erga omnes da lei federal, 
produzindo efeitos fora do estado do Rio de Janeiro”. Pois bem. 2. Em 29.11.2017, o 
Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente a presente 
ação direta, em que postulada a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 
3.579/2001, do Estado do Rio de Janeiro, pela qual se proíbe, no território desse ente 
federado, a extração, a produção, a comercialização e a utilização de asbesto e de 
produtos que o contenham. Na ocasião, a Corte deliberou no sentido de declarar 
incidentalmente, com efeito vinculante e erga omnes, a inconstitucionalidade do art. 
2º da Lei federal nº 9.055/1995, que disciplinava a extração, a industrialização, a 
utilização, a comercialização e o transporte do asbesto/amianto no âmbito federal. Ao 
final, suscitada da tribuna a modulação dos efeitos dessa declaração de 
inconstitucionalidade, foi indeferido o exame da questão ao entendimento de que 
deveria ser veiculada mediante a oposição de embargos de declaração. 3. Nos moldes 
do art. 27 da Lei nº 9.868/1999, ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo, o Supremo Tribunal Federal, tendo em vista razões de segurança jurídica 
ou de excepcional interesse social, poderá, “por maioria de dois terços se seus 
membros, restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tenha eficácia a 
partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado”.De 
outra parte, na esteira do entendimento consagrado ao julgamento da Rcl. nº 2.576-
4/SC (Relatora Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 20.8.2004), a decisão do STF 
que, no exercício da jurisdição constitucional abstrata, declara a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo produz efeitos desde a publicação da ata da respectiva sessão 
de julgamento, ainda que opostos embargos de declaração e estejam eles pendentes 
de exame. Nessas circunstâncias, considerando a publicação da ata de julgamento do 
presente feito no DJe de 01.12.2017, a imediata produção dos efeitos da decisão pode 
vir a tornar inócuo eventual acolhimento, ao exame dos embargos de declaração, do 
pedido de,modulação dos efeitos da decisão, o que se afiguraria contrário à própria 
ratio do art. 27 da Lei nº 9.868/1999. Consoante já decidiu o Plenário desta Suprema 
Corte: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (...). 
AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. O 
art. 27 da Lei nº 9.868/99 tem fundamento na própria Carta Magna e em princípios 
constitucionais, de modo que sua efetiva aplicação, quando presentes os seus 
requisitos, garante a supremacia da Lei Maior. Presentes as condições necessárias à 
modulação dos efeitos da decisão que proclama a inconstitucionalidade de 
determinado ato normativo, esta Suprema Corte tem o dever constitucional de, 
independentemente de pedido das partes, aplicar o art. 27 da Lei nº 9.868/99. 2. 
Continua a dominar no Brasil a doutrina do princípio da nulidade da lei 
inconstitucional. Caso o Tribunal não faça nenhuma ressalva na decisão, reputa-se 
aplicado o efeito retroativo. Entretanto, podem as partes trazer o tema em sede de 
embargos de declaração. (…).” (ADI 3601-ED/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, Tribunal 
Pleno, julgamento em 09.9.2010, DJe 15.12.2010, destaquei). 4. In casu, além de já ter 
se manifestado na tribuna nesse sentido, peticiona a parte reiterando a intenção de, 
tão logo lhe seja oportunizado, opor os competentes embargos de declaração para 
requerer a modulação dos efeitos da decisão. A teor do art. 932 do CPC/2015, incumbe 
ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de 
competência originária do tribunal. O art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, a seu 
turno, autoriza o relator a suspender a eficácia da decisão recorrida, “se da imediata 
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produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível 
reparação”, e, por último, o seu art. 1.026, § 1º, é expresso ao permitir a suspensão da 
eficácia da decisão colegiada, pelo relator dos embargos de declaração, “se houver 
risco de dano grave ou de difícil reparação”. 5. Ante o exposto, tendo em conta os 
aspectos invocados pela autora, Confederação Nacional dos Trabalhadores na 
Indústria (CNTI), e pelo amicus curiae Instituto Brasileiro do Crisotila (IBC) na petição 
nº 75252/2017, recebida em 11.12.2017, a fim de evitar dano grave e de difícil 
reparação, defiro, forte no poder geral de cautela e nos moldes dos arts. 297, 932, II, 
995, parágrafo único, e 1.026, § 1º, do CPC/2015, o pedido de tutela de urgência ora 
veiculado para suspender, em parte, os efeitos da decisão, apenas no ponto em que se 
atribuiu eficácia erga omnes à declaração de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 
9.055/1995, até a publicação do acórdão respetivo e fluência do prazo para oposição 
dos aventados embargos de declaração. Requerente: Confederação Nacional dos 
Trabalhadores da Indústria. Relatora: Ministra Rosa Weber. Data de julgamento: 
29/11/2017. Data de publicação: 01/02/2019. Disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2272225. Acesso em: 29 dez. 
2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 3470 RJ. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 
3.579/2001 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA DA 
PRODUÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS CONTENDO ASBESTO/AMIANTO. 
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR 
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE. ART. 24, V, VI E XII, E §§ 1º A 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. CONVENÇÕES NºS 139 E 162 DA OIT. CONVENÇÃO DE BASILEIA SOBRE O 
CONTROLE DE MOVIMENTOS TRANSFRONTEIRIÇOS DE RESÍDUOS PERIGOSOS E SEU 
DEPÓSITO. REGIMES PROTETIVOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. INOBSERVÂNCIA. ART. 
2º DA LEI Nº 9.055/1995. PROTEÇÃO INSUFICIENTE. ARTS. 6º, 7º, XXII, 196 E 225 DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI FLUMINENSE 
Nº 3.579/2001. IMPROCEDÊNCIA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI Nº 9.055/1995. EFEITO VINCULANTE E 
ERGA OMNES. 1. Legitimidade ativa ad causam da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores na Indústria - CNTI (art. 103, IX, da Constituição da República). 
Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda, em se tratando de 
confederação sindical representativa, em âmbito nacional, dos interesses dos 
trabalhadores atuantes em diversas etapas da cadeia produtiva do amianto. 2. 
Alegação de inconstitucionalidade formal por usurpação da competência da União. 
Competência legislativa concorrente (art. 24, V, VI e XII, e §§ 1º a 4º, da CF). A Lei n° 
3.579/2001, do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a progressiva substituição da produção 
e do uso do asbesto/amianto no âmbito do Estado, veicula normas incidentes sobre 
produção e consumo, proteção do meio ambiente, controle da poluição e proteção e 
defesa da saúde, matérias a respeito das quais, a teor do art. 24, V, VI e XII, da CF, 
compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente. 3. No 
modelo federativo brasileiro, estabelecidas pela União as normas gerais para disciplinar 
a extração, a industrialização, a utilização, a comercialização e o transporte do amianto 
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e dos produtos que o contêm, aos Estados compete, além da supressão de eventuais 
lacunas, a previsão de normas destinadas a complementar a norma geral e a atender as 
peculiaridades locais, respeitados os critérios da preponderância do interesse local, do 
exaurimento dos efeitos dentro dos respectivos limites territoriais e da vedação da 
proteção insuficiente. Ao assegurar nível mínimo de proteção a ser necessariamente 
observado em todos os Estados da Federação, a Lei nº 9.055/1995, na condição de 
norma geral, não se impõe como obstáculo à maximização dessa proteção pelos 
Estados, ausente eficácia preemptiva da sua atuação legislativa, no exercício da 
competência concorrente. A Lei nº 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro não excede 
dos limites da competência concorrente suplementar dos Estados, consentânea a 
proibição progressiva nela encartada com a diretriz norteadora da Lei nº 9.055/1995 
(norma geral), inocorrente afronta ao art. 24, V, VI e XII, e §§ 2º, 3º e 4º, da CF. 4. 
Alegação de inconstitucionalidade formal dos arts. 7º e 8º da Lei nº 3.579/2001 do 
Estado do Rio de Janeiro por usurpação da competência privativa da União (arts. 21, 
XXIV, e 22, I e VIII, da CF). A despeito da nomenclatura, preceito normativo estadual 
definidor de limites de tolerância à exposição a fibras de amianto no ambiente de 
trabalho não expressa norma trabalhista em sentido estrito, e sim norma de proteção 
do meio ambiente (no que abrange o meio ambiente do trabalho), controle de 
poluição e proteção e defesa da saúde (art. 24, VIII e XII, da Lei Maior), inocorrente 
ofensa aos arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição da República. A disciplina da 
rotulagem de produto quando no território do Estado não configura legislação sobre 
comércio interestadual, incólume o art. 22, VIII, da CF. 5. Alegação de 
inconstitucionalidade formal do art. 7º, XII, XIII e XIV, da Lei nº 3.579/2001 do Estado do 
Rio de Janeiro, por vício de iniciativa (art. 84, II e VI, “a”, da CF). Não se expõe ao 
controle de constitucionalidade em sede abstrata preceito normativo cujos efeitos já se 
exauriram. 6. À mesma conclusão de ausência de inconstitucionalidade formal conduz 
o entendimento de que inconstitucional, e em consequência nulo e ineficaz, o art. 2º 
da Lei nº 9.055/1995, a atrair por si só a incidência do art. 24, § 3º, da Lei Maior, 
segundo o qual “inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a 
competência legislativa plena”. Afastada, também por esse fundamento, a invocada 
afronta ao art. 24, V, VI e XII, e §§ 1º a 4º, da CF. 7. Constitucionalidade material da Lei 
fluminense nº 3.579/2001. À luz do conhecimento científico acumulado sobre a 
extensão dos efeitos nocivos do amianto para a saúde e o meio ambiente e à evidência 
da ineficácia das medidas de controle nela contempladas, a tolerância ao uso do 
amianto crisotila, tal como positivada no art. 2º da Lei nº 9.055/1995, não protege 
adequada e suficientemente os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente 
equilibrado (arts. 6º, 7º, XXII, 196, e 225 da CF), tampouco se alinha aos compromissos 
internacionais de caráter supralegal assumidos pelo Brasil e que moldaram o conteúdo 
desses direitos, especialmente as Convenções nºs 139 e 162 da OIT e a Convenção de 
Basileia. Inconstitucionalidade da proteção insuficiente. Validade das iniciativas 
legislativas relativas à sua regulação, em qualquer nível federativo, ainda que resultem 
no banimento de todo e qualquer uso do amianto. 8. Ação direta de 
inconstitucionalidade julgada improcedente, com declaração incidental de 
inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 9.055/1995 a que se atribui efeitos vinculante 
e erga omnes. Requerente: Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria. 
Relatora: Ministra Rosa Weber. Data de julgamento: 29/11/2017. Data de publicação: 
01/02/2019. Disponível em: 
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http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2287108. Acesso em: 29 dez. 
2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Habeas Corpus 104339/12 SP. 
Habeas corpus. 2. Paciente preso em flagrante por infração ao art. 33, caput, c/c 40, III, 
da Lei 11.343/2006. 3. Liberdade provisória. Vedação expressa (Lei n. 11.343/2006, art. 
44). 4. Constrição cautelar mantida somente com base na proibição legal. 5. 
Necessidade de análise dos requisitos do art. 312 do CPP. Fundamentação inidônea. 6. 
Ordem concedida, parcialmente, nos termos da liminar anteriormente deferida. 
Impetrante: Daniel Leon Bialski e outros. Paciente: Márcio da Silva Prado. Coator: 
Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data de julgamento: 
10/05/2012. Data de publicação: 06/12/2012. Disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=3164259. Acesso 
em: 27 dez. 2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (2. Turma). Habeas Corpus 104410 RS. Habeas 
corpus. Porte ilegal de arma de fogo desmuniciada. (A)tipicidade da conduta. Controle 
de Constitucionalidade das leis penais. Mandatos Constitucionais de criminalização e 
modelo exigente de controle de constitucionalidade das leis em matéria penal. Crimes 
de perigo abstrato em face do princípio da proporcionalidade. Legitimidade da 
criminalização do porte de arma desmuniciada. Ordem denegada. Paciente: Aldori 
Lima. Impetrante: Defensoria Pública da União. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Data 
de julgamento: 06/03/2012. Data de publicação: 27/03/2012. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21457539/habeas-corpus-hc-104410-rs-
stf/inteiro-teor-110360120?ref=juris-tabs. Acesso em: 29 dez. 2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus 111117 MS. PENAL. 
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO 
PRIVILEGIADO. NATUREZA HEDIONDA DO DELITO. CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO 
DO PLENÁRIO DO STF. 1. Não cabe habeas corpus em substituição ao recurso 
extraordinário, tendo em vista que “Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça 
o recurso ordinário formalizado em processo revelador de impetração, o acesso ao 
Supremo faz-se em via das mais afuniladas – mediante recurso extraordinário e não 
nova impetração” (HC 110.055, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal, no julgamento do HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou 
orientação no sentido de que o tráfico privilegiado (art. 33, parágrafo 4º, da Lei 
11.343/2006), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. 3. Habeas 
Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita. Ordem 
concedida de ofício para que o Juízo da Execução aplique a orientação do Plenário do 
Supremo Tribunal Federal (HC 118.533, Rel. Min. Cármen Lúcia). Paciente: Fernando 
Vitor Rosa. Impetrante: Defensoria Pública da União. Coator: Superior Tribunal de 
Justiça. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data de julgamento: 07/02/2017. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=12788443. 
Acesso em: 28 dez. 2018.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Habeas Corpus 111840 ES. Habeas 
corpus. Penal. Tráfico de entorpecentes. Crime praticado durante a vigência da Lei nº 
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11.464/07. Pena inferior a 8 anos de reclusão. Obrigatoriedade de imposição do 
regime inicial fechado. Declaração incidental de inconstitucionalidade do § 1º do art. 
2º da Lei nº 8.072/90. Ofensa à garantia constitucional da individualização da pena 
(inciso XLVI do art. 5º da CF/88). Fundamentação necessária (CP, art. 33, § 3º, c/c o art. 
59). Possibilidade de fixação, no caso em exame, do regime semiaberto para o início de 
cumprimento da pena privativa de liberdade. Ordem concedida. Paciente: Edmar 
Lopes Feliciano. Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. Relator: 
Ministro Dias Toffoli. Data de julgamento: 27/06/2012. Data de publicação: 
16/12/2013. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticianoticiastf/anexo/hc111840dt.pdf. Acesso 
em: 28 dez. 2018.  
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus 114452 RS. 
Constitucional e penal. Agravo regimental no Habeas corpus. HC substitutivo de 
recurso ordinário. Inadmissibilidade. Entendimento recente da Turma. Tráfico de 
entorpecentes. Progressão de regime após o cumprimento de 1/6 da pena. 
Improcedência: Exigência legal do cumprimento de 2/5 da pena, se o réu for primário, 
e de 3/5, se for reincidente. Ausência de error in judicando que justifique a concessão, 
ex officio, do writ. Agravante: Luiz Fernando dos Santos Nunes. Agravado: Superior 
Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Luiz Fux. Data de julgamento: 16/10/2012. Data 
de publicação: 08/11/2012. Disponível em: 
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/22611848/agreg-no-habeas-corpus-hc-
114452-rs-stf/inteiro-teor-110882292?ref=juris-tabs. Acesso em: 27 dez. 2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus 121255 SP. Penal e 
Processo Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso extraordinário. Tráfico 
transnacional de entorpecente. Artigo 33, caput, c/c artigo 40, I, da Lei n. 11.343/2006. 
Aplicação da minorante do § 4º da Lei de Droga: descaracterização da hediondez do 
crime. Possibilidade de progressão de regime no tempo de cumprimento da pena 
relativo aos crimes não hediondos. Tema afetado ao Pleno (HC n. 110.884/MS). 
Adoção do entendimento predominante até o deslinde definitivo da matéria: 
Prevalência da hediondez do tráfico de drogas, independentemente da minorante do § 
4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Quantidade e qualidade da droga: consideração no 
cálculo da pena-base e da minorante do  
§ 4º do art. 33 da mencionada Lei. Bis in idem reconhecido pelo Pleno do STF (HCs 
112.776 e 109.193). Inamissibilidade do writ como sucedâneo recursal. HC extinto, por 
inadequação da via processual. Ordem concedida, ex officio. Paciente: Mary Romina 
Miyashiro Ueno de Soler. Impetrante: Defensoria Pública da União. Relator: Ministro 
Luiz Fux. Data de julgamento: 03/06/2014. Data de publicação: 31/07/2014. Disponível 
em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25214320/habeas-corpus-hc-121255-
sp-stf. Acesso em: 27 dez. 2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal (Tribunal Pleno). Recurso Ordinário em Habeas 
Corpus 118533. Ementa: habeas corpus. Constitucional, penal e processual penal. 
Tráfico de entorpecentes. Aplicação da lei n. 8.072/90 ao tráfico de entorpecentes 
privilegiado: inviabilidade. Hediondez não caracterizada. Ordem concedida. Pacientes: 
Ricardo Evangelista de Souza e Robinson Roberto Ortega. Impetrante: Defensoria 
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Pública da União. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relator: Ministra Cármen Lúcia. 
Data de julgamento: 23/06/2016. Data de publicação: 19/09/2016. Disponível em: 
https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/detalhes/72cad9e1f9ae798
72b8d6ac34fc2851c. Acesso em: 28 dez. 2018. 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Reclamação 4335 AC. Trata-se de reclamação, 
ajuizada por VALDIR PERAZZO LEITE, em face de decisão do Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Penais da Comarca de Rio Branco/AC, que indeferiu o pedido de progressão 
de regime em favor de ODILON ANTONIO DA SILVA LOPES, ANTONIO EDINEZIO DE 
OLIVEIRA LEÃO, SILVINHO SILVA DE MIRANDA, DORIAN ROBERTO CAVALCANTE 
BRAGA, RAIMUNDO PIMENTEL SOARES, DEIRES JHANES SARAIVA DE QUEIROZ, 
ANTONIO FERREIRA DA SILVA, GESSYFRAN MARTINS CAVALCANTE, JOÃO ALVES DA 
SILVA E ANDRÉ RICHARDE NASCIMENTO DE SOUZA. Os condenados apontados pelo 
reclamante cumprem penas de reclusão em regime integralmente fechado, em 
decorrência da prática de crimes hediondos. Com base no julgamento do HC nº 
82.959, que reconheceu a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2o da Lei 8.072/1990 
, que proibia a progressão de regime de cumprimento de pena nos ("Lei dos Crimes 
Hediondos") crimes hediondos, solicitou o reclamante ao Juiz de Direito da Vara de 
Execuções Penais fosse concedida progressão de regime aos apenados relacionados 
acima, que indeferiu os pedidos de progressão de regime, sob a alegação de vedação 
legal para admiti-la e o seguinte argumento:"conquanto o Plenário do Supremo 
Tribunal, em maioria apertada ,(...) tenha declarado incidenter tantum a 
inconstitucionalidade do (6 votos x 5 votos) art. 2o, § 1o da Lei 8.072/90 , por via do 
Habeas Corpus n. 82.959, isto após dezesseis anos (Crimes Hediondos) dizendo que a 
norma era constitucional, perfilho-me a melhor doutrina constitucional pátria que 
entende que no controle difuso de constitucionalidade a decisão produz efeitos inter 
partes.".Da denegação do pedido de progressão por parte do juízo a quo,(fl.23-24) o 
reclamante impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre 
.Solicitei informações ao Juiz de Direito da Vara de Execuções (fl.4-12) Penais da 
Comarca de Rio Branco/AC, que assim se manifestou na Petição no 72.377/2006 
:"Inicialmente, opino pelo não conhecimento da reclamação, post (fls. 20-25) o que 
não preenchidos os requisitos do art. 13, da Lei n. 8.038/90.Sendo o pedido de 
progressão de regime da competência da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio 
Branco, vez que na Comarca cumprem pena os interessados na Reclamação, não há 
que se falar em preservar a competência dessa E. Corte; por outra, não é de 
conhecimento deste Juízo, até o momento, que o STF tenha expedido ordem em favor 
de um dos interessados na reclamação, e, portanto, não é hipótese de garantir a 
autoridade de decisão da Corte. Por outra, a reclamação não foi regularmente 
instruída com os documentos necessários, talvez pelos motivos apontados no 
parágrafo anterior, e indicam claramente que busca suprimir instância, posto que 
conforme consta da inicial, contra a decisão deste Juízo que negou a progressão para 
aqueles apenados por crimes hediondos ou equiparados manejou o reclamante 
habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Quanto ao pedido, 
tenho a informar que efetivamente tramitam neste Juízo os autos das execuções 
penais ns. 001.02.017345-9, 001.05.012072-8, 001.05.017431-3, 001.04.000312-5, 
001.05.015656-2, 001.05.013247-5, 001.02.007288-1, 001.06.003977-0, 
001.05.014278-0 e 001.05.007298-7, cujos reeducandos figuram como interessados na 
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reclamação, e me permito reproduzir parcialmente as informações prestadas ao 
Tribunal de Justiça do Estado do ACRE quando oficiado a prestá-las, que são do 
seguinte teor:Sobre as alegações constantes no habeas corpus, forçoso dizer que o 
impetrante lançou mão de argumentos que não correspondem à verdade. No afã de 
conseguir seu intento, talvez tenha o impetrante esquecido que este Juízo, conforme 
determinado pelas Portarias ns. 07 e 09 da Corregedoria Geral da Justiça deste Estado, 
teve o seu expediente externo suspenso em função do cadastramento dos processos 
de execução no Programa SAJ de informatização de 13 a 31 de março passado. No 
referido período, todos os prazos processuais foram suspensos, a fim de evitar prejuízo 
a qualquer das partes, e obviamente, restou prejudicada a tramitação dos feitos, isto 
porque os próprios servidores lotados na Vara de Execuções Penais - VEP executaram 
toda a árdua tarefa de cadastrar um a um os processos. Assim, com o fim do 
cadastramento e o reinício dos trabalhos, em três de abril passado, deu-se 
continuidade à tramitação dos procedimentos de execução, sendo portanto os feitos 
encaminhados ao Ministério Público, a fim de se colher o necessário parecer sobre o 
pedido. Particularmente quanto ao pedido de progressão de regime do 7º paciente, 
verifica-se que o mesmo foi objeto de julgamento no dia 25/04/2006 (decisão de 
indeferimento do pedido de progressão).É latente a falta de diligência do nobre 
defensor ao impetrar o presente writ ao 1º paciente (Odilon Antônio da Silva Lopes) 
que sequer tem execução em andamento nesta VEP, e aos 3º, 5º, 6º e 10º pacientes 
que cumprem pena por crimes comuns, tendo este último sido condenado no regime 
semi-aberto. Devo frisar ainda, que causa espécie a alegação de que este Magistrado 
tenha se eximido de decidir com base em comunicado que fiz veicular no presente 
fórum. Tal comunicado foi veiculado única e exclusivamente com o fim de evitar o 
número cada vez crescente de atendimentos solicitando informações sobre o 
julgamento do STF perante esta VEP, e nada mais fez a não ser repassar a informação 
constante no site do próprio STF quando do julgamento do HC 82959 , que tem o 
seguinte teor:"Como a decisão se deu no contro (anexo) le difuso de 
constitucionalidade , a decisão do Supremo terá que ser comunicada ao Senado pa 
(análise dos efeitos da lei no caso concreto) ra que o parlamento providencie a 
suspensão da eficácia do dispositivo declarado inconstitucional. "Em momento algum 
este Magistrado deixou de decidir o feit (...) o (in site www.stf gov.br, notícias de 
23.02.2006, cujo tema é 23/02/2006 - 19:05 - Supremo afasta a proibição de 
progressão de regime nos crimes hediondos - 3º parágrafo.) com base no comunicado, 
posto que tal comunicado não foi juntado a qualquer processo, basicamente por não 
se constituir em ato judicial processual. O atraso deu-se unicamente em razão da 
suspensão do expediente externo, conforme apontado. Quanto à decisão do STF de 
declarar inconstitucional o artigo da Lei 8.072/90 que veda a progressão de regime de 
cumprimento de pena para condenados por crimes hediondos e equiparados, é 
pacífico que, tratando-se de controle difuso de constitucionalidade, somente tem 
efeitos entre as partes. Para que venha a ter eficácia para todos é necessária a 
comunicação da Corte Suprema ao Senado Federal, que, a seu critério, pode 
suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por 
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal .Sobre o tema, verifica-se do 
Regimento Interno do STF:"Art (art. 52, X, da CF). 178. Declarada, incidentalmente, a 
inconstitucionalidade, na forma prevista nos artigos 176 e 177, far-se-á a comunicação, 
logo após a decisão, à autoridade ou órgão interessado, bem como, depois do trânsito 
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em julgado, ao Senado Federal, para os efeitos do art. 42, VII, da Constituição."Assim, 
não havendo qualquer notícia de que o Senado Federal tenha sido comunicado e que 
tenha suspendido a eficácia do artigo declarado incidenter tantum inconstitucional, o 
que se tem até a presente data é que ainda está em vigor o art. 2º, § 1º, da Lei 
8.072/90, que veda a progressão de regime. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal 
tivesse sido tomada em sede de ação direta de inconstitucionalidade (controle 
concentrado), produziria eficácia contra todos e efeito vinculante, relativa aos demais 
órgãos do Judiciário e até à Administração Pública direta e indireta, nos exatos termos 
do art. 102, § 2º, da Constituição Federal. Todavia, como dito, não foi o que se 
verificou - a decisão se deu no controle difuso. A remansosa e respeitada doutrina 
nacional tem pacificado esse entendimento sobre as formas de controle de 
constitucionalidade. De outro lado, este Juízo não tem competência para modificar o 
título executivo judicial com base em decisão judicial, mesmo que seja do Supremo 
Tribunal Federal. A lei confere este poder ao Juiz da Vara de Execuções Penais somente 
no caso de lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado (art. 66, I, da Lei 
de Execução Penal), e este não é o caso. Para melhor elucidar, transcrevo a decisão 
relativa a negativa de progressão de regime aos pacientes, cujos processos já foram 
julgados."Vistos, etc. O reeducando epigrafado ingressou com o pedido de progressão 
de regime. Os autos vieram instruídos com a liquidação de pena, o relatório carcerário 
e a certidão de antecedentes criminais. Instado, o Ministério Público manifestou-se 
pelo indeferimento do pedido de progressão de regime por falta de amparo legal, ante 
a vigência do art. 2º, § 1º da Lei 8.072/90, colacionando julgado do Tribunal de Justiça 
de Goiás. É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos, ao analisar o pedido de 
progressão, em se tratando de execução de pena por crime hediondo, tenho que há 
vedação legal para admiti-la. Conquanto o Plenário do Supremo Tribunal, em maioria 
apertada (6 votos x 5 votos), tenha declarado incidenter tantum a 
inconstitucíonalidade do art. 2.º, § 1.º da Lei 8.072190 (Lei dos Crimes Hediondos), por 
via do Habeas Corpus n. 82.959, isto após dezesseis anos dizendo que a norma era 
constitucional, perfilho-me a melhor doutrina constitucional pátria, que entende que 
no controle difuso de constitucionalidade a decisão produz efeitos inter partes. Para 
que se estenda os seus efeitos erga omnes, a decisão deve ser comunicada ao Senado 
Federal, que discricionariamente editará resolução suspendendo o dispositivo legal 
declarado inconstitucional pelo Pretório Excelso (conforme, aliás, o próprio STF 
informou em seu site na internet, em notícia publicada no dia 23/02/2006, que é do 
seguinte teor:"...Como a decisão se deu no controle difuso de constitucionalidade 
(análise dos efeitos da lei no caso concreto), a decisão do Supremo terá que ser 
comunicada ao Senado para que o parlamento providencie a suspensão da eficácia do 
dispositivo declarado inconstitucional...").A referida decisão operou-se para solução de 
determinado caso concreto, no controle difuso de constitucionalidade, sem a análise 
da lei em tese. Significa dizer que os seus efeitos se aplicam somente entre as partes 
do processo, e mesmo que suspensa a eficácia da lei pelo Senado Federal, no tempo, 
os efeitos se operam ex nunc. Diversamente, na declaração de inconstítucionalidade 
por via do controle abstrato, analisa-se a lei e a Constituição sem qualquer referência a 
um caso concreto e seus efeitos atingem a todos, vinculando Juízes e Tribunais. Nestes 
casos, o STF decide se seus efeitos podem atingir questões passadas, ou seja, se 
operam ex tunc. Entender de outra forma seria negar vigência ao disposto no art. 52, 
inc. X, da Constituição Federal, contrariando o sistema constitucional adotado, ou seja 
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o check and balances, ou freios e contrapesos, inspirado no modelo norte americano, 
onde um Poder é controlado pelo outro. Dito isto, o que continua líquido e certo até o 
momento, ante a inércia dos Poderes em fazer valer o disposto no art. 52, inc. X, da 
CF/88, é a eficácia do dispositivo da Lei dos Crimes Hediondos (art. 2º, § 1º, da Lei n. 
8.072/90) que veda a progressão de regime aos crimes hediondos ou a eles 
equiparados. Neste contexto, é sabido que compete ao Juízo da Execução Penal aplicar 
aos casos julgados a lei posterior de que qualquer modo favorecer o condenado (art. 
66, I, da LEP, e Súmula n. 611 do STF), contudo até o momento não há lei nova que 
favoreça aqueles que se encontram cumprindo pena pela prática de delitos hediondos 
ou assim equiparados. Ao Juiz da Vara de Execuções Penais cabe dar cumprimento à 
coisa julgada e não desrespeitá-la, a pretexto de decisão que não vincula juízes ou 
Tribunais, como já dito. Para rescindir a coisa julgada fora da hipótese de lei nova em 
benefício do reeducando (autorizada ao Juízo da Execução Penal), necessário que 
instância superior processe e julgue revisão criminal, ou o faça por meio de habeas 
corpus, ou mesmo que declare incidenter tantum a inconstitucionalidade de 
dispositivo legal. Isto posto, com fundamento no art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 e nos 
arts. 2º e 52, inc. X, da Constituição Federal, INDEFIRO o pedido de progressão de 
regime ao reeducando Antonio Aluizio Alves da Silva, ante a sua impossibilidade 
jurídica.(...)"(fls. 20-25) O Ministério Público Federal, em parecer de fls. 30-31, opinou 
pelo não conhecimento do pedido, em virtude de inexistir decisão proferida pelo 
Supremo Tribunal Federal cuja autoridade deva ser preservada, e, portanto, ser 
manifestamente descabida a presente reclamação. Passo a decidir. A possibilidade de 
progressão de regime em crimes hediondos foi decidida pelo Plenário do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento HC no 82.959-SP, Rel. Min. Março Aurélio. Nessa 
assentada, ocorrida na sessão de 23.02.2006, esta Corte, por seis votos a cinco, 
reconheceu a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2o da Lei 8.072/1990 ("Lei dos 
Crimes Hediondos"), que proibia a progressão de regime de cumprimento de pena nos 
crimes hediondos. Conforme noticiado no Informativo no 417/STF:"Em conclusão de 
julgamento, o Tribunal, por maioria, deferiu pedido de habeas corpus e declarou, 
incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei 8.072/90, que veda 
a possibilidade de progressão do regime de cumprimento da pena nos crimes 
hediondos definidos no art. 1º do mesmo diploma legal - v. Informativos 315, 334 e 
372. Inicialmente, o Tribunal resolveu restringir a análise da matéria à progressão de 
regime, tendo em conta o pedido formulado. Quanto a esse ponto, entendeu-se que a 
vedação de progressão de regime prevista na norma impugnada afronta o direito à 
individualização da pena (CF, art. 5º, LXVI), já que, ao não permitir que se considerem 
as particularidades de cada pessoa, a sua capacidade de reintegração social e os 
esforços aplicados com vistas à ressocialização, acaba tornando inócua a garantia 
constitucional. Ressaltou-se, também, que o dispositivo impugnado apresenta 
incoerência, porquanto impede a progressividade, mas admite o livramento 
condicional após o cumprimento de dois terços da pena (Lei 8.072/90, art. 5º). 
Vencidos os Ministros Carlos Velloso, Joaquim Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e 
Nelson Jobim, que indeferiam a ordem, mantendo a orientação até então fixada pela 
Corte no sentido da constitucionalidade da norma atacada. O Tribunal, por 
unanimidade, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do 
preceito legal em questão não gerará conseqüências jurídicas com relação às penas já 
extintas nesta data, uma vez que a decisão plenária envolve, unicamente, o 
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afastamento do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem 
prejuízo da apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente, dos demais 
requisitos pertinentes ao reconhecimento da possibilidade de progressão."(HC no 
82.959-SP, Rel. Min. Março Aurélio, Pleno, por maioria, acórdão pendente de 
publicação).Segundo salientei na decisão que deferiu a medida liminar, o modelo 
adotado na Lei no 8.072/1990 faz tábula rasa do direito à individualização no que 
concerne aos chamados crimes hediondos. Em outras palavras, o dispositivo declarado 
inconstitucional pelo Plenário no julgamento definitivo do HC no 82.959-SP não 
permite que se levem em conta as particularidades de cada indivíduo, a capacidade de 
reintegração social do condenado e os esforços envidados com vistas à ressocialização. 
Em síntese, o § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/1990 retira qualquer possibilidade de 
garantia do caráter substancial da individualização da pena. Parece inequívoco, 
ademais, que essa vedação à progressão não passa pelo juízo de proporcionalidade. 
Entretanto, apenas para que se tenha a dimensão das reais repercussões que o 
julgamento do HC no 82.959-SP conferiu ao tema da progressão, é válido transcrever 
as considerações do Min. Celso de Mello, proferidas em sede de medida liminar, no HC 
no 88.231-SP, DJ de 20.03.2006, verbis:"Como se seguintes abe, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 82.959/SP,. Rel. Min. MARÇO AURÉLIO, 
declarou, 'incidenter tantum', a inconstitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 
8.072, de 25/07/1990, afastando, em conseqüência, para efeito de progressão de 
regime, o obstáculo representado pela norma legal em referência. Impende assinalar, 
no entanto, que esta Suprema Corte, nesse mesmo julgamento plenário, explicitou 
que a declaração incidental em questão não se reveste de efeitos jurídicos, inclusive de 
natureza civil, quando se tratar de penas já extintas, advertindo, ainda, que a 
proclamação de inconstitucionalidade em causa - embora afastando a restrição 
fundada no S 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90 - não afeta nem impede o exercício, pelo 
magistrado de primeira instância, da competência que lhe é inerente em sede de 
execução penal (LEP, art. 66, III, 'b'), a significar, portanto, que caberá, ao próprio Juízo 
da Execução, avaliar, criteriosamente, caso a caso, o preenchimento dos demais 
requisitos necessários ao ingresso, ou não, do sentenciado em regime penal menos 
gravoso. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao assim proceder, e tendo 
presente o que dispõe o art. 66, III, 'b', da LEP, nada mais fez senão respeitar a 
competência do magistrado de primeiro grau para examinar os requisitos 
autorizadores da progressão, eis que não assiste, a esta Suprema Corte, mediante 
atuação 'per saltum' - o que representaria inadmissível substituição do Juízo da 
Execução -, o poder de antecipar provimento jurisdicional que consubstancie, desde 
logo, a outorga, ao sentenciado, do benefício legal em referência. Tal observação põe 
em relevo orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou em torno da 
inadequação do processo de 'habeas corpus', quando utilizado com o objetivo de 
provocar, na via sumaríssima do remédio constitucional, o exame dos critérios de 
índole subjetiva subjacentes à determinação do regime prisional inicial ou 
condicionadores da progressão para regime penal mais favorável (RTJ 119/668 - RTJ 
125/578 - RTJ 158/866 - RT 721/550, v.g). Não constitui demasia assinalar, neste 
ponto, não obstante o advento da Lei nº 10.792/2003 - que alterou o art. 112 da LEP, 
para dele excluir a referência ao exame criminológico -, que nada impede que os 
magistrados determinem a realização de mencionado exame, quando o entenderem 
necessário, consideradas as eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, 
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contudo, mediante decisão adequadamente motivada, tal como tem sido 
expressamente reconhecido pelo E. Superior Tribunal de Justiça (HC 38.719/SP, Rel. 
Min. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA - HC 39.364/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ - HC 40.278/PR, 
Rel. Min. FELIX FISCHER - HC 42.513/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ) e, também, dentre 
outros, pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (RT 832/676 - RT 837/568): 
'(...). II - A nova redação do art. 112 da LEP, conferida pela Lei 10.792/03, deixou de 
exigir a realização dos exames periciais, anteriormente imprescindíveis, não 
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua utilização, sempre que o juiz 
julgar necessária.III - Não há qualquer ilegalidade nas decisões que requisitaria a 
produção dos laudos técnicos para a comprovação dos requisitos subjetivos 
necessários à concessão da progressão de regime prisional ao apenado.(...).'(HC 
37.440/RS, Rel. Min. GILSON DIPP - grifei)'A lei 10.792/2003 (que deu nova redação ao 
art. 112 da Lei de Execução Penal) não revogou o Código Penal; destarte, nos casos de 
pedido de benefício em que seja mister aferir mérito, poderá o juiz determinar a 
realização de exame criminológico no sentenciado, se autor de crime doloso cometido 
mediante violência ou grave ameaça, pela presunção de perículosidade (art. 83, par. 
ún., do CP).'(RT 836/535, Rel. Des. CARLOS BIASOTTI - grifei) A razão desse 
entendimento apóia-se na circunstância de que, embora não mais indispensável, o 
exame criminológico - cuja realização está sujeita à avaliação discricionária do 
magistrado competente - reveste-se de utilidade inquestionável, pois propicia, 'ao juiz, 
com base em parecer técnico, uma decisão mais consciente a respeito do benefício a 
ser concedido ao condenado' (RT 613/278).As considerações ora referidas, tornadas 
indispensáveis em conseqüência do julgamento plenário do HC 82.959/SP, Rel. Min. 
MARÇO AURÉLIO, evidenciam a impossibilidade de se garantir, notadamente em sede 
cautelar, o ingresso imediato do ora sentenciado em regime penal mais favorável. 
Cabe registrar, neste ponto, que o entendimento que venho de expor encontra apoio 
em recentíssimo julgamento da colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, 
que, ao apreciar o RHC 86.951/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, deixou assentado que, em 
tema de progressão de regime nos crimes hediondos , cabe, ao magistrado de primeira 
instância, proceder ao exame dos demais requisitos, inclusive aqueles de ordem 
subjetiva, para decidir, então, sobre a possibil (ou nos delitos a estes equiparados) 
idade, ou não, de o condenado vir a ser beneficiado com a progressão do regime de 
cumprimento de pena."Em conclusão, a decisão do Plenário buscou tão-somente 
conferir máxima efetividade ao princípio da individualização das penas e ao dever 
constitucional-jurisdici (HC no 88.231-SP, Rel. Min. Celso de Mello, decisão liminar, DJ 
de 20/03/2006) onal de fundamentação das decisões judiciais .Em sessão do dia 
07.03.2006, a 1ª Turma, ao apreciar a Questão de Ordem no HC no (CF, art. 5o, LXVI) 
86.224-DF, Rel. Min. Carlos Britto, admitiu a possibilidade de julgamento monoc (CF, 
art. 93, IX) rático de todos os habeas corpus que versem exclusivamente sobre o tema 
da progressão de regime em crimes hediondos. Em idêntico sentido, a 2a Turma, ao 
apreciar a Questão de Ordem no HC no 85.677-SP, de minha relatoria, em sessão do 
dia 21.03.2006, reconheceu também a possibilidade de julgamento monocrático de 
todos os habeas corpus que se encontrem na mesma situação específica.Tendo em 
vista que a situação em análise envolve direito de ir e vir, vislumbro, na espécie, o 
atendimento dos requisitos do art. 647 do CPP, que autorizam a concessão de habeas 
corpus de ofício,"sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer 
violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir ."Nestes termos, concedo medida 
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liminar, de ofício, para que, mantido o regime fechado de cumprimento de pena por 
crime hediondo, seja afastada a vedação legal de progressão de regime, até o 
julgamento final desta reclamação. Nessa extensão do deferimento da medida liminar, 
caberá ao j (...) uízo de primeiro grau avaliar se, no caso concreto, os pacientes 
atendem ou não os requisitos para gozar do referido benefício, podendo determinar, 
para esse fim, e desde que de modo fundamentado, a realização de exame 
criminológico. Conforme salientado nas informações prestadas pelo Juiz de Direito da 
Vara de Execuções Penais, às fls. 21, alguns dos condenados apontados como 
interessados na reclamação não se encontram na condição de cumpridores de pena 
por crime hediondo. Conseqüentemente, o tema só deverá ser apreciado com relação 
aos demais interessados, a saber: Antonio Edinezio de Oliveira Leão, Dorian Roberto 
Cavalcante Braga, Antonio Ferreira da Silva, Gessyfran Martins Cavalcante e João Alves 
da Silva. Comunique-se com urgência. Publique-se. Brasília, 21 de agosto de 2006. 
Partes: Defensoria Pública da União, Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da 
Comarca de Rio Branco, Odilon Antonio da Silva Lopes, Antonio Edinezio de Oliveira 
Leão, Silvinho Silva de Miranda, Dorian Roberto Cavalcante Braga, Raimundo Pimantel 
Soares, Deires Jhanes Saraiva de Queiroz, Antonio Ferreira da Silva, Gessyfran Martins 
Cavalcante, João alves da Silva, André Richarde Nascimento de Souza. Relator: Ministro 
Gilmar Mendes. Data de julgamento: 21/08/2006. Data de publicação: 25/08/2006. 
Disponível em: https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14779595/reclamacao-rcl-
4335-ac-stf. Acesso em: 29 dez. 2018.  
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Trânsito. 5. Considerações finais. 6. Referências. 

                                                 
1  Promotor de Justiça no Estado do Paraná. Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo (1990-1997). Bacharel em 
Ciência Jurídica e Mestre em Direito (UENP, Campus de Jacarezinho-PR). Colaborador do Projeto RS-10 (Road Safety in Ten 
Countries), desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde. Autor de quatro obras jurídicas e de algumas publicações de caráter 
científico, relacionadas ao fenômeno trânsito. E-mail: cmhonorato@mppr.mp.br. 
2 Seguindo a orientação do Dr. ELIEZER GOMES DA SILVA (in Derechos humanos en el ámbito del Estado, nota 9, p. 374), optou-se por 
não traduzir o termo Ministério Público para destacar a natureza distinta dessa instituição democrática expressamente consagrada 
na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, dos tradicionais prosecutorial services (promovidos pelos Public 
Prosecution Offices) existentes em outros Estados. 
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RESUMO: A infraestrutura viária contém graves e negligenciados fatores de risco à 
segurança do trânsito, no Brasil. Diante da omissão da Administração Pública em 
fiscalizar e adotar medidas capazes de superar esse problema, faz-se necessário 
incrementar meios de controle externo, em especial o controle pelo Ministério Público 
e pelos Tribunais de Contas, para garantir o direito fundamental à Segurança Viária e 
reduzir o número de mortes no trânsito. 
 
 
ABSTRACT: Road infrastructure contains serious and neglected risk factors for road 
safety in Brazil. In view of the failing of the Public Administration to supervise and to 
adopt measures capable of overcoming this problem, it is necessary to increase the 
means of external control, especially control by the Ministério Público and the Audit 
Courts, to guarantee the human right to Road Safety and to reduce the number of road 
traffic fatalities. 
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Riscos Ocultos à Segurança do Trânsito - Controle Externo pelo Ministério Público e 
pelos Tribunais de Contas. 
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1. Introdução 

O período de 2011 a 2020 foi proclamado Década Mundial de Ações para 

Segurança Viária, pelas Nações Unidas, com a meta de “estabilizar e, posteriormente, 

reduzir os índices de vítimas fatais no trânsito em todo o mundo, aumentando as 

atividades nos planos nacional, regional e mundial”.3  

A incapacidade de o Brasil atingir essa meta e o crescente número de mortes e 

lesões decorrentes de eventos de trânsito4, no território nacional, demonstram as 

falhas do sistema brasileiro de gestão do trânsito e a necessidade de adotarem-se 

outras estratégias e intervenções capazes de garantir o direito fundamental ao Trânsito 

Seguro. 

Diante desse quadro de omissão estatal e da ineficácia dos mecanismos sociais 

de controle, revela-se o controle externo formal5 como instrumento essencial à 

proteção da vida e da integridade física dos participantes do fenômeno trânsito. 

No exercício dessa função, destacam-se o controle-orientação e o controle-

fiscalização, promovidos pelo Ministério Público, como intervenções essenciais à 

realização dos Cinco Pilares constantes do Plano Global de Ações para Segurança 

Viária, assim identificados pela Organização Mundial da Saúde (OMS):6 Gestão da 

Segurança no Trânsito, Vias Mais Seguras e Mobilidade, Veículos Mais Seguros, 

Usuários Mais Seguros, e Resposta do Estado após os Eventos de Trânsito. 

 

                                                 
3 UNITED NATIONS. UNGA Res. A/64/255. Improving global road safety. Sixty-fourth session of the United Nations General Assembly, 
New York, 2 March 2010. Item 2. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en/. Acesso em: 6 fev. 
2018.  
4 Não obstante o termo acidente de trânsito constar expressamente da legislação de trânsito e de Norma da ABNT, tem-se sugerido a 
substituição da expressão por evento de trânsito. Justifica-se a substituição do termo e a formação de nova mentalidade porque um 
acidente consiste em um evento previsível e evitável. Afasta-se, desse modo, a falsa noção de mera fatalidade sobre os acidentes de 
trânsito; atribuindo-se à conduta humana que gerou o evento juridicamente relevante o devido grau de responsabilidade. Nesse 
sentido, confira HONORATO, Cássio M. O Trânsito em Condições Seguras. Campinas, SP: Millennium, 2009. p. 08-09. 
5 “Em muitos países, existem instrumentos informais de controle da conduta dos governantes. […]. Em outros países, os controles 
sociais não são tão eficientes. Não existem mecanismos sociais de controle eficiente da conduta dos agentes estatais. É o caso do 
Brasil. […]. Quanto menos eficientes os controles sociais para disciplinar a conduta dos agentes estatais, mais relevante se torna o 
controle jurídico formal.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 745-746). 
6 “8. WHO and the United Nations regional commissions […] have developed a Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 
2011-2020 through an extensive consultation process including face-to-face discussions with the major stakeholders and public 
comment through the Internet. The Plan provides an overall framework for activities which could be implemented in countries over 
the Decade. Five major categories or ‘pillars’ of activities are proposed: road safety management; safer roads and mobility; safer 
vehicles; safer road users; and post-crash response. The Plan also proposes indicators to measure progress in each of these areas. 
[…].” (UNITED NATIONS. UNGA Res. A/66/389. Improving global road safety. Note by the Secretary-General. Sixty-Sixth Session of the 
United Nations General Assembly, New York, 30 September 2011, item 8, p. 4-5. Disponível em: 
http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en/. Acesso em: 3 abr. 2013.) 



 60 

 

 

 

2. Convergência de temas essenciais à redução das mortes no trânsito 

As mortes e lesões decorrentes do trânsito7 revelam a complexidade do 

fenômeno trânsito e a necessidade de promover-se abordagem ampla e proativa8 em 

defesa dos usuários das vias terrestres. Para tanto, faz-se necessária a compreensão de 

três temas diretamente relacionados ao Trânsito Seguro: (i) a infraestrutura viária, por 

conter graves e negligenciados fatores de risco à segurança do trânsito; (ii) o 

ultrapassado e ineficaz sistema brasileiro de gestão do trânsito; e (iii) a necessidade de 

controle externo da Administração Pública de Trânsito, para que as atividades 

indispensáveis às cinco categorias ou pilares do Plano Global de Ações para Segurança 

Viária sejam efetivamente adotadas. 

                                                 
7 O Relatório Global sobre o Estado da Segurança Viária, publicado pela OMS em 2015, indica que o trânsito causa anualmente 
1.200.000 mortes e 50 milhões de pessoas lesionadas, em todo o mundo. Disponível em: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/. Acesso em: 19 out. 2015. 
8 “A Safe System is holistic and proactive in essence, managed so the elements of the road transport system combine and interact to 
guide users to act safely to prevent crashes and, when they occur, ensure that impact forces do not exceed the physical limits of the 
human body and result in serious injury or death. A Safe System moves beyond reactive approaches based on analysis of past 
crashes. Instead, it takes a proactive approach to guide safe behaviour while also assessing the risks inherent in a road network and 
identifying priority interventions that prevent serious trauma when crashes invariably occur.” (INTERNATIONAL TRANSPORT FORUM 
(ITF). Zero Road Deaths and Serious Injuries: Leading a Paradigm Shift to a Safe System. Paris: OECD Publishing, 2016. p. 09. Disponível 
em: http://www.towardszerofoundation.org/wp-content/uploads/2016/10/Zero_road_deaths-SafeSystems.pdf. Acesso em: 6 fev. 
2017.) 
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2.1. Fatores de risco ocultos na infraestrutura viária 

A utilização diária das vias terrestres revela a existência de múltiplos fatores de 

risco à segurança dos participantes do fenômeno trânsito. Dentre esses, destaca-se a 

infraestrutura viária por conter um conjunto de graves e negligenciados fatores de 

risco, que são sistematicamente negligenciados pelo sistema de gestão do trânsito 

adotado pelo Brasil. 

Em relação ao tema, merece destaque a exposição de KÅRE RUMAR,9 que 

identifica três ordens de problemas, ou níveis de fatores de risco à Segurança Viária: 

1) Problemas óbvios e perceptíveis à análise superficial (denominados 

problemas de primeira ordem), em que se encontram fatores como excesso de 

velocidade, álcool e drogas, e outros tantos; 10 em regra, relacionados ao 

comportamento humano no trânsito. 

2) Há fatores de segunda ordem, que somente são revelados a partir de uma 

análise mais aprofundada do problema. Por exemplo: sinalização deficiente, normas de 

trânsito conflitantes, fiscalização insuficiente ou inexistente, sensação de impunidade 

decorrente da falta de imposição de penalidades. 

3) E finalmente, os problemas quase totalmente escondidos, ou ocultos 

(denominados de terceira ordem). Nessa terceira ordem de fatores, merecem destaque: 

os ultrapassados sistemas de gestão do trânsito, ainda adotados por países de média e 

de baixa renda; a negligência do Estado em relação a seu papel de garante do direito 

fundamental à Segurança Viária; a ausência de agências líderes, capazes de planejar e 

coordenar as múltiplas funções a serem exercidas pelos órgãos e entidades de trânsito; 

e a falta de compartilhamento da responsabilidade com todos os atores ligados ao 

                                                 
9 RUMAR, Kåre. Transport safety visions, targets and strategies: beyond 2000. 1st European Transport Safety Lecture. European 
Transport Safety Council, Brussels. 1999, p. 10-13. Disponível em: http://www.etsc.be/documents/etsl1.pdf. Acesso em: 28 dez. 
2017. 
10 Em 2004, foram identificados pela OMS e reconhecidos pelo Informe Mundial sobre Prevenção de Traumatismos Causados pelo 
Trânsito (item 16, da Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas n. 60/181, de 1.08.2005), os cinco principais fatores de risco 
à segurança viária: velocidade inadequada e excessiva, embriaguez ao volante, não uso do cinto de segurança e de sistema de 
retenção para crianças, falta do capacete de segurança para motociclistas. Com a publicação do Relatório Global sobre o Estado da 
Segurança Viária, em 2015, foram adicionados aos cinco fatores de risco acima mencionados o uso do telefone celular (como fator 
de distração) e a conduta de dirigir sob efeito de drogas (drug-driving). Nesse sentido, vale conferir WORLD HEALTH ORGANIZATION. 
Global status report on road safety 2015. Geneva: WHO, 2015. p. 40-44. Disponível em: 
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2015/en/. Acesso em: 19 out. 2015. A Resolução A/72/271 
acresce aos 5 principais fatores de risco outros 7 fatores que merecem atenção: baixa visibilidade, condições médicas e 
medicamentos que afetam a direção segura, a fadiga e o uso de drogas narcóticas e substâncias psicotrópicas e psicoativas, 
telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos e de mensagens de texto (UNITED NATIONS. UNGA Res. A/72/271. Improving 
global road safety. New York, 12 April 2018, p. 3/9. Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/271&referer=/english/&Lang=E. Acesso em: 10 maio. 2018.) 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/271&referer=/english/&Lang=E
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fenômeno trânsito, com destaque para a omissão do setor privado (em que se 

destacam a indústria automobilística e produtoras de equipamentos de segurança 

veicular, as empresas de construção civil e as concessionárias de rodovias)11. Segundo 

KÅRE RUMAR, os problemas de terceira ordem revestem-se de grande importância, 

pois podem prevenir ou bloquear os problemas das ordens anteriores. 

A partir dessa classificação, percebe-se que a infraestrutura viária contém 

alguns fatores de risco ligados à segunda ordem (v.g., sinalização deficiente) e outros, 

mais profundos e ocultos,  relacionados à terceira ordem de problemas, em que se 

destacam a qualidade (ou a falta de qualidade) dos materiais empregados na 

construção de vias terrestres e a execução de projetos em desconformidade com 

padrões (standards) ou requisitos mínimos de segurança para a construção de novas 

vias ou para a manutenção da rede viária preexistente. 

Triste exemplo de fatores de risco ocultos na infraestrutura viária foi registrado 

na noite de 26 de Julho de 2018, na PR-415 - Rodovia Dep. João Leopoldo Jacomel 

(próximo ao número 8842, no Município de Pinhais-PR), durante um evento de 

trânsito, descrito como choque12 de um veículo automotor contra um poste de 

concreto e dois telefones públicos (conhecidos como “orelhão”); do qual resultou a 

morte de um idoso e ferimentos graves em três passageiros.13 

 

                                                 
11 “By third order (hidden) road safety problems are meant problems that do not become immediately obvious from studying the 
accident or injury statistics. These problems are often of a more general character, not dealing directly with the traffic situation but 
with underlying processes or conditions. These conditions may deal with the organisation of road safety work such as central or 
distributed responsibilities, decision processes, resources, co-ordination and roles. They may also concern the management of the 
road safety such as the steering process of road safety work. They may concern the awareness, the values and knowledge of road 
safety measures that are typical for citizens in a society -- decisions makers, road safety workers as well as roads users.” (RUMAR, 
Kåre. Transport safety visions, targets and strategies: beyond 2000. 1st European Transport Safety Lecture. European Transport Safety 
Council, Brussels. 1999, p. 11-12. Disponível em: http://www.etsc.be/documents/etsl1.pdf. Acesso em: 28 dez. 2017.) 
12 “Choque: acidente em que há impacto de um veículo contra qualquer objeto fixo ou móvel, mas sem movimento” (ABNT. NBR n. 
10.697, jun. 1989, item 3.2.3). 
13 Primeira imagem foi extraída da reportagem exibida pelo telejornal BOM DIA PARANÁ, no dia 27.Jul.2018, às 06h07min. Vídeo 
disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6901904/. Acesso em: 28 jul. 2018. Segunda imagem: “Idoso morre e três ficam 
feridos em acidente na Rodovia João Leopoldo Jacomel, diz Corpo de Bombeiros. Batida em poste foi na noite desta quinta-feira (26) 
na PR-415, em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba; duas crianças estão entre feridos”. Disponível em: 
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/07/26/idoso-morre-e-tres-ficam-feridos-em-acidente-na-rodovia-joao-leopoldo-
jacomel-diz-corpo-de-bombeiros.html. Acesso em: 28 jul. 2018.  
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Imagens realizadas no local revelam a deficiência da sinalização viária e o fato 

de o poste de concreto encontrar-se desalinhado (em relação aos demais postes) e 

instalado no prolongamento da faixa de rolamento:14 

 

                                                 
14 Imagens pessoais captadas em 19 ago. 2018 (Domingo), por volta das 16 horas. 
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A relevância do tema já foi reconhecida pelas Nações Unidas, de modo que a 

infraestrutura viária integra o Pilar 2 (Vias mais Seguras e Mobilidade) do Plano Global 

de Ações para Segurança Viária, em que se destacam as seguintes recomendações:  

“Aumentar a segurança inerente e a qualidade de proteção da rede viária em 

benefício de todos os participantes do trânsito, especialmente os mais vulneráveis (por 

exemplo, pedestres, ciclistas e motociclistas). Esse aumento será alcançado por meio 

da implementação das convenções sobre infraestrutura viária desenvolvidas pelas 

Nações Unidas; da avaliação da infraestrutura viária, e da melhoria, em termos de 

segurança, do planejamento, concepção, construção e exploração consciente das 

vias.”15 

                                                 
15 “Raise the inherent safety and protective quality of road networks for the benefit of all road users, especially the most vulnerable 
(e.g. pedestrians, bicyclists and motorcyclists). This will be achieved through the implementation of various road infrastructure 
agreements under the UN framework, road infrastructure assessment and improved safety-conscious planning, design, construction 
and operation of roads.” (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Plan for the Decade of Actions for Road Safety 2011-2020. Geneva: 
WHO, 2011. p. 13. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 09 fev. 2018.) 
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Reconhecida a relevância da infraestrutura viária (por abranger duas ordens de 

fatores de risco à Segurança Viária), faz-se necessário compreender os motivos pelos 

quais o sistema brasileiro de gestão do trânsito é negligente em relação ao tema e 

transfere toda a responsabilidade pelas mortes no trânsito para o fator humano; 

permitindo a omissão dos demais atores que atuam (direta ou indiretamente) sobre a 

segurança no trânsito. 

 

2.2. O ineficaz sistema brasileiro de gestão do trânsito 

O sistema de gestão do trânsito, adotado pelo Brasil desde 1941 e fundado no 

paradigma dos 3E (Engenharia, Educação e Esforço Legal), encontra-se defasado (se 

comparado aos países da União Europeia, que já evoluíram para sistemas seguros de 

gestão da segurança viária) e revelou-se ineficaz para enfrentar os desafios decorrentes 

do aumento do número de mortes e de lesões incapacitantes no trânsito. 

Sob o título “insana tradição do sistema brasileiro de trânsito”, a doutrina 

pátria revela “que o Brasil ainda se encontra limitado às características da primeira fase 

[dos sistemas de gestão da segurança viária], focado na responsabilidade individual dos 

condutores de veículos; omitindo-se em relação aos atores do setor privado, que 

deveriam desempenhar papéis indispensáveis à segurança viária; desprovido de metas 

(claras e realizáveis) e de agências líderes (dotadas de responsabilidade, vontade 

política e orçamento) capazes de planejar e coordenar a implantação das intervenções 

necessárias ao atingimento da meta de redução de mortes no trânsito.”16 

Para alcançar a meta de redução de 50% das mortes no trânsito (até o ano de 

2030),17 a evolução do sistema adotado pelo Brasil torna-se imperiosa e urgente. 

Como se percebe, a necessidade de evolução dos sistemas de gestão do 

trânsito não é exclusividade do Governo Brasileiro, e sim uma necessidade global 

identificada por meio do Pilar 1 (Gestão da Segurança Viária) do Plano Global de Ações 

para Segurança Viária, em que se destacam as seguintes recomendações:  

                                                 
16 HONORATO, Cássio M. Como alcançar o Trânsito Seguro: por meio de novas Leis ou de um novo Paradigma? RT, São Paulo, ano 107, 
n. 994, p. 165-202, ago. 2018. 
17 A meta inicialmente fixada pela Resolução A/64/255, de 02.Mar.2010, era reduzir o número de fatalidades no trânsito, pela 
metade, até o ano de 2020. Diante da proximidade do término desse prazo, consta do Item 34 da Res. A/72/271 a necessidade de 
fixar novo prazo. A referência ao ano de 2030 encontra-se no Item 25, da Res. A/72/271 e no fato de a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável haver incorporado temas relacionados ao trânsito (junto aos objetivos 3.6. e 11.2). 
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“Aderir e/ou implementar totalmente os instrumentos jurídicos das Nações 

Unidas e incentivar a criação de instrumentos regionais de segurança viária. Incentivar 

a criação de parcerias multi-setoriais e a designação de agências líderes com 

capacidade para desenvolver e implementar estratégias, planos e metas nacionais de 

segurança viária, fundamentados em coleta de dados e pesquisas de evidências para 

avaliar as contramedidas e monitorar sua implementação e eficácia”.18  

Dentre os fatores que permitem a mudança de paradigma essencial à 

evolução dos sistemas de gestão da segurança viária, em direção à meta de redução 

das mortes no trânsito, destacam-se: (i) o reconhecimento do Trânsito Seguro como 

um direito humano19 (e fundamental, do qual emerge o dever de o Estado “promover 

ações visando assegurar todos os direitos inerentes aos seres humanos e garantir a 

realização do trânsito em condições seguras”);20 (ii) a superação da tradicional cultura 

focada em responsabilizar exclusivamente o comportamento humano no trânsito,21 e 

(iii) a criação de agências líderes, capazes de fomentar e orientar os esforços dos órgãos 

e entidades de trânsito, em nível nacional, regional e local.22 

Como se percebe, faz-se necessário que o sistema brasileiro de gestão do 

trânsito (atualmente fundado no paradigma dos 3E e carecedor dos três fatores 

descritos no parágrafo anterior) evolua em direção aos sistemas seguros de gestão da 

                                                 
18  “Adhere to and/or fully implement UN legal instruments and encourage the creation of regional road safety instruments. 
Encourage the creation of multi-sectorial partnerships and designation of lead agencies with the capacity to develop and lead the 
delivery of national road safety strategies, plans and targets, underpinned by the data collection and evidential research to assess 
countermeasure design and monitor implementation and effectiveness.” (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Plan for the 
Decade of Actions for Road Safety 2011-2020. Geneva: WHO, 2011. p. 12. Disponível em: 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 9 fev. 2018.) 
19 “Proponents of Vision Zero see human life as a basic human right to be protected from fatal injuries. While humans are fallible and 
make mistakes in using the road system, these mistakes should not carry the death penalty)” (HAQ, G and WHITELEGG, J. The 
Insanity of Normality: Reconceptualising the Road Safety Debate. World Transport Policy and Practice (WTPP), vol. 20.2/3, p. 119, 
May 2014. Disponível em: http://worldtransportjournal.com/wp-content/uploads/2015/02/wtpp20.2.pdf. Acesso em: 15 ago. 2015). 
20 HONORATO, Cássio M. Trânsito Seguro: Direito Fundamental de Segunda Dimensão. RT, São Paulo, ano 100, n. 911, p. 111, set. 
2011. 
21 “These strategies recognize that speed management is central and have refocused attention on road and vehicle design and 
related protective features. The blame the victim culture is superseded by blaming the traffic system which throws the spotlight on 
the shared responsibility and accountability for the delivery of a Safe System.” (BLISS, Tony; BREEN, Jeanne. Implementing the 
recommendations of the world report on road traffic injury prevention: country guidelines for the conduct of road safety 
management capacity reviews and the specification of lead agency reforms, investment strategies, and safe system projects. 
Washington (D.C.): World Bank Group., 2009. p. 15. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/712181469672173381/Implementing-the-recommendations-of-the-world-report-on-
road-traffic-injury-prevention-country-guidelines-for-the-conduct-of-road-safety-management-capacity-reviews-and-the-
specification-of-lead-agency-reforms-investment-strategies-and. Acesso em: 26 dez. 2017). 
22 A criação de agências líderes que possam fomentar e orientar os esforços em nível nacional, regional e local constitui 
recomendação do Relatório Mundial sobre Prevenção de Lesões Causadas pelo Trânsito, elaborado pela OMS e pelo Banco Mundial, 
em 2004. Vale conferir ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE (OPAS). Relatório Mundial sobre Prevenção de Lesões Causadas 
pelo Trânsito: Resumo. Brasília: OMS/OPAS/MS, 2012. p. 43-44. Disponível em: 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=acidentes-e-violencias-
086&alias=1490-relatorio-mundial-sobre-a-prevencao-das-lesoes-causadas-pelo-transito-sumario-0&Itemid=965. Acesso em: 26 
dez. 2017. 
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segurança viária, em que o paradigma de proteção à vida assume o núcleo do sistema 

e “exige que todos os atores (públicos e privados) proporcionem Trânsito Seguro (Road 

Safety) aos participantes do fenômeno trânsito”.23 

 

2.3. Controle externo da Administração Pública de Trânsito 

Não obstante o Brasil haver aderido à Década Mundial de Ações para 

Segurança Viária e, desse modo, assumido o compromisso de reduzir o número de 

mortes no trânsito, o fato é que o inaceitável número de mortes e lesões decorrentes 

do trânsito, em todo território nacional, continua crescendo e, ainda pior, com 

tendência de alta para os próximos anos.24 

A partir da “inquestionável inadequação para produzir o fim buscado”, o 

sistema brasileiro de gestão do trânsito “se evidencia como defeituoso”25 e, desse 

modo, sujeito a controle externo pelo Poder Legislativo, pelo Tribunal de Contas, pelo 

Ministério Público e pelo Poder Judiciário. 

Para a realização da atividade de controle, ANA PAULA DE BARCELLOS26 

destaca a necessidade de desenvolvimento de três temas:  (i) a identificação dos 

parâmetros de controle; (ii) a garantia de acesso à informação, e (iii) a elaboração dos 

instrumentos de controle. 

 

 

                                                 
23 HONORATO, Cássio M. Como alcançar o Trânsito Seguro: por meio de novas Leis ou de um novo Paradigma? RT, São Paulo, ano 107, 
n. 994, p. 165-202, ago. 2018. 
24 “[...] estudos científicos indicam que o parco desenvolvimento econômico e a ausência de intervenções pelo Estado, por meio de 
ações voltadas a fortalecer as regras de segurança no trânsito e intensificar a fiscalização do cumprimento dessas normas, 
mantiveram o Brasil na fase ascendente do gráfico, com tendência de aumento do número de mortes e de lesões decorrentes do 
trânsito. Se for mantido o ritmo atual, KOPITS e CROPPER advertem que o Brasil não alcançará o pico da parábola antes de 2032; 
mantendo-se na fase ascendente da Curva de Kuznets (o que significa aumento do número de mortes e lesões no trânsito) até dois 
anos após o encerramento da Agenda 2030.” (HONORATO, Cássio M. Segurança Viária sob influência da Curva de Kuznets. RT, São 
Paulo, ano 106, n. 979, p. 324-325, Maio 2017). 
25 “Em termos práticos, a fiscalização pode conduzir à conclusão de que a decisão discricionária foi defeituosa porque insusceptível, 
objetivamente, de promover os valores fundamentais. Admite-se a desconstituição do ato, em virtude da demonstração da 
incompatibilidade objetiva entre a decisão adotada e os fins por ela buscado. Em última análise, trata-se da aplicação do princípio da 
proporcionalidade. Na medida em que se demonstra que a decisão é inadequada ou desnecessária à produção do fim visado, o ato 
se evidencia com defeituoso. […] O órgão de controle não pode reprovar a escolha realizada no exercício de competência 
discricionária, a não ser apontando sua objetiva e inquestionável inadequação para produzir o fim buscado.” (JUSTEN FILHO, Marçal. 
Curso de Direito Administrativo. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 760). 
26 “A construção de uma dogmática jurídica consistente que viabilize o controle jurídico das políticas públicas no Brasil depende do 
desenvolvimento teórico de ao menos três temas: (i) a identificação dos parâmetros de controle; (ii) a garantia de acesso à 
informação, e (iii) a elaboração dos instrumentos de controle. Cada um deles merece uma nota específica.” (BARCELLOS, Ana Paula. 
Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, BA,  n. 15, p. 22, 
jan.-mar. 2007.) 
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2.3.1. Identificação do parâmetro de controle 

A Segurança Viária constitui direito fundamental previsto nos artigos 6º e 144, 

§10, da CR/88 e, para garantir os direitos que são colocados em risco diariamente 

durante a realização do fenômeno trânsito, foi adotada uma meta de redução do 

número de mortes no trânsito.  

Inicialmente prevista na Resolução A/64/255, de 02.03.2010 das Nações 

Unidas27, a meta foi adotada pelo Brasil por meio do Pacto Nacional pela Redução de 

Acidentes, em 11.05.2011, e posteriormente prevista pela Lei n. 13.614/2018, que criou 

o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans), e pela 

Resolução n. 740, de 12.Set.2018, do CONTRAN. 

Em relação à fixação de metas, esclarecem BLISS e BREEN que, na gestão para 

melhorar os resultados da Segurança Viária, a principal e fundamental função 

administrativa consiste em foco nos resultados (results focus); ou seja, a especificação 

pragmática das metas para melhorar a segurança do trânsito e dos meios necessários 

para atingi-las.28 

Para fins de Segurança Viária, o parâmetro de controle é o número de mortes 

decorrentes de eventos de trânsito, e este número deveria ser estabilizado e, em 

seguida, reduzido, por meio das atividades desenvolvidas nos planos nacional, regional 

e mundial, no período de 2011 a 2020; fato que, infelizmente, não ocorreu no Brasil29 

durante a Década de Ações para Segurança Viária. 

 

                                                 
27 UNITED NATIONS. UNGA Res. A/64/255. Improving global road safety. Sixty-fourth session of the United Nations General Assembly, 
New York, 2 March 2010. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en/. Acesso em: 6 fev. 2018. 
28 “Focus on results. In managing for improved road safety results, the foremost and pivotal institutional management function is 
results focus. All the other institutional management functions are subordinate to this function and contribute to its achievement. A 
country’s results focus can be interpreted as a pragmatic specification of its ambition to improve road safety and the means agreed 
to achieve this. In the absence of a clear focus on results all other institutional functions and related interventions lack cohesion and 
direction and the efficiency and effectiveness of safety initiatives can be undermined.” (BLISS, Tony; BREEN, Jeanne. Implementing 
the recommendations of the world report on road traffic injury prevention: country guidelines for the conduct of road safety 
management capacity reviews and the specification of lead agency reforms, investment strategies, and safe system projects. 
Washington, DC: World Bank Group. 2009, p. xvi. Disponível em: 
http://documents.worldbank.org/curated/en/712181469672173381/Implementing-the-recommendations-of-the-world-report-on-
road-traffic-injury-prevention-country-guidelines-for-the-conduct-of-road-safety-management-capacity-reviews-and-the-
specification-of-lead-agency-reforms-investment-strategies-and. Acesso em: 26 dez. 2017.) 
29 Consta do Relatório Anual Seguradora Líder-DPVAT 2017 que o número de indenizações por mortes decorrentes do trânsito sofreu 
aumento de 23% no ano de 2017; saltando de 33.547 em 2016 para 41.151 no ano de 2017 (p. 04/68). Disponível em: 
https://www.seguradoralider.com.br/Documents/boletim-estatistico/Relatorio%20AnualSeguradora%20L%C3%ADder-
DPVAT%202017_Versao_02.pdf. Acesso em: 6 jun. 2018. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/712181469672173381/Implementing-the-recommendations-of-the-world-report-on-road-traffic-injury-prevention-country-guidelines-for-the-conduct-of-road-safety-management-capacity-reviews-and-the-specification-of-lead-agency-reforms-investment-strategies-and
http://documents.worldbank.org/curated/en/712181469672173381/Implementing-the-recommendations-of-the-world-report-on-road-traffic-injury-prevention-country-guidelines-for-the-conduct-of-road-safety-management-capacity-reviews-and-the-specification-of-lead-agency-reforms-investment-strategies-and
http://documents.worldbank.org/curated/en/712181469672173381/Implementing-the-recommendations-of-the-world-report-on-road-traffic-injury-prevention-country-guidelines-for-the-conduct-of-road-safety-management-capacity-reviews-and-the-specification-of-lead-agency-reforms-investment-strategies-and
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2.3.2. Acesso à informação previsto no art. 320, §2º, do CTB, e assegurado pela Lei 

12.527/2011 

Destaca BARCELLOS que “uma vez que os parâmetros tenham sido 

construídos, sua aplicação efetiva depende de dispor-se de informação acerca (i) dos 

recursos públicos disponíveis; (ii) da previsão orçamentária, e (iii) da execução 

orçamentária.”30 O acesso à informação, portanto, constitui elemento essencial à 

atividade de controle. 

Em relação aos recursos públicos a serem aplicados em Segurança Viária, 

merecem destaque (i) a norma contida no art. 320, caput, do CTB (que vincula a 

aplicação das verbas decorrentes das multas); (ii) a garantia de acesso à informação 

(prevista no art. 320, §1º, do CTB, e assegurada pela Lei 12.527/2011); (iii) a criação do 

Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito – FUNSET (previsto no art. 320, 

§1º, do CTB, criado pela Lei n. 9.602/98 e regulamentado pelo Decreto 2.613/98), com a 

finalidade de “custear as despesas do DENATRAN relativas à operacionalização da 

segurança e educação de Trânsito” (art. 4º da Lei n. 9.602/98), e (iv) os elementos de 

despesa (em que as receitas decorrentes das multas de trânsito podem ser 

empregadas) previstos na Resolução n. 638/2016, do CONTRAN (que será objeto de 

exposição no item 3.1., infra). 

Como se percebe, a atividade de controle da aplicação das receitas 

arrecadadas com multas de trânsito encontra-se diretamente relacionada às  normas 

no art. 320, do CTB: 

Art. 320. A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será 

aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, 

policiamento, fiscalização e educação de trânsito. 

§1º. O percentual de cinco por cento do valor das multas de trânsito 

arrecadadas será depositado, mensalmente, na conta de fundo de âmbito nacional 

destinado à segurança e educação de trânsito. 

                                                 
30 BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador, BA, n. 15, p. 24, jan.-mar. 2007. 
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§2º. O órgão responsável deverá publicar, anualmente, na rede mundial de 

computadores (internet), dados sobre a receita arrecadada com a cobrança de multas 

de trânsito e sua destinação. [Redação alterada pela Lei n. 13.281/2016.] 

O direito de acesso à informação (previsto no art. 320, §2º, do CTB) encontra 

concretização na Lei n. 12.527/2011, que assegura o “direito fundamental de acesso à 

informação” (art. 3º), garante “disponibilidade, autenticidade e integridade” à 

informação (art. 7º), impõe dever aos “órgãos e entidades públicas promover, 

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 

âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles 

produzidas ou custodiadas” (art. 8º, caput), e regula o procedimento de acesso (art. 10-

20).    

 

2.3.3. Fatores prejudiciais ao controle da aplicação das receitas arrecadadas com 

multas 

O contingenciamento de recursos e a falta de transparência em relação à 

arrecadação e emprego dos valores decorrentes das multas de trânsito prejudicam o 

acesso à informação (e toda a atividade de controle); caracterizando, portanto, grave e 

oculto fator de risco à Segurança Viária (relacionado à terceira ordem de problemas, 

segundo classificação de KÅRE RUMAR, mencionada no item 2.1., supra).  

Observa-se, aliás, que os valores depositados no FUNSET (Fundo Nacional de 

Segurança e Educação de Trânsito) encontram-se contingenciados por força de 

sucessivos Decretos expedidos pelo Governo Federal.31 Segundo o site Contas Abertas, 

apenas 12% (doze por cento) dos recursos para segurança e educação para o trânsito 

foram liberados no ano de 2016.32 

Nesse sentido, BARCELLOS destaca que a “ignorância acerca de tais 

informações dificulta a aplicação do parâmetro […]. Os relatórios de execução 

orçamentária nem sempre existem e, em geral, são pouco informativos. As despesas 

                                                 
31 No ano de 2017, o contingenciamento do FUNDEF foi fundamentado no Decreto n. 9.018/2017, que constitui objeto da ADPF n. 
477/2017, perante o Supremo Tribunal Federal (STF). 
32 CONTAS ABERTAS. Apenas 12% dos recursos para segurança e educação no trânsito foram liberados em 2016. Disponível em: 
http://www.contasabertas.com.br/site/noticias/apenas-12-dos-recursos-para-seguranca-e-educacao-no-transito-foram-liberados-
em-2016. Acesso em: 6 fev. 2018. 
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estão associadas a rubricas bastante amplas, […], sem que se possa saber ao certo o 

que foi investido na atividade fim do órgão […] e o que foi gasto com outras despesas, 

como publicidade do órgão, remuneração de servidores, verbas de representação 

etc.”33. 

O contingenciamento e a omissão de informações não são exclusividades do 

Governo Federal. Os estados-membros e os municípios também descumprem a norma 

de transparência e de acesso à informação, expressamente prevista pelo art. 320, §2º, 

do CTB (acima transcrito). 

Além do contingenciamento dos recursos decorrentes das multas de trânsito 

pelas três esferas da federação, vale questionar se as rodovias foram construídas de 

acordo com padrões (standards) ou requisitos mínimos de segurança, e se as 

concessionárias de rodovias estão empregando os recursos necessários à conservação 

e melhoria das condições de segurança oferecidas aos usuários das vias terrestres.  

Nesse sentido, aliás, merece destaque o Relatório elaborado pela Equipe 

Técnica do Centro de Apoio Operacional à Execução (CAEx) do Ministério Público de 

São Paulo, sobre as condições das rodovias em que há cobrança de pedágio. A 

conclusão do relatório “foi a de que, apesar do valor exigido dos motoristas ser similar 

ao cobrado em países desenvolvidos, as estradas no Estado sofrem com a falta de 

segurança e precariedade em diversos aspectos”.34 

Auditorias de engenharia e contábeis em concessionárias de rodovias 

constituem instrumentos aptos a determinar o efetivo cumprimento dos contratos de 

concessão, e encontram-se expressamente previstas como atividades a serem 

desenvolvidas junto ao Pilar 2 (Vias mais Seguras e Mobilidade) do Plano Global de 

Ações para Segurança Viária.35 

                                                 
33 BARCELLOS, Ana Paula. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista Diálogo Jurídico, 
Salvador. BA, n. 15, p. 25, jan.-mar. 2007. 
34 Técnicos do MPSP verificam condições de rodovias paulistas onde há cobrança de pedágio. São Paulo: MPSP, 16.Maio.2018. 
Disponível em: http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=18633034&id_grupo=118. Acesso em: 28 
maio. 2018. Destaca-se junto ao site que o assunto vem sendo apurado em inquérito civil instaurado pela Promotoria do Patrimônio 
Público e Social da Capital, e que “o procedimento foi aberto mediante representação formulada pela Assembleia Legislativa do 
Estado, a partir da Comissão Parlamentar de Inquérito que tratou de irregularidades na fixação das tarifas de pedágio”. 
35  “Pillar 2. Safer roads and mobility. […]. Activity 1. […] monitoring the safety performance of investments in road infrastructure by 
national road authorities, development banks and other agencies. […]. Activity 4: […] set minimum safety ratings for new designs 
and road investments that ensure the safety needs of all road users are included in the specification of new projects; use 
independent road safety impact assessment and safety audit findings in the planning, design, construction, operation and 
maintenance of new road projects, and ensure the audit recommendations are duly implemented.” (WORLD HEALTH 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=18633034&id_grupo=118
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2.3.4. Instrumentos de controle externo 

O controle dos atos da administração pública constitui função essencial ao 

Estado Democrático de Direito, permitindo aferir se “a conduta realizada pelo agente 

está em conformidade com as normas atinentes” e, havendo desvio de conduta, 

ilegalidade ou ineficácia do ato, “adotar ou propor uma medida de correção”.36 

Dentre as formas de controle, a doutrina destaca o controle interno37 (por 

meio do controle institucional (art. 74 da CR/88) e da autotutela da administração) e o 

controle externo, ou seja, “aquele realizado por órgão que não pertença à estrutura do 

poder no qual o controle é realizado”.38 A definição de controle externo é desenvolvida 

por MARÇAL JUSTEN FILHO:  

“O controle externo é o dever-poder atribuído constitucionalmente e 

instituído por lei como competência específica de certos Poderes e órgãos, tendo por 

objeto identificar e prevenir defeitos ou aperfeiçoar a atividade administrativa, 

promovendo as medidas necessárias para tanto.”39 

Assim, o controle externo pode ser exercido (i) pelo Poder Legislativo (art. 31, 

49, inc. IX, X e XII, 50, 58 §3º, da CR/88);40 (ii) pelos Tribunais de Contas (controle 

financeiro – art. 70 e 71 da CR/88), (iii) pelo Ministério Público (art. 127, caput, e art. 

129, inc. II, III, IV, VII, VIII, CR/88),41 e (iv) por meio do controle judicial, com 

                                                                                                                                               
ORGANIZATION. Global Plan for the Decade of Actions for Road Safety 2011-2020. Geneva: WHO, 2011. p. 14. Disponível em: 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 9 fev. 2018). 
36 “Cabe ressaltar que o controle é uma das funções administrativas. […]. Para uma excelência do controle, temos que observar três 
elementos: a) verificar se a conduta realizada pelo agente está em conformidade com as normas atinentes; b) desta verificação, 
deve-se atribuir um juízo, ou seja, checar se houve conformidade (positivo) ou desconformidade com a norma (negativo); c) adotar 
ou propor uma medida de correção.” (AGUIAR, Ubiratan Diniz; ALBUQUERQUE, Márcio André Santos de; MEDEIROS, Paulo Henrique 
Ramos. A Administração Pública sob a perspectiva do controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 132.) 
37 “O controle interno da atividade administrativa é o dever-poder imposto ao próprio Poder de promover a verificação permanente 
e contínua da legalidade e da oportunidade da atuação administrativa própria, visando a prevenir ou eliminar defeitos ou a 
aperfeiçoar a atividade administrativa, promovendo as medidas necessárias a tanto.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito 
Administrativo. 12. ed., São Paulo: RT, 2016. p. 1064-1065.)  
38 AGUIAR, Ubiratan Diniz; ALBUQUERQUE, Márcio André Santos de; MEDEIROS, Paulo Henrique Ramos. A Administração Pública sob 
a perspectiva do controle externo. Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 141. 
39 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed., São Paulo: RT, 2016. p. 1072. 
40 Em relação ao exercício do controle externo pelo Poder Legislativo, vale destacar o “Pedido de Fiscalização do Contrato de 
Concessão da BR 101 BA/ES, pela Comissão Externa da Câmara dos Deputados”, em 2016, que deu origem ao Processo n. 
010.482/2016-4, perante o Tribunal de Contas da União. O pedido tem fundamento no art. 276 do Regimento Interno do TCU e 
“pretende a suspensão do reajuste tarifário anual do Contrato de Concessão da BR-101/ES/BA. Como fundamento, o representante 
informa que a concessionária estaria atrasada com suas obrigações contratuais, no que tange à execução de obras e serviços de 
engenharia, especificamente, as obras de ampliação de capacidade e melhorias” (TCU. Processo TC 010.482/2016-4. Relator Min. 
João Augusto Ribeiro Nardes. Julg. em 22.Fev.2017. Acórdão n. 297/2017-Plenário. Item 24 do Relatório (análise), p. 5. Ata n. 
6/2017-Plenário disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:otor67FIZqcJ:https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf%
3FcodFiltro%3DSAGAS-SESSAO-ENCERRADA%26seOcultaPagina%3DS%26item0%3D583483+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso 
em: 3 mar. 2018). 
41 “O controle externo consiste na submissão da atividade administrativa à fiscalização exercida por órgãos externos à estrutura do 
Poder que os praticou. Em termos gerais, pode-se aludir ao controle externo por parte do Poder Legislativo (o que abrange o 
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fundamento no princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário (art. 5º, inc. XXXV, 

CR/88), em que se destacam as ações populares (art. 5º, inc. LXXIII, CR/88, e Lei n. 

4.717/65), as ações civis públicas (art. 129, inc. III, CR/88, e Lei n. 7.347/85), o direito de 

petição e de informação (art. 5º, inc. XXXIV, CR/88), e o controle abstrato de 

constitucionalidade (por meio de ações diretas de constitucionalidade – ADC, ou de 

inconstitucionalidade – ADI –  art. 102, inc. I, CR/88).  

Dentre os legitimados para promover ações civis públicas, destaca-se o 

Ministério Público: instituição democrática, essencial à função jurisdicional do Estado, a 

quem foi atribuído poderoso instrumento de investigação “para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos” (art. 129, inc. III, CR/88), denominado Inquérito Civil; além de outros meios 

de investigação previstos nas Resoluções n. 23/2007, 174/2017 e 181/2017 do Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP).42 

A partir das informações carreadas durante a investigação, poderá o membro 

do Ministério Público exercer as atividades de controle-fiscalização e de controle-

orientação, na forma do art. 26, inc. I e VII, da Lei n. 8.625/1993 (que instituiu a Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público):  

“Art. 26. No exercício de suas funções, o Ministério Público poderá: I - 

instaurar inquéritos civis e outras medidas e procedimentos administrativos 

pertinentes, [...]; VII - sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração 

da legislação em vigor, [...]”. 

Nesse sentido, MARÇAL JUSTEN FILHO (destacando as lições de FÁBIO KONDER 

COMPARATO43) esclarece que “o vocábulo controle comporta dois sentidos diversos. 

Pode-se falar em controle-fiscalização para indicar a tarefa de acompanhar e fiscalizar a 

conduta alheia, verificando o cumprimento dos requisitos necessários e a realização 

                                                                                                                                               
Tribunal de Contas), do Ministério Público e do Poder Judiciário.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12. ed., São 
Paulo: RT, 2016. p. 1072.) 
42 Resolução CNMP n. 23, de 17.Set.2007 (alterada pelas Resoluções 35/2009, 59/2010, 107/2014, 126/2015, 143/2016 e 161/2017 
– disciplina o Inquérito Civil), disponível em: http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-
normas/norma/501/&highlight=WyJyZXNvbHVcdTAwZTdcdTAwZTNvIiwyMywicmVzb2x1XHUwMGU3XHUwMGUzbyAyMyJd. Acesso 
em: 22 fev. 2018. 
Resolução CNMP n. 174, de 04.Jul.2017 (disciplina a Notícia de Fato e o Procedimento Administrativo), disponível em: 
http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/5192/. Acesso em: 22 fev. 2018. 
Resolução CNMP n. 181, de 07.Ago.2017 (disciplina o Procedimento Investigatório Criminal a cargo do Ministério Público), disponível 
em: http://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/5277. Acesso em: 22 fev. 2018. 
43 COMPARATO, Fábio Konder. O poder de controle na sociedade anônima. 3. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1983, passin.  
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dos fins adequados. Mas também pode haver controle-orientação, o que significa a 

possibilidade de determinar o conteúdo da conduta alheia, escolhendo os fins que o 

terceiro realizará e o modo pelo qual se desenvolverá.”44 

Diante da negligência estatal em relação aos fatores de risco relacionados à 

infraestrutura viária, e visando proteger a integridade física dos participantes do 

fenômeno trânsito e garantir a efetiva atuação do Estado (por meio dos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito), revela-se indispensável o controle externo 

da Administração Pública de Trânsito pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério 

Público. 

 

3. Necessidade de controle externo da infraestrutura viária pelo Ministério Público 

Embora o tema possa parecer novidade para muitos, a verdade é que alguns 

membros do Ministério Público já reconheceram a necessidade de atuar como 

catalisador45 do Esforço Legal para a Segurança Viária,46 promovendo o controle 

externo de atos e contratos da Administração Pública relacionados à infraestrutura 

viária. 

Nesse sentido, vale destacar algumas valorosas iniciativas, para que essas 

intervenções sejam conhecidas e renovadas em outras comarcas: 

(A) MPF em Guaratinguetá-SP instaurou Inquérito Civil visando apurar as 

condições de trafegabilidade e segurança de condutores, pedestres e moradores do 

entorno da BR-116 (Rodovia Presidente Dutra), e expediu recomendação administrativa 

à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), visando implantar telas que 

                                                 
44 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2006. p. 745. 
45 Catalisador: Diz-se de, ou substância que modifica (em geral aumentando) a velocidade de uma reação química; sem se alterar no 
processo. (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, [s:d]. p. 
295. Verbetes Catalisador e Catálise. 
46 “1. O Trânsito Seguro constitui uma garantia constitucional (de segunda dimensão - art. 6º e 144 da Constituição da República de 
1988) que precisa ser incluído e destacado como área de atuação do Ministério Público, visando proporcionar Segurança Viária e 
proteger os inúmeros direitos fundamentais que são afetados diretamente durante a utilização das vias terrestres. 2. O Ministério 
Público deve reconhecer seu papel de agente do Esforço Legal (Enforcement) e a necessidade de adotar políticas institucionais para 
a realização do princípio do trânsito em condições seguras, de modo a atender à proclamação das Nações Unidas e contribuir para a 
redução dos índices de vítimas fatais no trânsito em todo o território nacional, durante a Década Mundial de Ações para Segurança 
Viária.” (HONORATO, Cássio M. O Ministério Público como agente do Esforço Legal para garantir o direito fundamental ao Trânsito 
Seguro. In: Congresso Nacional do Ministério Público: Amazônia, direitos humanos e sustentabilidade, 19., 2011, Belém, PA. Anais 
[…]. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 91-102. (Tese defendida e aprovada por unanimidade durante o Encontro Estadual do 
Ministério Público do Paraná, em 29 out. 2011; bem como no XIX Congresso Nacional do Ministério Público, realizado em Belém, PA, 
no período de 23-26 nov. 2011).) 
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bloqueiam a luz dos faróis dos veículos que trafegam no sentido contrário;47 bem 

como, aprovar projeto apresentado pela concessionária CCR Nova Dutra S.A. para o 

alargamento ou redesenho da alça de ingresso na rodovia, no Km 71 – Município de 

Aparecida-SP.48 

 

(B) MPF no Ceará considerou ilegal a antecipação da cobrança do Seguro 

DPVAT e expediu recomendação administrativa à Seguradora Líder.49 

                                                 
47 “Após recomendações do MPF, trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra recebe telas antiofuscantes. A Rodovia Presidente 
Dutra (BR-116) vai receber 180 quilômetros de dispositivos antiofuscantes – telas que bloqueiam a luz dos faróis dos carros que 
trafegam no sentido contrário. A medida foi aprovada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) em atendimento à 
recomendação feita pelo Ministério Público Federal (MPF) em Guaratinguetá (SP). A instalação do sistema antiofuscamento teve 
início em outubro e deve ser concluída em até três anos. O objetivo é proporcionar mais conforto e segurança aos motoristas 
durante a noite. Segundo parecer técnico elaborado pelo MPF, a repetição do foco luminoso na vista dos condutores aumenta 
consideravelmente a fadiga e, consequentemente, os riscos de acidentes. Além disso, o ofuscamento causado pela incidência dos 
faróis em ambiente escuro gera uma perda de visão momentânea, o que, para um motorista a 100 km/h, significa percorrer 14 
metros sem enxergar nada. Os dispositivos estão sendo instalados entre Guarulhos (SP) e a divisa com o estado do Rio de Janeiro, 
com prioridade para os trechos com maior movimentação de pedestres. Além de combater o ofuscamento noturno na vista dos 
condutores, as telas evitam a travessia insegura de pessoas que se recusam a utilizar as passarelas disponíveis. Os pontos da BR-116 
que já possuem barreiras antiofuscantes com altura de 80 cm vão receber novos dispositivos de 1,20 metro.” (Após recomendações 
do MPF, trecho paulista da Rodovia Presidente Dutra recebe telas antiofuscantes. São Paulo: MPF, 20.Dez.2017. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/noticias-sp/apos-recomendacao-do-mpf-trecho-paulista-da-rodovia-presidente-dutra-
recebe-telas-antiofuscantes. Acesso em: 9 fev. 2018.) 
48 Imagem disponível em: https://www.portalr3.com.br/2018/01/novadutra-conclui-19-obras-de-modernizacao-de-pontes-e-
viadutos-em-2017/. Acesso em: 9 fev. 2018. 
49 “O Ministério Público Federal (MPF) no Ceará expediu recomendação, nesta terça-feira (30), para que a Seguradora Líder torne 
sem efeito a obrigatoriedade do pagamento da taxa do Seguro DPVAT (Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via 
Terrestre) até esta quarta-feira, 31 de janeiro de 2018. Para o MPF, o novo prazo estipulado pela seguradora é ilegal, já que 
desobedece a Súmula 257 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que aponta que a falta de pagamento do prêmio do seguro 
obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do 
pagamento da indenização. Em 2017, assim como nos anos anteriores, o pagamento era feito conforme o calendário de 
licenciamento do veículo.” (No Ceará, Ministério Público Federal considera ilegal antecipação do Seguro DPVAT. Fortaleza, CE: MPF, 
30 jan. 2018. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/ce/sala-de-imprensa/noticias-ce/mpf-considera-ilegal-antecipacao-do-seguro-
dpvat. Acesso em: 13 fev. 2018).  
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(C) MPF no Maranhão promoveu Ação Civil Pública contra o Departamento 

Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), requerendo a remoção de 

ondulações transversais (lombadas) irregularmente instaladas nas Rodovias BR-226 e 

BR-222.50 Os requisitos técnicos para instalação de ondulações transversais encontram-

se definidos na Resolução n. 600/2016, do CONTRAN; e os padrões e critérios para 

instalação de travessias elevadas para pedestres, na Resolução n. 738/2018. 

(D) MPF no Rio Grande do Norte instaurou Procedimento Preparatório e 

solicitou informações ao órgão municipal de trânsito sobre videomonitoramento, no 

Município de Natal.51 MPF em Uberlândia-MG ingressou com ACP sobre 

videomonitoramento, requerendo “que a Justiça Federal declare a 

inconstitucionalidade da Resolução n. 532/2015, do Conselho Nacional de Trânsito 

(Contran)”.52 MPF no Ceará solicitou a realização de inspeção judicial nas câmeras de 

videomonitoramento de trânsito, em Fortaleza.53 

(E) MPF em Marília-SP promoveu ACP n. 0003868-88.2005.4.03.6111, contra o 

Município e o órgão municipal de trânsito, visando garantir o repasse mensal de 5% 

dos valores arrecadados com multas de trânsito ao FUNSET.54 

                                                 
50 “MPF/MA quer que DNIT retire lombadas irregulares das BRs 226 e 222. […]. O Ministério Público Federal (MPF/MA) propôs ação 
civil pública contra o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) pela ausência de condições adequadas para o 
uso das rodovias 226 e 222. Entre as irregularidades, verificou-se que existem mais de 80 lombadas irregulares, que foram 
construídas sem observar os parâmetros técnicos, referentes à largura, altura e sinalização. Além disso, os 'quebra-molas' foram 
instalados sem nenhum estudo técnico de tráfego, deixando de se avaliar a efetiva necessidade do controle de velocidade nos locais, 
ou mesmo a viabilidade de outras alternativas para o controle de velocidade nas vias. [...], a ação proposta visa garantir os direitos à 
vida e à segurança dos usuários diretos e indiretos das rodovias federais, além de preservar a ordem pública, com o respeito à 
legislação de trânsito e à implantação dos dispositivos e equipamentos que venham a promover o controle viário e o uso eficiente 
das vias.” (MPF/MA quer que DNIT retire lombadas irregulares das Brs 226 e 222. São Luís, MA: MPF, 30 nov. 2017. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/ma/sala-de-imprensa/noticias-ma/mpf-ma-quer-que-o-dnit-retire-lombadas-irregulares-das-brs-226-e-222. 
Acesso em: 13 fev. 2018.) 
51 “O Ministério Público federal (MPF) requisitou informações à Prefeitura do Natal sobre o videomonitoramento iniciado na cidade 
no último dia 10 [set. 2017]. O objetivo é apurar se o novo modelo de fiscalização - destinado a autuar motoristas flagrados em 
infrações de trânsito, com imagens até mesmo de dentro dos veículos – respeita o Código de Trânsito e, sobretudo, a Constituição. 
Os pedidos foram encaminhados às secretarias de Mobilidade Urbana (STTU) e de Segurança Pública e Defesa Social (Semdes) e 
requisitam detalhes sobre a estrutura (quantidade de câmeras, localização, forma e horário de funcionamento) e a sinalização dos 
locais monitorados, bem como se os dispositivos possuem infravermelho, se há convênio para que os equipamentos reforcem a 
segurança da população, se as imagens serão gravadas, qual a empresa responsável por operacionalizar o sistema e como a receita 
arrecadada com as multas será aplicada, além de esclarecer se houve período de teste, avaliação e divulgação à sociedade.” (MPF 
solicita informações a órgãos municipais sobre videomonitoramento em Natal. Natal, RN: MPF, 29 set. 2017. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/rn/sala-de-imprensa/noticias-rn/mpf-solicita-informacoes-sobre-videomonitoramento-da-sttu-em-natal. 
Acesso em: 13 fev. 2018). 
52 MPF/MG contesta resolução do Contran que permite monitoramento do trânsito por câmeras de vídeo.  Belo Horizonte, MG: MPF, 
14 set. 2017. Disponível em: http://www.mpf.mp.br/mg/sala-de-imprensa/noticias-mg/mpf-mg-contesta-resolucao-do-contran-que-
permite-monitoramento-do-transito-por-cameras-de-video. Acesso em: 13 fev. 2018. 
53 MPF solicita inspeção de câmeras de videomonitoramento de trânsito de Fortaleza, CE. Fortaleza, CE: MPF, 12 set. 2017. Disponível 
em: http://www.mpf.mp.br/ce/sala-de-imprensa/noticias-ce/mpf-solicita-inspecao-de-cameras-de-videomonitoramento-de-transito-
de-fortaleza. Acesso em: 13 fev. 2017. 
54 Justiça mantém condenação e união federal terá que repassar verbas a fundo de segurança no trânsito. Campo Grande, MS: MPF, 
10 jan. 2012. Disponível em: http://www.prr3.mpf.mp.br/direitos-do-cidadao/788-justimantcondena-e-unifederal-terue-repassar-
verbas-a-fundo-de-seguranno-trito. Acesso em: 13 fev. 2018. Petição inicial de ACP disponível em: 
http://www.prsp.mpf.gov.br/prmmarilia/atuacao/acp/benspubl/acp_funset.pdf. Acesso em: 13 fev. 2018. 
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(F) MPF promoveu ADI n. 4.707, perante o STF, contra Lei n. 13.721/2006 

(alterada pelas Leis 14.246/07 e 15.365/10) do Estado de Santa Catarina, que trata de 

delegação de serviços públicos na área do trânsito (i.e., a formação de condutores), sob 

dois argumentos: “(i) cuidam de matéria reservada à União [inconstitucionalidade 

formal]; e (ii) convertem atividade econômica em serviço público 

[inconstitucionalidade material]”.55 O pedido foi julgado em 31 de Agosto de 2017. 

(G) MPF na Paraíba firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), junto ao 

Inquérito Civil n. 1.24.000.001368/2013-21, com o DNIT, o Estado da Paraíba e os 

Municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita, visando implementar e manter 

equipamentos e serviços de iluminação pública, nos trechos urbanos das Rodovias BR-

101/PB e BR-230/PB.56 

(H) MPF propôs ADI n. 5774, perante o STF, contra Lei n. 20.805/2013 do 

Estado de Minas Gerais, que “fixou a quantidade de clínicas médicas e psicológicas 

credenciadas para realizar exames para emissão, renovação ou troca de categoria da 

Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na proporção de um estabelecimento para 

cada 40 mil eleitores registrados no município”.57 

(I) MPF ingressou com ADC n. 35, perante o STF, para que “a Corte declare que 

o artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) – que tipifica como crime a conduta 

do motorista que foge do local de acidente para não ser responsabilizado penal ou 

civilmente – não ofende qualquer princípio constitucional”.58  

                                                 
55 Inteiro teor do Acórdão e Voto da Ministra Relatora disponíveis em: 
http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=4707&classe=ADI&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&
tipoJulgamento=M. Acesso em: 18 fev. 2018. 
56 MPF/PB firma acordo para iluminação de trechos nas Brs 101 e 230. João Pessoa, PB: MPF, 19.03.2018. Disponível em: 
http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-imprensa/noticias-pb/mpf-pb-firma-acordo-para-iluminacao-de-trechos-nas-brs-101-e-230. 
Acesso em: 22 mar. 2018. Íntegra do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) disponível em: http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-
imprensa/docs/tac-iluminaca-br-230-101-final.pdf/view. Acesso em: 22 mar. 2018. 
57 “De acordo com a ADI, a lei mineira viola os artigos 22, inciso XI, e 170, caput e inciso IV, da Constituição Federal, por invadir 
competência legislativa conferida à União em matéria de trânsito e transporte. 'Com base nesses preceitos, o Congresso Nacional 
promulgou a Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB). Seus artigos 115 e 148 conferiram ao Conselho Nacional de 
Trânsito (Contran) competência para estabelecer normas relativas a placas de identificação exterior de veículos automotores e ao 
credenciamento de entidades públicas ou privadas responsáveis por exames de habilitação', afirma. A ação argumenta que a lei 
editada pelo legislador mineiro inovou indevidamente no ordenamento jurídico vigente, ao impor restrições não previstas no 
regramento editado pelo ente central da federação, no exercício de sua competência privativa. Lembra que a disciplina da matéria 
por estados-membros dependeria de prévia edição de lei complementar federal, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da 
Constituição Federal. Mas tal norma complementar até hoje não foi editada.” (Lei mineira que limita número de clínicas credenciadas 
do Detran é objeto de ADI. Brasília, DF: STF, 19 set. 2017. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=356103. Acesso em: 13 fev. 2018). 
58 Ação pede que STF declare constitucionalidade de dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro. Brasília, DF: STF, 20 abril. 2015. 
Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=289861. Acesso em: 13 fev. 2018.  
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(J) MPF no Ceará ingressou com Ação de cumprimento provisório de sentença, 

“para que seja posta em prática decisão judicial que anulou multas de trânsito 

expedidas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania de Fortaleza (AMC) e pelo 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Ceará (Detran/CE). As penalidades 

foram aplicadas entre 27 de dezembro de 2006 e 31 dezembro de 2011 com o uso de 

equipamentos de fiscalização eletrônica”.59 

(K) MPPR instaurou Inquérito Civil n. 07/1999 e promoveu Ação Civil Pública n. 

07/2000, contra o Estado do Paraná e o DER/PR,60 visando a realização de obras, 

conservação e implantação de equipamentos de segurança na Rodovia José 

Adamowicz (BR-487, sob administração do Estado do Paraná) e seus prolongamentos 

(PR-239 e PR-441), no Município de Cândido de Abreu (em 01.02.2000). 

(L) MPPR instaurou Procedimento Investigatório Preliminar n. 01/2007 visando 

apurar a validade dos limites de velocidade fixados na BR-277 (trecho de 20 km entre o 

Posto Três Pinheiros, em Guarapuava, e o Município de Cantagalo), bem como a 

eficácia dos Sinais R-19 implantados naquele trecho de rodovia, e a necessidade de o 

DER/PR realizar novos estudos técnicos de engenharia.61 O Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito (Volume I aprovado pela Res. n. 180/2005, do CONTRAN)62 

exige, como requisito de validade do ato administrativo que estabelece limites de 

                                                 
59 MPF/CE pede cumprimento de sentença que anulou multas aplicadas por Detran e AMC. Fortaleza, CE: MPF, 28 jul. 2017. 
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/ce/sala-de-imprensa/noticias-ce/mpf-ce-pede-cumprimento-de-sentenca-que-anulou-
multas-aplicadas-por-detran-e-amc. Acesso em: 13 fev. 2018. 
60 Destacam-se na Petição Inicial da ACP n. 07/2000 os seguintes pedidos: “Diante desses fatos e da necessidade de conferir 
melhores condições de fluidez e segurança aos usuários da Rodovia José Adamowicz, especialmente no trecho que liga os 
municípios de Manoel Ribas, Cândido de Abre, Reserva e a BR-376 (Ponta Grossa a Ortigueira), [...] o Ministério Público do Estado do 
Paraná, irresignado com tal situação de abandono e de total falta de segurança aos usuários das vias terrestres, propõe a presente 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, visando, desta feita, seja o Estado do Paraná e o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) condenados em 
obrigação de fazer, consistente em proporcionar 'trânsito em condições seguras', na Rodovia José Adamowicz, nos termos da Lei n. 
9.503/97; determinando-se, liminarmente, seja realizada 'operação tapa buraco', em caráter emergencial; e, a final, a condenação do 
Estado do Paraná, juntamente com o Departamento de Estrada de Rodagem, em obrigação de fazer consistente em promover a 
completa reforma da Rodovia José Adamowicz, seguindo-se a orientação de profissionais técnicos habilitados e das modernas 
técnicas de engenharia, no trecho entre os municípios de Manoel Ribas, Cândido de Abreu, e Reserva até a Rodovia BR-376 (Ponta 
Grossa - Ortigueira), de modo a dotar a referida via de (a) asfalto em boas condições de tráfego, tanto no leito carroçável como nos 
acostamentos; (b) construção dos indispensáveis acostamentos, defensas e barreiras de concreto, terceiras faixas nos trechos em 
aclive, sistema de escoamento de água (de modo a impedir o acúmulo de água sobre a pista); (c) implantar, manter e operar o 
sistema de sinalização (horizontal e vertical), os dispositivos e os equipamentos de controle viário; (d) estabelecer, em conjunto com 
os órgãos de segurança pública (a Polícia Militar) o policiamento ostensivo de trânsito, de modo a proporcionar assistência e mais 
segurança aos usuários da via terrestre; sob pena de responsabilidade funcional e de arcarem com a astreinte requerida.”  
61  Em resposta o DER informou, por meio do Ofício n. 419/2007-SR/OESTE, que foi elaborada, “através de uma Comissão de 
Engenheiros do DER/PR, nova definição de Velocidades Regulamentares ao longo da Rodovia 'Principal' BR-277, da Concessão do 
Lote-03” e que os novos limites foram submetidos e aprovados pelo Conselho da Superintendência Regional Oeste e pela Polícia 
Rodoviária Federal. 
62 A Resolução n. 180, de 26 ago. 2005, do CONTRAN, aprova o Volume I – Sinalização Vertical de Regulamentação, do Manual 
Brasileiro de Sinalização de trânsito, e encontra-se disponível em: http://www.denatran.gov.br/download/Resolucoes/res_180.htm. 
Acesso em: 18 fev. 2018. 
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velocidade em determinada via terrestre, a prévia realização de estudos técnicos de 

engenharia.63 

(M) MPPR instaurou Inquérito Civil n. 0039.12.000352-8, para verificar os 

motivos pelos quais as obras de duplicação da Rodovia da Uva (PR-417), em Colombo-

PR, foram abandonadas, gerando grave risco à Segurança Viária; bem como solicitar 

providências ao DER e, sendo necessário, adotar medidas para que a via pública 

ofereça segurança aos participantes do fenômeno trânsito. As investigações iniciaram 

de ofício, a partir de Relatório Fotográfico datado de 13.11.2012. As obras foram 

integralmente realizadas pelo DER no período de 18.12.2012 a 27.02.2013, e o 

Inquérito Civil foi concluído mediante juntada de novo Relatório Fotográfico. As 

imagens abaixo contêm comparativo entre os relatórios fotográficos realizados antes e 

depois das obras realizadas. 

 

                                                 
63 “A redução do valor da velocidade regulamentada para um trecho, em relação ao trecho imediatamente anterior, deve ser feita 
com base em estudos de engenharia que levem em conta diversos fatores, entre os quais: Tempo de percepção/reação do condutor; 
Distância de frenagem em função da redução, de forma a garantir a segurança; Distância de legibilidade da placa.” (Procedimentos 
para regulamentar a redução da velocidade. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito. Volume I - Sinalização Vertical de 
Regulamentação. Item 5.2., p. 51. Disponível em: 
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Consolidadas/MANUAL_VOL_I.pdf. Acesso em: 18 fev. 2018.) 
Em relação ao tema “Sinalização de Trânsito: natureza jurídica dos sinais e validade dos limites de velocidade”, vale conferir 
HONORATO, Cássio M. O Trânsito em Condições Seguras. Campinas, SP: Millennium, 2009. p. 113-150. 
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(N) MPPR instaurou Procedimento Administrativo n. 0039.16.000745-4, 

visando a remoção de tachões aplicados transversalmente em vias públicas 

(cruzamento da Rua Francisco Camargo com a Rua Padre Francisco Bonato), no centro 

de Colombo, em desacordo com a Resolução n. 600/2016, do CONTRAN; bem como a 

substituição da sinalização vertical (A-33b – Passagem Sinalizada de Escolares por A-32-

b – Passagem Sinalizada de Pedestres), diante da ausência de Escolas nas proximidades. 

O) MPPR, por meio da Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público em 

Cascavel-PR, instaurou o Inquérito Civil n. 0030.16.000909-5, visando apurar a 

legalidade da licitação e do contrato celebrado pelo Município e consórcio de empresas 

privadas, para execução de obras de revitalização da Avenida Brasil, com recursos do 

BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). Além da legalidade do procedimento 

licitatório e dos sucessivos aditivos ao valor da obra, a investigação também visa aferir 

se a qualidade e quantidade de materiais empregados na obra correspondem ao que 

fora previsto no contrato. Para tanto, o membro do Ministério Público contou com 

apoio de uma engenheiro do Nate/CAEx (Núcleo de Apoio Técnico Especializado, do 

Centro de Apoio Técnico à Execução), que promoveu a análise do projeto de 

engenharia e do cronograma de obras e de pagamentos; de auditores do MPPR para a 

análise contábil, e de peritos da Polícia Federal, que realizaram perfurações em 80 

pontos do asfalto aplicado no leito da via, visando aferir o material efetivamente 

empregado na obra. As amostras recolhidas foram encaminhadas ao DER-PR (em 

Curitiba), para análise e emissão de parecer técnico. O tema chamou a atenção da 

imprensa e tornou-se objeto de reportagem nos telejornais estaduais. Destaca-se 

abaixo o link64 para acesso à reportagem exibida pela RPC no dia 12.04.2018: 

 

                                                 
64 Ministério Público está de olho em obras na Avenida Brasil em Cascavel. RPC, Curitiba, PR, 12 abr. 2018. Disponível em: 
http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/ministerio-publico-esta-de-olho-em-obras-na-avenida-brasil-em-
cascavel/6656084/. Acesso em: 16 abr. 2018. 

http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/ministerio-publico-esta-de-olho-em-obras-na-avenida-brasil-em-cascavel/6656084/
http://g1.globo.com/pr/parana/bom-dia-pr/videos/t/edicoes/v/ministerio-publico-esta-de-olho-em-obras-na-avenida-brasil-em-cascavel/6656084/
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Como se percebe, ainda é pequeno o número de intervenções promovidas 

pelo Ministério Público, seja sob a forma de controle-fiscalização ou de controle-

orientação, relacionadas à segurança do trânsito e aos fatores de risco ocultos na 

infraestrutura viária. 

Em acréscimo aos exemplos acima destacados, vale destacar alguns temas 

que, em razão de sua relevância, são merecedores de controle externo pelos Tribunais 

de Contas e pelo Ministério Público. 

 

3.1. Controle da aplicação das receitas arrecadadas com multas de trânsito 

As receitas decorrentes da imposição de penalidades de trânsito encontram-se 

vinculadas, por meio do art. 320, caput, do CTB; de modo que somente podem ser 

aplicadas “em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização 

e educação de trânsito”. Os elementos de despesas em cada uma dessas áreas 

encontram-se previstos na Resolução n. 638/2016, do CONTRAN.65 

                                                 
65 Resolução CONTRAN n. 638, de 30 nov. 2016, disponível em: 
http://www.denatran.gov.br/images/Resolucoes/Resolucao6382016_alterada.pdf. Acesso em: 13 dez. 2017. 
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Dentre os muitos (e relevantes) elementos de despesas em que as receitas 

decorrentes das multas de trânsito podem ser empregadas, cabe ressaltar (no estrito 

objeto da presente Pesquisa) alguns pontos diretamente relacionados à infraestrutura 

viária: 

(A) Em relação à sinalização viária, as verbas podem ser empregadas para a 

implantação de defensas metálicas, placas de trânsito, tinta para demarcação viária, 

tachas e tachões refletivos, além de dispositivos para segregação e delimitação (como 

barreiras horizontais e cones) e painéis eletrônicos (para transmissão de informações 

aos usuários das vias).  

(B) Na área da engenharia de tráfego, merecem destaque os estudos e 

planejamentos do desenho geométrico, da segurança e da operação de trânsito nas 

vias terrestres.  

(C) As atividades relacionadas à execução de serviços e obras visando a 

segurança e fluidez do trânsito foram atribuídas à engenharia de campo. Dentre as 

atribuições da engenharia de campo, em que podem (e devem) ser utilizadas as verbas 

arrecadadas com multas, destacam-se no art. 8º da Res. 638/2016: (inc. I) implantação 

de soluções de tratamento de segmentos críticos visando minimização de acidentes de 

trânsito; (inc. II) manutenção e conservação, rotineira e técnica; (inc. IV) correção de 

ângulos e tomadas de curvas; (inc. V) conservação e recomposição de drenagem 

(superficial e profunda); (inc. VII) pavimentação, recapeamento, tapa-buracos e 

recomposição da pista e acostamentos; (inc. XVIII) demais intervenções na 

infraestrutura viária que visem melhorias na segurança do trânsito. 

(D) A Resolução 638/2016 do CONTRAN também prevê elementos de despesas 

com policiamento e fiscalização (art. 10), e para a educação de trânsito (art. 11 e 12).66 

Definidos os elementos em que as verbas arrecadadas com as multas de 

trânsito podem ser empregadas, faz-se necessário identificar se os valores foram 

depositados em conta específica, especialmente destinada a esse fim (ou se foram 

                                                 
66 O conceito de Educação de Trânsito encontra-se no art. 11, da Res. 638/2016, do CONTRAN: “A educação de trânsito é a atividade 
direcionada à formação do cidadão como usuário das vias e rodovias, por meio do aprendizado de normas e condutas de respeito à 
vida e ao meio ambiente, visando sempre o trânsito seguro, [...]”. 
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depositados em conta única do ente federativo, misturando-se às demais receitas) e se 

os valores foram de fato, integral e eficazmente empregados. 

Nos termos do art. 50, inc. I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n. 101, de 

04.05.2000), “a disponibilidade de caixa constará de registro próprio, de modo que os 

recursos vinculados a órgão, fundo ou despesa obrigatória fiquem identificados e 

escriturados de forma individualizada”. 

O próximo passo, portanto, é determinar se o ente federativo (União, Estado-

Membro, Distrito Federal ou Município) possui conta específica e exclusiva para 

receber os valores das multas impostas aos violadores da legislação de trânsito. Nesse 

sentido, os Tribunais de Contas sustentam que “Os recursos de multas de trânsito são 

legalmente vinculados por conta do art. 320 da Lei Federal n. 9.503/97 (Código de 

Trânsito Brasileiro), razão pela qual devem ser utilizados exclusivamente para atender 

ao objeto de sua vinculação (sinalização, engenharia de tráfego e de campo, 

policiamento e fiscalização e educação de trânsito), ainda que em exercício diverso 

daquele em que ocorrer o ingresso (parágrafo único do art. 8º da LRF)”.67 Por ausência 

de conta específica, o Ministério Público de São Paulo ingressou com ACP (em 

Novembro de 2015), para impedir “desvio na utilização do Fundo que gere valores 

arrecadados com multas de trânsito”.68 

Outro passo relevante foi adotado pelo Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, que passou a exigir (no ano de 2017) “que os órgãos públicos responsáveis pela 

arrecadação de multas de trânsito passem a publicar, junto às suas prestações de 

contas anuais, as informações sobre os valores arrecadados e a destinação dada ao 

dinheiro.”69 

                                                 
67 Relatório de fiscalização de natureza operacional sobre a proposta de um novo Detran.. São Paulo (SP): TCE/SP, 02 abr. 2012, p. 
607, do Proc. TCA-12821/026/11. Disponível em: https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/relatorio-detran.pdf. 
Acesso em: 13 fev. 2018. Cópia da Petição Inicial de ACP promovida pelo MPSP, em 13 jan. 2015, disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/pls/portal/!PORTAL.wwpob_page.show?_docname=2580185.PDF. Acesso em: 13 fev. 2018. 
68 “A lei municipal que criou em 2007 o Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito (FMDT), determina também que o valor 
arrecadado com a aplicação de multas de trânsito na capital tem que ser depositado em uma conta única, específica, o que não vem 
ocorrendo, segundo uma auditoria realizada na prestação de contas da Prefeitura de São Paulo do ano de 2014 pelo Tribunal de 
Contas do Município (TCM), que apontou outras cinco contas do tesouro municipal onde são feitos os depósitos.” (MP ajuíza ação 
de improbidade contra Prefeito de São Paulo e Secretários Municipais. São Paulo, SP: MPSP, 02 dez. 2015. Disponível em: 
http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/noticias/noticia?id_noticia=14303297&id_grupo=118. Acesso em: 13 fev. 2018). Cópia 
de nova ACP, em Agosto/2016, disponível em: http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/wp-
content/uploads/sites/41/2016/08/acao-multas-2016.pdf. Acesso em: 13 fev. 2018. 
69 TCE exigirá divulgação de valores arrecadados com multas de trânsito. Curitiba, PR: TCEPR, 17 maio. 2016. Disponível em: 
http://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-exigira-divulgacao-de-valores-arrecadados-com-multas-de-transito/4031/N. Acesso em: 13 
dez. 2017. 
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Para tanto, a realização de auditorias pelos Tribunais de Contas, em relação à 

existência de conta específica para arrecadação dos valores das multas e sobre o 

efetivo emprego das verbas nas áreas indicadas no art. 320 do CTB e na Resolução n. 

638/2016 do CONTRAN, constitui intervenção necessária ao exercício eficaz da 

atividade de controle externo. 

Adotados esses passos, torna-se possível o controle externo da aplicação das 

receitas arrecadadas com multas de trânsito pelos Tribunais de Contas e pelo 

Ministério Público. 

Em um país de dimensões continentais, e dependente de uma malha 

rodoviária deficiente e negligenciada pelo Estado, os valores arrecadados com as 

multas de trânsito não podem ser desviados ou contingenciados; precisam ser 

empregados de forma racional e eficaz de modo a proporcionar segurança viária. 

Diante dessa necessidade, o controle externo das receitas arrecadadas com multas de 

trânsito constitui atividade essencial para reduzir os graves fatores de riscos ocultos na 

infraestrutura viária.  

 

3.2. Controle dos padrões (standards) mínimos de segurança para veículos e 

equipamentos 

A norma inserta no artigo 144, caput, da CR/88 é clara e não deveria deixar 

dúvida que a Segurança Viária é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos.70 

Não obstante a objetividade dessa informação, a expressão responsabilidade de todos 

ainda não foi interpretada em sua integralidade, permitindo a omissão do Estado e a 

negligência dos atores do setor privado que, direta ou indiretamente, afetam a 

segurança dos participantes do trânsito.  

Exemplo típico dessa omissão revela-se na importação, fabricação e 

comercialização de veículos e/ou equipamentos de segurança (v.g., air-bags, barras de 

impacto lateral e sistemas de retenção para crianças) que não atingem os requisitos 

                                                 
70 Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988 (CR/88). “Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através 
dos seguintes órgãos: [...].” 
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mínimos exigidos pelas normas técnicas ou que foram reprovados em teste de impacto 

(crash test).71 

O controle a ser exercido sobre a qualidade dos veículos automotores e dos 

equipamentos de segurança veicular constitui atividade do Pilar 3 (Veículos Mais 

Seguros) do Plano Global de Ações para Segurança Viária,72 com destaque para as 

atividades n.  01, 02 e 03 relacionadas à adesão dos Estados Membros aos padrões de 

segurança veicular, desenvolvidos pelo Fórum de Harmonização de Regulamentação 

para veículos automotores; à implementação de novos programas de avaliação e de 

inspeção veicular, para aumentar a disponibilidade de informação aos consumidores, e 

à garantia que todos os veículos novos sejam equipados com equipamentos de 

segurança e sejam aprovados em teste de colisão, como requisitos mínimos de 

segurança.73   

Constitui, portanto, dever do Estado e responsabilidade da indústria 

automobilística adotar medidas para implementar padrões (standards) mínimos de 

segurança74 nos veículos fabricados no Brasil, ou importados e vendidos no território 

nacional. 

Infelizmente esses standards ou padrões mínimos de segurança, por vezes, 

não são cumpridos pela indústria nacional, sob argumento de produzirem veículos 

populares ou com preços mais acessíveis. Por mais tentador que o argumento 

                                                 
71 Os resultados dos testes de impacto promovidos pela Latin NCAP (New Car Assessment Programme) encontram-se disponíveis em: 
https://www.latinncap.com/en/results. Acesso em: 28 jan. 2018. 
O Global New Car Assessment Programme e o Latin NCAP constituem atividades estabelecidas para promover a segurança veicular 
durante a Década Mundial de Ações para Segurança Viária. Nesse sentido, UNITED NATIONS. UNGA Res. A/66/389. Improving global 
road safety. Note by the Secretary-General. Sixty-Sixth Session of the United Nations General Assembly, New York, 30 September 
2011, items 37-38, p. 11. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en/. Acesso em: 03 abr. 2013. 
72 “Encourage universal deployment of improved vehicle safety technologies for both passive and active safety through a 
combination of harmonization of relevant global standards, consumer information schemes and incentives to accelerate the uptake 
of new technologies.” (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Plan for the Decade of Actions for Road Safety 2011-2020. Geneva: 
WHO, 2011. p. 15. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 9 fev. 2018).  
73 “Pillar 3. Safer Vehicles. […].Activity 1: Encourage Member States to apply and promulgate motor vehicle regulations as developed 
by the United Nation’s World Forum for the Harmonization of Vehicle Regulations (WP 29). Activity 2: Encourage implementation of 
new car assessment programmes in all regions of the world in order to increase the availability of consumer information about the 
safety performance of motor vehicles. Activity 3: Encourage agreement to ensure that all new motor vehicles are equipped with 
seat-belts and anchorages that meet regulatory requirements and pass applicable crash test standards (as minimum safety 
features).” (WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global Plan for the Decade of Actions for Road Safety 2011-2020. Geneva: WHO, 2011. 
p. 15. Disponível em: http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 9 fev. 2018).  
74 “9. Invites Member States that have not already done so to consider adopting policies and measures to implement United Nations 
vehicle safety regulations or equivalent national standards to ensure that all new motor vehicles meet applicable minimum 
regulations for the protection of occupants and other road users, with seat belts, airbags and active safety systems fitted as standard 
equipment” (UNITED NATIONS. UNGA Res. A/72/271. Improving global road safety. Seventy-second session of the United Nations 
General Assembly, New York, 12 April 2018, item 9, p. 6/9. Disponível em: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/271&referer=/english/&Lang=E. Acesso em: 10 maio. 2018). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/72/271&referer=/english/&Lang=E
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econômico possa parecer, nada justifica a fabricação e comercialização de veículos 

abaixo dos padrões internacionais de segurança viária. 

Nesse sentido, dois exemplos infelizes não podem ser esquecidos: primeiro, o 

veículo Chevrolet Ônix que obteve zero estrela em teste de segurança promovido pela 

Latin NCAP, em 2017;75 e, segundo, os sistemas de retenção para crianças (conhecidos 

como cadeirinhas) que foram considerados “não-conforme” por Relatório sobre Análise 

elaborado pelo INMETRO, em dezembro de 2004.76  

O tema destaca a necessidade de criação de agências líderes em segurança 

viária, com a função de regulamentar e fiscalizar os padrões (standards) ou requisitos 

mínimos de segurança para veículos e equipamentos de proteção. Nesse sentido, 

merecem destaque as funções atribuídas à National Highway Traffic Safety 

Administration (NHTSA - agência líder em segurança viária nos Estados Unidos): 

“A NHTSA é responsável pela redução de mortes, lesões e perdas econômicas 

resultantes de colisão de veículos automotores. Essa missão é realizada pelo 

estabelecimento de normas e padrões (standards) de segurança dos veículos 

automotores e seus equipamentos, e por meio de subsídios às autoridades estaduais e 

locais para capacitá-las à realização de programas eficazes de segurança viária. A 

NHTSA investiga os defeitos de segurança dos veículos, estabelece e reforça os padrões 

de economia de combustível, e auxilia os estados e as comunidades locais a reduzirem 

as ameaças de motoristas embriagados, a promoverem o uso dos cintos de segurança, 

de assentos de segurança para crianças, e de air-bags; bem como investiga fraudes em 

etilômetros, estabelece e reforça normas antifurto de veículos, e fornece informações 

aos consumidores sobre itens de segurança em veículos. A NHTSA promove pesquisas 

sobre comportamento de condutores e segurança viária, para desenvolver meios 

eficazes e eficientes para promover melhorias na segurança. Por meio de um telefone 

gratuito (Vehicle Safety Hotline), a NHTSA fornece informações sobre recall, recebe 

                                                 
75 Chevrolet Ônix tem zero estrela em teste de segurança da Latin Ncap. G1-Auto Esporte, São Paulo, 11 maio. 2017. Disponível em: 
https://g1.globo.com/carros/noticia/chevrolet-onix-leva-nota-zero-em-teste-de-seguranca-em-batidas.ghtml.  Acesso em: 26 maio. 
2018.  
76 “Igualmente grande é a preocupação em relação à qualidade e à eficácia dos sistemas de retenção para crianças (conhecidos 
como cadeirinhas) que são comercializados no Brasil. A inquietude decorre das conclusões constantes do Relatório sobre Análise em 
Cadeiras Infantis para Automóvel, elaborado pelo INMETRO em dezembro de 2004, em que se observa que as seis marcas testadas 
foram consideradas 'NÃO CONFORME'.” (HONORATO, Cássio M. Segurança Viária sob influência da Curva de Kuznets. RT, São Paulo, 
ano 106, n. 979, p. 340, maio 2017). 
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reclamações sobre segurança e oferece aos consumidores uma ampla variedade de 

informações sobre segurança veicular.”77 

Além da criação de agências líderes, faz-se necessário promover o controle 

externo dos órgãos encarregados de promover a regulamentação e a fiscalização dos 

requisitos mínimos de segurança dos veículos automotores e de seus equipamentos de 

proteção.   

 

3.3. Controle dos requisitos de segurança para construção de rodovias 

Vias Mais Seguras e Mobilidade constituem o tema central do Pilar 2 do Plano 

Global de Ações para Segurança Viária, cujas recomendações foram transcritas no item 

2.1., supra; oportunidade em que também foram destacados fatores de risco (de 

segunda e de terceira ordem) ocultos na infraestrutura viária.  

A relevância do tema e a necessidade de acesso à informação (tema destacado 

nos itens 2.3.1. e 2.3.2, supra) confirmam a necessidade de realização de auditorias de 

engenharia e contábeis em concessionárias de rodovias e construtoras contratadas 

para realização de obras públicas, para determinar o efetivo cumprimento dos 

contratos de concessão. 

As normas e regulamentos técnicos, contendo os padrões para construção de 

vias terrestres no Brasil, são expedidas pelo DNIT e pela ABNT (por meio de normas 

técnicas). O art. 82, da Lei n. 10.233/2001, que dispõe sobre a reestruturação dos 

transportes aquaviário e terrestre, atribuiu ao DNIT competência para “estabelecer 

padrões, normas e especificações técnicas para a elaboração de projetos e execução de 

obras viárias”. Consta do site do DNIT uma Coletânea contendo 415 normas, 

classificadas em 08 espécies distintas, que “se aplicam não só às obras federais, mas se 

tornam referência para todas as obras rodoviárias do país”.78 

                                                 
77 NHTSA. National Highway traffic Safety Administration. Who we are and what we do. Disponível em: https://one.nhtsa.gov/About-
NHTSA/Who-We-Are-and-What-We-Do. Acesso em: 10 jan. 2018. 
78 As normas do DNIT encontram-se classificadas em 08 espécies, em que se destacam: Classificação (CLA), Especificação de 
Material (EM), Especificação de Serviço (ES), Instrução de Ensaio (IE), Método de Ensaio (ME), Padronização (PAD), Procedimento 
(PRO), Terminologia (TER). Informações disponíveis em: http://ipr.dnit.gov.br/normas-e-manuais/manuais. Acesso em: 29 maio. 
2018. 
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Diante da especificidade do tema, o controle externo pelo Ministério Público 

deve ser realizado com apoio de equipes técnicas e/ou profissionais habilitados (nas 

áreas de engenharia, arquitetura e urbanismo) para analisar os aspectos contábeis do 

contrato e o efetivo cumprimento dos projetos de engenharia e dos cronogramas de 

obra. 

Correta, portanto, a decisão dos membros do MPSP e do MPPR, que exercem 

suas atividades junto às Promotorias de Defesa do Patrimônio Público, em solicitar 

apoio da Equipe Técnica do Nate/CAEx para análise das obras executadas e dos 

cronogramas de entrega e de pagamentos. Como bem ressaltou JULIANA VANESSA 

STOFELA DA COSTA, “É um trabalho demorado por depender de análises periciais, e 

estivemos aguardando a disponibilidade de todos os profissionais. É muito importante 

que o MP fiscalize essas obras, porque há várias formas de superfaturamento, e apenas 

com perícias são passíveis de constatação.”79 

Como se percebe, o controle externo da infraestrutura viária extrapola os 

limites da Segurança Viária e incide sobre temas relacionados à proteção do 

patrimônio público e de defesa do consumidor. 

 

3.4. Controle da arrecadação, recursos empregados em obras e custo da tarifa de 

pedágios 

A 48ª fase da Operação Lava Jato (desencadeada pela Polícia Federal em 

22.Fev.2018 e batizada como “Integração”) revela a necessidade de controle externo 

em relação aos contratos de concessão de rodovias. “De acordo com a PF, o foco da 

investigação é apurar casos de corrupção envolvendo os procedimentos de concessão 

de rodovias federais do Paraná que fazem parte do Anel de Integração. […] São seis 

lotes de concessão de estradas federais por um prazo de 24 anos. O Anel de Integração 

tem 2,4 mil quilômetros.”80 

                                                 
79 A Dra. JULIANA VANESSA STOFELA DA COSTA é Promotora de Justiça no Estado do Paraná, com atribuição perante a Promotoria de 
Defesa do Patrimônio Público em Cascavel-PR. Informação pessoal, recebida por mensagem de e-mail, em 25 maio. 2018. 
80 Seis pessoas são presas na 48ª fase da Lava Jato; sede do governo do Paraná é alvo de busca. Curitiba, PR: G1, 22 fev. 2018. 
Disponível em: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/pf-cumpre-mandados-da-48-fase-da-operacao-lava-jato.ghtml. Acesso em: 
24 fev. 2018. 
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Consta do site de notícias UOL que, “entre 2005 e 2015, segundo a Lava Jato, 

ao menos R$ 63 milhões teriam sido repassados pela concessionária a empresas de 

fachada ou sociedades cuja prestação de serviços ou entrega de produtos não foi 

comprovada. Os investigadores suspeitam que esses pagamentos eram usados como 

contrapartida por favorecimento conferidos à Econorte na execução do contrato de 

concessão. Segundo a Receita Federal, além de contratos com empresas de fachada, 

também foi identificado superfaturamento de despesas com aquisições de bens e 

serviços. Essas irregularidades serviram como instrumento de dissimulação ou 

ocultação para circulação de valores indevidos e que, por óbvio, resultaram em 

redução indevida do lucro declarado dessas empresas investigadas.”81 

Além das notícias de corrupção no cumprimento dos contratos de concessão e 

de fraudes nos procedimentos licitatórios, auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas 

da União revelam inadimplemento contratual e “existência de falhas no recebimento 

dos trabalhos iniciais, na aderência do cronograma das obras ao que foi 

compromissado e, sobretudo, na qualidade da fiscalização desempenhada pela 

ANTT”.82 Vale destacar o Sumário do Acórdão n. 2061/2015 do TCU: “Auditoria. ANTT. 

Avaliação da atuação da agência reguladora no controle e fiscalização da concessão de 

trecho das rodovias BR-324, BR-116, BA-526 e BA-528. Não satisfação, pela 

concessionária, dos parâmetros relativos à fase de trabalhos iniciais. Inexecução de 

obras e serviços relativos ao primeiro e segundo ano da concessão. Autorização para o 

início da cobrança de pedágio sem que tivessem sido cumpridos os requisitos. Oitivas 

da ANTT e da empresa concessionária. Audiência dos agentes envolvidos. Maior parte 

das ocorrências já avaliada em auditoria operacional (Acórdão 3.273/2013 - Plenário). 

Falta de prudência da comissão de vistoria ao aprovar os trabalhos iniciais. Presença de 

circunstâncias atenuantes. Multa.”83 

                                                 
81 PF prende 6 em nova fase da Lava Jato e faz buscas na sede do governo do Paraná. São Paulo, SP: UOL, 22 fev. 2018. Disponível 
em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/22/pf-deflagra-48-fase-da-lava-jato-com-acoes-em-sp-sc-rj-e-
pr.htm. Acesso em: 24 fev. 2018. 
82 TCU. Processo TC 009.222/2012-0. Relator Min. José Múcio Monteiro, datado de 19.Nov.2014. Julg. em 19 ago. 2015. Item 2 do 
Relatório disponível em: 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ztnPjpPjBUwJ:https://tcu.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/313442272/92
2220120/inteiro-teor-313442360+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br. Acesso em: 27 fev. 2018. 
83 TCU. Processo TC 009.222/2012-0. Relator Min. José Múcio Monteiro. Julg. em 19.Ago.2015. Acórdão n. 2061/2015 disponível em: 
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/PROC%253A00922220120/DTRELEVANCIA%2520desc
%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/2/false. Acesso em: 27 fev. 2018. 
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A deficiência do controle interno exercido pela agência federal (ANTT) e pelas 

estaduais (em regra, denominadas DER – Departamento de Estrada de Rodagem) 

revelam a necessidade de controle externo pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério 

Público.  

3.5. Orientação e controle sobre os registros de ocorrências de trânsito 

O êxito (ou frustração) da investigação dos eventos de trânsito encontra-se 

diretamente relacionado à qualidade do atendimento à ocorrência e do registro pelos 

agentes de trânsito (ora incluídas a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia 

Rodoviária Estadual, Agentes Municipais de Trânsito e Guardas Municipais) que 

compareceram ao local do fato e elaboraram os documentos conhecidos como Boletim 

de Acidente de Trânsito, Relatório de Acidente de Trânsito (RAT), Boletim de Ocorrência 

ou BATEU (Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado, desenvolvido pela 

Polícia Militar do Paraná).84 

Inegável a importância desses documentos! 

Observa-se, no entanto, que a substituição da equipe (em especial em razão 

do término do horário de serviço da equipe que atendeu a ocorrência), a falta de 

informações essenciais e, por vezes, a ausência de qualificação dos envolvidos e de 

testemunhas são fatores que causam grave prejuízo à investigação do fato e aos futuros 

processos (cíveis ou criminais). 

Exemplo interessante (e merecedor de elogios) pode ser visto na imagem 

abaixo, extraída do Boletim de Acidente de Trânsito n. 83529192 (Comunicação 

C2082406), emitido pela Polícia Rodoviária Federal em 08.12.2017, em que se destaca 

a qualidade do croquis e o volume de informações oferecidas em quatro linhas de 

“Narrativa da Ocorrência”: 

 

                                                 
84 Boletim de Acidente de Trânsito Eletrônico Unificado (BATEU) disponível em: https://www.bateu.pr.gov.br/batinternet/. Acesso 
em: 29 maio. 2018. 
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Como se percebe, os fatores de risco velocidade e embriaguez ao volante 

foram potencializados pelo fato de o condutor do veículo V-2 não possuir a necessária 

licença para dirigir e haver desrespeitado duas regras básicas de preferência no 

trânsito: porque o V-1 transitava por rodovia (BR-476) e também se encontrava à 

direita do condutor do veículo V-2.85 

Infelizmente, poucas ocorrências são devidamente registradas, permitindo 

que informações relevantes sejam esquecidas e perdidas com o passar do tempo. Para 

evitar que falhas no registro da ocorrência ocorram, cumpre ao Ministério Público, no 

exercício da função de controle externo da atividade policial, orientar e promover 

medidas administrativas e judiciais para que o registro das ocorrências seja 

adequadamente realizado. 

 

                                                 
85 Lei 9.503/97. Institui o Código de Trânsito Brasileiro. “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação 
obedecerá às seguintes normas: […]; III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não 
sinalizado, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando 
por ela; […]; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor”. 
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3.6. Investigação proativa dos eventos com resultado morte ou lesão grave no 

trânsito 

O fato de o sistema de gestão do trânsito focar, quase exclusivamente, sobre o 

fator humano no trânsito induz os investigadores a concentrar todos em esforços na 

busca de uma pessoa física a ser culpada pela prática do fato. Identificada essa pessoa, 

a investigação, em regra, é concluída sem que sejam questionados os fatores que 

permitiram que a conduta humana (dolosa ou culposa) produzisse aquele resultado e, 

ainda mais importante, que ações devem ser adotadas pelo Estado, pelos órgãos e 

entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para que fatos semelhantes não voltem a 

ocorrer. 

Daí falar-se em investigação proativa dos eventos com resultado morte ou 

lesão grave no trânsito, ou seja, a instauração de procedimento investigatório visando 

identificar os problemas de segunda e de terceira ordem que, embora ocultos aos olhos 

menos atentos, constituem (segundo KÅRE RUMAR, mencionado no item 2.1., supra) 

os principais fatores de risco à Segurança Viária. 

 

3.7. Elaboração e implementação dos Planos de Mobilidade Urbana 

Finalizando o rol meramente exemplificativo de temas que, em razão de sua 

relevância, são merecedores de controle externo pelos Tribunais de Contas e pelo 

Ministério Público, gostaria de lembrar que o Plano de Mobilidade Urbana (previsto no 

art. 24, da Lei n. 12.587/2012) “é instrumento de efetivação da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana”86 e constitui dever imposto aos Municípios, a ser cumprido até 12 

                                                 
86 Lei n. 12.587, de 03 jan. 2012, institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana [...].  
“Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 
contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como:  I - os serviços de transporte público coletivo; II - a 
circulação viária; III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana, incluindo as ciclovias e ciclofaixas; IV - a acessibilidade 
para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados 
e os não motorizados; VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; VII - os polos geradores de 
viagens; VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; IX - as áreas e horários de acesso e circulação 
restrita ou controlada; X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de 
mobilidade urbana; e 
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) 
anos. [...]”. 
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de Abril de 2019, sob pena de ficarem “impedidos de receber recursos orçamentários 

federais destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência”.87 

A infraestrutura do sistema de mobilidade urbana (ora incluídas as ciclovias e 

ciclofaixas) deve, necessariamente (art. 24, inc. III, da Lei 12.587/2012), integrar o 

Plano de Mobilidade Urbana elaborado e implementado pelos municípios brasileiros.    

 

4. Pilar 5 do Plano Global de Ações: Resposta Estatal após os Eventos de Trânsito 

A tradução inadequada do Pilar 5 (Post-Crash Response) do Plano Global, 

desenvolvido pelas Nações Unidas para a Década Mundial de Ações para Segurança 

Viária, gerou grave prejuízo à interpretação e, principalmente, prejudicou o 

reconhecimento das atividades a serem adotadas e a identificação dos órgãos 

responsáveis por essas ações. 

Confesso que, durante alguns anos, interpretei as expressões Post-Crash Care 

e Post-Crash Response como atendimento médico pós-trauma, resposta pós-trauma ou 

pronto atendimento às vítimas; como se a única resposta devida pelo Estado às vítimas 

do trânsito e seus familiares fosse atendimento médico e reabilitação (física e 

psicológica) após o evento de trânsito. 

A tradução correta é Resposta Estatal após o Trauma e traz consigo um 

conjunto de ações a serem adotadas por diferentes órgãos, inclusive pelo Poder 

Judiciário e pelo Ministério Público.88 O quadro abaixo indica algumas das áreas 

jurídicas em que o Estado deve garantir os direitos das vítimas do trânsito, em especial: 

(i) investigação e informação, com destaque para o registro da ocorrência no local do 

fato e produção de provas (documentais e periciais); (ii) suporte jurídico às vítimas e 

seus familiares, por meio de processo penal que também ofereça direitos e promova a 

defesa dos interesses da vítima e de seus familiares; (iii) suporte legislativo, v.g., lei do 

                                                 
87 Prazo e sanção previstos no art. 24, §4º, da Lei n. 12.587/2012, com redação alterada pela Lei n. 13.683/2018: “§ 4º Os 
Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de promulgação desta Lei terão o prazo máximo de 
7 (sete) anos de sua entrada em vigor para elaborá-lo, findo o qual ficarão impedidos de receber recursos orçamentários federais 
destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta Lei.” 
88 “Pillar 5: Post-crash response. […]. Activity 5: Encourage a thorough investigation into the crash and the application of an effective 
legal response to road deaths and injuries and therefore encourage fair settlements and justice for the bereaved and injuries.” 
(UNITED NATIONS. Global Plan for the Decade of Action for Road Safety 2011-2020. Geneva: WHO, 2013. p. 17. Disponível em: 
http://www.who.int/roadsafety/decade_of_action/plan/en/. Acesso em: 9 fev. 2018). 
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bom samaritano, em relação àquele que voluntariamente socorre a vítima no local do 

evento; dentre outras. 

 

 

 

Compreendida a natureza dessa atividade, pode-se identificar as funções a 

serem desenvolvidas pelo Ministério Público, como membro do Esforço Legal para a 

realização do Trânsito Seguro, junto ao Pilar 5 do Plano Global de Ações para Segurança 

Viária, promovido pelas Nações Unidas.89 

 

 

 

 

                                                 
89 UNITED NATIONS. UNGA Res. A/66/389. Improving global road safety. Note by the Secretary-General. Sixty-Sixth Session of the 
United Nations General Assembly, New York, 30 September 2011, item 45-46, p. 13. Disponível em: 
http://www.who.int/roadsafety/about/resolutions/download/en/. Acesso em: 3 abr. 2013. 
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5. Considerações finais 

O Brasil não alcançou a meta de redução do número de mortes no trânsito, 

durante a Década Mundial de Ações para Segurança Viária (2011-2020). E ainda pior: 

se persistir no mesmo modelo de gestão do trânsito, negligenciando a função de 

garante do Trânsito Seguro e permitindo a omissão do setor privado (em especial a 

indústria automobilística e produtoras de equipamentos de segurança veicular, as 

empresas de construção civil e as concessionárias de rodovias), prosseguirá com a 

mesma tendência de aumento do número de mortes no trânsito, e não atingirá a meta 

sequer ao final da próxima década (junto aos objetivos da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável). 

Diante da ineficácia do controle interno da Administração Pública responsável 

por promover ações voltadas à Segurança Viária, destaca-se a necessidade de 

intensificar o controle externo, em especial pelos Tribunais de Contas e pelo Ministério 

Público. 

Essa atividade é possível e necessária, em defesa da vida e da integridade 

física dos participantes do trânsito. Para o exercício do controle externo dos órgãos e 

entidades de trânsito deve-se observar que (i) o parâmetro de controle, para avaliar a 

eficiência do sistema de gestão do trânsito, é o número de mortes no trânsito, (ii) que 

existe previsão de recursos (verba vinculada) destinados à segurança e educação para o 

trânsito, (iii) que o acesso à informação encontra-se previsto no art. 320, do CTB, e (iv) 

que os instrumentos de controle externo já se encontram previstos em nosso 

ordenamento jurídico, com destaque para o Inquérito Civil, como poderoso 

instrumento de investigação conferido ao Ministério Público “para proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e 

coletivos” (art. 129, inc. III, da CR/88), dentre os quais se destaca a proteção à vida e à 

integridade física dos participantes do fenômeno trânsito. 

Diante dos graves fatores de riscos (de segunda e de terceira ordem) ocultos 

na infraestrutura viária, o controle-orientação e o controle-fiscalização dos atos e 

decisões emanadas da Administração Pública revelam-se instrumentos essenciais para 

que as futuras intervenções junto aos Cinco Pilares do Plano Global de Ações para 
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Segurança Viária possam efetivamente reduzir o número de mortes e lesões 

incapacitantes no trânsito. 
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RESUMO: As parcerias públicas com o Terceiro Setor, inspiradas nos preceitos da 
administração consensual, constituem-se em importante sistemática para a 
concretização de políticas públicas. Por meio delas, a sociedade civil passa a atuar em 
conjunto com o poder público e não mais subordinada a este. Todavia, são recorrentes 
os casos de corrupção envolvendo tais entidades, indicando a deficiência da 
fiscalização nos repasses de recursos públicos a essas pessoas jurídicas de direito 
privado e, inclusive, da própria legislação aplicável a elas. Assim, não obstante a 
necessidade de outras formas de controle, o presente ensaio explora os mecanismos 
que estão à disposição do Ministério Público, no que diz respeito à fiscalização do 
Terceiro Setor, como a ação civil pública e os instrumentos extrajudiciais, como o 
inquérito civil, o termo de ajustamento de conduta e a recomendação administrativa. 

 
 

ABSTRACT: Inspired by the principals of consensual administration the Public 
Partnerships with the Third Sector form an important system for the public policies 
implementation. Through them, civil society starts to act together with the government 
instead of subordinate to it. Although, corruption cases concerning these entities are 
customaries pointing to the lack of inspection in the public resources transfers to these 
legal entities under private law, and even the law applicable to them. Thus, 
nevertheless the need for other forms of control, this essay explores the mechanisms 
that are available to the Public Prosecutor’s Office regarding the control of the Third 
Sector, such as public-interest civil action and out-of-court instruments such as civil 
investigation, behavior adjustment term and the administrative recommendation. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terceiro Setor. Organizações da Sociedade Civil. Controle. 
Ministério Público. 
 
 
KEYWORDS: Third Sector. Civil Society Organizations. Control. Public Prosecutor’s 
Office. 
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1. INTRODUÇÃO 

A defesa da insustentabilidade do Welfare State sugere a inviabilidade de o 

Estado suportar todas as necessidades humanas, ainda que restrinja o campo de 

atuação aos direitos dotados de essencialidade. Em substituição a tal modelo, 

preconiza-se a redução da estrutura estatal, dando lugar à intensificação das 

atividades de regulação e de fomento, tendente a envolver a sociedade na consecução 

de atividades de natureza social (e, portanto, essencialmente públicas), passando os 

particulares a ocupar um espaço eminentemente público, ainda que, doravante, não 

exclusivamente estatal. 

Trata-se de novo momento das relações estabelecidas entre Administração- 

Administrados, dando ensejo a diferentes parcerias, cada qual submetida a 

regramento próprio, a exemplo das concessões de serviços públicos e das atividades 

sociais desenvolvidas pelo denominado Terceiro Setor. 

O Terceiro Setor é constituído por variadas entidades, reguladas por leis 

específicas, que possuem em comum o fato de serem pessoas jurídicas de direito 

privado, sem finalidade lucrativa, cujas atividades são revestidas de caráter social. Tais 

entidades, de forma geral, não necessitam licitar para contratar bens e serviços, não 

têm obrigatoriedade de realizar concurso público e seus empregados também não se 

submetem ao teto remuneratório constitucional. 

Algumas dessas entidades celebram relações jurídicas com a Administração e, 

por conta disso, passam a receber certos estímulos a título de fomento estatal, a 

exemplo da transferência de recursos, da cessão de servidores e de bens públicos. Em 

contrapartida, as normas privadas que regulam essas entidades são, em parte, 

derrogadas por normas de Direito Público, sujeitando-as aos influxos do Direito 

Administrativo e, ainda, ao controle exercido por diferentes órgãos. 

No âmbito do presente trabalho, não obstante a pluralidade de entidades 

componentes do Terceiro Setor, o enfoque, dada sua atualidade, estará adstrito às 

Organizações da Sociedade Civil, reguladas pela Lei 13.019/14, anunciada como Marco 

Regulatório do Terceiro Setor. 
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A justificativa da pesquisa decorre dos inúmeros casos de malversação do 

dinheiro público (OJEDA, 2012), repassado a essas entidades, o que leva, até mesmo, 

ao questionamento quanto à legitimidade e à economicidade do modelo (MONTAÑO, 

2010). Para os fins propostos, todavia, importa o exercício do controle sobre o Terceiro 

Setor, como meio de contenção da corrupção e do aperfeiçoamento dos serviços 

prestados por esses particulares. 

Dentre os órgãos com competência para fiscalizar o Terceiro Setor, destaca-se 

o Ministério Público, principalmente em razão de sua vocação constitucional. É nesse 

aspecto que reside o objeto do presente estudo, dividido em três capítulos. 

No primeiro capítulo, será abordado o processo evolutivo do Estado, até a 

concepção da administração consensual, com a consagração da sociedade civil na 

participação e na execução de políticas públicas. O segundo capítulo versa sobre a Lei 

13.019/14, no qual se explora a estrutura das Organizações da Sociedade Civil. O 

terceiro capítulo contém descrição acerca da estrutura do Ministério Público, suas 

atribuições e prerrogativas constitucionais e as ferramentas de controle previstas no 

ordenamento jurídico. 

 

2. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Os regimes absolutistas foram marcados pela vedação de qualquer forma 

participativa e pela ausência de limites impostos aos governantes. Tendo em vista que 

estes eram considerados representantes divinos, suas decisões estavam acima das leis, 

não se sujeitando ao controle (TAVARES, 2012, p. 26-27). A desconfiança e o medo que 

foram despertados na sociedade, em tal contexto, fizeram com que o Estado passasse 

a ser considerado um inimigo do povo (OLIVEIRA, 2009).  

Por isso, ainda na Idade Média, inicia-se o esboço de uma lei fundamental, 

estabelecendo, mesmo que com pouca eficácia, o princípio da primazia da lei e a 

limitação ao poder político (TAVARES, 2012, p. 32). 

Entretanto, apenas a partir da Revolução Francesa, foi consagrado o Estado 

Liberal de Direito, ao que correspondem os direitos fundamentais de primeira 

dimensão (BRANCO; MENDES, 2015). Nesta esteira: 
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Pretendia-se, sobretudo, fixar uma esfera de autonomia pessoal 
refratária às expansões do Poder. Daí esses direitos traduzirem-se em 
postulados de abstenção dos governantes, criando obrigações de não 
fazer, de não intervir sobre aspectos da vida pessoal de cada 
indivíduo. [...] O paradigma de titular desses direitos é o homem 
individualmente considerado. Por isso, a liberdade sindical e o direito 
de greve - considerados, então, fatores desarticuladores do livre 
encontro de indivíduos autônomos - não eram tolerados no Estado 
de Direito liberal. A preocupação em manter a propriedade servia de 
parâmetro e de limite para a identificação dos direitos fundamentais, 
notando-se pouca tolerância para as pretensões que lhes fossem 
colidentes (BRANCO; MENDES, 2015, p. 137). 

 

A não interferência estatal não se restringia ao âmbito dos direitos individuais, 

mas abarcava também a ordem social e econômica. Dessa forma, somente quando 

fosse fundamental, vale dizer, inviável de ser desenvolvida livremente por particulares, 

o Estado estaria legitimado a intervir nas relações privadas (OLIVEIRA, 2009). 

Esse abstencionismo estatal acentuou as desigualdades sociais, desaguando 

em reivindicações por um papel ativo do Estado na realização de justiça social 

(BRANCO; MENDES, 2015, p. 137). Assim, o Estado abandonou seu papel de “inimigo” 

da sociedade, passando a ser visto como um aliado, operando, por meio de diferentes 

instrumentos, na ordem econômica e social (OLIVEIRA, 2009). Corroborando esse 

entendimento: 

 

O axioma da liberdade, fundamental na formatação dos direitos 
individuais, é suplantado pelo axioma da igualdade nos direitos 
sociais. A luta contra o arbítrio do Estado Leviatã passa a segundo 
plano diante da exploração e da péssima condição de vida em que se 
encontra a maioria da população. Os entes estatais deixam de ser 
vistos apenas como o verdugo que comete arbitrariedades e 
começam a ser considerados como um ator crucial na superação das 
deficiências materiais (AGRA, 2014, p. 207). 

 

Foi nesse momento que se consagraram os direitos fundamentais de segunda 

dimensão, com o intento de estabelecer uma liberdade real e igual para todos, 

importando na intervenção intensa na vida econômica, além da obrigação do Estado a 

prestações positivas, por meio de ações nas áreas da assistência social, saúde, 

educação, trabalho, lazer, etc. (BRANCO; MENDES, 2015, p. 137). 
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Contudo, todas essas atribuições concentradas nas prestações devidas pelo 

Estado acarretaram a hipertrofia de sua estrutura, tornando-o incapaz de atender 

essas inúmeras tarefas (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, a sobrecarga dos serviços estatais determinou o retorno do pêndulo à 

atividade privada (TÁCITO, 1995). Não se trata de retorno ao Estado Liberal clássico, já 

que o Estado mantém a intervenção nas áreas econômica e social. A diferença, agora, 

está na forma da intervenção, caracterizada pelo emprego da regulação e do fomento 

público (OLIVEIRA, 2009). 

Assim, valendo-se do discurso da desburocratização e da eficiência 

administrativa, gerando o repasse de algumas atividades estatais a particulares e com 

a constitucionalização do Direito Administrativo, abrandando ainda mais a separação 

entre público e privado (que vem ocorrendo desde o Estado Social), ascende o Estado 

Democrático de Direito marcado pela aproximação entre Estado e sociedade civil. 

A Constituição Federal de 1988, bem representa essa mudança de paradigma, 

na medida em que, efetivamente, incentiva a participação social: 

 

A começar pela afirmação do princípio do pluralismo, estampado no 
art. 1º., IV, e o da participação, no parágrafo único do mesmo artigo, 
descendo mesmo, embora superfluamente, em seu texto, à previsão 
de vários instrumentos de colaboração participativa como, por 
exemplo, no campo da saúde (arts. 197 e 198, III), da assistência 
social (art. 204, I), da educação (arts. 205 e 206, IV), da cultura (art. 
216, § 1º), do meio ambiente (art. 225), da criança e do adolescente 
(art. 227, § 1º.), para mencionar alguns dos mais relevantes 
(MOREIRA NETO, 2007, p. 237). 

 

A partir desta perspectiva, a sociedade civil se organiza para assumir funções 

de interesse público, naturalmente atribuídas ao Estado. Assim, “o Estado 

complementa a sociedade, tendo condições de assumir um papel de regular, fomentar 

e fiscalizar as atividades que podem ser prestadas pela sociedade civil.” (DIAS; 

BECHARA, 2015, p. 74). 

Nesse contexto, exsurge o princípio da subsidiariedade (BULOS, 2014), 

definindo que o Estado somente deverá intervir diretamente quando a sociedade civil 
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não for capaz de atender aos interesses sociais, criando, dessa forma, a figura do 

Estado subsidiário (OLIVEIRA, 2019). 

É nesse ponto que se engendram as entidades do Terceiro Setor que, em 

parceria com o Estado, permitem que este qualifique as políticas públicas, 

aproximando-as das pessoas, das realidades locais, possibilitando o atendimento de 

demandas específicas de forma inovadora e criativa (MARTINS, 2015). 

Contudo, em que pesem os aspectos positivos do modelo, há a necessidade 

de controle sobre essas entidades. Trata-se de expressão da função reguladora e 

fiscalizadora do Estado, pois quando o poder público transfere atividade 

anteriormente desempenhada diretamente por ele, deve surgir, ao mesmo tempo, um 

Estado Regulador, com força coercitiva, capaz de direcionar a entidade privada à 

consecução dos objetivos firmados a partir do termo avençado (SOUZA, 2010). 

Ademais, o controle também se justifica pela forma que essas entidades são 

financiadas: diretamente, por transferências orçamentárias voluntárias; e, 

indiretamente, por incentivos fiscais e receitas tributárias. De fato, é dispendioso o 

volume de recursos públicos federais repassados para o Terceiro Setor chegando, em 

2010, a R$: 3,5 bilhões em transferências voluntárias (FERREIRA FILHO, 2012). 

Lamentavelmente, o controle não acompanha o nível de gastos. Faltam 

condições materiais e recursos humanos para a fiscalização, a indicar problemas na 

estrutura dos órgãos de controle. Tal situação favorece o uso do Terceiro Setor, muitas 

vezes, como mecanismo para o enriquecimento ilícito e o desvio dos recursos 

recebidos (FERREIRA FILHO, 2012). 

Sustenta-se, portanto, que o controle eficiente mostra-se indispensável à 

redução dos índices de corrupção que atingem o setor (MEDAUAR, 2011, p. 398). 

 

3. O MARCO REGULATÓRIO DAS PARCERIAS VOLUNTÁRIAS 

Os sujeitos que atuam na ordem econômica podem ser classificados em três 

setores: o primeiro setor é formado pelo Estado; o segundo setor, pelo mercado, onde, 

em concorrência, disputa-se o lucro; e, por fim, o terceiro setor é constituído pela 
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sociedade civil, vinculada à prestação de atividades sociais, sem que haja finalidade 

lucrativa (OLIVEIRA, 2017). 

Este último é assim definido por Di Pietro:  

 

[...] caracteriza-se por prestar atividades de interesse público, por 
iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente pelo interesse 
público da atividade, recebe proteção e, em muitos casos, ajuda por 
parte do Estado, dentro da atividade de fomento; para receber essa 
ajuda, tem que atender a determinados requisitos impostos por lei 
que variam de um caso para outro; uma vez preenchidos os 
requisitos, a entidade recebe um título, como o de utilidade pública, 
o certificado de fins filantrópicos, a qualificação de organização 
social. (DI PIETRO, 2013 p. 555).  

 

A partir de 2003, mesmo sem um marco regulatório do segmento, foram 

direcionados enormes volumes de recursos para as áreas sociais, mediante parcerias 

entre Estado e Terceiro Setor, fazendo com que estas se multiplicassem em todas as 

regiões, sem uma efetiva regulação. Tal fato contexto ensejou uma crescente prática 

de ilícitos envolvendo tais entidades (CRUZ, 2014). 

Apenas em 2014 restou consolidado o marco regulatório sobre as formas e 

instrumentos de acesso a recursos públicos. A nova normativa visa afastar 

irregularidades, corrupção e fraude na aplicação dos recursos públicos transferidos a 

particulares, por meio de balizamentos mais rígidos (MARTINS, 2015). 

A maior conquista da norma é o reconhecimento das Organizações da 

Sociedade Civil como sujeitos coletivos fundamentais para a democracia e a cidadania. 

A partir desses fundamentos, aliados a princípios já existentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, forma-se um conjunto de pressupostos que norteiam de forma 

plena a parceria entre o ente público e a sociedade civil (MARTINS, 2015). 

O conceito de Organização da Sociedade Civil é definido pelo art. 2º, inc. I, da 

Lei 13.019/14, alterado pela Lei 13.204/15: 

 

Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - organização da sociedade civil: 
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a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os 
seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, 
doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer 
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 
de reserva;             

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de 

novembro de 1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e 
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 
rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 
rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de 
interesse público e de cunho social. 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a 
projetos de interesse público e de cunho social distintas das 
destinadas a fins exclusivamente religiosos (BRASIL, [2015], grifo 
nosso); 

 

A referida Lei não atinge: i) as organizações sociais, desde que cumpridos os 

requisitos de sua Lei regulamentadora; ii) os termos de parceria celebrados com 

organizações da sociedade civil de interesse público, também, desde que cumpridos os 

requisitos de sua lei regulamentadora; e, iii) as parcerias com os serviços sociais 

autônomos (art. 3o). 

O instrumento utilizado para a celebração da parceria entre o poder público e 

as organizações da sociedade civil era o convênio, empregado tradicionalmente para 

estabelecer responsabilidades mútuas entre entes públicos (CRUZ, 2014). Todavia, tal 

instrumento não é o mais adequado a atender às peculiaridades da relação jurídica de 

que se está a tratar: 

 

Até o advento da Lei nº 13.019/14, o convênio era o instrumento 
jurídico mais utilizado para as relações entre as Organizações da 
Sociedade Civil e o Poder Público. Entretanto, ele foi criado 
inicialmente para regular as relações entre entes do governo federal 
e entes estaduais e municipais. A sua aplicação para parcerias com 
OSC as trata como se fossem estados ou municípios apesar de sua 
natureza jurídica de direito privado. Assim, a criação de instrumentos 
jurídicos específicos para as relações de parceria com as organizações 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
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contribui para que se reconheçam as suas peculiaridades, evitando 
analogias indevidas com os entes federados e a aplicação de regras 
inadequadas. Com esta mudança, substitui-se a utilização do 
Convênio como instrumento de parceria com entidades privadas sem 
fins lucrativos, ficando este restrito às parcerias entre entes 
federados, que era seu propósito original (MARTINS, 2015, não 
paginado). 

 

Seja por terem sido concebidos com a finalidade de descentralização 

administrativa entre entes públicos ou por apresentarem um modelo de controle ainda 

muito burocratizado, fato é que um dos avanços da Lei 13.019/14 foi o afastamento 

dos convênios para orientar as parcerias públicas com o Terceiro Setor (MARTINS, 

2015). 

Assim, em relação às Organizações da Sociedade Civil, serão utilizados para a 

parceria dessas com o poder público o Termo de Colaboração ou o Termo de Fomento 

(art. 1º) (BRASIL, [2015]). Esses instrumentos consubstanciam negócios jurídicos 

bilaterais e onerosos entre a Administração Pública e entidades privadas sem fins 

lucrativos. Visam, considerando a peculiaridade da relação, superar a fragilidade dos 

convênios e evitar inadequações dos contratos administrativos da Lei de Licitações. 

Seu cabimento varia conforme quem propõe a parceria: 

 

[...] o termo de colaboração, utilizado quando a iniciativa da parceria 
nasce no seio da administração pública para a realização de uma 
política pública a ser executada, acompanhada, pesquisada ou 
mesmo avaliada pela organização da sociedade civil; e o termo de 
fomento, utilizado quando a iniciativa da parceria parte da própria 
organização da sociedade civil, visando à ampliação ou consolidação 
de uma política já em andamento ou que será criada (CRUZ, 2014, p. 
130). 

 

Ressalta-se que, não importa qual modalidade de termo seja celebrada, a 

parceria será precedida de chamamento público (CRUZ, 2014) voltado a selecionar a 

organização da sociedade civil que torne mais eficaz a execução do objeto (art. 24). 

(BRASIL, [2015]). Tal procedimento é “destinado a conferir maior transparência e 

democratização do acesso da parceria às entidades privadas interessadas”. (MARTINS, 

2015, não paginado). Seu conceito é definido pelo art. 2º, inc. XII: 
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[...] chamamento público: procedimento destinado a selecionar 
organização da sociedade civil para firmar parceria por meio de 
termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a 
observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos 
[...] (BRASIL, [2015], não paginado). 

 

Os critérios de observação obrigatórios para seleção da proposta são o grau 

de adequação dessa aos objetivos específicos do programa ou da ação em que se 

insere o objeto da parceria e o valor de referência constante do chamamento. O 

julgamento das propostas é realizado por uma comissão previamente designada (arts. 

24 e 27, §1º) (BRASIL, [2015]). 

O resultado será publicado na internet e, caso tenha sido escolhida proposta 

que não fosse a mais adequada ao valor de referência, será obrigatoriamente 

justificado (art. 27, §§ 4º e 5º). Outrossim, caso haja dispensa ou inexigibilidade do 

chamamento público, nos casos previstos nos artigos 30 e 31, devem ser justificadas 

pelo administrador público (BRASIL, [2015]). 

A execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de 

políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de 

governo (art. 60) (BRASIL, [2015]). 

Esse diploma legal elencou novos parâmetros de controle, como a previsão de 

prazos para a prestação de contas, e um novo paradigma de transparência foi 

alcançado, aliado à ferramenta da internet, com a determinação de que os 

procedimentos relativos à realização do vínculo com o poder público e dos objetos de 

controle estejam à disposição dos cidadãos em sítios oficiais. 

Quanto à prestação de contas, o novel diploma trouxe maior coerência entre 

os meios e os objetivos da parceria na execução do termo, com foco no resultado final, 

sem contudo esquecer da transparência e do respeito aos princípios administrativos. 

Assim, sobreleva a importância para o avaliador dos resultados prometidos. (CRUZ, 

2014). Conforme consta do art. 64 da Lei 13.019/14: 
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Art. 64. A prestação de contas apresentada pela organização da 
sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da 
parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi 
executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 
atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos 
resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas (Brasil, [2015], não paginado). 

 

Ademais, de acordo com o art. 65 da Lei supracitada, a prestação de contas 

dar-se-á em plataforma eletrônica, permitindo a visualização por qualquer interessado. 

Pode-se citar como novos agentes e ferramentas de controle inseridos pela 

Lei 13.019/14, posteriormente alterada pela Lei 13.204/15: o dirigente, definido como 

a pessoa que detém poderes de administração, gestão ou controle da organização da 

sociedade civil; o gestor, consistindo em agente público com poderes de controle e 

fiscalização; o conselho de política pública, órgão criado pelo poder público para, 

dentre outras coisas, acompanhar e monitorar a avaliação de políticas públicas; a 

comissão de seleção, responsável pelo controle prévio da OSC, quando ainda do 

chamamento público; a comissão de monitoramento e avaliação, destinada a 

monitorar e avaliar as parcerias celebradas com OSC; e a prestação de contas, 

conceituada como o procedimento em que se analisa e avalia a execução da parceria, 

pelo qual é possível verificar o cumprimento do objeto dessa e o alcance das metas e 

dos resultados previstos (BRASIL, [2015]). 

Em obediência aos princípios da administração consensual, pautada na 

democracia participativa, marcada por instrumentos legais que sedimentam um canal 

de comunicação entre a sociedade civil e o governo (MENESES, 2013), o marco 

regulatório também estabelece formas de controle pela própria sociedade, com 

amparo na publicidade. 

A referida Lei reconhece, no art. 5º, caput, inc. I, a participação social como 

direito do cidadão; no inc. IV, o direito à informação, à transparência e ao controle 

social das ações públicas; no inc. V, a integração e a transversalidade dos 

procedimentos, mecanismos e instâncias de participação social; e, no inc. VI, a 

valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa. 
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Contudo, apesar de todo o avanço citado, existem alguns aspectos 

controvertidos em relação a essas entidades, suscitando questionamentos quanto à 

legitimidade e economicidade delas. 

No tocante ao regime de pessoal, é inaplicável às Organizações da Sociedade 

Civil a regra do concurso público. Assim, a contratação de pessoal deve ocorrer por 

meio de processo seletivo objetivo, apenas observando os princípios da 

impessoalidade e da moralidade. Outrossim, não se aplicam aos empregados das OSCs 

a limitação dos salários ao teto constitucional estabelecido no art. 37, inc. XI, da 

Constituição Federal. 

Quanto à necessidade ou não de licitar para a contratação de bens e serviços, 

prevalece a posição do Tribunal de Contas da União de não submissão das entidades à 

Lei 8.666/93, não obstante a necessidade de se realizar procedimento simplificado, 

estatuído pela própria entidade privada, que assegure o respeito aos princípios 

constitucionais, sobretudo da impessoalidade. 

O art. 80 da Lei 13.019/14, alterado pela Lei 13.204/15, disciplina que as 

compras e contratações poderão ser efetuadas por meio de sistema eletrônico, 

disponibilizado pela Administração às Organizações da Sociedade Civil, aberto ao 

público via internet. 

Em relação ao patrimônio, os bens integrantes das entidades do Terceiro 

Setor são considerados bens privados. Todavia, os bens adquiridos com recursos 

públicos sofrem influxos do Direito Público, como, por exemplo, caso haja a extinção 

da organização ou fim da parceria, os referidos bens deverão ser transferidos ao 

patrimônio de outra entidade similar ou ao patrimônio do Estado. Ademais, também 

permite-se a cessão temporária de bens públicos às Organizações que celebrem 

parceria com o poder público (OLIVEIRA, 2017). 

Diante dessas peculiaridades que podem levar à malversação do dinheiro 

público, tendo em vista a inexistência de procedimentos rígidos e pré-estabelecidos, 

principalmente em relação à contratação de pessoal e de bens e serviços, há a 

necessidade de um controle efetivo sobre as Organizações da Sociedade Civil. Dessa 
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forma, insere-se o Ministério Público como importante Instituição munida dos 

instrumentos necessários para realizar tal ofício. 

 

4. O CONTROLE EXERCIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O fundamento constitucional para o exercício do controle do Terceiro Setor 

pelo Ministério Público decorre do art. 129, incs. II e III e do art. 129, inc. IX, c/c art. 

127, que definem as funções de zelar pelo efetivo respeito aos serviços de relevância 

pública, aos direitos assegurados na Constituição e de promover o inquérito civil e a 

ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social e proteger os 

interesses sociais e individuais indisponíveis. 

Dessa forma, os serviços de relevância pública, prestados pelas entidades do 

Terceiro Setor, deverão ser acompanhados pelo Ministério Público, assim como a 

correta aplicação dos recursos públicos repassados àquelas entidades. 

Nessa perspectiva, justifica-se a legitimidade para promover as medidas 

administrativas e judiciais pertinentes (BRASIL, 2014) ou provocar o Tribunal de Contas 

para a apuração de irregularidades (BRASIL, 2013). Reporta-se, ainda, à ADI 1.923, na 

qual se faz expressa menção ao afastamento de qualquer interpretação que obste o 

controle externo do Ministério Público. 

Destacando a importância do controle pelo Ministério Público, aponta Di 

Pietro: 

 

Atualmente, uma instituição que desempenha importante papel no 
controle da Administração Pública é o Ministério Público, em 
decorrência das funções que lhe foram atribuídas pelo artigo 129 da 
Constituição. Além da tradicional função de denunciar autoridades 
públicas por crimes no exercício de suas funções, ainda atua como 
autor na ação civil pública, seja para defesa de interesses difusos e 
coletivos, seja para repressão à improbidade administrativa. Embora 
outras entidades disponham de legitimidade ativa para propositura 
da ação civil pública, a independência do Ministério Público e os 
instrumentos que lhe foram outorgados pelo referido dispositivo 
constitucional (competência para realizar o inquérito civil, expedir 
notificações, requisitar informações e documentos, requisitar 
diligências investigatórias) fazem dele o órgão mais bem estruturado 
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e mais apto para o controle da Administração Pública. (DI PIETRO, 
2013, p. 798). 

 

Na legislação infraconstitucional aplicável às entidades do Terceiro Setor 

também encontram-se disposições sobre as atribuições do Ministério Público. 

Tanto na Lei que rege as Organizações Sociais (Lei 9.637/99), em seu art. 10, 

quanto no âmbito das OSCIPs (Lei 9.790/99), em seu art. 12, há previsão de 

representação ao Ministério Público, no caso de indícios fundados de malversação de 

bens ou recursos de origem pública, ou qualquer ilegalidade ou irregularidade na 

utilização de recursos ou bens de origem pública, respectivamente. 

Ademais, o Decreto-lei nº 41/66 também estabelece o controle das 

sociedades civis de fins assistenciais que recebam auxílio ou subvenção do poder 

público, podendo o Ministério Público requerer em juízo sua extinção: 

 

Art. 1º Toda sociedade civil de fins assistenciais que receba auxílio ou 
subvenção do Poder Público ou que se mantenha, no todo ou em 
parte, com contribuições periódicas de populares, fica sujeita à 
dissolução nos casos e forma previstos neste decreto-lei. 

Art. 2º A sociedade será dissolvida se: 

I - Deixar de desempenhar efetivamente as atividades assistenciais a 
que se destina; 

II - Aplicar as importâncias representadas pelos auxílios, subvenções 
ou contribuições populares em fins diversos dos previstos nos seus 
atos constitutivos ou nos estatutos sociais; 

III - Ficar sem efetiva administração, por abandono ou omissão 
continuada dos seus órgãos diretores. 

Art. 3º Verificada a ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 
anterior, o Ministério Público, de ofício ou por provocação de 
qualquer interessado, requererá ao juízo competente a dissolução da 
sociedade. 

 

A partir disso e de acordo com as mudanças trazidas pelo Código Civil, 

depreende-se que o Decreto-lei supracitado incide também sobre as associações 

fomentadas com subvenções públicas e contribuições periódicas de populares. No 

mesmo sentido, deve-se conceber que, uma vez que o Decreto-lei prescreve a 
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possibilidade de o Ministério Público pleitear a dissolução da entidade, também 

confere a ele a fiscalização prévia e necessária para tal pleito, podendo exigir a 

prestação de contas e a intervenção judicial (MENESES, 2013). 

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei nº 8.625/93) e a Lei 

Complementar 75/93 (que trata das atribuições do Ministério Público da União) 

também possuem disposições no sentido de regulamentar a relação entre o Ministério 

Público e o Terceiro Setor. 

O art. 27, inc. IV, da Lei 8.625/93, estatui o dever do Ministério Público de 

exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal e Estadual, inclusive 

por entidades que exerçam outra função delegada do Estado ou do Município ou 

executem serviço de relevância pública. Observa-se, aqui, que não há nem menção ao 

fato de serem fomentadas pelo poder público, tendo a fiscalização razão de ser em 

virtude da execução de serviço de relevância pública, relacionando-se com o inc. II do 

art. 129 da Constituição Federal. 

Nessa esteira, a Lei mencionada dispõe em seu art. 25, inc. IV, b, que o 

inquérito civil e a ação civil pública sejam utilizados para a anulação de atos lesivos ao 

patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas 

administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem. 

Prosseguindo, o art. 2º da Lei Complementar 75/93 atribui ao Ministério 

Público a incumbência de tomar as medidas necessárias para garantir o respeito aos 

poderes públicos e aos serviços de relevância pública. O art. 5º, incisos IV e V, 

complementam, em relação aos direitos a serem principalmente assegurados: serviços 

de saúde e educação e os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e 

da publicidade. 

No mesmo sentido, o art. 6º, inc. XX, da Lei Complementar em comento, 

estabelece como sendo competência do Ministério Público da União expedir 

recomendações - aplicável subsidiariamente aos Ministérios Públicos estaduais - 

visando à melhoria dos serviços públicos de relevância pública, inclusive fixando prazo 

para as providências cabíveis serem adotadas. 
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Ademais, em virtude da abrangência da Lei 8.429/92, delimitada no parágrafo 

único do art. 1o, admite-se que sejam regidos também por ela, os atos de improbidade 

praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou 

incentivo fiscal ou creditício de órgão público. Outrossim, os agentes dessas entidades 

também são considerados agentes públicos, em virtude do art. 2º da Lei. 

O controle do Ministério Público sobre o Terceiro Setor diferencia-se em 

função da natureza jurídica da entidade, podendo ser ela uma fundação ou uma 

associação. No caso das fundações privadas, o parquet desempenha a função de 

velamento. Aqui, o controle é finalístico, com foco no cumprimento dos objetivos 

estatutários e na gestão dos dirigentes. No aspecto administrativo, “o Ministério 

Público emite parecer para alteração de estatuto de fundação privada, requisita 

documentos necessários à efetiva fiscalização, inclusive demonstrações contábeis para 

aferir a prestação de contas de cada exercício social e expedir alienação de bens 

imóveis.” (MENESES, 2013). 

Consoante o Código de Processo Civil, no art. 764, é necessário que o juiz 

decida sobre a aprovação do estatuto das fundações e de suas alterações, caso elas 

sejam previamente negadas pelo Ministério Público ou este exigir informações com as 

quais o interessado não concorde ou, ainda, se o interessado discordar do estatuto 

elaborado pelo Ministério Público. 

Isso aponta que o parquet exerce controle prévio sobre o estatuto dessas 

entidades. Outrossim, poderá promover em juízo a extinção da fundação quando: “se 

tornar ilícito o seu objeto; for impossível a sua manutenção; ou vencer o prazo de sua 

existência” (CPC, art. 765). 

Por outro lado, a fiscalização ministerial das associações não tem essa 

amplitude. Restringe-se aos recursos e bens públicos recebidos pelas entidades e 

também à qualidade dos serviços de relevância pública prestados (FERREIRA FILHO, 

2012). 

Estas últimas atuam no espaço de liberdade consagrado à autonomia privada, 

não podendo haver interferência estatal em seu funcionamento. Por isso, o Ministério 

Público não pode participar da elaboração de seus estatutos, não exerce sistemática e 
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contínua fiscalização sobre suas atividades e nem atua na gestão e extinção dessas 

entidades. Contudo, como desempenham serviço de relevância pública e recebem 

recursos públicos, sofrerão fiscalização do Ministério Público. 

No tocante aos instrumentos disponíveis ao Ministério Público para cumprir 

suas funções institucionais, é possível dividi-los em dois âmbitos: extraprocessual e 

processual. No âmbito extraprocessual pode citar-se o inquérito civil, a recomendação 

e o termo de ajustamento de conduta, conforme se passa a examinar. 

De acordo com a Lei 7.347/85, art. 8º, parágrafo primeiro, o Ministério 

Público poderá instaurar, sobre sua presidência, inquérito civil ou requisitar de 

qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, 

no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a dez dias úteis. 

O inquérito civil pode ser definido como: “procedimento administrativo 

investigatório, extrajudicial, pré-processual, de competência do Ministério Público, com 

o objetivo de apuração de elementos de convicção para eventual propositura de ação 

civil pública.” (TESHEINER; PEZZI, 2013, não paginado). 

No que concerne ao Terceiro Setor, ele pode ser utilizado para apurar a 

correta prestação de serviços de relevância pública e, preventivamente, para 

acompanhar e fiscalizar as parcerias estabelecidas (FERREIRA FILHO, 2012). 

Outro instrumento previsto na Lei 7.347/85, em sede extrajudicial, é o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), conceituado como: “instrumento de resolução 

extrajudicial de conflitos em quaisquer questões relativas aos interesses difusos e 

coletivos contidos da Lei de Ação Civil Pública” (GAIO, 2017, p. 35). Por meio deste, os 

órgãos legitimados detêm a possibilidade de efetuar uma espécie de acordo com os 

responsáveis por dano ao patrimônio público, “seja em prática já consumada ou na 

iminência de ocorrer, para resolver ou eliminar as irregularidades apontadas em peças 

informativas ou procedimento administrativo próprio, sem que seja necessária a 

propositura de ação judicial.” (GAIO, 2017, p. 35).  

Ressalta-se que possui eficácia de título executivo extrajudicial ou ainda de 

título executivo judicial se for submetido à homologação judicial. Após a satisfação das 

disposições do compromisso, o inquérito civil será arquivado. 
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Por fim, o art. 27, parágrafo único, inc. IV, da Lei 8.625/93, prevê a expedição 

de recomendações aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, 

requisitando ao destinatário a adequada e imediata divulgação, bem como resposta 

por escrito. 

A Lei Complementar nº 75/93, no art. 6º, inc. XX, que trata do Ministério 

Público da União e, subsidiariamente, dos Ministérios Públicos Estaduais, estabelece a 

competência do MPU para expedir recomendações, visando a melhoria dos serviços 

públicos e de relevância pública, bem como o respeito aos interesses, direitos e bens 

cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção de providências. 

A Resolução CNMP nº 164, de 2017, disciplina a expedição de recomendações 

pelo Ministério Público, destacando que o instrumento tem “acentuada utilidade para 

a autocomposição dos conflitos e controvérsias envolvendo os direitos de cuja defesa é 

incumbido o MP, sendo importante na redução da litigiosidade e na ampliação do 

acesso à justiça em sua visão contemporânea.” 

Outrossim, a Resolução define a recomendação, como atuação extrajudicial 

do Ministério Público, por meio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e 

jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a 

praticar ou a deixar de praticar atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e 

de relevância pública, dentre outros. Contudo, não tem caráter coercitivo. 

No campo judicial, menciona-se a legitimidade do Ministério Público para a 

propositura da ação civil pública (CF, art. 129, III), nos termos dos incs. IV e VIII do art. 

1º da Lei 7.347/85, para a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados 

ao patrimônio público e social e para a proteção de outros direitos difusos e coletivos. 

Ademais, há a possibilidade de ajuizamento de tutela de urgência para os fins da lei, 

visando evitar o referido dano (art. 4º). 

Embora o Ministério Público não seja o único legitimado a propor essa ação, 

seu papel é primordial, sendo que, se não intervier no processo como parte, atuará 

obrigatoriamente como fiscal da lei. Ademais, em caso de desistência infundada ou 

abandono da ação por associação legitimada, o órgão assumirá a titularidade ativa da 

ação (Lei 7.347/85, art. 5º, §§ 1º e 3º). 
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Enfim, não obstante a indispensabilidade do controle interno, é imperativo o 

complemento do controle externo para atingir a eficácia na fiscalização, superando-se 

o controle meramente formal, campo no qual sobreleva a atuação do Ministério 

Público (GAIO, 2017). 

 

5. CONCLUSÃO 

É inconteste que a corrupção assola o país, mazela que também atinge as 

entidades do Terceiro Setor. Contribuem para esse fato, a inexistência de 

contrapartida equilibrada entre o fomento recebido e o modo de funcionamento 

dessas entidades, considerando a especificidade de não estarem sujeitas à licitação 

para compra de bens e serviços e a desnecessidade de realizarem concurso público 

para compor seus quadros profissionais. 

A problemática pode ser atribuída, em parte, à legislação. O Marco 

Regulatório do Terceiro Setor, Lei 13.019/14, embora possua avanços, não resolveu 

tais inconvenientes. Ademais, essa Lei não abrange as Organizações Sociais e as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, a evidenciar a falta de uma 

sistematização conceitual e normativa dessas entidades no Brasil. 

Mesmo com as adversidades citadas, o Terceiro Setor é primordial para o bom 

funcionamento do Estado, além de ser expressão do exercício da democracia. A 

inviabilidade prática do Estado de Bem-Estar Social, decorrente de limitações 

estruturais e econômicas, trouxe à tona a sociedade civil, como importante aliada na 

efetivação de políticas públicas. Surge a ideia de uma administração pública 

consensual, a qual reconhece que ninguém melhor do que a própria coletividade 

conhece suas necessidades, de forma que as políticas públicas devem estar adequadas 

às suas especificidades. 

Assim, partindo-se do paradigma de que o Terceiro Setor é importante para a 

execução dos serviços públicos e do patente espaço para a corrupção, resta como 

alternativa, o fortalecimento do controle sobre aquele. 

Surge, nesse cenário, o Ministério Público, responsável pelo controle externo 

de tais entidades, capacitado a partir de suas prerrogativas constitucionais e munido 
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dos instrumentos necessários, para realizar a fiscalização efetiva do Terceiro Setor. 

Destaca-se que de tal frente de atuação ocupa-se a Ação nº 12/2016 da Estratégia 

Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). 

O Ministério Público, titular privativo da ação penal pública e legitimado a 

propor a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e tutela dos direitos 

coletivos, possui ainda ferramentas extrajudiciais, como o inquérito civil, a 

recomendação e o termo de ajustamento de conduta, como formas de controle. 

Dessa forma, apresenta-se o controle realizado pelo parquet como 

imprescindível para que o Terceiro Setor seja consagrado como executor eficiente de 

políticas públicas e instrumento efetivo de participação popular na gestão da coisa 

pública. 
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RESUMO: O artigo apresenta julgados do Superior Tribunal de Justiça, que admitem a 
formulação de pedidos incertos em ações nas quais se reclama o pagamento de 
compensação por dano moral. Após expor as premissas nas quais se assenta essa linha 
de entendimento, o estudo busca infirmá-las, contrapondo que o polo metodológico do 
moderno processo civil é o “processo”, entendido como comunidade de trabalho, no 
qual viceja o princípio do contraditório, o que acarreta a imposição de ônus 
argumentativo aos atores processuais. Nesse ambiente, ao autor é defeso se eximir da 
quantificação da compensação que pretende, sob pena de se comprometerem, também, 
os princípios da demanda e da congruência, além de se afetar a imparcialidade do juiz. 
 

ABSTRACT: The article presents Court Decisions of the Superior Court of Justice, which 
admit the formulation of uncertain claims of compensation in actions for moral damages. 
After exposing the grounds of this understanding is based, the study seeks to inflict them, 
in contrast to the fact that the methodological pole of the modern civil process is the 
"process", understood as a community of work, in which the adversarial principle, which 
entails the imposition of an argumentative burden on procedural actors. In this 
environment, the author can not be exempt from the quantification of the compensation 
he claims, due to the principles of demand and congruence, in addition to affecting the 
impartiality of the judge. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Dano moral. Pedido incerto. Princípio do contraditório. 
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1. INTRODUÇÃO 

No julgamento do Recurso Especial n. 1.534.559-SP, a 3a Turma do Superior 

Tribunal de Justiça reafirmou orientação iniciada na vigência do Código de Processo Civil 

de 1973, ao admitir a “possibilidade de formulação de pedido genérico de 

compensação do dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, 

mediante prudente arbítrio”2. 

O recurso especial apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça desafiou decisão 

do Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento a agravo de instrumento 

interposto por autor de ação de “indenização por dano material e compensação por 

dano moral, ajuizada pelo recorrente, em face do BANCO CSF S/A, em razão de 

cobranças indevidas, que culminaram na inscrição do nome do autor em cadastros de 

proteção ao crédito”, conforme assentado no voto da eminente relatora, Ministra Nancy 

Andrighi. 

A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo foi assim ementada: 

 

“Valor da causa – Ação de indenização por danos materiais e morais – 
Formulação de pedido genérico em relação a ambos – 
Inadmissibilidade, no caso, atento aos termos da inicial da ação, sob 
pena de implicar até mesmo em cerceamento do direito de defesa do 
réu – Determinação de emenda da petição inicial que deve ser mantida 
– Recurso improvido”3. 

 

O voto condutor, no Superior Tribunal de Justiça, refutou os fundamentos da 

Corte de origem em relação à possibilidade de formulação de pedido incerto de 

compensação por dano moral. Embora se tenha afirmado que a regra é a de formulação 

do pedido certo e determinado, historiou-se que a jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça conferiu interpretação extensiva às exceções então previstas no art. 286 do 

CPC/73, em vista da “imprescindibilidade de ampliação e facilitação do acesso à Justiça 

(...), notadamente no que concerne às ações indenizatórias. Assim, pacificou-se nesta 

Corte o entendimento de que é lícito ao autor formular pedido genérico de 

compensação por dano moral (REsp 777.219/RJ, 3ª Turma, DJ de 23/10/2006 e REsp 

                                                 
2REsp 1534559/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016. 
3TJSP - Ag. inst. 2021786-81.2014.8.26.0000 – Rel. Des. Thiago de Siqueira – julgado em 28/4/2014 – acórdão publicado em 30/4/2014. 
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537.386/PR, 4ª Turma, DJ de 13/06/2005).” 

Mais à frente, fundamentou-se que “inexistentes critérios legais de 

mensuração, o arbitramento do valor da compensação por dano moral caberá 

exclusivamente ao juiz, mediante seu prudente arbitrário (sic.), de modo que não se 

mostra legítimo exigir-se do autor, no momento da propositura da demanda, a 

indicação precisa de um valor. Ressalte-se que essa faculdade atribuída ao autor de 

formular pedido genérico de compensação por dano moral não importa em ofensa ao 

princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida em que o réu, além de se 

insurgir contra a caracterização da lesão extrapatrimonial, poderá pugnar ao juiz pela 

fixação do quantum indenizatório em patamar que considere adequado.” 

Defende-se neste ensaio que o antigo código já não autorizava a formulação de 

pedidos genéricos em ações de natureza condenatória na qual se busque a reparação 

(ou compensação)4  por dano moral. O novo Código de Processo Civil é ainda mais 

explícito, podendo-se afirmar que petições iniciais que veiculem pretensões dessa 

natureza devem conter pedido certo e determinado do valor da indenização pretendida. 

 

2. ESCLARECIMENTO INICIAL – PEDIDO MEDIATO E PEDIDO IMEDIATO 

Convém deixar claro que, ao se defender que o pedido decorrente de 

compensação por dano moral deve ser certo, está se fazendo referência ao chamado 

pedido mediato. 

Como esclarece a doutrina, o pedido se desdobra em imediato e mediato. O 

primeiro é a espécie de provimento jurisdicional pretendido (condenatório, constitutivo, 

declaratório, mandamental ou executivo lato sensu). O pedido imediato 

obrigatoriamente deve ser determinado. Por sua vez, o pedido mediato é o bem da vida 

desejado pelo autor5. 

Registra-se, por oportuno, que Barbosa Moreira utilizava nomenclatura distinta, 

entendendo que o pedido era um só, desdobrando-se em objeto imediato e objeto 

                                                 
4O texto adotará os termos “compensação” e “indenização” por dano moral como equivalentes, dado o amplo emprego de ambos 
pela jurisprudência e não serem distinguidos pelo art. 5o, inciso V, da Constituição Federal. Ademais, sua sumariedade não permite 
que se ingresse na sofisticada investigação terminológica acerca de qual seria a palavra mais adequada. 
5MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz – Curso de Processo Civil – vol. 2 – Processo de Conhecimento - 9a ed. - São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 76 e 77. 
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mediato6  para referir-se ao que aqui se nominaram como pedido imediato e pedido 

mediato. 

No caso específico de ação cuja causa de pedir seja a responsabilidade civil 

decorrente de um dano moral, o pedido mediato é a compensação propriamente dita, 

ou seja, a pecúnia. É esse pedido que, em algumas hipóteses autorizadas pela lei, pode 

ser indeterminado. 

Mas nesse rol não está ação que pleiteia condenação ao pagamento de 

compensação por dano moral, cujo pedido mediato (ou cujo objeto mediato do pedido) 

inevitavelmente deve ser certo. 

 

3. FUNDAMENTOS DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O pedido incerto na ação de indenização por dano moral historicamente vem 

sendo admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Na regência do 

Código de Processo Civil de 1973, entendia-se ser aplicável o disposto no seu art. 286, 

inciso II, que previa a possibilidade de o autor formular pedido genérico “quando não 

for possível determinar, de modo definitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito.” 

O entendimento pode ser ilustrado pelos seguintes julgados: 

 

“DANO MORAL. REPARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO 
GENÉRICO.”7 

“Processo Civil. Dano moral. Pedido genérico. 

I. É admissível o pedido genérico em ação de indenização por dano moral 
por não ser possível, quando do ajuizamento da ação, determinar-se o 
quantum debeatur. Precedentes. 

II. Agravo interno a que se nega provimento.”8 

 

 

                                                 
6“Em termos gerais, é possível distinguir, no pedido, um objeto imediato e um objeto mediato. Objeto imediato do pedido é a providência 
jurisdicional solicitada (ex.: a condenação do réu ao pagamento de x); o objeto mediato é o bem que o autor pretende conseguir por meio 
dessa providência (ex.: a importância x). O objeto imediato (de um pedido) é sempre único e determinado; não assim o mediato.” 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos – O novo processo civil brasileiro - 19a ed. - Rio de Janeiro: Editora Forense, 1997, p. 10. 
7REsp 125.417/RJ, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/1997, DJ 18/08/1997, p. 37867. 
8AgRg no Ag 376.671/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 
216. 



 
 128 

 

Os fundamentos básicos, em ambos os casos, empregaram a racionalidade do 

protagonismo judicial, pois, na falta de balizas legais matemáticas, a discricionariedade 

do juiz retiraria do autor o ônus da mensuração da compensação pretendida. 

No primeiro julgamento, o Ministro Relator asseverou que “sendo a 

quantificação do valor algo que se sujeita a forte dose de subjetivismo, razoável 

admitir-se não se exija dava ser precisada pelo autor. Nem chega a haver prejuízo para 

o réu que poderá pugnar pela fixação em limites que considere aceitáveis.” 

O segundo julgado também considerou viável a formulação do pedido genérico, 

porque “a fixação do dano moral está ao arbítrio do juiz, apenas oferecendo, o autor, 

os parâmetros legais na determinação do quantum, eis que inexistem critérios 

previstos por lei, para tal fim. Dessa forma, a indenização deve ser fixada pelo juiz, 

atento às circunstâncias da causa, sem necessidade de o Autor pleitear a sua fixação 

em determinado valor”. 

Ainda no plano jurisprudencial, é de se recordar que o Tribunal de Justiça do 

Paraná vem seguindo a mesma orientação: 

 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PARCIALMENTE 
A PETIÇÃO INICIAL QUANTO AO PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO 
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS, POR CONSIDERAR QUE O PLEITO FOI 
FORMULADO DE MANEIRA GENÉRICA. REQUISITOS DO ARTIGO 319, 
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE 
DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MORAIS, COM 
LASTRO NO ARTIGO 324, § 1º, INCISO II, DO NCPC. ENTENDIMENTO DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Consoante entendimento do 
Superior Tribunal de Justiça, é possível ao autor formular pedido 
genérico de compensação por dano moral, sem que isso importe em 
ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa, na medida em que 
o réu, além de se insurgir contra a caracterização da lesão 
extrapatrimonial, poderá pugnar ao juiz pela fixação do quantum 
indenizatório em patamar adequado. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO.”9 

 

A doutrina conta com defensores desse entendimento. 

O Desembargador Guilherme Freire Teixeira, do Tribunal de Justiça do Paraná, 

                                                 
9TJPR - 9ª C.Cível - AI - 1708374-2 - Curitiba -  Rel.: Coimbra de Moura - Unânime -  J. 14.12.2017. 
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preconiza que os pedidos genéricos nas ações de dano moral seriam lícitos por conta da 

“inexistência de critérios rígidos ou predeterminados para sua fixação, variando muito 

de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Como não há tabelamento ou uma 

tarifação do valor dos danos morais, não se exige que o autor indique expressamente 

o valor pretendido na petição inicial.”10 

O tema foi estudado por André Gustavo Corrêa de Andrade, Desembargador do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em que se também concluiu pela possibilidade do 

pedido genérico (do que ora se discorda)11. A primeira premissa daquele estudo foi que 

“a falta de parâmetro legal e a ausência de critérios doutrinários ou jurisprudenciais 

firmes e seguros que orientem a fixação da reparação do dano moral, em suas infinitas 

possibilidades de representação, tornam impossível, para o autor da ação 

indenizatória, determinar (ou seja, delimitar, fixar, indicar com precisão ou exatidão), 

de modo definitivo (concludente, categórico, absoluto, inabalável, inapelável), o valor 

da indenização por dano moral.” 

Mais adiante, o articulista descartou violação à regra do contraditório, porque 

“formulado pedido genérico, autor e réu encontram-se em situação idêntica no que diz 

respeito à imprevisibilidade do valor do dano moral.” Também afirmou que é faculdade 

do autor sugerir critérios para a mensuração do valor da compensação, sendo válido, em 

sua ótica, “que o autor se abstenha de ponderações ou raciocínios desse jaez e deixe 

inteiramente para o juízo a tarefa de encontrar o caminho para a valoração do dano 

afirmado. Em qualquer caso, caberá ao réu, em atenção ao princípio da eventualidade 

ou da concentração, discutir, debater ou refutar raciocínios, argumentações e critérios 

concernentes à fixação da indenização”. 

Como decorrência dessa tese, defendeu-se a existência de interesse recursal 

em apelação do autor para a majoração de compensação fixada na sentença de integral 

procedência, assim como da possibilidade de interposição de apelação contendo pedido 

também genérico de majoração. 

Portanto, os argumentos que embasam essa tese podem ser resumidos como 

                                                 
10CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO – livro eletrônico – coordenação José Sebastião Fagundes Cunha (coordenador-geral), 
Antonio Cesar Bochenek e Eduardo Cambi – São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2016 – comentários ao art. 324. 
11“DANO MORAL E PEDIDO GENÉRICO DE INDENIZAÇÃO” - Doutrinas Essenciais de Dano Moral | vol. 4/2015 | p. 1069 - 1093 | Jul / 
2015DTR\2000\543. 
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(a) falta de critérios legais para a fixação da compensação, o que impediria o autor de 

mensurá-la e (b) a inexistência de violação ao princípio do contraditório. 

 

4. IMPROCEDÊNCIA DESSES ARGUMENTOS 

A admissibilidade da formulação de pedidos incertos em ações em que se 

pleiteia compensação por dano moral, porém, jamais foi remansosa. 

O Tribunal de Justiça de São Paulo tradicionalmente não admitia pedidos 

incertos nessa espécie de demanda: 

 

“É de rigor que o pedido de indenização por danos morais seja certo e 
determinado para que não fique somente ao arbítrio do Juiz a fixação 
do quantum, como também para que seja dada ao réu possibilidade 
de contrariar a pretensão do autor de forma pontual, com objetividade 
e eficácia, de modo a garantir-lhe o direito à ampla defesa e ao 

contraditório.”12 

 

Na doutrina, de igual forma, havia e há vozes dissonantes, como os professores 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, que, ao comentarem a disciplina do 

Código de Processo Civil de 1973 acerca do pedido, de longa data defendem que “nas 

ações de indenização por dano moral ou à imagem (v.g., CF 5º V e X), o pedido deve 

ser certo e determinado, fixado pelo autor. No mesmo sentido: Marcato-Scarpinella. 

CPC, coment. 8 CPC 286, p. 885. Não se deve deixar para o perito judicial a fixação do 

quantum, na indenização dos danos extrapatrimoniais”13. 

Esta corrente, se já era a mais adequada aos princípios da demanda, da 

congruência e do contraditório na vigência do antigo Código, ganhou maior razão com o 

novo regime de direito processual civil. 

Os argumentos daqueles que defendem a juridicidade da formulação de 

pedidos incertos de compensação de dano moral, com o devido respeito, tornam a lide 

uma verdadeira loteria, pois caberia ao réu conjecturar circunstâncias que poderiam ser 

                                                 
12 AgIn 091.263-4/5 - 7.ª Câmara - j. 11/11/1998 – RT 761/242. 
13NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO E LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE – 
14ª ed. – São Paulo: RT, 2014, p. 692. 



 
 131 

 

consideradas pelo juiz, ainda que não integrantes da causa de pedir, e que influiriam no 

valor da condenação, mesmo que não submetidas ao imprescindível contraditório. De 

igual sorte, a supremacia judicial inspiradora desse entendimento presta-se a fomentar 

indesejável decisionismo14, e correlato sentimento contrário às ideias de previsibilidade, 

integridade e coerência do Direito Objetivo, não se coadunando ao modelo dialético 

informador do atual processo civil brasileiro, caracterizado pelo princípio da cooperação, 

que o concebe como comunidade de trabalho. 

A rigor, se trata de temas circulares e entrelaçados, mas que serão 

desenvolvidos em tópicos próprios por razões didáticas. 

 

4.1. VINCULAÇÃO ENTRE A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO – ÔNUS ARGUMENTATIVO DO 

AUTOR 

A provocação da jurisdição é feita pela petição inicial, via pela qual o autor 

identifica o réu, expõe os fatos e os fundamentos jurídicos que embasam sua pretensão 

(causa de pedir), e formula o pedido, ou seja, aquilo que considera adequado para a 

satisfação do direito alegado. 

Naturalmente deve haver conexão entre a causa de pedir e o pedido, pois 

aquela é o fundamento deste. 

Essas premissas, por mais elementares que sejam, parecem desprezadas pela 

tese que admite o pedido genérico nas ações de dano moral. 

Cabe aprofundar o exame da técnica de exposição da causa de pedir. 

O art. 319, inciso III, do novo Código de Processo Civil, é claro ao determinar 

que a petição inicial indicará o fato (causa de pedir remota) e os fundamentos jurídicos 

(causa de pedir próxima) do pedido. 

Naquilo que interessa a este estudo, a petição inicial obrigatoriamente deve ser 

fundamentada com a exposição dos elementos geradores da responsabilidade civil 

                                                 
14O decisionismo, em termos sintéticos, tem a ver com posturas voluntaristas que, a pretexto de resolver problemas práticos, acabam 
por inovar arbitrariamente o ordenamento ao conferir interpretação não compatível com a lei ou a Constituição. Sobre o tema, Lênio 
Streck expõe que “como bem diz Gadamer, quando o juiz pretende adequar a lei às necessidades do presente, tem claramente a 
intenção de resolver uma tarefa prática. Isto não quer dizer, de modo algum, que sua interpretação da lei seja uma tradução arbitrária. 
Portanto, todas as formas de decisionismo e discricionariedade devem ser afastadas.” (Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma 
exploração hermenêutica da construção do Direito - 11a ed. - Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2014, p. 167) 
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(conduta, dano, nexo causal e elemento subjetivo, caso não se trate de responsabilidade 

objetiva), assim como a medida da compensação. 

É justamente no último aspecto que reside o cerne do debate, porque se tem 

entendido que a carência de marcos legais objetivos para fixação da compensação 

autorizaria o autor a formular o pleito genérico. 

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência vêm construindo critérios para 

objetivar a operação. 

Nessa perspectiva, o próprio Superior Tribunal de Justiça tem empregado o 

método bifásico: na primeira fase, “deve-se estabelecer um valor básico para a 

indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de 

precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”, e na segunda 

“devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor 

da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo 

juiz”15. 

Fácil perceber que essa metodologia na exposição da causa de pedir, na petição 

inicial, é plenamente possível e infirma a premissa em que se apegam os defensores da 

possibilidade do pedido incerto. 

Quanto às peculiaridades do caso levado a juízo, o próprio autor deve 

argumentar facetas como a condição econômica do ofendido e do ofensor; repercussão 

dos danos e ao grau de culpa (caso se trate de responsabilidade subjetiva); a dupla 

finalidade da condenação de advertir o causador do dano – de forma a desestimulá-lo à 

prática futura de atos semelhantes – e, também, de forma a compensar a parte inocente 

pelo sentimento de perda que lhe foi imposto; e evitar, sempre, que o ressarcimento se 

torne fonte de enriquecimento injustificável ou que seja inexpressivo, a ponto de não 

retribuir o mal causado pela ofensa. 

Indo adiante, não há dificuldade alguma em se realizar pesquisa sobre 

precedentes e se traçar cotejo analítico com os fatos articulados na petição inicial. 

Por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça tem se valido de alguns parâmetros 

                                                 
15REsp 1445240/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 22/11/2017. 
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compensatórios, valendo citar os valores de até 50 (cinquenta) salários mínimos para 

casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes16 ;entre R  100.000,00 e 

R  150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a cônjuges e filhos de vítimas de homicídio17, 

entre outros. 

Não se pode olvidar que o processo civil brasileiro é hoje interpretado como 

verdadeira comunidade de trabalho, pois o novo código positivou, em seu art. 6o, o 

dever de cooperação entre as partes. Tal modelo colaborativo busca a correta divisão de 

trabalho entre os atores processuais (partes e juiz). 

Explica Daniel Mitidiero que a cooperação “visa a dar feição ao aspecto 

subjetivo do processo, dividindo de forma equilibrada o trabalho entre todos os seus 

participantes – com um aumento concorrente dos poderes do juiz e das partes no 

processo civil (SICA, 2008, p. 324). Como modelo, a colaboração rejeita a jurisdição 

como polo metodológico do processo civil, ângulo de visão eminentemente unilateral 

do fenômeno processual, privilegiando em seu lugar a própria ideia de processo como 

centro de sua teoria (MITIDIERO, 2011, p. 48-50), concepção mais pluralista e 

consentânea à feição democrática ínsita ao Estado Constitucional (CANOTILHO, 1999, 

p. 89).”18. 

O aumento de poderes das partes, se por um lado afasta a visão juriscêntrica, 

de outro acarreta a ampliação de seus ônus, em especial o da fundamentação. A correta 

divisão de trabalhos mirada pelo modelo cooperativo pressupõe que o autor exponha 

concretamente os fundamentos de seu pedido (que em regra deve ser determinado), 

propiciando ao réu a possibilidade de os contrapor. 

A admissão de uma causa de pedir vaga e de um consequente pedido genérico 

em ações de dano moral, em termos práticos, ignora essa divisão de trabalho, haja vista 

que transporta da petição inicial para a sentença o ônus argumentativo do autor. Dierle 

Nunes é enfático a esse respeito, defendendo com propriedade que o mesmo dever de 

argumentação do juiz serve de paradigma às partes: 

 

                                                 
16AgInt no AREsp 988.161/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 10/05/2017. 
17 AgRg no AREsp 486.431/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 13/05/2014. 
18MITIDIERO, Daniel - “A COLABORAÇÃO COMO NORMA FUNDAMENTAL NO NOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO” - Revista do Advogado 
– O novo Código de Processo Civil – São Paulo: AASP, 2015, n. 126. 
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“Pontue-se que o dever argumentativo imposto aos juízes no art. 489, 
§1º, CPC-2015 deve ser aplicado como um espelho para a atividade 
postulatória das partes e advogados criando para estes últimos ônus 
argumentativos. Ou seja, do mesmo modo que o juiz, por exemplo, não 
pode(rá) “se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato 
normativo, sem explicar sua relação com a questão" ou "empregar 
conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de 
sua incidência no caso”, pelos deveres normativos de cooperação e 
boa-fé objetiva o advogado deverá levar a sério todos estes 
imperativos em sua postulação promovendo uma adequação dos fatos 
aos fundamentos legais ou a argumentação do teor de determinados 
conceito indeterminado contido em princípios ou regras (por exemplo: 
dignidade da pessoa humana, função social, boa-fé, melhor interesse 
do menor).”19 

 

A fundamentação analítica que deve caracterizar a causa de pedir propicia ao 

autor dimensionar o valor da compensação, o qual deve informar o pedido. Noutras 

palavras, a correta fundamentação da petição inicial bitola a pretensão, não 

remanescendo espaço para a utilização da técnica do pedido incerto em ações de dano 

moral. 

 

4.2. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DEMANDA 

A jurisdição é inerte, agindo, em regra, somente quando provocada. Disso 

decorre que os limites objetivos de uma lide devem ser estabelecidos pelo autor, em sua 

petição inicial, pois entender o contrário significaria admitir a possibilidade de o Poder 

Judiciário conferir ao postulante mais do que aquilo que ele próprio entendia como 

suficiente para a satisfação de seu direito material. 

O princípio da demanda, em alguma medida, é desdobramento da 

disponibilidade da relação jurídica de direito material que na maioria dos casos subjaz o 

processo civil. Se a parte deseja dispor de seu direito, total ou parcialmente, não há 

sentido em o Estado compeli-la a sua perseguição e fruição. Outro fundamento seu é 

resguardar a imparcialidade do juiz, haja vista que, se a ele fosse dada a iniciativa do 

processo, claramente apresentaria tendência em favor do autor, suprimindo do réu a 

                                                 
19 NUNES, Dierle - “PETIÇÃO INICIAL NO REGIME DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 
2015” - disponível no seguinte website, acessado em 28/12/2017: https://www.academia.edu/26028817/Dierle_Nunes_-
_Peti%C3%A7%C3%A3o_Inicial_no_CPC_2015 
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garantia do juiz imparcial. Sobre o tema, ensina Sérgio Cruz Arenhart que “se tocasse ao 

juiz determinar quando agir e em que medida e extensão decidir, abrir-se-ia grande 

flanco para que o juiz se apresentasse na causa como partidário de uma tese, 

esposando, já no início do processo um objetivo quanto ao litígio e uma opinião 

formada a seu respeito.”20 

O princípio da demanda, e seus alicerces, parecem de difícil superação para a 

admissão da possibilidade do pedido incerto de compensação por dano moral. Com 

efeito, em regra se está diante de direitos disponíveis21, logo, não se vê racionalidade em 

exonerar o autor de especificar o valor da compensação que pretende, conferindo-se ao 

juiz (rectius, o Estado) o papel de “tutor” do patrimônio do cidadão. 

A mesma lógica se aplica a hipóteses em que a compensação por dano moral é 

indisponível, como o dano moral difuso ou a lesão contra patrimônio de incapaz. É que 

se o Poder Legislativo elegeu determinadas instituições, como o Ministério Público, 

órgãos públicos e entidades de classe como representantes adequados para carrear 

demandas de caráter transindividual, é defeso ao juiz, que deve guardar sua 

imparcialidade, ir além do quanto postulado pelo autor sob o argumento de que o autor 

da ação não se trata do titular do direito material. Trata-se de política legislativa, logo, 

isenta de defasagem democrática e revestida da necessária capacidade institucional22 

para escolha de quem pode provocar o Judiciário para a defesa de interesses 

metaindividuais. 

De igual forma, a lei estabelece mecanismos de representação e assistência 

para que incapazes possam demandar, viabilizando-se o exercício do direito de ação. A 

indisponibilidade desse patrimônio recebe redobrada proteção estatal, tanto que no 

processo respectivo será compulsória a intervenção do Ministério Público. 

Em abono dessa tese, cabe recordar da lição do professor Ovídio Baptista da 

                                                 
20ARENHART, Sérgio Cruz - “REFLEXÕES SOBRE O PRINCÍPIO DA DEMANDA” - disponível no seguinte website, acessado em 17 de janeiro 
de 2018: https://www.academia.edu/221841/Reflex%C3%B5es_sobre_o_princ%C3%ADpio_da_demanda 
21O estudo não se aplica à petição inicial de ações coletivas para a tutela de interesses individuais homogêneos, cuja sentença genérica 
é prevista pelo art. 95, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, a linha de argumentação aqui defendida se aplica ao processo 
de liquidação individual. 
22SARLET explica que a teoria das capacidades institucionais “busca cobrar do Poder Judiciário, de modo especial em áreas sensíveis 
como a do controle de políticas públicas e que envolvem uma grande exigência de conhecimentos técnicos estranhos ao mundo jurídico, 
um maior grau de deferência em relação às opções e decisões levadas a efeito pelo legislador e pelo administrador, no sentido de uma 
valorização recíproca das capacidades institucionais de cada esfera estatal e mesmo propondo um produtivo 'diálogo institucional'”.  
(CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL/Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero - 6a ed. - São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 229). 



 
 136 

 

Silva acerca da atuação do Ministério Público no processo civil e sua relação com a 

preservação da imparcialidade do órgão jurisdicional: 

 

“A figura do Ministério Público no processo civil está de certa forma 
ligada ao princípio dispositivo que preside nossas instituições 
processuais. Por meio dele busca-se superar o imobilismo judicial, 
determinado por esse princípio, permitindo que o Estado, através do 
Ministério Público, passe a ter maior poder de iniciativa processual, 
exercendo uma mais efetiva função fiscalizadora da atividade das 
partes, ao mesmo tempo em que fica preservada a imparcialidade do 
juiz.”23 

 

O raciocínio, mutatis mutandis, se aplica aos demais legitimados coletivos que 

eventualmente postulem compensação por danos morais difusos, pois desfrutam da 

mesma legitimidade que o Ministério Público para buscar o adimplemento de 

obrigações cuja repercussão transcende o indivíduo. 

Daí a conclusão de que pedidos incertos em ações de dano moral, ainda que 

decorrentes de relação de direito material indisponível, nada mais são do que 

subterfúgios ao princípio da demanda, pois possibilitam liberdade ao julgador que 

equivale a espécie de proceder “de ofício”. 

 

4.3. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – O CHAMADO “FATO CONSTANTE” 

O princípio da congruência é previsto pelo art. 492, do atual Código de Processo 

Civil e, em breves palavras significa que “o autor fixa os limites da lide e da causa de 

pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com 

esse limite”24. 

Cuida-se, a rigor, de decorrência lógica do princípio da demanda, pois se ao juiz 

fosse dado julgar além daquilo postulado pelo autor, estar-se-ia criando, por via oblíqua, 

possibilidade de a jurisdição atuar sem que viesse a ser provocada. 

Em dissertação, o Desembargador Clayton Maranhão aclarou a relação entre os 

                                                 
23SILVA, Ovídio Araújo Baptista da – COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, v. 1 - 2a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

2005 – (Coleção comentários ao código de processo civil) – p. 373. 
24NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de – COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, 2015, p. 1163. 
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institutos da demanda e da congruência. Confira-se: 

 

“Enquanto o princípio da demanda encontra referência estática na 
tutela jurisdicional, o seu corolário lógico de congruência é a sua 
projeção no curso do processo, ou seja, à técnica do seu 
desenvolvimento, mas em qualquer caso um ponto de referência à 
proibição ao juiz de pronunciar-se de ofício ou de inobservar o 
contraditório. Ora, não se pode conceber que no âmbito do processo 
se possa advertir que proposta a demanda por iniciativa de parte, o 
juiz tenha amplos poderes discricionários na fixação do conteúdo do 
provimento requerido, sem obrigação de aplicação da proibição de 
extra ou ultra petita.”25 

 

Aquele que se considera moralmente lesado, a ponto de veicular pretensão em 

juízo postulando a condenação do ofensor a compensá-lo, naturalmente deve dizer ao 

Estado-juiz o valor que reputa justo para a recomposição de seu patrimônio, fazendo a 

correspondente fundamentação. Entender o contrário significa outorgar à jurisdição 

poderes para agir de ofício, indo, por vezes, além daquilo que o autor em seu íntimo 

considerasse justo. Exemplificando, alguém pode considerar que a compensação pelo 

dano que sofreu deveria ser fixada em X, mas não faz essa operação na petição inicial, 

preferindo arriscar que o judiciário a arbitre em valor superior. 

Não se pode alegar, aqui, a presença do chamado fato constante. Esse conceito 

se refere ao reconhecimento de elementos implícitos na causa de pedir, quando um 

evento genérico alegado pelo autor pode se desdobrar em espécies, aptas a produzir 

idênticos efeitos jurídicos, sendo uma delas alegada pelo autor, mas outra provada ao 

longo da instrução. Nessa hipótese, a sentença poderia reconhecer o segundo elemento, 

porque estaria implícito na fato originalmente alegado. Para ilustrar o instituto, cabe 

uma vez mais lembrar do trabalho de Clayton Maranhão: 

 

“Imagine-se uma ação de investigação de paternidade. O art. 363 do 
Código Civil Brasileiro estabelece três hipóteses onde o investigante 

                                                 
25  MARANHÃO, Clayton - “O PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO DE PRIMEIRO GRAU - hipóteses de 
aparente incongruência da sentença civil em relação aos elementos objetivos da demanda” - Dissertação apresentada como requisito 
parcial à obtenção do grau de Mestre em Direito das Relações Sociais – UFPR – 1998. Consultado em 17 de janeiro de 2018, disponível 
em: 
https://www.academia.edu/3493885/O_PrincC3%ADpio_da_CongruC3%AAncia_no_Processo_de_Conhecimento_de_Primeiro_Gra
u_UFPR_1998._Dissertac%C3%A3o_de_Mestrado_ 
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poderia exercitá-la: (I) concubinato, (II) rapto ou (III) existência de 
documento de reconhecimento. Se o autor alega que é filho do réu em 
decorrência de concubinato, caso não provado este, mas provadas as 
relações sexuais do réu com a mãe do investigante ao tempo da 
concepção, evidentemente que não desborda dos limites da demanda 
a decisão de procedência que considera a prova das relações sexuais 
como suficientes. Isto porque a geração biológica decorre de união 
sexual, estejamos diante da alegação de concubinato, rapto ou 
existência de reconhecimento escrito que a faça supor. A causa de 
pedir remota implícita neste tipo de ação, seja qual for a hipótese da 
lei deduzida pelo autor, será sempre a presunção de relações 
sexuais.”26 

 

Se, v.g., o autor sustenta que sofreu abalo moral decorrente da inscrição 

indevida em cadastro de inadimplentes, isso se trata de evento concreto – e não genérico 

– ensejador da responsabilidade civil. O mesmo se diga naquilo que se refere a casuística 

mais comum, como cobranças indevidas de dívidas, atraso na entrega de mercadorias e 

lesões corporais, eventos que normalmente possuem como característica a concretude 

em vez da generalidade. 

Assim é que a causa de pedir, em ações de dano moral, deve nortear, com 

clareza e objetividade, o valor que será postulado e deverá consubstanciar o pedido. 

O caso, em análise rigorosa, seria de sentença ultra petita, o que, contudo, vem 

sendo tolerado pelo liberalismo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

4.4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO 

A formulação de pedidos incertos em ações de dano moral subtrai do réu a 

possibilidade de exercer o contraditório em sua integralidade. 

É hoje pacífico que o exercício do contraditório não se resume à bilateralidade 

de audiência, pois nele se reconhecem faces substantivas, nomeadamente os direitos de 

informação (que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados 

no processo e sobre os elementos dele constantes), de manifestação (que assegura ao 

defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os 

elementos fáticos e jurídicos constantes do processo) e de ver seus argumentos 

                                                 
26ob. cit., p. 72. 
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efetivamente considerados (que engloba a aptidão do julgador para compreender e 

avaliar, de forma isenta, as razões apresentadas). 

Petição inicial que formula pedido incerto de compensação de dano moral não 

franqueia ao réu contraditório com essa dimensão. Com efeito, o pedido deve ser certo 

de forma a levar a juízo todos os elementos do processo, possibilitando a impugnação 

dos fatos e fundamentos articulados pelo autor e, por conseguinte, que as teses do réu 

sejam consideradas de forma isenta pelo juiz. 

Sustenta-se que não haveria violação ao contraditório porque o valor da 

compensação seria imprevisível, tanto para o autor quanto para o réu. O argumento, 

embora tenha certa lógica do ponto de vista da paridade de armas, cede frente a 

constatação de que tornaria o processo palco para conflito às escuras. Ou seja, afirma-

se que autor e réu estariam igualmente subjugados no plano da ignorância, qual dois 

atiradores vendados. 

A aceitação dos pedidos incertos em ações de dano moral estimula o  

“decisionismo”, ao ampliar desmesuradamente o arbítrio judicial. Aqui calha recordar, 

da sensata reflexão de Mauro Sérgio Rocha, em que os “juízos marcados por mais 

ampla subjetividade, se ainda surpreendem o operador jurídico, o que dizer dos demais 

segmentos sociais!”27 , ou seja, vindo contra os ideais de integralidade, coerência e 

previsibilidade da jurisprudência. Tal inviabiliza o controle intersubjetivo das decisões e 

alimenta a litigiosidade (pois cidadãos se arriscam, mesmo sem certeza de suas razões e 

daquilo que realmente querem) e, consequentemente, a instabilidade no meio social e 

no comércio jurídico. 

O processualista, em outro trabalho, assinala com razão que o processo 

cooperativo é impregnado pelas ideias de influência pelo dever de debate, 

descortinando-se “a formação do processo civil à luz de um forte contraditório, de um 

contraditório que assegure às partes o direito de efetivamente influir na construção da 

decisão judicial; de um contraditório que alcance também a figura do juiz, 

estabelecendo o dever de debate sobre os temas que darão suporte à construção da 

                                                 
27ROCHA, Mauro Sérgio - “ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E MINISTÉRIO PÚBLICO” - disponível no seguinte website, consultado 

em 31/1/2018: 
http://www.mppr.mp.br/2018/01/19962,15/Estado-Democratico-de-Direito-e-Ministerio-Publico.html 
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decisão judicial”28 . Isso, em outros termos, significa que o contraditório não mais se 

limita à bilateralidade de audiência. 

Assim, ressoa evidente a falta de efetivo contraditório ensejada pela formulação 

de pedido incerto em ação de dano moral. Já se viu que as partes têm responsabilidade 

argumentativa e que o processo é regido pelo princípio da cooperação. Autor, réu e juiz 

têm papéis definidos e nivelados, sendo indevida a sobreposição de qualquer 

personagem sobre outros. Se o autor é liberado do ônus de argumentar e provar o que 

alega em sua causa de pedir, bem como de especificar aquilo que deseja do processo 

(afinal, quanto quer para compensar seu dano?), o réu não tem condições de contrariar 

tal pretensão. E aqui se retorna a uma das premissas expostas logo no início, quando se 

tratou do princípio da demanda: a inércia da jurisdição é garantia de um juiz imparcial, 

isento de tendência em prol das partes. 

A remessa do debate ao segundo grau não satisfaz a exigência do contraditório, 

porque este princípio deve influenciar o processo desde sua gênese, em toda sua 

profundidade e extensão. É dizer, o debate acerca do an e do quantum debeatur 

imprescindivelmente deve ser instaurado já na fase postulatória, e não apenas na 

apelação. Comprova esse argumento a dicção do art. 10, do novo código, que claramente 

apregoa que “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em 

fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se 

manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Ora, se 

o autor formula pedido condenatório incerto, o réu não dispõe de meios para questionar 

o valor da compensação almejada; por conseguinte, estará o juiz decidindo um tema a 

respeito do qual o réu não teve oportunidade de se manifestar. 

No mesmo sentido do que se sustenta, tem-se o escólio de Alexandre Freitas 

Câmara: 

 

“Em primeiro lugar, a formulação de pedido genérico nas demandas de 
compensação por danos morais gera uma inadmissível limitação ao 
princípio do contraditório. É que, deduzido pedido genérico neste caso, 
impede-se o exercício, pelo réu, de seu direito ao contraditório como 

                                                 
28ROCHA, Mauro Sérgio - APLICAÇÃO DIRETA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS: controle de constitucionalidade de decisões 

judiciais – Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Ed., 2016, p. 142. 
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garantia de influência na formação da decisão acerca do valor da 
condenação. Basta pensar o seguinte: se o autor formula pedido 
genérico, tudo o que o réu pode discutir em sua contestação é se existe 
ou não dano moral compensável; já se o autor formula pedido 
determinado, indicando o valor que pretende obter, permite-se ao réu, 
na contestação, defender-se afirmando não haver dano a ser 
compensado mas, na eventualidade de se reconhecer tal dano, ser 
exagerado o valor pretendido pelo demandante. A admissão de pedido 
genérico neste caso acaba por limitar o contraditório acerca do valor 
da compensação do dano moral ao segundo grau de jurisdição (afinal, 
tendo o juízo de primeiro grau, na sentença, fixado um valor, poderão 
as partes, em grau de recurso, discutir se aquele valor era insuficiente 
ou excessivo para a compensação do dano moral). No primeiro grau de 
jurisdição, porém, não terá havido qualquer chance de debate acerca 
desse valor, e o juiz – ao fixar a condenação – terá atuado de forma 
solitária, solipsista, o que contraria o paradigma do Estado 
Democrático de Direito, que é a base do modelo constitucional de 
processo civil brasileiro.”29 

 

Logo, a admissão do pedido incerto em ação de dano moral permite ao juiz 

atividade criativa, desenvolvida para além das fronteiras da pretensão do autor, a qual 

não terá sido objeto de possibilidade de contradição pelo réu, implicando a inadmissível 

superação do postulado do contraditório. 

 

4.5. O ARGUMENTO LITERAL 

Não fossem todas essas considerações suficientes, a leitura do art. 292, inciso 

V, e do art. 324, § 1o, do novo Código de Processo Civil, já bastaria para se entender que 

as ações de dano moral não podem carrear o pedido incerto. 

O último dispositivo prevê os casos em que se admitem os pedidos genéricos, 

arrolando-se as ações universais (inciso I), e os casos em que não for possível determinar, 

desde logo, as consequências do ato ou do fato (inciso II), e em que a determinação do 

objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu 

(inciso III). 

As ações de dano moral não se enquadram em nenhum desses casos, devendo 

se excluir, com maior ênfase, o do inciso II, por vezes invocado pelo Superior Tribunal de 

Justiça. É que esse permissivo se refere a eventos incertos na época do ajuizamento da 

                                                 
29 CÂMARA, Alexandre Freitas - O NOVO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO – 3a ed. – São Paulo: Atlas, 2017, p. 176. 
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demanda e que possam sobrevir como, por exemplo, lesões corporais sujeitas a 

agravamento. Não é o que, em regra, ocorre com pessoas cujo ilícito que as lesou já 

tenha exaurido o potencial de agressão a seu patrimônio. O estado de latência é 

indispensável para a aplicação desse permissivo legal, que, dessa forma, deve ser 

interpretado restritivamente. 

Finalmente, o art. 292, inciso V, do diploma processual, diz que o valor da causa 

será “na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido” 

(sublinhou-se). Se o valor da causa deve equivaler ao valor pretendido, é porque o autor 

deve especificar o valor da compensação que considera adequado. A exegese literal 

desse inciso parece não deixar dúvidas de que as ações de dano moral não permitem a 

utilização da técnica do pedido genérico. 

 

5. SUCUMBÊNCIA PARCIAL – REFLEXÃO ACERCA DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Como corolário do entendimento ora defendido, resta inevitável a consideração 

de que a Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça, deve ser revogada. 

O verbete enuncia que “na ação de indenização por dano moral, a condenação 

em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.” A 

súmula fazia sentido e era coerente com a tese de que a petição inicial, em ações dessa 

natureza, poderia formular pedido incerto. Afinal, se a mensuração da compensação era 

compreendida como algo exclusivo do arbítrio judicial, qualquer que fosse o valor fixado 

na sentença acarretaria a procedência integral do pedido. 

Entretanto, a metodologia ora vigente no novo Código de Processo Civil não 

deixa espaço para essa compreensão. Cabe ao autor construir sua causa de pedir de 

maneira analítica, e a partir daí apresentar pedido certo e determinado, aí 

estabelecendo dialética processual com o réu e o juiz, numa relação verdadeiramente 

permeada pelo contraditório, conforme se afirmou ao longo do texto. Sendo assim, a 

sentença que não acolhe todas as proposições do autor, de certa forma, dá razão parcial 

ao réu, e então não resta alternativa que não seja considerar que cada litigante é, em 

parte, vencedor e vencido. 
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Parte da doutrina já se atentou a essa consequência. Comentando a distribuição 

das despesas processuais e honorários nos casos de procedência parcial do pedido, Luiz 

Henrique Volpe de Camargo defende que a dicção do art. 292, inciso V, do novo diploma, 

revogou a Súmula 326, do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, sustenta que “a 

previsão do art. 292, V, que exige que o autor atribua à causa o valor correspondente 

à sua pretensão de indenização por danos morais, deve levar a superação do 

enunciado 326 da Súmula da Jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

que diz: ‘Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior 

ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.’ Como o ‘proveito 

econômico’ e o ‘valor da causa’ expressamente passam a ser possíveis bases de cálculo 

da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência (§§ 2.º e 3.º do art. 85), 

a fixação da indenização por dano moral em valor menor do que o pretendido pelo 

autor importa em sucumbência parcial deste. Deverá, neste caso, haver a fixação de 

honorários a favor do advogado do autor em percentual sobre a condenação e a favor 

do advogado do réu em percentual sobre a condenação impedida, a ser mensurada 

sobre o valor da causa, sendo certo que a diferença entre o que foi pedido e que o foi 

deferido será, justamente, o proveito econômico proporcionado ao réu. Além da 

fixação proporcional de honorários em casos assim, a sucumbência parcial atrairá, em 

relação às despesas processuais, a aplicação do art. 86.”30 

Pode-se cogitar de problemas práticos decorrentes desse entendimento. Para 

ilustração, imagine-se que o autor reclame compensação por danos morais, e a estime 

em R  200.000,00. A sentença, porém, a estabelece em R  20.000,00, e fixa os 

honorários em 10% sobre o valor da condenação para o advogado do autor, e em 10% 

sobre o proveito econômico para o advogado do réu. Na prática, os honorários 

sucumbenciais devidos ao advogado do réu equivaleriam ao montante da compensação 

pelo dano moral. 

Embora isso pareça chocante, no plano sistemático faz todo sentido, mormente 

porque o código expressamente consagra os princípios da boa-fé (art. 5o), e o de não 

formular pretensão ou apresentar defesa sabidamente destituída de fundamento (art. 

                                                 
30 VOLPE DE CAMARGO, Luiz Henrique – comentários ao art. 86 do Código de Processo Civil. In: BREVES COMENTÁRIOS AO NOVO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – livro eletrônico – coordenação de Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredi Didier Junior, Eduardo 
Talamini e Bruno Dantas. 1a ed. - São Paulo – Editora Revista dos Tribunais, 2015. 
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77, inciso II), entre outros tantos. 

Com efeito, a jurisdição não pode ser provocada de maneira açodada e 

irresponsável. A ação é um direito e, como qualquer outro, não pode ser contaminada 

pelo mal do abuso. O processo é ambiente de legitimação democrática, e isso traz custo 

ao autor, não só econômico, mas também – e talvez principalmente – de argumentação. 

O que se pretende dizer é que, se as partes têm direito a influir na decisão e de 

ver seus argumentos considerados, o reverso da moeda significa que a linha 

argumentativa deve ser séria e sustentável. Portanto, se o autor formula pedido abusivo, 

insustentável, sem buscar paradigmas em precedentes, a fim de produzir a melhor 

solução, poderá sim ser condenado a arcar com as consequências (no caso, honorários 

ao advogado do réu) pelo exercício irresponsável do direito de ação. 

Essa, possivelmente, tenha sido uma das finalidades miradas pelo legislador ao 

editar o texto do art. 292, inciso V, do atual Código de Processo Civil. Tanto é assim que 

Nelson Nery Junior vislumbra que “o CPC 292 V determina que o valor da causa, em 

ações de indenização por dano moral, deve ser o mesmo valor pretendido pelo autor, 

o que acaba com a dúvida sobre o tema e, certamente, terá o efeito de limitar o valor 

dos pedidos de indenização em razão do seu impacto nas custas processuais.”31 

 

6. CONCLUSÃO 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que ações de 

compensação por dano moral contenham pedidos genéricos. 

Entretanto, essa corrente deve ser rechaçada porque: 

a) viola o princípio da demanda e permite julgamento extra petita; 

b) o autor tem o ônus argumentativo de, na petição inicial, expor 

detalhadamente a causa de pedir próxima e remota; 

c) a partir da correta construção da causa de pedir, com observância do dever 

de fundamentação analítica, é possível ao autor identificar o valor da compensação 

                                                 
31 NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO (livro eletrônico)  – 3ª ed. – São 
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018 – comentários ao art. 292. 
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pretendida, atendendo ao critério bifásico preconizado pelo próprio Superior Tribunal 

de Justiça; 

d) a formulação de pedido incerto em ação de dano moral retira do réu o 

exercício pleno do contraditório, suprimindo o debate, pelo menos no primeiro grau, 

acerca da extensão da compensação; 

e) o processo civil contemporâneo tem a tarja da comunidade de trabalho, em 

que há repartição isonômica de tarefas entre os atores processuais, visão refratária ao 

protagonismo judicial; 

f) o Código de Processo Civil não contempla as ações de dano moral no elenco 

daquelas em que se admite a formulação do pedido genérico, e, ao exigir que o valor da 

causa corresponda ao valor da compensação pretendida, explicita que o pedido deve ser 

certo em ação dessa natureza; 

g) diante dessa ordem processual, tem-se que a Súmula 326, do Superior 

Tribunal de Justiça deve ser revogada. 
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RESUMO: O artigo aborda a figura processual do amicus curiae e sua aplicação na ação 
de improbidade administrativa, a partir do tratamento conferido ao tema pela 
sistemática inaugurada pelo atual Código de Processo Civil. Para essa finalidade, serão 
tratados aspectos relacionados aos pressupostos legais que autorizam o uso do 
instituto no processo civil, como a representatividade adequada do interessado e a 
relevância da matéria discutida, e a conformação do amicus curiae ao rito processual 
diferenciado estabelecido pela Lei de Improbidade Administrativa. 
 
 

ABSTRACT: The article deals with the procedural figure of the 'amicus curiae' and its 
application in the action against misconduct in public office, starting from the 
treatment conferred to the theme by the systematics inaugurated by the current Code 
of Civil Procedure. To this end, aspects related to the legal presuppositions that 
authorize the use of the institute in the civil process, such as the adequate 
representativeness of the interested party and the relevance of the matter discussed, 
and the conformation of the 'amicus curiae' to the differentiated procedural rite 
established by the Administrative Misconduct Law. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Processo civil; Amicus curiae; Improbidade administrativa. 
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1. Introdução 

A Lei n.º 13.105, de 16 de março de 2015, que instituiu o atual Código de 

Processo Civil, trouxe a figura do amicus curiae dentre as inovações que sucederam o 

conjunto de regras de Alfredo Buzaid. 

Embora não se trate de instituto propriamente novo ou mesmo desconhecido 

no ordenamento brasileiro – como adiante se verá, já se fazia presente em ações de 

controle concentrado de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, por 

exemplo –, sua recente disciplina normativa no âmbito do processo civil trouxe 

significativa possibilidade de avanços em matéria de democratização do processo e do 

acesso à justiça. 

Para tanto, o “amigo da corte” ganhou capítulo próprio em título destinado à 

intervenção de terceiro (Capítulo V do Título III) e foi disciplinado no artigo 138 do 

Código de Processo Civil,2 o qual estabeleceu a possibilidade de que qualquer pessoa, 

natural ou jurídica, ingresse em ação de que não é parte, desde que demonstre sua 

representatividade adequada e seja previamente autorizada pelo juiz da causa, e 

quando assim demandar a relevância da matéria discutida, a especificidade do tema 

objeto da ação ou a repercussão social da controvérsia. 

Diante desse novo panorama normativo, na sequência deste trabalho 

abordar-se-ão aspectos relacionados à natureza do amicus curiae e os requisitos para 

sua admissão no processo – isto é, em que consistiria a relevância da matéria, a 

especificidade do tema, a repercussão social da controvérsia e a representatividade 

adequada de que trata o Código de Processo Civil –, e a possibilidade de seu ingresso e 

participação na ação de improbidade administrativa, prevista na Lei n.º 8.429/1992. 

 

 

 

                                                 

2 Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão 
social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, 
solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, 
no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem 
autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º. § 2º Caberá ao juiz ou 
ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3º O amicus curiae pode 
recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. 
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2. Evolução histórica do instituto 

Conhecer a origem e evolução dos institutos jurídicos é pressuposto não só 

para que seu papel seja hoje melhor compreendido como também para garantir seu 

adequado aperfeiçoamento no futuro. 

Não há consenso doutrinário a respeito do surgimento do amicus curiae. 

Alguns autores afirmam que sua origem mais remota estaria no consilliarius, do direito 

romano, ao passo que outros identificam como embrião do instituto o direito medieval 

inglês.3 

O consilliarius consistia na participação de um colaborador dos juízes romanos 

que auxiliava na resolução de questões não estritamente jurídicas, com função 

consultiva geral em searas como a política, financeira, religiosa, administrativa, militar 

e legislativa. Sua atuação se dava de forma individual (ius peritus) ou como 

componente de um colegiado (consilium), sendo marcada pela neutralidade e pelo 

fato de depender da provocação dos magistrados, características estas que para alguns 

afasta a possibilidade de sua identificação com o amicus curiae, cuja essência está 

relacionada ao comparecimento espontâneo em juízo e à faculdade de fornecer 

elementos úteis ao julgamento, de acordo com seu próprio convencimento.4 

No antigo direito inglês, o amicus curiae estava associado ao comparecimento 

de terceiros perante as cortes em causas que não envolviam interesses 

governamentais, na qualidade de attorney general, tendo como função apontar e 

sistematizar eventuais precedentes e leis que poderiam ser desconhecidos pelos 

magistrados. Com o transcurso dos séculos, o instituto foi incorporado ao direito 

norte-americano, onde então foi aperfeiçoado e ganhou relevância por sua larga 

utilização no sistema judiciário, havendo menção de que sua primeira aparição se deu 

no caso The Schooner Exchange vs. Mc Fadden, de 1812, em que o Attorney General 

dos Estados Unidos foi admitido para que opinasse em questões relacionadas à 

Marinha.5 

                                                 

3 SILVA, Fernando Gabriel de Carvalho e. Amicus curiae no novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 17. 
4 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
111-113. 
5 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
113-116. 
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Em território brasileiro, a primeira norma associada à ideia do amicus curiae, 

conquanto sem menção expressa ao instituto, surge apenas no ano de 1978, com a 

inclusão do artigo 31 na Lei n.º 6.385/1976,6 que passa a estabelecer a faculdade da 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em prestar esclarecimentos nas ações 

relacionadas ao mercado de capitais, como forma de auxiliar a atividade do juiz. 

Posteriormente, semelhante medida processual foi também consagrada nas 

demandas sobre prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, ao se 

prever no artigo 89 da Lei n.º 8.884/1994 a intervenção facultativa do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), regra esta depois revogada, com idêntica 

redação, pelo artigo 118 da Lei n.º 12.529/2011,7 fazendo ambos os dispositivos 

discutível alusão à intervenção do órgão na qualidade de assistente.8 

A notoriedade do “amigo da corte” no ordenamento jurídico brasileiro, 

porém, somente ganha força após a normatização de mecanismos de pluralização do 

debate jurídico nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, por 

evidente influência das ideias defendidas por Peter Häberle9 quanto à sociedade 

aberta de intérpretes da Constituição: na ação direta de inconstitucionalidade (ADI) e 

na ação declaratória de constitucionalidade (ADC), possibilitou-se ao relator da causa 

no Supremo Tribunal Federal admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades 

distintas das partes, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos 

postulantes (artigo 7ª, § 2º, da Lei n.º 9.868/1999);10 na ação de arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF), previu-se a fixação de data para 

declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na 

                                                 

6 Art. 31. Nos processos judiciários que tenham por objetivo matéria incluída na competência da Comissão de Valores Mobiliários, 
será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da 
intimação. […]. 
7 Art. 118. Nos processos judiciais em que se discuta a aplicação desta Lei, o Cade deverá ser intimado para, querendo, intervir no 
feito na qualidade de assistente. 
8 Já na vigência do anterior Código de Processo Civil, apontava-se que a natureza fiscalizatória do CADE não guardava, tecnicamente, 
relação com a figura da assistência (CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: uma 
proposta democrática. Revista de Processo, São Paulo, v. 192, p. 13-45, fev. 2011, p. 16). 
9 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: Fabris, 1997. 
10 Art. 7º […] § 2º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho 
irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Cabe destacar 
que o dispositivo está inserido em capítulo que tratada da ADI, porém o STF, valendo-se de interpretação sistemática, também 
admite sua utilização na ADC - vide ADCs n.º 19, 23 e 24, por exemplo. 
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matéria (artigo 6º, § 1º, da Lei n.º 9.882/1999).11 

Seguindo essa trilha, outras normas foram paulatinamente surgindo para 

admitir a manifestação de sujeitos estranhos ao processo e que não se enquadravam 

nas hipóteses típicas de intervenção de terceiros do Código de Processo Civil vigente à 

época. É o caso do incidente de uniformização de jurisprudência perante os Juizados 

Especiais (artigo 14, § 7º, da Lei n.º 10.259/2001)12 e também do procedimento sobre 

a edição, revisão ou cancelamento de enunciado de súmula vinculante junto ao 

Supremo Tribunal Federal (artigo 3º, § 2º, da Lei n.º 11.417/2006).13 

O próprio Código de Processo Civil de 1973, hoje revogado, foi objeto de 

sucessivas alterações para permitir a participação do amicus curiae em determinados 

procedimentos, ainda que sem menção textual ao seu nomen juris nos correlatos 

dispositivos.14 Assim ocorreu em relação ao incidente de declaração de 

inconstitucionalidade (artigo 482, § 3º),15 admissão da repercussão geral em recurso 

extraordinário (artigo 543-A, § 6º)16 e incidente de julgamento por amostragem de 

recurso especial (artigo 543-C, § 4º).17 

Sob a égide desse arcabouço legislativo, parcela da doutrina vinha inclusive 

admitindo a participação do “amigo da corte” também nas ações coletivas, desde que 

presente relevância na causa e houvesse condições de auxílio ao trabalho do 

magistrado, a fim de se legitimar ainda mais a decisão do órgão jurisdicional, em 

                                                 

11 Art. 6º […] § 1º Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que ensejaram a argüição, requisitar 
informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para 
declarações, em audiência pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 
12 Art. 14 […] § 7º Se necessário, o relator pedirá informações ao Presidente da Turma Recursal ou Coordenador da Turma de 
Uniformização e ouvirá o Ministério Público, no prazo de cinco dias. Eventuais interessados, ainda que não sejam partes no 
processo, poderão se manifestar, no prazo de trinta dias. 
13 Art. 3º […] § 2º No procedimento de edição, revisão ou cancelamento de enunciado da súmula vinculante, o relator poderá 
admitir, por decisão irrecorrível, a manifestação de terceiros na questão, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 
Federal. 
14 Até a vigência do Código de Processo Civil de 2015, desconhece-se referência legislativa expressa à nomenclatura amicus curiae. 
O único ato normativo que utilizou essa denominação foi o artigo 23, § 1º, do Regime Interno da Turma Nacional de Uniformização 
de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, aprovado pela Resolução n.º 390/2004, do Conselho da Justiça Federal, e 
posteriormente revogado (BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 144). 
15 Art. 482 […] § 3º O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir, por 
despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou entidades (incluído pela Lei n.º 9.868/1999). 
16 Art. 543-A […] § 6º O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (incluído pela Lei n.º 11.418/2006). 
17 Art. 543-C […] § 4º O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância 
da matéria, poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia (incluído pela Lei n.º 
11.672/2008). 
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demandas de evidente interesse público.18 O Superior Tribunal de Justiça, porém, 

entendia que essa participação era prevista apenas para ações de natureza objetiva, 

“admitindo-se excepcionalmente essa espécie de intervenção no processo subjetivo 

quando a multiplicidade de demandas similares demonstrar a generalização da decisão 

a ser proferida”.19 

 

3. O amicus curiae no Código de Processo Civil 

O atual Código de Processo Civil foi sancionado quando a Constituição Federal 

já vigia há quase três décadas. Sob essa condição, foi naturalmente influenciado pelo 

constitucionalismo contemporâneo, que, dentre suas características,20 assenta-se na 

premissa de superioridade da Constituição sobre o restante da ordem jurídica e na 

centralidade daquela nos sistemas jurídicos, por força da tese de que os demais ramos 

do Direito devem ser compreendidos e interpretados a partir do que dispõe a 

Constituição. 

O dispositivo que inaugura a codificação processual, aliás, deixa bastante 

evidente essa influência ao estabelecer que “o processo civil será ordenado, 

disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil” (artigo 1º). Significa 

dizer que, antes mesmo de o processo civil ser ordenado pelo texto normativo do 

Código de Processo Civil, ele deve subordinar-se aos valores e princípios 

constitucionais, como os que fundamentam a República – cidadania, dignidade da 

pessoa humana e pluralismo político, por exemplo – e também aqueles que confirmam 

a democracia e resguardam os direitos fundamentais de toda pessoa (artigo 5º da 

Constituição Federal).21 

Nessa perspectiva, o amicus curiae surge positivado no artigo 138 do Código 

de Processo Civil como mecanismo democrático inserido no processo, para permitir a 

                                                 

18 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 7 ed. Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 
231. CAMBI, Eduardo; DAMASCENO, Kleber Ricardo. Amicus curiae e o processo coletivo: uma proposta democrática. Revista de 
Processo, São Paulo, v. 192, p. 13-45, fev. 2011, p. 24 e seguintes. 
19 REsp 1568940/RJ, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma do STJ, julgado em 01/03/2016. 
20 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das políticas públicas. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, n. 240, p. 83-103, abr./jun. 2005, p. 84. 
21 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 186. 
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ampliação e a pluralidade do debate jurídico realizado pelas partes, a partir de uma 

relação jurídico-material submetida à apreciação do juiz. A ideia subjacente é de que o 

órgão jurisdicional possa ter a contribuição da sociedade na execução de seu mister, 

propiciando que sua decisão melhor reflita a realidade fática que circunda a causa. 

Consta na Exposição de Motivos do Código de Processo Civil, a propósito, 

destacada justificativa que perfilha essa direção: 

Pretendeu-se converter o processo em instrumento incluído no 
contexto social em que produzirá efeito o seu resultado. […]. 

Entendeu-se que a satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo 
mais intenso se a solução é por elas criada e não imposta pelo juiz. 
[…]. 

Por outro lado, e ainda levando em conta a qualidade da satisfação 
das partes com a solução dada ao litígio, previu-se a possibilidade da 
presença do amicus curiae, cuja manifestação com certeza tem 
aptidão de proporcionar ao juiz condições de proferir decisão mais 
próxima às reais necessidades das partes e mais rente à realidade do 
país. 

 

A possibilidade de se trazer ao processo sujeitos estranhos à lide, para 

colaborar com o aprimoramento do julgamento e torná-lo mais próximo da realidade e 

do que anseiam as partes, está também umbilicalmente vinculada ao princípio do 

contraditório e, como desdobramento deste, ao novo paradigma instaurado pelo 

Código de Processo Civil22 na busca do processo cooperativo, cuja decisão de mérito 

deve ser justa e efetiva. 

Bem sintetiza esses fundamentos Teresa Wambier e outros, ao referir que o 

ideário democrático, considerado a matriz do princípio do contraditório, é que inspira 

a necessidade de que as decisões do Judiciário espelhem a vontade da sociedade e 

estejam de acordo com os valores por esta adotados, valores estes em grande parte 

albergados pela Constituição Federal, expressa e implicitamente. A relevância do 

amicus curiae, sob essa ótica, está ligada ao princípio do contraditório em seu sentido 

mais pleno: com a própria sociedade, pois “a sociedade, por meio de seus vários 

                                                 

22 Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e 
efetiva. 
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segmentos ou grupos, é ouvida, o que tem especial sentido e relevância no contexto 

de um processo mais cooperativo, em que se pretende atingir a verdade real”.23 

Melhor entendidos o contexto constitucional e as fontes de inspiração que 

permitiram a inserção expressa do instituto na atual legislação processual, cabe agora 

determo-nos sobre as inovações trazidas pelo artigo 138 do Código de Processo Civil, o 

qual dispõe: 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 
especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social 
da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a 
requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, 
solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão 
ou entidade especializada, com representatividade adequada, no 
prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

§ 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de 
competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a 
oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. 

§ 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a 
intervenção, definir os poderes do amicus curiae. 

§ 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente 
de resolução de demandas repetitivas. 

 

De plano, há de se perquirir sobre a definição atribuída ao amicus curie neste 

novel dispositivo. Conceitualmente, ela não se afasta da construção doutrinária e 

jurisprudencial já tratada neste trabalho, que vislumbra no “amigo da corte” um 

sujeito processual com relevante papel de colaborador do órgão jurisdicional, 

habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão de 

mérito. Nas palavras do então Ministro Teori Zavascki, o amicus curie “embora possa 

deter algum interesse no desfecho da ação, não se vincula processualmente ao 

resultado do seu julgamento.” E arremata: “a presença do amicus curiae no processo 

                                                 

23 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MELLO, Rogério Licastro Torres de; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 
Lins. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 292. 
Cabe registrar que Cássio Scarpinella Bueno, antes mesmo da publicação do atual Código de Processo Civil, defendia que o amicus 
curiae deriva diretamente do princípio do contraditório previsto na Constituição Federal, o qual, por sua vez, conduz ao princípio da 
cooperação (BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 
2012, p. 105-110). 
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se dá, portanto, em benefício da jurisdição”.24 

Quanto à natureza jurídica, ampla doutrina tem afirmado que a escolha do 

legislador foi por consagrar o amicus curie como hipótese de intervenção processual 

atípica ou diferenciada, já que, embora tenha sido inserido em título da codificação 

que trata da intervenção de terceiros, sua previsão de atuação não se amolda às 

tradicionais modalidades desta espécie de intervenção, isto é, não se trata de 

assistência simples ou litisconsorcial, ou mesmo caso de denunciação da lide ou 

chamamento ao processo. 

É o que defendem, por exemplo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart, Daniel Mitidiero,25 Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery26 e 

Daniel Amorim Assumpção Neves.27 

Em linhas gerais, os defensores dessa orientação partem do pressuposto de 

que o amicus curiae é um sujeito processual que não possui legitimação conferida pelo 

ordenamento para defender de forma ilimitada seus próprios interesses, como fazem 

as partes, até porque não se vincula processualmente ao resultado da decisão final. Ele 

possui, de qualquer modo, interesse em atuar na ação e fazer prevalecer a sua tese, na 

defesa de pretensão que pode ou não coincidir com a defendida por uma das partes, 

assim o fazendo consciente de seu papel de contribuir para o enriquecimento do 

debate jurídico e para a construção de uma decisão mais justa.28 

Isso significa dizer, em outras palavras, que o amicus curiae é um terceiro 

parcial, pois defende interesses gerais da coletividade ou de grupos ou classes sociais, 

em que pese estar comprometido com a pluralidade e a democratização da jurisdição. 

Seu interesse jurídico, porém, encontra limitação em seu interesse institucional, mote 

verdadeiro de sua atuação no processo, o qual pode estar vinculado à esfera social, 

econômica, política, moral ou religiosa, dentre outras, e desborda, por conseguinte, de 

                                                 

24 ADI 3460 ED, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno do STF, julgado em 12/02/2015.  
25 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, v. 2, p. 105. 
26 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, 
p. 186. Os autores classificam o amicus curiae como interventor anódino (ad adiuvandum). 
27 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 224. O autor refere 
que se trata de uma espécie diferenciada de intervenção de terceiro. 
28 SOARES, Marcelo Negri; WINKLER, Camila Gentil. Amicus curiae no Brasil: um terceiro necessário. Revista dos Tribunais, São Paulo, 
v. 953, p. 203-222, mar. 2015, p. 205. 
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interesses de caráter meramente pessoal ou das partes envolvidas.29 

Na contramão desse entendimento, o Supremo Tribunal Federal permanece 

reafirmando sua jurisprudência, construída anteriormente ao advento do Código de 

Processo Civil de 2015, no sentido que o amicus curiae é mero colaborador do Poder 

Judiciário,30 e não interveniente, ao menos nas ações de controle concentrado de 

constitucionalidade. A posição guarda observância ao disposto no artigo 7º, caput, da 

Lei n.º 9.868/1999,31 que veda a intervenção de terceiros na ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Outro ponto relevante diz respeito à forma de ingresso do “amigo da corte” 

no processo. O artigo 138 do Código de Processo Civil inovou ao estabelecer que sua 

atuação poderá ser tanto espontânea como provocada. A espontânea ocorrerá quando 

o sujeito processual comparecer de forma voluntária aos autos e postular sua 

admissão. Já a provocada terá lugar quando o amicus curiae for solicitado a atuar na 

ação em decorrência de pedido formulado pelas partes ou por iniciativa do próprio 

juiz,32 devendo neste caso se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 

intimação. 

A decisão que inadmitir seu ingresso no processo não está sujeita a recurso, 

por expressa determinação do citado dispositivo, que em seu caput disciplina que a 

deliberação quanto à inadmissão é irrecorrível. Esse comando leva a crer que o intuito 

do legislador tenha sido evitar que um sujeito que não é parte possa causar tumulto 

processual e prejuízo à celeridade da demanda. Por essa mesma razão é que a 

admissão também não implica alteração de competência, nem autoriza a interposição 

de recursos, ressalvada a oposição de embargos de declaração (§ 1º) e o recurso da 

decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas (§ 3º). 

Os Tribunais Superiores têm deferido a admissão, em regra, até a inclusão do 

                                                 

29 SILVA, Fernando Gabriel de Carvalho e. Amicus curiae no novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 41. 
30 ADI 5108 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno do STF, julgado em 20/02/2018. Na ementa, consta: “A atividade do 
amicus curiae possui natureza meramente colaborativa”. 
31 Art. 7º Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. 
32 Como bem observa Mauro Sérgio Rocha, nada impede que o comparecimento do amicus curiae no processo se faça também a 
pedido do Ministério Público, na qualidade de custos legis, conforme prevê o artigo 179, inciso II, do Código de Processo Civil 
(ROCHA, Mauro Sérgio. Código de Processo Civil Comentado (livro eletrônico). José Sebastião Fagundes Cunha (coord. geral), 
Antonio César Bochenek e Eduardo Cambi (coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. 
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processo em pauta para julgamento.33 

O artigo 138 do Código de Processo Civil também avança ao admitir que o 

amicus curiae possa ser pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, 

com representatividade adequada. Vale dizer, a norma permite a participação das mais 

variadas pessoas de direito privado (associações, fundações, organizações religiosas e 

sindicatos, por exemplo) e de direito público (distintos órgãos da Administração 

Pública),34 assim como de profissionais ou especialistas que tenha reconhecido 

conhecimento para contribuir com o julgamento (professores e pesquisadores, por 

exemplo). 

A participação de pessoas naturais, de acordo com Cássio Scarpinella Bueno, é 

inovação consonante com o procedimento de realização de audiências públicas que o 

Supremo Tribunal Federal já vem adotando em sede de controle concentrado de 

constitucionalidade e que deve ser entendido, a rigor, também como hipóteses de 

amicus curiae.35 

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça tem ainda aplicado sua 

jurisprudência anterior à atual codificação processual e limitado a participação do 

amicus curiae no processo subjetivo, ao afirmar que seu ingresso “é previsto para as 

ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo 

quando a multiplicidade de demandas similares indicar a generalização do julgado a 

ser proferido”.36 Há também no Supremo Tribunal Federal recente julgado nesse 

mesmo sentido.37 

A restrição da participação do amicus curiae nos processos de índole 

subjetiva, na vigência do atual Código de Processo Civil, o qual nenhuma ressalva faz 

                                                 

33 EDcl no REsp 1338942/SP, Relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção do STJ, julgado em 25/04/2018; ADI 2135 AgR, Relatora 
Min. Cármen Lúcia, Pleno do STF, julgado em 18/05/2018. 
34 Sob esse prisma, a doutrina norte-americana distingue os amici governamentais dos amicis privados (BUENO, Cássio Scarpinella. 
Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 471-475). 
35 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
611. 
36 […] A orientação jurisprudencial da 1ª Seção deste Sodalício é no sentido de que o ingresso de amicus curiae é previsto para as 
ações de natureza objetiva, sendo excepcional a admissão no processo subjetivo quando a multiplicidade de demandas similares 
indicar a generalização do julgado a ser proferido. Não é admitido o ingresso quando a pretensão é dirigida para tentar assegurar 
resultado favorável a uma das partes […] (AgInt na PET no REsp 1700197/SP, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma do STJ, julgado em 19/06/2018). 
37 [...] É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra 
suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae 
[...] (Rcl 22012 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma do STF, julgado em 15/06/2018). 
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nesse aspecto, ainda deve suscitar muitos debates em âmbito jurisprudencial. O 

Ministro Edson Fachin, em voto que se reporta ao artigo 138 do Código de Processo 

Civil, artigo 7º, § 2º, da Lei n.º 9.868/1999, e artigo 6º, § 1º, da Lei n.º 9.882/1999, vai 

em sentido oposto a essa orientação, ao advertir que o “amigo da corte” revela-se 

como importante instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação 

na atividade de interpretação e aplicação da Constituição Federal, “o que não apenas 

se restringe ou se pode restringir aos processos de feição objetiva”.38 

No que toca aos poderes conferidos ao amicus curiae, caberá ao magistrado 

defini-los (artigo 138, § 2º, do Código de Processo Civil), observada a impossibilidade 

de interposição de recurso, exceto embargos declaratórios e recurso no incidente de 

resolução de demandas repetitivas, como já abordado. Dentre esses poderes, 

exemplifica-se como admissíveis a apresentação de informações e memoriais; a prática 

de atos de instrução, inclusive a produção de provas; e a realização de sustentação 

oral. 

A respeito da limitação ao uso de recursos, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero asseveram que nessa disposição “o legislador disse 

menos do que deveria dizer”. E mais:39 

Se um dos objetivos do amicus curiae é oferecer razões para 
fomentar o debate a fim de que as decisões judiciais possam servir de 
precedentes, nada justifica a limitação do direito ao recurso ao 
incidente de resolução de demandas repetitivas. Na verdade, o 
legislador parte de uma pressuposição: de que a decisão do incidente 
de resolução de demandas repetitivas pode gerar um precedente. 
[…]. No entanto, a formação de precedentes no direito brasileiro não 
está de modo nenhum vinculada a uma forma específica: é incorreto 
supor que precedentes só podem advir e só interessam em termos 
de causas repetitivas. Essa é a razão pela qual o amicus curiae poderá 
interpor recurso sempre que do exame da questão pelo órgão ad 
quem possa advir um precedente. Esse é o significado normativo do 
art. 138, § 3.º. 

 

O amicus curiae aparece também previsto em outros dispositivos do Código 

de Processo Civil: na alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou 

                                                 

38 ADPF 145 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno do STF, julgado em 01/09/2017. 
39 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo curso de processo civil: tutela dos direitos mediante 
procedimento comum. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, v. 2, p. 106. 
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em julgamento de casos repetitivos (artigo 927, § 2º);40 no incidente de arguição de 

inconstitucionalidade (artigo 950, § 2º e 3º);41 no incidente de resolução de demandas 

repetitivas (artigo 983, § 3º);42 na análise da repercussão geral do recurso 

extraordinário (artigo 1.035, § 4º);43 e no julgamento dos recursos extraordinário e 

especial repetitivos (artigo 1.038, incisos I e II).44 

 

4. A relevância da matéria, a especificidade do tema e a repercussão social da 

controvérsia 

O artigo 138 do Código de Processo Civil possibilita que o “amigo da corte” 

participe do processo independentemente da natureza do pedido da ação. Porém, 

estabelece parâmetros para essa admissão, aferíveis a partir da própria causa: a 

relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão 

social da controvérsia. 

Esses requisitos não são necessariamente cumulativos, vale dizer, basta a 

presença de um deles para que a participação seja admitida, sem a obrigatória 

conjugação dos três. Veiculam, como se vê, conceitos com alto de grau de abstração, 

cuja interpretação incumbirá ao juiz e demandará, por certo, aperfeiçoamento em 

sede doutrinária e jurisprudencial, porquanto a legislação processual não define em 

que consistiria a matéria de cunho relevante, o tema com especificidade ou a 

controvérsia com repercussão social. 

Sobre a relevância da matéria, pensamos que este requisito será atendido 

quando a importância da causa extrapolar o interesse que anima as partes. É o caso da 

discussão que implicar potencial inovação da ordem jurídica ou alteração de 

                                                 

40 Art. 927 […] § 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser 
precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da 
tese. 
41 Art. 950 […] § 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. § 3º Considerando a relevância da matéria e a 
representatividade dos postulantes, o relator poderá admitir, por despacho irrecorrível, a manifestação de outros órgãos ou 
entidades. 
42 Art. 983 […] § 1º Para instruir o incidente, o relator poderá designar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de 
pessoas com experiência e conhecimento na matéria. 
43 Art. 1.035 […] § 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
44 Art. 1.038. O relator poderá: I - solicitar ou admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia, 
considerando a relevância da matéria e consoante dispuser o regimento interno; II - fixar data para, em audiência pública, ouvir 
depoimentos de pessoas com experiência e conhecimento na matéria, com a finalidade de instruir o procedimento; 
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orientação jurisprudencial dominante, por exemplo. 

Carlos Gustavo Rodrigues Del Prá afirma que a relevância da matéria apenas 

demandaria a participação do amicus curiae na exata medida em que transcendesse o 

interesse das partes, ou seja, não seria a relevância da matéria, por si só, que deveria 

justificar essa participação, mas a abrangência da relevância. Para o autor, melhor 

seria que o legislador tivesse conjugado a relevância da matéria com a repercussão 

social, pois são requisitos que se complementam, de modo que a identificação das 

hipóteses de concreta ou potencial influência sobre a sociedade observasse, assim, a 

seguinte fórmula: relevância ou repercussão social da controvérsia.45 

Esse entendimento restou acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça em 

decisão que negou o ingresso do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior, como amicus curiae, em ação rescisória sobre anulação de ato 

concessivo de majoração de salários pelo Reitor da Universidade de Brasília. A Corte 

entendeu que, embora se pudesse cogitar da representatividade adequada do 

sindicato, não havia “especial relevância da matéria para além dos interesses daqueles 

envolvidos na causa”.46 

A especificidade do tema, por seu turno, diz respeito à discussão de matérias 

que desbordam do conhecimento jurídico que se exige ordinariamente do juiz, mas 

que são necessárias para a aplicação do direito no caso concreto, propiciando-se, 

como desejou a Exposição de Motivos do Código de Processo Civil, condições para se 

proferir julgamento mais próximo às reais necessidades das partes e mais rente à 

realidade social. Trata-se de requisito que bem se amolda às exigências da sociedade 

contemporânea, cujas relações são cada vez mais complexas e marcadas pelo 

crescente desenvolvimento e especialização das áreas de conhecimento, a exigir, por 

conseguinte, frequente sapiência interdisciplinar do órgão jurisdicional. 

Embora possa versar sobre as mais diferentes searas, como assuntos que 

envolvam a temática econômica ou religiosa, não raras vezes o tema específico 

aparece associado ao conhecimento científico ou tecnológico. No julgamento da ADI 

                                                 

45 DEL PRÁ, Carlos Gustavo Rodrigues. Primeiras impressões sobre a participação do amicus curiae segundo o projeto do novo 
Código de Processo Civil (art. 322). Revista de Processo, São Paulo, v. 194, p. 307-316, abr. 2011, p. 312. 
46 AgInt na AR 747/DF, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção do STJ, julgado em 13/12/2017. 
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n.º 4066/DF, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade 

de norma federal que permitia a extração, industrialização, utilização, comercialização 

e transporte do amianto e dos produtos que o continham, e sua lesividade à saúde 

humana. E, para lastrear sua decisão de mérito, valeu-se de fundamentos médicos e 

científicos,47 a partir da contribuição de especialistas ouvidos em audiência pública e 

dos esclarecimentos prestados pelas 14 (quatorze) pessoas jurídicas habilitadas como 

amicus curiae, dentre elas a Associação Brasileira das Indústrias e Distribuidores de 

Produtos de Fibrocimento, o Instituto Brasileiro de Mineração e a Associação Brasileira 

dos Expostos ao Amianto. 

Já a repercussão social da controvérsia se relaciona à magnitude dos efeitos 

que a decisão pode trazer consigo, ainda que não jurídicos, para além das partes do 

processo. É dizer, a possibilidade de que as consequências do julgamento atinjam não 

apenas os atores da relação processual – os quais, evidentemente, estarão sujeitos à 

autoridade da coisa julgada –, mas tenham ressonância, positiva ou negativa, em 

interesses caros à coletividade ou a determinados segmentos desta. 

A repercussão social é identificada mais facilmente nos debates promovidos 

perante o processo objetivo ou nas demandas de natureza coletiva, como as ações 

civis públicas, em razão de sua própria feição para esse mister. Porém, nada impede 

sua aferição também em outras demandas, relacionadas ao processo subjetivo, 

especialmente diante da possibilidade de hoje se conferir repercussão geral pelo 

Supremo Tribunal Federal a qualquer tema constitucional em sede recursal, ou de se 

afetar, por esta mesma Corte ou pelo Superior Tribunal de Justiça, recurso de qualquer 

ação para a definição de tese sobre questão de direito material ou processual 

repetitiva. 

                                                 

47 Colha-se excertos da ementa que fazem alusão a fundamentos médico-científicos, utilizados pelo Supremo Tribunal Federal como 
razões para decidir: […] O consenso médico atual identifica, para além de qualquer dúvida razoável, a contração de diversas 
doenças graves como efeito direto da exposição ao amianto. […] Limites da cognição jurisdicional. Residem fora da alçada do 
Supremo Tribunal Federal os juízos de natureza técnico-científica sobre questões de fato, acessíveis pela investigação técnica e 
científica, como a nocividade ou o nível de nocividade da exposição ao amianto crisotila e a viabilidade da sua exploração 
econômica segura. A tarefa da Corte – de caráter normativo – há de se fazer inescapavelmente embasada nas conclusões da 
comunidade científica – de natureza descritiva […] Contribuições ao debate trazidas em audiência pública (ADI 3.937/SP) e por amici 
curiae. Estado da arte da pesquisa médico-científica. Dados e subsídios técnicos a referendar, no seu conjunto, a conclusão de que, 
no estágio atual, o conhecimento científico acumulado permite afirmar, para além da dúvida razoável, a nocividade do amianto 
crisotila à saúde humana e ao meio ambiente. Consenso técnico e científico hoje estabelecido, no tocante às premissas fáticas de 
que (i) todos os tipos de amianto provocam câncer, não tendo sido identificado nenhum limite para o risco carcinogênico do 
crisotila, e (ii) a sua substituição, para os usos regulados pela Lei nº 9.055/1995, se mostra absolutamente viável sob o aspecto 
econômico. […] (ADI 4066, Relatora Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno do STF, julgado em 24/08/2017). 
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5. A representatividade adequada 

O requisito da representatividade adequada também é necessário para que o 

amicus curiae seja admitido no processo, conforme dispõe o artigo 138 do Código de 

Processo Civil. Diferentemente dos demais requisitos tratados no capítulo anterior, 

que se relacionam com a causa, este se vincula ao próprio terceiro que pretende 

participar da ação. 

O tema não é novo em âmbito doutrinário e jurisprudencial, porquanto já 

amplamente suscitado quando se discute a legitimidade ativa nas ações coletivas e 

também na admissão do “amigo da corte” nas ações de controle concentrado, neste 

último caso em razão do disposto no artigo 7ª, § 2º, da Lei n.º 9.868/1999, que exige 

representatividade do postulante. 

Com relação às ações coletivas, tem-se de forma crescente afirmado que, 

mesmo diante de um rol taxativo de legitimados ativos previsto em lei (legitimação ope 

legis), é possível o controle judicial da representatividade adequada do autor 

(legitimação ope judicis), em desdobramento ao devido processo legal substancial.48 

De modo geral, adota-se o critério da pertinência temática para aferir essa 

representatividade, consistente na existência de um vínculo de afinidade temática 

entre o legitimado e o objeto da ação. 

Levadas essas premissas em conta, a representatividade adequada que se 

exige do amicus curiae, nesta conformação que lhe deu o Código de Processo Civil, 

vem sendo construída a partir da verificação de seu interesse institucional, o qual não 

se deve confundir com o interesse próprio das partes. Nas palavras de Daniel Amorim 

Assumpção Neves:49 

Exige-se […] que o terceiro demonstre ter um interesse institucional 
na causa, não sendo suficientes interesses meramente corporativos, 
que digam respeito somente ao terceiro que pretende ingressar na 
ação. Por interesse institucional compreende-se a possibilidade 
concreta do terceiro em contribuir com a qualidade da decisão a ser 
proferida [...]. A pessoa jurídica deve ter credibilidade e tradição de 

                                                 

48 NETO, João Alves de Almeida. “Legitimidade dos entes sindicais para a tutela jurídica dos interesses difusos, coletivos e individuais 
homogêneos”. Tutela jurisdicional coletiva. Fredie Didier Júnior e José Henrique Mouta (coord.). Salvador: Jus Podivm, 2009, p. 282. 
49 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 225. 
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atuação a respeito da matéria que se discute, enquanto da pessoa 
natural se espera reconhecido conhecimento técnico a respeito da 
matéria. 

 

Com efeito, terá representatividade adequada toda pessoa, grupo de pessoas 

ou entidade que demonstrar possuir um específico interesse institucional na causa e, 

justamente por isso, tenha condições de contribuir para o debate da matéria, 

fornecendo elementos úteis e necessários para que a melhor decisão jurisdicional seja 

proferida. Meros interesses corporativos, que digam respeito apenas ao próprio 

sujeito que postula seu ingresso em juízo, não são suficientes para autorizar sua 

admissão.50 

O interesse institucional neste caso deve ser entendido num “espírito 

diferente daquele do que se afirma titular do direito sobre o qual se há de decidir, ou 

mesmo interesse de terceiro, ou seja, daquele que sofrerá os efeitos indiretos ou 

reflexos da sentença”. É que o interesse defendido é o da sociedade ou de um de seus 

segmentos, e as manifestações do amicus curiae têm por finalidade gerar prestação 

jurisdicional mais qualificada, na condição de amigo ou colaborador do juiz, como seu 

próprio nome sugere.51 

O que se quer assim dizer é que esse interesse institucional que legitima a 

intervenção do amicus curiae em juízo é também jurídico, mas não pode ser 

confundido com o interesse jurídico que motiva as partes e as formas tradicionais de 

intervenção de terceiros. Ou seja, não se trata de um interesse jurídico subjetivado, 

mas um interesse de caráter público que transcende o interesse individual de cada um 

dos litigantes.52 

Atento ao tema, o Supremo Tribunal Federal tem afirmado que o requisito da 

representatividade adequada exige, “além da capacidade de representação de um 

conjunto de pessoas, a existência de uma preocupação institucional e a capacidade de 

                                                 

50 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
161. 
51 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MELLO, Rogério Licastro Torres de; RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia 
Lins. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 293. 
52 BUENO, Cássio Scarpinella. Amicus curiae no processo civil brasileiro: um terceiro enigmático. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 
459-460. 
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efetivamente contribuir para o debate”.53 Sobre esse último aspecto, afeto à 

contribuição para a qualidade da discussão em juízo, considera que a “mera alegação 

de integrar lides processuais acerca de mesma temática a ser solvida [...], sem a 

indicação de contribuição específica ao debate, não legitima a participação”.54 Ainda, 

nessa mesma linha, entende que a “mera reiteração de razões oferecidas por outros 

interessados, sem o acréscimo de subsídios fáticos ou jurídicos relevantes para a 

elucidação da controvérsia”, também não justifica a habilitação do amicus curiae.55 

O Superior Tribunal de Justiça, do mesmo modo, tem se valido da 

representatividade adequada para indeferir a participação do amicus curiae quando (i) 

em recurso representativo da controvérsia, sua finalidade estatutária não tiver 

pertinência temática com as teses recursais;56 (ii) a entidade não ostentar 

representatividade em âmbito nacional57 (iii) ou não acostar estatuto social que 

comprove o objetivo institucional defendido;58 (iv) a discussão tiver cunho meramente 

subjetivo para as partes;59 (v) o intuito for promover a defesa do interesse de uma das 

partes.60 

 

6. A participação do amicus curiae na ação de improbidade administrativa 

A ação de improbidade administrativa é regulamentada pela Lei n.º 

8.429/1992, conhecida como Lei de Improbidade Administrativa, e decorre do 

comando previsto no artigo 37, § 4º, da Constituição Federal.61 

Sob o ponto de vista processual, a Lei de Improbidade Administrativa adota 

procedimento especial de jurisdição contenciosa para o processo de conhecimento. E 

sua especialidade em relação ao procedimento ordinário é acentuada, em especial, 

diante da previsão de uma fase preliminar de admissibilidade da ação de improbidade 

                                                 

53 RE 808202 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno do STF, julgado em 09/06/2017. 
54 ADPF 145 AgR, Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno do STF, julgado em 01/09/2017. 
55 ADPF 449 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno do STF, julgado em 18/05/2018. 
56 REsp 1391198/RS, Relator Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção do STJ, julgado em 13/08/2014. 
57 AgInt no REsp 1614874/SC, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção do STJ, julgado em 13/12/2017. 
58 AgInt na PET no REsp 1637910/RN, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma do STJ, julgado em 19/06/2018. 
59 AgInt no REsp 1607188/SC, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma do STJ, julgado em 21/11/2017. Caso em que o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) pretendeu ingressar em recurso sobre a adequação de honorários 
advocatícios. 
60 AgRg na PET no REsp 1336026/PE, Relator Min. Og Fernandes, Primeira Seção do STJ, julgado em 22/03/2017; AgInt na PET no 
REsp 1695653/DF, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma do STJ, julgado em 08/05/2018. 
61 Art. 37 [...] § 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a 
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 
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administrativa.62 

Esse procedimento especial é disciplinado pelo artigo 17 da referida lei, o qual 

estabelece que, autuada a petição inicial, o juiz ordenará a notificação da parte 

requerida para se manifestar por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias (§ 7º),63 e, após, 

ou receberá a exordial, determinando a citação da parte requerida para a 

apresentação de contestação (§ 9º),64 ou a rejeitará, se convencido da inexistência do 

ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita (§ 

8º).65 

Outra peculiaridade procedimental da ação de improbidade diz respeito à 

adoção do disposto no artigo 6º, § 3º, da Lei de Ação Popular,66 isto é, quando a ação 

principal tiver sido proposta pelo Ministério Público, a pessoa jurídica cujo ato for 

impugnado será cientificada da demanda, a fim de que possa atuar, querendo, em 

favor de um dos polos da ação, na forma do artigo 17, § 3º, da Lei de Improbidade 

Administrativa.67 

A despeito dessas particularidades, é plenamente admissível a participação do 

amicus curiae na ação de improbidade administrativa. 

De fato, o rito especial da Lei de Improbidade Administrativa não é 

incompatível com o Código de Processo Civil, merecendo aplicação supletiva naquilo 

que não contrariar as regras próprias da lei, assim como outras normas da jurisdição 

coletiva, diante da previsão nesse sentido do artigo 19 da Lei de Ação Civil Pública68 e 

da existência de um “regime integrado de mútua complementariedade” entre as ações 

coletivas.69 

                                                 

62 PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de Improbidade Administrativa Comentada. São Paulo: Atlas, 2002, p. 165. 
63 Art. 17 [...] § 7º Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer 
manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias. 
64 Art. 17 [...] § 9º Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. 
65 Art. 17 [...] § 8º Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se 
convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. 
66 Art. 6º […] § 3º A pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, cujo ato seja objeto de impugnação, poderá abster-se de 
contestar o pedido, ou poderá atuar ao lado do autor, desde que isso se afigure útil ao interesse público, a juízo do respectivo 
representante legal ou dirigente. 
67 Art. 17 […] § 3º No caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se, no que couber, o disposto no § 3o 
do art. 6o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965. 
68 Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 
69 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 883-885. Os autores se 
baseiam na lição doutrinária de Rodolfo Mancuso a respeito do regime integrado de mútua complementariedade entre as diversas 
ações exercitáveis na jurisdição coletiva. Defendem com base nessa premissa, por exemplo, a impossibilidade de desistência 
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O artigo 17, caput, da Lei de Improbidade Administrativa, aliás, não deixa 

margem para interpretação distinta, pois menciona que a ação principal terá o rito 

comum do Código de Processo Civil.70 Trata-se, porém, de regra que, em razão da 

posterior inclusão de outros dispositivos na lei estabelecendo a fase preliminar de 

admissibilidade da ação, deve hoje ser compreendida como mandamento para que o 

rito comum seja observado após o recebimento da petição inicial, superada a fase 

preliminar. 

A compatibilidade do Código de Processo Civil com o rito procedimental da 

ação de improbidade administrativa, de qualquer forma, não se constitui no único 

fundamento para que se autorize o ingresso do amicus curiae nesta espécie de 

demanda.  

É que a ação de improbidade administrativa é, em essência, ação de natureza 

coletiva,71 em virtude de a tutela do patrimônio público ser um interesse difuso,72 o 

que enseja a possibilidade de atuação do “amigo da corte” para se conferir ainda 

maior legitimidade à decisão do órgão jurisdicional, em demanda de evidente 

interesse público. A propósito, como exposto no curso deste trabalho, o ingresso deste 

sujeito processual em ações coletivas era admitido por parcela da doutrina antes 

mesmo de sua previsão textual no atual Código de Processo Civil, justamente por ter 

finalidade que se harmoniza aos anseios da sociedade na tutela jurisdicional coletiva.  

Sob esse aspecto, a participação do amicus curiae, para além de contribuir 

com a democratização do processo e o acesso à justiça em demandas de interesse da 

coletividade, vem aplacar a crítica que há muito se faz ao papel contramajoritário do 

Poder Judiciário e ao reduzido rol de legitimados à propositura da ação de 

improbidade administrativa, o qual abrange apenas o Ministério Público e a pessoa 

                                                                                                                                               

infundada da ação de improbidade administrativa, tal qual a previsão da Lei de Ação Popular (artigo 9º) e da Lei de Ação Civil Pública 
(artigo 5º, § 3º). 
70 Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, 
dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar. 
71 DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 7 ed. Salvador: Jus Podivm, 2012, p. 40-
41. 
72 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 883. Nesse mesmo 
sentido, também o Superior Tribunal de Justiça: [...] A moralidade administrativa e seus desvios, com consequências patrimoniais 
para o erário público, enquadram-se na categoria dos interesses difusos [...] (REsp 401964/RO, Relator Min. Luiz Fux, Primeira 
Turma do STJ, julgado em 22/10/2002). 
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jurídica de direito público interessada (artigo 17, caput, da Lei de Improbidade 

Administrativa). 

Veja-se que na ação de improbidade, de forma contrária ao que consagrou 

como regra nas demais ações coletivas, o legislador adotou rol de legitimados ativos 

mais restrito, o que afastaria, na opinião de parcela da doutrina,73 a possibilidade de 

interpretação extensiva. 

Wallace Paiva Martins Júnior, ao discorrer sobre a não inclusão das 

associações e do cidadão entre os legitimados ativos neste caso, notadamente diante 

da tutela abrangida pela Lei de Ação Popular, afirma que a opção legislativa implicou 

retrocesso e se afastou da tendência contemporânea de ampliação do rol de 

legitimados nas ações coletivas:74  

Foi infeliz a opção legislativa brasileira, que se aparta da moderna 
tendência processual civil de outorgar legitimidade ativa ampla em 
casos de interesses metaindividuais, incentivando a participação 
popular organizada através dos denominados corpos intermediários. 

O cidadão, anteriormente legitimado, perdeu essa condição. Pode 
pela ação popular combater ato imoral é improbo, mas essa sede não 
é escorreita para a aplicação das sanções específicas da improbidade 
administrativa, limitada à anulação do ato e ao ressarcimento do 
dano. Aqui, houve verdadeiro e incompreensível retrocesso [...]. 

Em suma, o cidadão, legitimado que é para a ação popular inclusive 
na defesa da moralidade administrativa, conceito muito mais amplo 
no qual se contém a probidade administrativa, foi excluído [...], com 
duvidosa constitucionalidade em face do art. 5º. LXXIII, da 
Constituição Federal restando-lhe, lamentavelmente, diante de um 
ato de improbidade administrativa, o exercício de seu direito de 
representação (arts. 14 e 22 da Lei Federal n. 8.429/92).  

 

Já Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, de certo modo fazendo coro a 

esse entendimento, sustentam que, conquanto o artigo 17 da Lei de Improbidade 

Administrativa confira legitimidade ativa apenas ao Ministério Público e à pessoa 

jurídica de direito público interessada, as associações constituídas há pelo menos um 

ano e que tenham entre suas finalidades institucionais a tutela de interesses difusos, 

                                                 

73 GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; et al. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
309. 
74 MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Probidade Administrativa. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 359-360. 
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assim como a Defensoria Pública, também podem ser titulares da ação de improbidade 

administrativa, porquanto são legitimados à propositura de ação civil pública, por força 

do que dispõe o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública, que seria aplicável nesta 

hipótese. Defendem, para tanto, que os casos de substituição processual nas ações 

coletivas podem ser inferidos do sistema jurídico como um todo, prescindindo-se de 

uma normativa específica de cunho exauriente, como a do artigo 17 da Lei de 

Improbidade Administrativa.75  

A despeito dessa controvérsia, o fato é que a participação do amicus curiae na 

ação de improbidade administrativa, embora não solva por completo a crítica que 

recai sobre a legitimação exclusivamente atribuída pelo legislador a entes estatais, 

representa significativo avanço como ferramenta de democracia participativa em 

demandas que tutelam interesses difusos relacionados à proteção do patrimônio 

público, em seu amplo sentido. 

E nem poderia ser diferente, pois se hoje a corrupção representa uma das 

principais causas do desvio do Estado de sua finalidade essencial, que é a de atender 

ao reclamos da coletividade, não se pode excluir da sociedade a possibilidade de 

participar da correção dos rumos da Administração Pública,76 ainda que pela via do 

processo. 

Esse mecanismo processual é também consonante com a Convenção das 

Nações Unidas contra a Corrupção, a Convenção de Mérida, ratificada pelo Decreto 

Legislativo n.º 348/05 e promulgada pelo Decreto Presidencial n.º 5.687/06, que em 

seu artigo 13 estabelece que cada Estado Parte deverá adotar as medidas adequadas 

para fomentar a participação ativa de pessoas e grupos que não pertençam ao setor 

público, como a sociedade civil, as organizações não-governamentais e as organizações 

com base na comunidade, na prevenção e na luta contra a corrupção, elencando em 

sua alínea “a”, dentre essas medidas, aquelas que promovam a contribuição da 

cidadania aos processos de adoção de decisões. 

                                                 

75 GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 908-914. 
76 Esses fundamentos, dentre outros, são utilizados por Emerson Garcia e Rogério Pacheco de Alves ao tratar da legitimidade de 
associações para a propositura da ação de improbidade administrativa (GARCIA, Emerson; ALVES, Rogério Pacheco. Improbidade 
Administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 909). 
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Sob o ponto de vista prático, o ganho à qualidade da instrução processual e da 

sentença pode ser substancial, pois nem sempre aportam até os órgãos encarregados 

da investigação que lastreia a ação de improbidade administrativa todos os elementos 

que compõe a realidade dos fatos submetidos à apreciação judicial e que 

eventualmente podem ser melhor percebidos, e até mesmo esclarecidos, por 

segmentos da sociedade. 

Em pesquisa que não pretende ser exauriente sobre o tema, aferiu-se que, 

perante as Cortes Superiores,77 ainda tramitam poucas ações de improbidade 

administrativa em que se admitiu a participação do amicus curiae, talvez em 

decorrência do pouco tempo de sua expressa positivação no Código de Processo Civil e 

da natural conformação que a jurisprudência ainda dará ao instituto, à medida que 

casos surjam e forem levados à discussão. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, foram localizadas apenas quatro 

demandas, todas envolvendo pleitos de habilitação do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), em ações de improbidade administrativa que imputam a 

prática de ilícitos a advogados ou procuradores jurídicos da Administração Pública: em 

três foi indeferido o ingresso do órgão,78 sob o fundamento de que as ações não 

tratavam de prerrogativas ou interesses da advocacia que justificassem a pertinência 

da participação do “amigo da corte”;79 em tão somente uma foi autorizada a 

atuação,80 por se entender que a entidade representa a advocacia e, diante da 

especificidade do tema, poderia trazer importantes subsídios a questão que se reputa 

relevante (contratação de advogado por dispensa de licitação), “porque certamente 

                                                 

77 Pesquisa realizada até 12/09/2018, nos sítios eletrônicos do STJ e STF. 
78 AgInt no REsp 1587658/SP, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma do STJ, julgado em 05/12/2017; REsp 1682547/SP, 
Relator Min. Gurgel de Faria, decisão monocrática, julgado em 01/08/2018; PET no AgInt no REsp n.º 1249679/SP, Relator Min. 
Sérgio Kukina, decisão monocrática, julgado em 01/08/2018. 
79 Colha-se a ementa da única decisão colegiada: ADMINISTRATIVO. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO DE SHOWS SEM 
LICITAÇÃO. OFERECIMENTO DE PARECER DESPROVIDO DE FUNDAMENTAÇÃO. AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE REQUISITO. NÃO 
CABIMENTO. I - A participação do amicus curiae tem por escopo a prestação de elementos informativos à lide, a fim de melhor 
respaldar a decisão judicial que irá dirimir a controvérsia posta nos autos. II - No caso em foco, não se discute prerrogativas ou 
interesses da advocacia. A ausência de tal requisito prejudica a utilidade e a conveniência da sua intervenção. III - A admissão de 
amicus curiae no feito é uma prerrogativa do órgão julgador, na pessoa do relator, razão pela qual não há que se falar em direito 
subjetivo ao ingresso. A propósito: RE 808202 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-143 PUBLIC 30-06-2017; EDcl no 
REsp 1483930/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 03/05/2017; EDcl no REsp 1110549/RS, Rel. Ministro 
Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 30/04/2010. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1587658/SP, Relator Min. Francisco 
Falcão, Segunda Turma do STJ, julgado em 05/12/2017). 
80 EREsp n.º 1192186/PR, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, decisão monocrática, julgado em 08/02/2018. 
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suscita muitas dúvidas no cotidiano de muitos advogados e agentes públicos quanto ao 

correto procedimento” a ser adotado. 

Tem-se, de qualquer modo, desde logo um evidente avanço com a disciplina 

deste instituto no Código de Processo Civil, sobretudo em relação às ações coletivas e, 

neste particular, quanto à possibilidade de ampla participação da sociedade nas ações 

de improbidade administrativa. Acredita-se que, paulatinamente, o amicus curiae 

consolidar-se-á como uma importante ferramenta processual do controle social, na 

tutela de interesses afetos à defesa da probidade e da boa gestão da Administração 

Pública. 

 

7. Conclusão 

O amicus curiae surge positivado no artigo 138 do Código de Processo Civil 

como importante mecanismo democrático inserido no processo, para permitir a 

ampliação e a pluralidade do debate jurídico realizado pelas partes, e cuja participação 

está condicionada à prévia demonstração de sua representatividade adequada, além 

da existência de relevância da matéria, especificidade do tema objeto da ação ou 

repercussão social da controvérsia, requisitos estes que, por envolverem conceitos 

com alto de grau de abstração, ainda demandarão embates e lapidação pela doutrina e 

pela jurisprudência. A ideia subjacente é de que o órgão jurisdicional possa ter a 

contribuição da sociedade na execução de seu mister, propiciando que sua decisão 

melhor reflita a realidade fática que envolve a causa. 

A atuação deste instituto processual é compatível com a ação de improbidade 

administrativa, ainda que esta esteja submetida a rito próprio, e contribui para 

amenizar a crítica dirigida ao papel contramajoritário do Poder Judiciário e ao reduzido 

rol de titulares desta espécie de demanda, o qual, ao abranger apenas o Ministério 

Público e a pessoa jurídica de direito público interessada, vai na contramão da 

tendência dos sistemas contemporâneos de ampliação dos legitimados ativos nas 

ações coletivas. Possibilita, além do mais, significativo avanço como ferramenta de 

democracia participativa e controle social em demandas que tutelam interesses 

difusos relacionados à proteção do patrimônio público, em seu amplo sentido. 
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RESUMO: O presente artigo foi elaborado a partir das informações levantadas no 
Procedimento Administrativo nº MPPR – 0113.15.001434-9 oriundo da 16ª Promotoria 
de Justiça da Comarca de Ponta Grossa-PR, no qual buscou-se traçar as peculiaridades 
dos perfis dos agressores e vítimas de violência doméstica da Comarca, levando em 
consideração a idade, grau de escolaridade, renda e profissão das partes, número de 
filhos, uso de substâncias entorpecentes (álcool e drogas ilícitas), região habitada e 
motivação dos ilícitos. Os dados estatísticos foram coletados a partir dos pedidos de 
Medidas Protetivas formulados junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar 
Contra Mulher, Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de 
Penas e Medidas Alternativas de Ponta Grossa-PR durante o segundo semestre de 2015, 
todo o ano de 2016 e primeiro semestre de 2017. O principal objetivo do estudo foi, a 
partir da delimitação dos perfis dos agressores e vítimas de violência doméstica da 
Comarca, contribuir para com a formulação de políticas públicas voltadas à prevenção e 
combate aos ilícitos penais dessa natureza, bem como o completo e satisfatório 
atendimento às vítimas. 
 
ABSTRACT: This article was based on the information collected in Administrative 
Procedure no MPPR – 0113.15.001434-9 from the 16th District Attorney’s Office of Ponta 
Grossa-PR, in which it was sought to trace the peculiarities of the aggressor’s and victim’s 
profiles of domestic violence in the judicial district, considering the age, educational level, 
income and occupation of the parts, number of children, use of narcotic substances 
(alcohol and illicit drugs), place of residence and motivation of crimes. The statistical data 
were collected founded on the requests for Protective Measures pleaded before the Court 
of Domestic and Family Violence Against Women, the Court of Crimes against Children, 
Adolescents and the Elderly and Execution of Penalties and Alternative Measures of 
Ponta Grossa-PR during the second half of 2015, the whole year of 2016 and the first 
semester of 2017. The main objective of the study was, based on the delineation of the 
profile of the aggressors and victims of domestic violence in the judicial district, 
contributing to the formulation of public policies aimed at preventing and combating 
criminal offenses of this nature as well as the complete and satisfactory care service for 
the victims. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência doméstica, perfil do agressor, perfil da vítima, prevenção, 
políticas públicas. 
 
KEYWORDS: Domestic violence; profile of the aggressor; profile of the victim; prevention; 
public policies. 
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1. Introdução: 

A ideia de elaborar o presente surgiu a partir do trabalho realizado pela equipe 

da 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa6 quando da execução do Plano 

Setorial de Ação referente aos anos de 2016 e 2017 (PARANÁ, 2016), autuado como 

Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0113.15.001434-9 (disponível para consulta 

no acervo da referida Promotoria de Justiça), plano este que teve por escopo “contribuir 

com formulação de políticas públicas voltadas ao combate à violência contra a mulher 

nas relações domésticas, familiares e de afeto na Comarca de Ponta Grossa/PR (PARANÁ, 

2016)”. 

A meta específica do referido plano setorial foi “[...] obter, ao longo de dois anos, 

dados que permitam visualizar as particularidades da Comarca relacionadas ao tema, 

tais como: bairros e regiões com maior índice dessa forma de violência, perfis da vítima 

e do agressor, dentre outros […] (PARANÁ, 2016, p. 2)”. 

De se registrar que os Planos Setoriais representam iniciativas das Promotorias 

de Justiça de todo o Estado do Paraná alinhadas aos objetivos estratégicos do Ministério 

Público (PARANÁ, 2018a) que, em última análise, contribuem para com o propósito 

institucional de “ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, 

do regime democrático e dos interesses sociais e indisponíveis” (PARANÁ, 2018b, 

gravura). 

Nesse diapasão, cada plano setorial traz iniciativas (projeto/ação proposta), 

indicadores (meios de verificação) e atividades voltadas à realização das metas propostas 

(resultados esperados), com a finalidade de alcançar os propósitos do planejamento 

estratégico institucional (PARANÁ, 2018a). 

É nesse sentido que o plano setorial proposto e executado pela equipe da 16ª 

Promotoria de Justiça de Ponta Grossa, que ora se expõe, se deu. A proposta – ajustada 

aos objetivos estratégicos do Ministério Público – de levantar dados estatísticos 

relacionados ao tema referentes às particularidades da Comarca de Ponta Grossa e de 

traçar as peculiaridades dos perfis dos autores de ilícitos penais e mulheres vítimas desse 

                                                 
6A 16ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa/PR possui as seguintes atribuições: “(…) - Atuação perante a 4ª Vara Criminal – inquéritos 
Policias e ações penais;- Inquéritos policiais e ações penais relativos à matéria de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 
nº 11.340/06);- Controle Externo da atividade policial. (...)” (PARANÁ, 2019, não paginado). 
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tipo de violência –, teve por finalidade contribuir para com a formulação de políticas 

públicas voltadas à prevenção e combate aos ilícitos penais dessa natureza e ao 

completo e satisfatório atendimento às vítimas, o que, em última análise, alinha-se aos 

objetivos institucionais. 

Por outro lado, acredita-se que os ilícitos penais praticados contra a mulher no 

contexto de violência doméstica e familiar albergados pela Lei nº 11.340/06 apresentam 

nuances e características que demandam análise particularizada e que tão somente a 

responsabilização penal não tem se revelado suficiente para obtenção da pacificação 

social. Acredita-se que, paralelamente à responsabilização penal, seja essencial a 

implementação de práticas restaurativas, mormente no sentido de outorgar à vítima um 

protagonismo que o direito penal material e formal aparentemente, ainda hoje, não têm 

o condão de conferir. 

Assim, a obtenção de dados que permitam melhor divisar a realidade fática 

local poderá, sob diversos aspectos, incrementar a prevenção e combate a tais ilícitos 

penais e paralelamente possibilitar a implementação de práticas restaurativas 

adequadas a partir, por exemplo, da delimitação mais clara dos perfis das vítimas e dos 

agressores. 

Apresentadas as premissas e justificativas do presente estudo, mister se mostra 

trazer à baila a metodologia utilizada para a obtenção dos dados que a seguir serão 

apresentados. 

 

2. Do método utilizado para a pesquisa: 

Desde logo, registra-se que, para cumprir as iniciativas e as metas propostas, 

foram utilizados como indicadores (meios verificação) dados extraídos a partir dos 

pedidos de medidas protetivas de urgência distribuídos junto à 4ª Vara Criminal da 

Comarca de Ponta Grossa – Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher, 

Vara de Crimes Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e de Execução de Penas e 

Medidas Alternativas. 

Com efeito, todos os dados/informações apresentados no presente estudo 

tiveram como ponto de partida os pedidos de medidas protetivas de urgência ajuizados 
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nos termos da Lei nº 11.340/06 por diversos órgãos e pessoas e foram complementados 

por informações obtidas junto aos respectivos inquéritos policiais. 

A opção por iniciar o estudo a partir das informações constantes dos pedidos 

de medidas protetivas de urgência ajuizados se deu com o fito de conferir maior 

segurança e precisão ao levantamento dos dados, bem como com o escopo de melhor 

delimitar no tempo e no espaço o estudo a ser realizado. 

Desde logo, consigna-se que não se tem a pretensão de tratar da totalidade dos 

casos de violência doméstica e familiar contra a mulher na Comarca de Ponta Grossa, 

mesmo porque isso não seria possível. Estarão ausentes os casos em que a vítima, 

embora tenha registrado o fato, não solicitou medidas protetivas de urgência, bem como 

aquelas situações em que a vítima sequer procurou as autoridades e que compõem a 

denominada “cifra negra” dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 

Todavia, tal fato não importa menor segurança ao estudo diante do volume de 

pedidos ajuizados e da delimitação proposta com o escopo de evidenciar algumas 

particularidades da Comarca correlatas ao tema, conforme será exposto. 

Ainda no tocante à metologia, estabeleceu-se um recorte temporal e delimitou-

se para a pesquisa os seguintes períodos: o segundo semestre de 2015, todo o ano de 

2016 e o primeiro semestre de 2017. Todos os dados, portanto, foram levantados 

individualmente em cada um dos períodos citados, o que permitiu, inclusive, comparar 

os dados ao longo do tempo. 

Em seguida, obteve-se junto à 4ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa 

relatórios informativos contendo a relação de todos os autos de pedidos de medidas 

protetivas autuados nos respectivos períodos7, inclusive, como forma de conferir e se 

certificar se realmente todos os pedidos ajuizados foram abarcados pelo estudo. 

Com base em tais relatórios foi possível definir com precisão o número geral de 

pedidos de medidas protetivas ajuizados em cada período, o que permitiu a seguinte 

constatação: 

                                                 
7Os quais se encontram acostados no Procedimento Administrativo que registra o plano setorial de ação. 
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GRÁFICO 1 – Número total de pedidos de medidas protetivas por período 

 

Oportuno esclarecer neste ponto que a pesquisa realizada a partir de feitos 

distribuídos ao longo ano de 2016 não foi fracionada em semestres, pois privilegiou-se 

a celeridade do levantamento, considerando-se que, como se verá, cada feito foi 

consultado direta e individualmente e alimentou diversos campos de diversas planilhas. 

Desse modo, o número de 509 (quinhentos e nove) pedidos ajuizados ao longo 

do ano de 2016 corresponde a uma média de 254 (duzentos e cinquenta e quatro) 

pedidos por semestre do referido ano. 

 Na sequência, com base nos relatórios obtidos, foram consultados todos os 

autos de pedidos de medidas protetivas autuados nos períodos respectivos (segundo 

semestre de 2015, ano de 2016 e primeiro semestre de 2017) e, a partir dos bairros 

indicados nos boletins de ocorrência correspondentes, foram criadas planilhas para cada 

um deles e estas foram alimentadas com as seguintes informações: nome, idade e 

profissão da vítima; nome, idade, profissão e escolaridade do agressor; motivo dos 

ilícitos penais; parentesco entre vítima e agressor; ilícitos penais em tese cometidos; 

renda do agressor; relatos sobre o uso de entorpecentes e número de filhos entre 

agressor e vítima. 

Estabelecer o número total de pedidos de medidas protetivas de acordo com 

os bairros da cidade de Ponta Grossa indicados no boletim de ocorrência, possibilitou a 

identificação dos bairros com maior incidência de violência doméstica contra mulher nos 
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respectivos períodos, sendo que a obtenção das demais informações possibilitou a 

identificação do perfil do agressor e da vítima em cada um dos bairros. 

Conforme consignado, os dados foram obtidos a partir da consulta direta e 

individual a cada um dos autos de pedidos de medidas protetivas de urgência. Porém, 

em razão de tais autos não possuírem todos as informações a que a pesquisa e o 

presente estudo se propuseram, fez-se necessária a consulta aos inquéritos policiais 

correspondentes, especialmente visando a obter informações quanto ao perfil do autor 

do fato/agressor. 

De se registrar que, por se tratarem de pedidos de natureza urgente e que nem 

sempre apresentam as informações de forma completa e precisa, limitando-se muitas 

vezes a apresentar dados mínimos imprescindíveis às suas apreciações, tais como 

identificação da vítima, narrativa fática referente aos ilícitos penais, em tese, praticados 

e indicação mínima dos dados do suposto autor dos fatos, os pedidos de medidas 

protetivas de urgência, a despeito de serem ponto de partida importante para o estudo, 

não se revelaram suficientes à identificação dos perfis da vítima e do agressor. 

De maneira que dados como idade, profissão e renda do agressor, relatos a 

respeito de eventual uso de drogas e número de filhos entre vítima e agressor, 

invariavelmente eram obtidos em consulta aos respectivos inquéritos policiais, autos nos 

quais as informações eram prestadas de forma mais completa, o que demandou maior 

trabalho da equipe voltado à precisão e completude dos dados. 

Em suma, inicialmente os autos de pedidos de medidas protetivas eram 

consultados e os dados ali disponíveis alimentavam as planilhas de cada bairro (de 

acordo com o boletim de ocorrência). Em seguida, os inquéritos policiais 

correspondentes (em alguns casos apensos aos autos de pedidos de medidas protetivas 

no sistema PROJUDI, em outros casos disponíveis para consulta física na própria 

secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ponta Grossa ou, ainda, disponíveis na 

Delegacia da Mulher da cidade de Ponta Grossa), eram consultados e os dados neles 

obtidos complementavam a planilha de cada bairro. 

A partir da divisão da cidade de Ponta Grossa nos bairros indicados nos boletins 

de ocorrência, no segundo semestre do ano de 2015 foram identificados casos ocorridos 
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em 106 (cento e seis) bairros; das medidas protetivas autuadas em 2016 foram 

apontados casos ocorridos em 131 (cento e trinta e um) bairros; e, por fim, no primeiro 

semestre de 2017 foram identificados casos ocorridos em 105 (cento e cinco) bairros. 

Dentre os bairros indicados nos boletins de ocorrência, o bairro Uvaranas foi o 

que teve maior registro de pedidos de medidas protetiva em todos os períodos, vejamos: 

 

GRÁFICO 2 – Pedido do Bairro de Uvaranas por período 

 

Da análise do gráfico, considerando uma média de 27 (vinte e sete) pedidos por 

semestre do ano de 2016, verifica-se que o número de pedidos de medidas protetivas 

no bairro de maior incidência que foi Uvaranas se manteve entre o segundo semestre de 

2015 e o ano de 2016. Porém, teve um aumento aproximado de 48% de casos no ano de 

2017, o que se revela um dado importante a ser analisado pela rede de atendimento e 

proteção à vítima de violência doméstica. 

A partir desse primeiro levantamento de dados – que já trouxe informações 

importantíssimas voltadas à identificação das áreas de maior incidência de casos de 

violência doméstica contra mulher e à caracterização dos perfis da vítima e do agressor 

–, fez-se necessário conferir ainda maior precisão ao estudo diante da constatação de 

elevado número de bairros em cada período diante das informações trazidas nos 

boletins de ocorrência. Assim, visando a padronizar a pesquisa de forma segura e a partir 

de parâmetros oficiais, optou-se por classificar os dados até então levantados de acordo 
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com os bairros indicados no Geoprocessamento Corporativo da Prefeitura de Ponta 

Grossa (PONTA GROSSA (PR), [20--?]), onde a Comarca é dividida territorialmente 

apenas em dezesseis bairros. 

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Ponta Grossa – IPLAN –, 

criado pela Lei Municipal n.º 6180/1999 (PONTA GROSSA (PR), 2015, não paginado), 

mapeou a cidade de Ponta Grossa com informações dos bairros de acordo com o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, conforme indicado no sítio 

eletrônico daquele Instituto, o Geoprocessamento Corporativo foi desenvolvido para 

“[...]orientar o desenvolvimento da cidade e os investimentos públicos em áreas como 

saúde, educação e infraestrutura urbana [...]” e “[...] servirá tanto para a comunidade 

acadêmica, na realização de pesquisas, como também para a população de forma geral 

[...]” (PONTA GROSSA (PR), 2016, não paginado). 

Como apontado, o referido Geoprocessamento divide o território do município 

em dezesseis bairros, a saber: Uvaranas, Contorno, Chapada, Boa Vista, Cará-Cará, 

Oficinas, Jardim Carvalho, Nova Rússia, Neves, Colônia Dona Luíza, Centro, Órfãs, Ronda, 

Olarias, Piriquitos e Estrela. 

Assim, a partir da divisão dos bairros de acordo com o Geoprocessamento 

Corporativo, os dados foram lançados após consulta ao sítio eletrônico, conforme o 

endereço do local dos fatos indicado no boletim de ocorrência de cada um dos autos de 

medidas protetivas, sendo que, em seguida, a ferramenta indicava o bairro a que 

pertencia cada endereço8 . Assim, tornou-se possível que as informações dos bairros 

constantes dos boletins de ocorrência recebessem nova classificação de acordo com a 

divisão oficial dos bairros indicadas no referido Geoprocessamento. 

Em resumo, cada período (segundo semestre de 2015, ano de 2016 e primeiro 

semestre de 2017) recebeu dois levantamentos: um dividido de acordo com os 

bairros/vilas indicados nos boletins de ocorrência de cada pedido ajuizado e outro de 

acordo com a divisão de bairros indicada pelo IBGE no Geoprocessamento Corporativo 

de Ponta Grossa. 

 

                                                 
8Itinerário: acesso ao sítio eletrônico – pesquisar por: logradouro – resultado do bairro. 
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3. Da análise dos dados de acordo com cada período proposto à pesquisa: 

Assim, passa-se à análise de cada um dos períodos de acordo com a divisão dos 

bairros indicada pelo Geoprocessamento, observando-se a distribuição do número total 

de pedidos por bairros e distritos em cada um dos períodos.  

GRÁFICO 3 – Total de pedidos de medidas protetivas por período e por Bairros 

 



 197 

 

A partir da classificação dos bairros de acordo com o Geoprocessamento com a 

adição dos Distritos não mapeados, verifica-se que no segundo semestre de 2015 os 

bairros Uvaranas, Contorno e Chapada, ficaram entre os três bairros com maior 

incidência de casos, com respectivamente 43 (quarenta e três), 38 (trinta e oito) e 33 

(trinta e três) pedidos. 

Calha ressaltar, neste ponto, especialmente em relação à discrepância entre o 

número de pedidos do bairro Uvaranas se comparado com o apontado a partir do 

levantamento de dados com base nos bairros indicados nos boletins de ocorrência, que 

estes são preenchidos com informações prestadas pelas vítimas no momento do 

atendimento da ocorrência e não se trata de uma consulta formal a que bairro o 

endereço dos fatos corresponde. 

Assim, evidentemente que quando da consulta formal de cada um dos 

endereços dos fatos junto ao sistema do Geoprocessamento, vilas popularmente 

conhecidas no município foram abarcadas pelos bairros oficiais de acordo com o IBGE. 

De modo que se evidencia que algumas pequenas discrepâncias são inerentes 

à pesquisa, bem como que o levantamento de acordo com o Geoprocessamento foi 

necessário para conferir ainda mais segurança ao estudo. 

No ano de 2016, os bairros Contorno e Uvaranas novamente se destacaram 

entre aqueles com maior número de pedidos de medidas protetivas, com, 

respectivamente, 36 (trinta e seis) e 34 (trinta e quatro) pedidos em média por semestre. 

Outro bairro que despontou com número considerável de pedidos foi o Cará-Cará com 

média de 28 (vinte e oito). 

Nota-se que o bairro Chapada, que se destacou no segundo semestre de 2015 

com 33 (trinta e três) pedidos, teve uma queda de aproximadamente 57%, totalizando 

uma média de 14 (quatorze) pedidos por semestre do ano de 2016. 

O que se observa é que houve uma queda geral da quantidade média por 

semestre de pedidos de medidas protetivas no ano de 2016 em relação ao ano de 2015, 

uma vez que no primeiro foram formulados 254 (duzentos e cinquenta e quatro) 

enquanto no segundo foram 314 (trezentos e quatorze). Em porcentagem, a queda se 

deu em aproximadamente 19%. 
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Já no primeiro semestre de 2017, em que foram formulados 338 (trezentos e 

trinta e oito) pedidos, verifica-se que houve um aumento de cerca de 24% em relação à 

média semestral de 2016, quando havia 254 (duzentos e cinquenta e quatro) pedidos, e 

um aumento de 7,4% em relação ao segundo semestre de 2015. 

Nota-se no primeiro semestre de 2017 que novamente os bairros Contorno e 

Uvaranas se destacaram e desta vez foram acompanhados pelo bairro Neves. 

Respectivamente, os referidos bairros apresentaram 46 (quarenta e seis), 44 (quarenta 

e quatro) e 39 (trinta e nove) pedidos de medidas protetivas. 

Apenas para melhor ilustrar sob uma perspectiva temporal os dados referentes 

aos bairros que apresentaram maior incidência nos períodos, seguem os seguintes 

gráficos: 

 

GRÁFICO 4 – Bairro Uvaranas por períodos 

 

GRÁFICO 5 – Bairro Contorno por períodos 
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GRÁFICO 6 – Bairro Chapada por períodos 

 

GRÁFICO 7 – Bairro Cará-Cará por períodos 

 

GRÁFICO 8 – Bairro Neves por períodos 
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Na perspectiva da quantidade de pedidos de medidas protetivas formulados na 

Comarca de Ponta Grossa e a distribuição entre os bairros, são essas as principais 

constatações e considerações a serem feitas. 

Quanto aos perfis das vítimas e supostos autores dos fatos em cenário de 

violência doméstica e familiar contra a mulher na Comarca de Ponta Grossa, foram 

verificadas algumas situações persistentes ao longo dos períodos dos estudos. 

Porém, antes de analisar os perfis à luz de uma perspectiva temporal entre os 

períodos, necessário se faz expor cada um deles e suas particularidades. 

No segundo semestre de 2015, a distribuição do número geral de pedidos, 314 

(trezentos e quatorze), por faixas etárias das vítimas se deu do seguinte modo: 

GRÁFICO 9 – Faixa etária das vítimas do segundo semestre de 2015 
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Ainda no segundo semestre de 2015, a despeito de na maioria dos casos, que 

totalizaram 219 (duzentos e dezenove), as vítimas não terem informado suas profissões 

(tanto nos autos de medidas protetivas quanto nos de inquérito policial), foram 

constadas as seguintes profissões com maior incidência: 

 

GRÁFICO 10 – Profissões das vítimas do segundo semestre de 2015 

 

É possível observar, portanto, vítimas com faixa etária entre 30 (trinta) e 39 

(trinta e nove) anos em 105 (cento e cinco) pedidos e com ocupação “do lar” em 24 

(vinte e quatro) pedidos. 

Quanto aos motivos das práticas dos ilícitos penais que culminaram nos pedidos 

de concessão de medidas protetivas, destacou-se o término de relacionamento amoroso 

entre as partes envolvidas, o que foi observado em 77 (setenta e sete) pedidos. Em uma 

perspectiva geral, colaciona-se o seguinte gráfico: 
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GRÁFICO 11 – Motivos dos ilícitos penais do segundo semestre de 2015 

 

Sobre os perfis dos agressores no segundo semestre de 2015 destacaram-se 

aqueles com idade entre 30 (trinta) e 39 (trinta e nove) anos perfazendo 115 (cento e 

quinze) pedidos, com profissão “pedreiro” em 27 (vinte e sete) pedidos, com 

escolaridade de fundamental incompleto em 96 (noventa e seis) casos e renda mensal 

entre 1(um) e 5 (cinco) salários-mínimos, conforme verificado em 140 (cento e quarenta) 

casos. Os seguintes gráficos ilustram tais constatações: 
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GRÁFICO 12 – Faixa etária dos agressores – segundo semestre de 2015 

 

 

GRÁFICO 13 – Profissão dos agressores – segundo semestre de 20159 

 

                                                 
9Inseridos no gráfico somente as cinco profissões de maior incidência. 
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GRÁFICO 14 – Escolaridade do agressor – segundo semestre de 2015 

 

GRÁFICO 15 – Renda do agressor – segundo semestre de 2015 
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Ainda sobre o período em comento, os casos registrados nas pequisas 

ocorreram em sua maioria entre ex-conviventes, conforme observado em 127 (cento e 

vinte e sete) pedidos. Além disso, em 97 (noventa e sete) casos, vítima e agressor 

possuíam um filho em comum. Vejamos: 

 

GRÁFICO 16 – Parentesco – segundo semestre de 2015 

 

 

GRÁFICO 17 – Número de filhos – segundo semestre de 2015 
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Ademais, no segundo semestre de 2015, conforme autos analisados, houve 90 

(noventa) relatos de uso de bebidas alcoólicas e 33 (trinta e três) relatos de uso de drogas 

ilícitas. 

GRÁFICO 18 – Uso de entorpecentes – segundo semestre de 2015 

  

Por fim, entre os ilícitos penais relatados pelas vítimas, o de ameaça, previsto 

no art. 147 do Código Penal, despontou: 

GRÁFICO 19 – Ilícitos penais – segundo semestre de 2015 
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No ano de 2016, por sua vez, foram contabilizados 509 (quinhentos e nove) 

pedidos, sendo que em 156 (cento e cinquenta e seis) casos as vítimas contavam com 

idade entre 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) anos e em 30 (trinta) casos possuíam ocupação 

“do lar”: 

 

GRÁFICO 20 – Faixa etária das vítimas – ano de 2016 

 

 

GRÁFICO 21 – Profissão das vítimas – ano de 2016 
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Quanto às motivações das práticas dos ilícitos penais que culminaram nos 

pedidos de concessão de medidas protetivas, destacou-se o término de relacionamento 

amoroso entre as partes envolvidas, com total de 127 (cento e vinte e sete) pedidos. Em 

uma perspectiva geral, colaciona-se o seguinte gráfico: 

 

GRÁFICO 22 – Motivos dos ilícitos penais – ano de 2016 

 

A faixa etária de maior incidência dos agressores foi a de 30 (trinta) a 39 (trinta 

e nove) anos, conforme verificado em 182 (cento e oitenta e dois) pedidos, e na maioria 

dos casos os agressores eram “pedreiros” - informação extraída de 46 (quarenta e seis) 

pedidos. Ademais, 261 (duzentos e sessenta e um) agressores recebiam entre 1 (um) e 

5 (cinco) salários-mínimos de renda e 180 (cento e oitenta) possuem primeiro grau 

incompleto. 
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GRÁFICO 23 – Faixa etária dos agressores – ano de 2016 

 

 

GRÁFICO 24 – Profissão dos agressores – ano de 201610 

                                                 
10Inseridos no gráfico somente as seis profissões de maior incidência. 
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GRÁFICO 25 – Renda do agressor – ano de 2016 

 

 

GRÁFICO 26 – Escolaridade do agressor – ano de 2016 
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Ainda em 2016, a maioria dos registros se deu entre ex-conviventes, o que se 

verificou em 217 (duzentos e dezessete) casos e o ilícito penal de destaque foi aquele 

previsto no art. 147 do Código Penal, totalizando 352 (trezentos e cinquenta e dois) 

registros. Houve 140 (cento e quarenta) relatos de uso de bebidas alcoólicas e 52 

(cinquenta e dois) de uso de drogas ilícitas. Por fim, em 168 (cento e sessenta e oito) 

casos vítimas e agressores possuíam um filho em comum. Vejamos os seguintes gráficos: 

 

 

GRÁFICO 27 – Parentesco – anos de 2016 
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GRÁFICO 28 – Uso de entorpecentes – ano de 2016 

 

GRÁFICO 29 – Ilícitos penais – ano de 2016 
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GRÁFICO 30 – Número de filhos – ano de 2016 

 

Por fim, no primeiro semestre de 2017, as vítimas, na maioria dos casos, 

possuíam entre 30 (trinta) e 39 (trinta e nove) anos de idade, de acordo com o extraído 

de 110 (cento e dez) pedidos. Ainda, 40 (quarenta) das vítimas possuem ocupação “do 

lar”. 

 

GRÁFICO 31 – Faixa etária das vítimas – primeiro semestre de 2017 
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GRÁFICO 32 – Profissões das vítimas – primeiro semestre de 2017 

 

A respeito das motivações das práticas dos ilícitos penais que culminaram nos 

pedidos de concessão de medidas protetivas, destacou-se o término de relacionamento 

amoroso entre as partes envolvidas, conforme verificado em 102 (cento e dois) pedidos: 

 

GRÁFICO 33 – Motivo dos ilícitos penais – primeiro semestre de 2017 
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Sobre as características do autor do fato/agressor nesse período, prevaleceu a 

faixa etária entre 30 (trinta) e 39 (trinta e nove) anos, de acordo com 115 (cento e quinze) 

pedidos, e os desempregados totalizaram 33 (trinta e três) pedidos. Os agressores, em 

sua maioria, apresentaram o primeiro grau incompleto de escolaridade, conforme 89 

(oitenta e nove) pedidos, e renda entre 1 (um) e 5 (cinco) salários-mínimos, num total 

de 176 (cento e setenta e seis) registros. A respeito, importantes os seguintes gráficos: 

 

GRÁFICO 34 – Faixa etária do agressor – primeiro semestre de 2017 

 

 

GRÁFICO 35 – Profissão dos agressores – primeiro semestre de 201711 

                                                 
11Inseridos no gráfico somente as cinco profissões de maior incidência. 
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GRÁFICO 36 – escolaridade do agressor – primeiro semestre de 2017 

 

 

GRÁFICO 37 – Renda do agressor – primeiro semestre de 2017 
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Merece destaque, ainda, o fato de que em 151 (cento e cinquenta e um) casos 

vítimas e agressores eram ex-conviventes, sendo que mais uma vez o crime de ameaça 

se destacou com 211 (duzentos e onze) relatos. Ademais, em 113 (cento e treze) casos 

vítimas e agressores não possuíam filhos em comum, afora que em 90 (noventa) casos 

houve relatos de uso de bebidas alcoólicas e em 43 (quarenta e três) uso de drogas 

ilícitas. 

 

GRÁFICO 38 – Parentesco – primeiro semestre de 2017 
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GRÁFICO 39 – Ilícitos penais – primeiro semestre de 2017 

GRÁFICO 40 – Uso de entorpecentes – primeiro semestre de 2017 
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GRÁFICO 41 – Número de filhos – primeiro semestre de 2017 

 

 

 

4. Conclusão: 

Assim, esses foram os principais dados referentes aos perfis dos autores e 

vítimas de ilícitos penais relativos à violência contra mulher no âmbito doméstico, 

familiar e de afeto, nos três períodos propostos na pesquisa e, a partir de tais dados, 

algumas constatações se tornaram possíveis e evidenciam as particularidades desse tipo 

de violência na Comarca de Ponta Grossa. 

A respeito do perfil da vítima, ao longo dos três períodos (segundo semestre de 

2015, ano de 2016 e primeiro semestre de 2017) destacaram-se aquelas com idade entre 

30 (trinta) e 39 (trinta e nove) anos (segundo semestre de 2015 e primeiro semestre de 

2017) e 20 (vinte) e 29 (vinte e nove) anos (ano de 2016), além daquelas que se 

classificam como “do lar”. 
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O motivo de destaque para a prática de ilícitos penais foi, nos três períodos, o 

término de relacionamento entre vítima e agressor que, em sua maioria, eram ex-

conviventes. 

Sobre o perfil do agressor, a faixa etária de destaque nos três períodos foi aquela 

entre 30 (trinta) e 39 (trinta e nove) anos, a profissão foi a de “pedreiro” (segundo 

semestre de 2015 e ano de 2016) e desempregado (primeiro semestre de 2017), a 

escolaridade foi o ensino fundamental incompleto e a renda foi de 1 (um) a 5 (cinco) 

salários-mínimos. 

Ademais, outra constante entre os períodos foram os relatos a respeito dos 

ilícitos penais, sendo que aquele previsto no art. 147 do Código Penal  (ameaça) foi o 

que recebeu maiores registros. 

A respeito dos relatos de uso de bebidas alcoólicas também houve uma 

constante. No segundo semestre de 2015, em aproximadamente 28,6% dos casos, houve 

relatos de uso de bebidas alcoólicas por parte dos agressores no momento dos fatos que 

motivaram o pedido de concessão de medidas protetivas. Nos períodos subsequentes 

tal média se manteve – 27,5% no ano de 2016 e 29% no primeiro semestre de 2017. 

Quanto ao uso de drogas ilícitas, 10,5% dos casos no segundo semestre de 2015 

apresentaram relatos de uso de drogas ilícitas por parte dos agressores. Nos demais 

períodos tal média se manteve – 10,2% no ano de 2016 e 12,7% no ano de 2017. 

Por fim, quanto ao número de filhos entre vítimas e agressores, na maioria dos 

casos, eles possuíam no máximo um filho. 

Desta forma, é possível vislumbrar os perfis dos envolvidos em violência 

doméstica contra mulher na Comarca de Ponta Grossa. As vítimas, em sua maioria, 

possuem idade entre 20 e 29 anos e entre 30 e 39 anos, além de não possuírem 

atividades fora do lar. 

Os autores do fato/agressores, por sua vez, em sua maioria, apresentam idade 

entre 30 e 39 anos, possuem renda de 1 a 5 salários-mínimos e baixa escolaridade 

(ensino fundamental incompleto). 

Evidencia-se, portanto, que o baixo nível de escolaridade pode estar 

relacionado à prática dos ilícitos penais. A respeito, pouquíssimos foram os casos em que 
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o agressor possuía ensino superior completo: 12 (doze) no segundo semestre de 2015, 

32 (trinta e dois) no ano 2016 e 19 (dezenove) no primeiro semestre de 2017. 

De se questionar neste cenário se realmente os casos envolvendo violência 

doméstica e familiar contra a mulher ocorrem com menor frequência quando o agressor 

apresenta maior nível de escolaridade ou se tais casos ocorrem com frequência e não 

chegam ao conhecimento das autoridades e vêm a compor a denominada “cifra negra”. 

Assim, a partir dos dados aqui apresentados – e que se pretende cheguem ao 

conhecimento das autoridades que compõem a rede de proteção à mulher, tais como 

Delegacia da Mulher, Polícia Militar, Patrulha Maria da Penha (Guarda Municipal), 

Ministério Público, Poder Judiciário etc. – acredita-se ser possível a formulação de 

políticas públicas que levem em consideração a realidade local. 

Estabelecer políticas públicas a partir de dados concretos e que se mostrem 

mais adequadas e ajustadas à realidade local contribuirá para melhor direcionamento 

dos recursos que sabidamente são finitos e atuação mais célere e efetiva dos órgãos e 

instituições voltados à proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, 

especialmente no que toca à prevenção geral e especial. 

Enfim, não se tem a pretensão de esgotar o tema e, conforme externado no 

título do presente estudo, a presente pesquisa se destina a apresentar uma singela visão 

sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher na Comarca de Ponta Grossa. 

O que se almeja é que a pesquisa possa contribuir de alguma forma, juntamente 

com as demais informações que os órgãos que compõem a rede de proteção possuem, 

com reflexões e elaborações de políticas públicas voltadas à prevenção e combate de tal 

singular criminalidade decorrente da violência doméstica e familiar contra a mulher, sem 

perder de vista a necessidade de implementar práticas restaurativas paralelamente à 

responsabilização criminal, com vista à prevenção geral e especial. 
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RESUMO: O presente trabalho busca demonstrar o avanço na concretização de Direitos 
Humanos da população LGBTI no Estado brasileiro a partir de um constante diálogo com 
a jurisprudência internacional, bem como à luz de institutos e ideias que já vigoram no 
direito comparado e que por vezes auxiliam na concretização de direitos humanos LGBTI. 

 

ABSTRACT: This paper seeks to demonstrate the progress made in the realization of 
Human Rights of the LGBTI population in the Brazilian State, based on a constant 
dialogue with international jurisprudence, as well as according to institutes and ideas 
that already exist in comparative law and that can serve as an alternative for the 
realization of human rights of LGBTI people. 
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1. QUEM INTEGRA A POPULAÇÃO LGBTI? 

A sigla LGBTI retrata a junção dos grupos lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais,  transgêneros e intersexuais. Primeiramente, é oportuno esclarecer que não 

há qualquer relação de hierarquia ou preferência entre cada grupo que compõe a sigla 

da minoria sexual em questão2. Em que pese não exista um consenso mundial acerca da 

sigla que melhor retrataria o grupo vulnerável em estudo3, a sigla LGBTI é adotada pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) e demais entidades e organizações internacionais 

ao tratar do tema, sendo, portanto, a sigla adotada por este autor para discorrer sobre 

o tema ao longo deste trabalho. Fato é que, independente da sigla adotada, a proteção 

normativa e o reconhecimento de direitos no Estado brasileiro caminha em uma 

perspectiva progressiva e concretizadora, não havendo que se falar em exclusão de 

qualquer subgrupo do reconhecimento de tais direitos pelo simples fato de estarem ou 

não contemplados expressamente na sigla escolhida ao tratar do caso. 

Superada a questão da nomenclatura, resta-nos definir, de forma sucinta e breve, 

quem são cada um dos subgrupos que integram a população LGBTI. 

 

2. GRAMÁTICA DE DIREITOS HUMANOS LGBTI  

Tendo em vista a falsa aparência de similitude entre as categorias e conceitos que 

integram o estudo dos Direitos Humanos da População LGBTI, a elaboração de uma 

gramática de direitos é uma medida que se impõe. Assim, com o objetivo de evitar a 

utilização errônea de termos e conceitos por parte daqueles que atuam na área, bem 

como com o intuito de esclarecer e pormenorizar a importância de cada um desses 

conceitos, passamos à análise de cada questão específica deste ramo do direito. 

O termo “lésbica” pode ser compreendido como um substantivo feminino que 

retrata a figura de uma mulher que tem preferência sexual por ou mantém relação 

afetiva e ou sexual com outra mulher. Já a palavra “gay” é cotidianamente utilizada para 

                                                 
2 ttilizando o termo “minoria sexual” para se referir à população LGBTI. In: OLIVA, Thiago Dias. Minorias Sexuais e os Limites da 
Liberdade de Expressão. Curitiba: Juruá, 2016. 

3 Há quem defenda a utilização da sigla “LGBT”, excluindo os intersexuais. Por outro lado, há quem defenda a utilização da sigla LGBTQ, 
incluindo além da orientação sexual e da diversidade de gênero a perspectiva teórica e política dos estudos queer. Por fim, ainda 
existem aqueles que entendem ser “LGBTTTIS” a melhor nomenclatura, uma vez que esta sigla retrataria explicitamente lésbicas, gays, 
bissexuais, transexuais, travestis, transgêneros, intersexuais e simpatizantes.  
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se designar a pessoa, homem ou mulher, homossexual. Já o “transexual” é o indivíduo 

cuja identidade de gênero difere daquela designada em seu nascimento, não devendo 

este último ser confundido com a “travesti”, que é a pessoa designada como homem ao 

nascer, mas que vivencia um “papel de gênero4” feminino. Por fim, os “intersexuais” são 

aqueles indivíduos que nascem com uma anatomia reprodutiva ou sexual que não se 

encaixa na definição típica de sexo feminino ou masculino5. 

Esclarecida de forma pormenorizada o significado de cada uma das letras da sigla 

LGBTI, uma primeira expressão que deve ser compreendida no âmago do seu significado 

é o termo “identidade de gênero”, que segundo o artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do 

Decreto 8.727/2016, pode ser compreendida como a “dimensão da identidade de uma 

pessoa que diz respeito à forma como se relaciona com as representações de 

masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática social, sem guardar 

relação necessária com o sexo atribuído no nascimento6”. Na mesma linha, os Princípios 

de Yogyakarta definem o conceito de identidade de gênero como: 

[…] estando referida à experiência interna, individual e profundamente 
sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode, ou não, 
corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo-se aí o 
sentimento pessoal do corpo (que pode envolver, por livre escolha, 
modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, 
cirúrgicos ou outros) e outras expressões de gênero, inclusive o modo 
de vestir-se, o modo de falar e maneirismos.7  

 

Trata-se, portanto, da forma pela qual determinada pessoa se identifica com 

determinado gênero. 

Por outro lado, o conceito de identidade de gênero não deve ser confundido com 

o conceito de “orientação sexual”, que segundo os Princípios de Yogyakarta, pode ser 

compreendido como “a capacidade de cada pessoa de experimentar uma profunda 

atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo 

                                                 
4 O papel de gênero pode ser compreendido como um conjunto de comportamentos associados com masculinidade e feminilidade 
em um grupo ou sistema social. 

5 PIOO, Oádia Perez. A teoria queer e os intersex: experiências invisíveis de corpos des-feitos. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/cpa/n28/08.pdf> Acesso em: 15. fev. 2019. 

6 Artigo 1º, parágrafo único, inciso II, do Decreto 8.727/2016.  

7 A luz do Decreto 8.727/2016, o gênero é compreendido a partir da corrente do essencialismo biológico, admitindo-se, portanto, a 
existência dos gêneros “masculino” e “feminino”. Oo entanto, não se desconhece o debate acadêmico que propõe a desconstrução 
do conceito estático de gênero, filiando-se a corrente proposta pela teoria queer, por uma compreensão de gênero fluída, a partir de 
experiências e construções sociais. Sobre o tema, ver BtTLER, Judith. Problemas de Gênero. 8ª ed. São Paulo: Civilização Brasileira, 
2015. 
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gênero ou de mais de um gênero, assim como de ter relações íntimas e sexuais com essas 

pessoas”. Assim, orientação sexual pode ser entendida como um direito personalíssimo8, 

na qual é visualizada a partir do sexo pelo qual determinado indivíduo possui 

desejo/afetuosidade. Neste ponto, parte da doutrina destaca a importância em utilizar 

o termo “orientação sexual” em detrimento ao termo “opção sexual”, uma vez que, 

segundo os estudiosos da matéria, questões envolvendo a sexualidade de determinado 

indivíduo não representam uma simples escolha ou opção9.  

Entende-se por “cisgênero” ou “cissexual” toda a pessoa que se identifica, em 

todos os aspectos, com o gênero registrado em sua certidão de nascimento. O cisgênero 

é, portanto, a oposição do “transgênero”, uma vez que este último se identifica com um 

gênero diferente daquele que lhe foi atribuído quando nasceu10 .Outra expressão em 

constante foco nos debates envolvendo o reconhecimento de diretos LGBTI é a utilização 

do chamado “nome social”, que segundo o artigo 1º, parágrafo único, inciso I, do Decreto 

8.727/2016, pode ser compreendido “como a designação pela qual a pessoa travesti ou 

transexual se identifica e é socialmente reconhecida”11. As questões específicas acerca 

do nome social no Estado brasileiro serão analisadas em tópico próprio. 

Termo que merece destaque no âmbito da gramática de direitos humanos LGBTI 

é a palavra “heteronormatividade”, que, em breve síntese, pode ser compreendida como 

o termo utilizado para descrever situações nas quais orientações sexuais diferentes da 

heterossexual são estigmatizadas, ignoradas ou até mesmo perseguidas pela sociedade 

majoritária.  

                                                 
8 A identidade de gênero e a orientação sexual devem ser compreendidas como direitos da personalidade. Oesse sentido, ver Corte 
IDH, OC 24/2017. Também nesse sentido, FACHIO, Melina Girardi. O Direito Humano a Não Sofrer Discriminação por Orientação Sexual 
(in) Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. 3ª ed. DIAS, Maria Berenice (coord). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017. 

9 Sobre este tema, é a lição de Luis Roberto Barroso: “Não há consenso acerca das razões que determinam a orientação sexual dos 
indivíduos. Existem estudos dotados de seriedade científica que certificam que a orientação sexual é decorrente de fatores genéticos11 . 
Segundo outros estudos, igualmente sérios, os fatores determinantes seriam sociais. Não é importante tomar partido nesse debate, 
salvo para deixar claro que a homossexualidade não é uma opção, mas um fato da vida. Deve-se destacar, ademais, que o fato do 
homossexualismo não viola qualquer norma jurídica12, nem é capaz, por si só, de afetar a vida de terceiros. Salvo, naturalmente, 
quando esses terceiros tenham a pretensão de ditar um modo de vida “correto” – o seu modo de vida – para os outros indivíduos”. 
(BARROSO, Luis Roberto. Diferentes, Mas Iguais: O Reconhecimento Jurídico das Relações Homoafetivas no Brasil. Disponível em: 
<http://pfdc.pgr.mpf.mp.br/temas-de-atuacao/direitos-sexuais-e-reprodutivos/pag-direitos-lgbtt/copy_of_documentos-tecnicos-de-
outros-orgaos/Parecer-Barroso-uniao-homossexuais>. Acesso em: 14 jul. 2018).  

10 Sobre o tema da transexualidade, é importante destacar que em 18 de junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde divulgou 
nova Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), em que a transexualidade não está mais 
incluída como transtorno mental, como nas versões anteriores da CID. Atualmente, a transexualidade consta como “incongruência de 
gênero”, dentro do novo capítulo de condições relativas à saúde sexual. Segundo o documento, a incongruência de gênero seria 
caracterizada pela diferença marcada e persistente entre a experiência individual de uma pessoa e o gênero atribuído a ela. 

11 Art. 1º, parágrafo único, inciso I, do Decreto 8.727/2016. 
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Ainda acerca da gramática LGBTI, compreende-se o termo “transfobia” como um 

conjunto de atitudes ou sentimentos negativos em relação às pessoas travestis, 

transexuais e transgêneros e o termo “homofobia” como um conjunto de atitudes ou 

sentimentos negativos em relação às pessoas homossexuais, bissexuais e, em alguns 

casos, contra transgêneros e intersexuais.  

Também não é correto utilizar a expressão “cirurgia de mudança de sexo” para 

tratar do procedimento médico envolvendo os transgêneros e transexuais. Atualmente, 

à luz do arcabouço normativo e da proteção nacional e internacional de direitos 

humanos, o ideal é se referir ao procedimento médico como “cirurgia de redesignação 

sexual” ou “transgenitalização”, uma vez que não há uma mudança de sexo 

propriamente dita, mas apenas a adequação do sexo do indivíduo a sua identidade de 

gênero.  

Por fim, ainda há quem cunhe o conceito de “cidadania sexual”12 , como uma 

proposta com dupla finalidade, qual seja, a afirmação do pluralismo social e da 

diversidade no processo de interpretação jurídica dos direitos LGBTI, bem como a função 

de balizador hermenêutico para políticas públicas destinadas à inclusão de minorias 

sexuais.  

 

3. IGUALDADE E DIREITOS LGBTI: UMA QUESTÃO DE RECONHECIMENTO 

Hodiernamente, o estudo do conteúdo jurídico da igualdade não perpassa mais 

apenas pela sua análise formal e material. Isso porque a célebre distinção entre 

igualdade na lei e igualdade perante a lei é insuficiente para resolver questões de 

determinados grupos vulneráveis. Percebendo isso, parcela da doutrina passou a 

desenvolver a ideia de que as situações de desigualdade e injustiça resultam, 

basicamente, de dois fronts, a distribuição e o reconhecimento13 . Os problemas de 

reconhecimento estariam atrelados a questões precipuamente culturais, uma vez que 

retratam o modo como determinados grupos vulneráveis são enxergados no contexto 

                                                 
12 MOREIRA, Adílson José. Cidadania Sexual. Estratégia para Ações Inclusivas. Belo Horizonte: Arraes, 2017. 

13 Para um maior aprofundamento sobre o tema, ver:  Especificamente sobre a teoria de justiça e igualdade elaborada por Oancy 
Fraser, não se desconhece que posteriormente a autora agregou a sua teoria de justiça mais um front na busca pela concretização da 
igualdade, qual seja: a representação dos grupos vulneráveis e estigmatizados nas instâncias de poder.  
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social. Já os problemas de distribuição dizem respeito à seara econômica, uma vez que 

decorrem de uma partilha não equitativa das riquezas e recursos na sociedade, o que 

pode vir a causar certa estigmatização nos integrantes dessas minorias. Nesse sentido, 

inclusive, há quem compreenda os problemas de reconhecimento também como uma 

questão correlata ao princípio da dignidade da pessoa humana14.  

Especificamente no âmbito da concretização de direitos humanos da população 

LGBTI, a controvérsia gira em torno da igualdade como reconhecimento, uma vez que na 

ampla maioria dos casos, os membros do grupo em estudo não estão em busca de 

questões econômicas ou patrimoniais, mas sim do fortalecimento da autoestima da 

população LGBTI através do reconhecimento de direitos não concebidos pela sociedade 

majoritária. Sobre o tema igualdade como reconhecimento no âmbito da concretização 

de direitos humanos LGBTI, é a lição de Daniel Sarmento:  

A injustiça que afeta os trabalhadores explorados, por exemplo, se liga 
à seara da redistribuição, tendo origem na economia política. Já a 
injustiça que recai sobre homossexuais se localiza no campo do 
reconhecimento, situando-se nas normas culturais vigentes na 
sociedade. Gays e lésbicas sofrem injustiça em relação de valores 
culturais que privilegiam a heterossexualidade e desvalorizam a sua 
identidade sexual, dos quais resultam a discriminação, o assédio, a 

violência que sofrem, muitas vezes com amparo em normas jurídicas.15 

 

Assim, é a partir da compreensão de igualdade como reconhecimento que 

residem questões envolvendo os direitos da população LGBTI a serem debatidas no 

Estado brasileiro e no cenário internacional, tais como o direito à adoção por casais 

homossexuais, o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar, a criminalização da homofobia, o direito ao nome social, dentre outras.  

 

4. DIREITOS ESPECÍFICOS DA POPULAÇÃO LGBTI NO ESTADO BRASILEIRO A PARTIR DE 

UM DIÁLOGO COM A JURISPRUDÊNCIA INTERNACIONAL 

Sob uma perspectiva da conquista de direitos, é possível afirmar, a partir de uma 

analogia com o nascimento do homem, que os direitos humanos surgem em 

                                                 
14 SARMEOTO, Daniel. Dignidade da Pessoa Humana. Conteúdo, Trajetórias e Metodologia. Belo Horizonte: Fórum, 2016.  

15 Ibid., p. 251. 
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determinado ordenamento jurídico de duas formas, quais sejam: de “parto normal” ou 

de “cesariana” 16 . Nascem de “parto normal” os direitos humanos positivados 

expressamente em leis, decretos, tratados internacionais, resoluções ou até mesmo no 

texto constitucional. Por outro lado, nascem de “cesariana” os direitos humanos 

reconhecidos pela jurisprudência dos tribunais, a partir de uma interpretação pro 

persona e com fulcro no princípio da igualdade.  

No âmbito dos Direitos Humanos LGBTI, seja no cenário internacional, seja no 

cenário brasileiro, a concretização de direitos ocorre, na grande maioria dos casos, a 

partir do reconhecimento de tais direitos pelo Poder Judiciário. Essa situação ocorre 

basicamente em virtude da não simpatia dos membros do Poder Legislativo por temas 

e pautas relacionados aos direitos da população LGBTI. Assim, em virtude do vácuo de 

poder existente nessa questão, o Poder Judiciário atua no reconhecimento de direitos 

humanos da população LGBTI a partir de uma perspectiva contramajoritária, sempre 

com o objetivo de resguardar o princípio da igualdade e tutelar a dignidade da pessoa 

humana dos membros da comunidade LGBTI. 

Em virtude do cenário narrado, não há no Estado brasileiro um arcabouço 

normativo específico destinado às questões LGBTI. O que há, ao menos por ora, são atos 

normativos residuais que tratam de questões como: uso do nome social na 

administração pública, utilização do nome social no CPF e no título de eleitor, resoluções 

locais disciplinando temas como a utilização de banheiros pelos membros da população 

LGBTI, etc. Já no cenário internacional, a situação recebeu uma maior atenção, tendo em 

vista a existência de dois documentos internacionais especificamente relacionados ao 

tema, quais sejam, os princípios de Yogyakarta17 e a Declaração de Raadh18, esta última 

aplicável apenas no âmbito do Mercosul. É bem verdade que tais documentos são 

                                                 
16 Sobre a metáfora do nascimento dos direitos humanos, ver CARVALHO RAMOS, André de. Teoria Geral dos Direitos Humanos. 5ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2017. 

17 Os Princípios de Yogyakarta foram confeccionados por uma Comissão Internacional de Juristas entre os dias 6 e 9 de novembro de 
2006, em uma reunião na tniversidade Gadjah Mada, em Yogyakarta, Indonésia. Estes princípios têm o objetivo de auxiliar a aplicação 
da legislação internacional de direitos humanos acerca da orientação e identidade de gênero. Os vinte e nove mandamentos de 
Yogyakarta proíbem qualquer tipo de discriminação, seja de gênero, seja em função da orientação ou preferência sexual. Para um 
maior aprofundamento sobre o tema, recomenda-se a leitura dos vinte e nove Princípios de Yogyakarta. Ainda sobre o tema, os 
Princípios de Yogyakarta foram mencionados pelo Min. Celso de Mello em seu voto no julgamento da ADI 4227 e ADPF 132. 

18 Trata-se de uma declaração conjunta de repúdio a todos os atos de violência contra a população LGBTI aprovada pelos participantes 
da 21ª Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Estados Associados (Raadh), em Buenos 
Aires. Oa declaração, os Estados assumem a responsabilidade de adotar, dentro dos parâmetros das instituições jurídicas de cada país, 
“políticas públicas contra a discriminação de pessoas em razão de sua orientação sexual e identidade de gênero”. O texto sugere ainda 
a criação, no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, de uma unidade para os direitos LGBTI.  
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desprovidos de força cogente, tendo em vista a sua natureza soft law. Todavia, a partir 

destes dois documentos internacionais, a comunidade internacional sinaliza dar os 

primeiros passos na busca pela elaboração de um tratado internacional com força 

cogente específico sobre questões LGBTI. 

Assim, conforme já dito, seja em virtude do desinteresse do legislador brasileiro 

– e até mesmo por parte do legislador internacional – com o tema, seja em razão da 

inexistência de diplomas específicos no âmbito interno e internacional relacionados a 

matéria, a população LGBTI têm depositado todas as suas fichas na concretização de 

seus direitos pelo Poder Judiciário, conseguindo, ainda que paulatinamente, sucesso em 

seus pleitos. No entanto, ao menos no Estado brasileiro, o diálogo com a jurisprudência 

internacional vem sendo ferramenta de grande valia para que os pleitos e pautas LGBTI 

logrem êxito em arenas de litígio, tais como o Supremo Tribunal Federal e o Superior 

Tribunal de Justiça.  

Realizada esta pequena contextualização acerca do tema, passamos à análise de 

determinados direitos humanos concretizados em favor da população LGBTI no âmbito 

internacional e no Estado brasileiro. 

 

4.1. O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO COMO 

ENTIDADE FAMILIAR 

Iniciando a análise dos direitos humanos LGBTI em espécie, um dos pontos de 

maior importância na luta do movimento LGBTI pela conquista de direitos sempre residiu 

no reconhecimento da união de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Após 

muita discussão e pouca sensibilidade por parte do Poder Legislativo brasileiro, o 

Supremo Tribunal Federal proferiu, na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental 132 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, duas decisões que 

passaram a reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, 

materializando, assim, uma grande conquista para os membros da comunidade LGBTI.  

Além do grande impacto causado por tais decisões no ordenamento jurídico, um 

ponto interessante dos votos proferidos pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal 

reside justamente no constante diálogo com o Direito Internacional dos Direitos 
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Humanos para reconhecer a procedência de ambas as ações. Tratados e documentos 

internacionais, como os Princípios de Yogyakarta, foram citados pelos membros da Corte 

Constitucional Brasileira como fundamentos para a concretização do reconhecimento da 

união entre pessoas do mesmo sexo no Estado brasileiro, além de institutos tipicamente 

reconhecidos pela jurisprudência internacional, como o conhecido dano ao projeto de 

vida.19 

No âmbito internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos foi o primeiro 

dos três tribunais internacionais regionais a se manifestar pela validade e 

convencionalidade do reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como 

entidade familiar 20 . Recentemente, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

proferiu sua vigésima quarta Opinião Consultiva, que trata justamente do 

reconhecimento de Direitos LGBTI na ordem internacional. Especificamente acerca do 

reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, o 

tribunal interamericano entendeu que estabelecer um tratamento diferente entre casais 

homossexuais e heterossexuais, quanto à forma que possam constituir uma família – 

seja por união marital de fato, seja pelo matrimônio civil – acaba por violar o princípio 

da igualdade e não discriminação, pois, no entender da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, não existe uma finalidade que seja convencionalmente aceitável para que 

essa distinção seja considerada necessária ou proporcional21. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos também refutou o argumento da 

procriação como fator impeditivo para negar o direito de acesso à instituição do 

matrimônio entre pessoas do mesmo sexo, uma vez que o artigo 17 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos possui como objetivo a proteção da família como 

realidade social. Como se não bastasse, a Corte IDH não considera a procriação como 

uma característica que defina necessariamente as relações conjugais e familiares22. 

                                                 
19 Sobre o conceito de dano ao projeto de vida, é a lição de Carlos Giovani Pinto Portugal: “Um grave dano que impede o ser humano 
de tornar em ato e realizar o que se decidiu fazer de sua própria vida, impondo ao vitimado uma despersonalização a operar a própria 
coisificação do ente, isto, pois, lhe restam negadas as escolhas vitais que faziam parte do seu próprio ser-liberdade. Em um caso limite, 
o dano ao projeto de vida frustra a própria realização da pessoa, impedindo-a completamente de viver de forma digna”. (PORTtGAL, 
Carlos Giovani Pinto. Responsabilidade Civil por Dano ao Projeto de Vida. Curitiba: Juruá, 2016, p. 97-98). 

20 CORTE EtROPEIA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Schalk and Koft vs. Austria. Sentença de 24 de junho de 2010. 

21 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Opinião Consultiva 24/2017. Parágrafo 219. 

22 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Opinião Consultiva 24/2017. Parágrafo 220. 
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Por fim, a Corte Interamericana de Direitos Humanos destacou a proteção 

convencional do vínculo entre casais do mesmo sexo, uma vez que o artigo 11.2 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe acerca do direito à proteção da vida 

privada e familiar, enquanto o artigo 17 do mesmo diploma convencional regulamenta 

o direito à proteção da família, o que abrange, obviamente, uma entidade familiar 

composta por pessoas do mesmo sexo23. Assim, é possível afirmar a existência de uma 

fertilização cruzada entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos e o Direito 

Brasileiro acerca do tema, bem como uma consonância entre o tema na jurisprudência 

brasileira e jurisprudência internacional24.  

 

4.2. COLOCAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM FAMÍLIA SUBSTITUTA COMPOSTA 

POR PESSOAS DO MESMO SEXO 

Outro ponto objeto de intensos debates no âmbito dos Direitos Humanos LGBTI 

consiste justamente na colocação de criança ou adolescente em família substituta 

composta por pessoas do mesmo sexo. Atualmente, segundo o artigo 28 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, são três as formas de colocação em família substituta 

admitidas no Estado brasileiro, quais sejam: guarda, tutela e adoção. Em relação às 

modalidades de tutela e guarda, sempre houve um certo consenso acerca da colocação 

de crianças e adolescentes de dezoito anos em famílias formadas por pessoas do mesmo 

sexo, ao menos no Brasil. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos já foi 

provocada a enfrentar o tema da orientação sexual como fator determinante ou não 

para a concessão de guarda dos filhos.  

Trata-se do leading case Atala Riffo e Filhas vs. Chile, no qual o tribunal 

interamericano  estabeleceu que a orientação sexual e a identidade de gênero são 

categorias protegidas pela CADH25 através da expressão ‘outra condição social’ prevista 

no art. 1.1, a qual proíbe qualquer norma, ato ou prática discriminatória baseada na 

                                                 
23 Ibid. Parágrafo 199. 

24 Sobre o tema, o Tribunal de Justiça da tnião Europeia decidiu no dia 05 de junho de 2018, que países-membros devem reconhecer 
o direito de todos os cônjuges à residência, mesmo que não permitam o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Trata-se do caso 
Adrian Coman e Claiborn Robert Hailton vs. Romênia (2018). A decisão desta tem implicações para dezenas de milhares de casais do 
mesmo sexo em Romênia, Polônia, Eslováquia, Bulgária, Lituânia e Letônia – países-membros da tE que atualmente não oferecem 
proteção legal para casais homossexuais. 

25 ORGAOIAAÃOO DOS ESTADOS AMERICAOOS (OEA). Convenção Americana de Direitos Humanos. Disponível em: 
<https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/c.convencao_americana.htm>. Acesso em: 10 fev. 2019. 
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orientação sexual pelo Direito Interno, seja por parte de autoridades estatais ou por 

particulares. Decidiu a Corte, também, que o interesse superior da criança não pode ser 

utilizado para amparar a discriminação contra a mãe ou pai em razão da orientação 

sexual de qualquer deles, não podendo o julgador levar em consideração esta condição 

social como elemento para decidir sobre processos de guarda. Asseverou, igualmente, 

que não são admissíveis decisões baseadas em estereótipos causados pela orientação 

sexual, isto é, preconceitos sobre os atributos, condutas ou características possuídas 

pelas pessoas homossexuais ou o impacto que elas presumidamente possam ter nas 

crianças. Finalmente, estabeleceu a Corte que na Convenção Americana não se encontra 

determinado um conceito fechado de família, nem muito menos se define e protege 

somente um modelo 'tradicional' da mesma, pois o conceito de vida familiar não pode 

ser reduzido unicamente ao matrimônio, devendo abarcar outros laços familiares  em 

que as pessoas têm vida em comum. Com isso, a Corte, que não adentrou no mérito 

sobre com quem deveria ficar a guarda das filhas, mas somente considerou incompatível 

com a Convenção a motivação discriminatória sexual ou de gênero encampada pelo 

Poder Judiciário chileno para atribuir aquela ao pai (senhor López), ressaltando, assim, 

não ser uma ‘quarta instância’. Assim, merece destaque o caso Atala Riffo, ao menos sob 

a ótica do sistema interamericano de direitos humanos, uma vez que se trata do primeiro 

precedente exarado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos envolvendo o tema 

LGBTI26.  

Já em matéria de adoção por casais homossexuais, o tema gerou um intenso 

debate nos bancos acadêmicos e nos tribunais brasileiros. No entanto, em que pese 

existam posições doutrinárias contrárias ao ato de adoção por casais homossexuais, 

tanto o Superior Tribunal de Justiça27 quanto o Supremo Tribunal Federal28 seguiram a 

orientação já consolidada na jurisprudência internacional29 e reconheceram que fatores 

                                                 
26 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Atala Riffo e filhas vs. Chile. Sentença de 24 de fevereiro de 2012. Para 
mais informações sobre o caso Atala Riffo e filhas vs. Chile, ver HEEMAOO, Thimotie Aragon e PAIVA, Caio. Jurisprudência Internacional 
de Direitos Humanos. 2ª ed. Belo Horizonte: CEI, 2017. Oa mesma linha da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é o 
entendimento da CORTE EtROPEIA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Salgueiro da Silva Mouta vs. Portugal. Sentença de 21 de março de 
2000. 

27 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 889.852-RS. Relator: Salomão, Luis Felipe. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/16839762/recurso-especial-resp-889852-rs-2006-0209137-4/inteiro-teor-16839763>. 
Acesso em: 14 jul. 2018. 

28 ______. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 846.102-PR. Relatora: Lúcia, Carmen. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/dl/stf-reconhece-adocao-restricao-idade.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

29 CORTE EtROPEIA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso E.B vs. França. Sentença de 22 de janeiro de 2008. 
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como idade, orientação sexual e a identidade de gênero dos adotantes não podem ser 

levados como elementos impeditivos à concretização do ato de adoção.  

Assim, também a partir de um diálogo constante com a jurisprudência 

internacional, é possível afirmar que a população LGBTI passou a ter respeitada os seus 

direitos no âmbito do tema “colocação em família substituta”, não sendo possível que 

fatores como identidade de gênero e orientação sexual constituam óbice para a 

concretização de eventual guarda, tutela ou adoção por homossexuais. 

 

4.3. NOME SOCIAL E DIREITO À IDENTIDADE 

Atualmente, o direito ao nome foi alçado à categoria de direito fundamental, 

diante da sua previsão expressa no rol do catálogo material de direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal de 1988. Nesta mesma linha, o direito ao nome pode 

ser encarado como um direito da personalidade, nos termos dos artigos 11 e seguintes 

do Código Civil brasileiro, e ainda, como um direito humano, uma vez que está previsto 

em uma série de tratados internacionais de direitos humanos, como por exemplo, 

Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto dos Direitos Civis Políticos, 

Convenção da ONU sobre a Criança, Convenção da ONU sobre o Direito das Pessoas com 

Deficiência, dentre tantos outros documentos internacionais, todos estes ratificados e 

internalizados pelo Brasil30. 

Nessa perspectiva de diálogo e fertilização cruzada entre a ordem internacional 

e a ordem interna, a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

confere tratamento especial às questões envolvendo o tema. Ao julgar o caso Meninas 

Yean e Bosico vs. República Dominicana, o tribunal interamericano reconheceu a 

existência de uma dupla dimensão do nome, uma vez que o nome é composto por uma 

dimensão individual, que confere ao próprio indivíduo um dos fragmentos da sua 

personalidade, e também uma dimensão social, ou coletiva, já que o nome também 

materializa a forma como determinada pessoa é reconhecida na comunidade em que 

                                                 
30 Sobre este ponto, é importante lembrar ao leitor que a Convenção da OOt sobre os Direitos das Pessoas Com Deficiência e o seu 
Protocolo Adicional foram internalizadas no ordenamento jurídico brasileiro a partir do rito previsto no artigo 5º, §3º da Constituição 
vigente, possuindo, portanto, status de emenda constitucional. 
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vive 31 . A conjugação das duas dimensões do nome consagram o que a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos denomina de direito humano à identidade32”.  

Especificamente no âmbito dos direitos humanos LGBTI, as questões envolvendo 

o direito ao nome e à identidade ganham importante destaque em razão do denominado 

nome social, que segundo o artigo 1º, inciso I, do Decreto 8.727/201633, é definido como 

a “designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente 

reconhecida”. Ocorre que, em que pese a publicação do referido decreto pelo Estado 

brasileiro no ano de 2016, nem sempre o Estado brasileiro se preocupou com a questão 

do nome social no campo LGBTI, uma vez que até pouco tempo, as questões referentes 

ao tema do nome social sempre foram tratadas sob o enfoque das pessoas jurídicas34.  

Em relação às pessoas físicas, em que pese vigore no ordenamento jurídico pátrio 

o princípio da imutabilidade relativa do nome, nem o Código Civil e tampouco a Lei de 

Registros Públicos regulamentaram a questão à luz da população LGBTI, não restando 

positivada a situação envolvendo a mudança de nome postulada por travestis e 

transexuais em virtude de sua identidade de gênero dentre as hipóteses legais em que 

se admite a mudança de nome. No entanto, a partir do advento da Constituição Federal 

de 1988, operou-se no Brasil o movimento conhecido como constitucionalização do 

direito civil, no qual se propõe, em breve síntese, uma (re)interpretação do Código Civil 

a partir das normas constitucionais, dando-se primazia ao princípio constitucional da 

                                                 
31 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Meninas Yean e Bosico vs. República Dominicana. Sentença de 08 de julho 
de 2005. 

32 Oo julgamento do caso Gelman vs. Uruguai, a Corte IDH ressaltou que a subtração de uma criança recém-nascida e a negação de 
sua própria identidade (uma vez que foi entregue de forma ilegítima para adoção) constituem uma forma peculiar de desaparecimento 
forçado: “A subtração, supressão e substituição da identidade de Maria Macarena Gelman Garcia como consequência da detenção e 
posterior traslado de sua mãe grávida a outro Estado podem ser qualificadas como uma forma particular de desaparecimento forçado 
de pessoas, por haver tido o mesmo propósito ou efeito, ao criar uma incógnita pela falta de informação sobre seu destino ou paradeiro 
ou ainda a negativa a reconhecê-lo, nos próprios termos da referida Convenção Interamericana. Isso é consistente com o conceito e os 
elementos constitutivos do desaparecimento forçado já abordados (pars. 64 a 78 supra), entre eles, a definição contida na Convenção 
Internacional para a proteção de todas as pessoas contra desaparecimentos forçados, de 2007, que em seu artigo 2º se refere a 
‘qualquer outra forma de privação de liberdade’. Além disso, tal situação está prevista especificamente no artigo 25 desta Convenção 
Internacional e foi reconhecida por vários órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. No caso do Uruguai, suas 
disposições internas reconhecem as crianças subtraídas como vítimas de desaparecimentos forçados” (Corte IDH, Caso Gelman vs. 
Uruguai, Mérito e reparações, § 132).  

33 Este Decreto dispõe sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis e transexuais 
no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Ainda sobre o tema, é importante não confundir nome 
social, com identidade de gênero, que segundo o referido diploma legislativo consiste na dimensão da identidade de uma pessoa que 
diz respeito à forma como se relaciona com as representações de masculinidade e feminilidade e como isso se traduz em sua prática 
social, sem guardar relação necessária com o sexo atribuído no nascimento. Outrossim, tais conceitos não devem ser confundidos com 
o conceito de orientação sexual, que consiste na direção ou inclinação de desejo erótico de cada indivíduo, demonstrando por qual 
sexo determinado indivíduo sente atração.  

34 Oo âmbito do direito empresarial, a temática do nome social é tratada, mutatis mutandis, nas questões atinentes à razão social e 
nome fantasia.  
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dignidade da pessoa humana, célula mater da atual ordem jurídica vigente35. Além disso, 

os influxos gerados e a partir do efeito purificador dos documentos e tratados 

internacionais de direitos humanos36 assinados e internalizados pelo Estado brasileiro 

também endossaram a correção pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo 

Tribunal Federal das omissões e assimetrias cometidas pelo legislador brasileiro e 

fossilizadas diante do decurso do tempo no ordenamento jurídico pátrio. 

Em um primeiro momento, os tribunais superiores rechaçavam o direito à 

mudança de nome por parte dos indivíduos transexuais e travestis que objetivavam ter 

seu direito ao nome e à identidade perfectibilizado na sua plenitude. Neste período, o 

Estado brasileiro sequer custeava a realização de cirurgia de redesignação sexual pelo 

SUS. Tal situação gerou, inclusive, a abertura de uma controvérsia na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos contra o Estado brasileiro, uma vez que desde o dia 

14 de abril de 2016, o Brasil está sendo processado na CIDH em razão da negativa do 

Estado brasileiro em realizar a cirurgia de redesignação sexual por meio do sistema único 

de saúde (SUS) no ano de 2009. Trata-se do caso Luíza Melinho vs. Brasil, e que deve, em 

breve, ter um pronunciamento condenatório em desfavor do Brasil, caso a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos siga o seu entendimento e o entendimento da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre o tema. 

É bem verdade que atualmente o Brasil custeia a cirurgia de redesignação sexual 

através do Sistema Único de Saúde (SUS). Porém, mesmo após a regularização de tal 

situação, o Estado brasileiro ainda exigia a realização da cirurgia de redesignação sexual 

como condição para que os travestis e transexuais obtivessem a chancela do Estado na 

troca de nome. Tratava-se de uma postura discriminatória e até mesmo desproporcional 

por parte do Estado brasileiro, afinal, é do conhecimento de todos o Estado de Coisas 

Inconstitucional posto no Sistema Único de Saúde brasileiro37, que opera de forma lenta 

                                                 
35 A partir do movimento de constitucionalização do direito civil, os institutos clássicos da matéria, como a família, a propriedade, o 
contrato, o nome, a empresa e a imagem passaram a ser interpretados à luz da Constituição Federal de 1988, passando por uma 
espécie de filtragem constitucional. Sobre o movimento em estudo, também chamado de direito civil constitucional, ou ainda, invasão 
da constituição no direito civil, ver TEPEDIOO, Gustavo (Coord) Problemas de Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar., 2000. 
Acerca da denominada filtragem constitucional, ver SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem Constitucional: Construindo uma Nova 
Dogmática Jurídica. Rio Grande do Sul: Sérgio Antônio Fábris Editor. 1999.  

36 Sobre o efeito purificador dos tratados internacionais de direitos humanos, ver HEEMAOO, Thimotie Aragon. O exercício do controle 
de convencionalidade pelo membro do Ministério Público. Revista do Ministério Público do Estado do Paraná. Oum 7. Ano 2018. pp. 
141-162. 

37 PAIXOO, Juliana Patrício da. Estado de Coisas Inconstitucional. Sob a Perspectiva da Saúde Pública e da Metáfora da Árvore. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2017. 
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e morosa, principalmente nos casos em que não há risco de vida, tendo em vista o alto 

número de demandas existentes na área da saúde. Assim, a realização da cirurgia de 

redesignação sexual pelo SUS pode demorar anos, não sendo razoável e tampouco 

proporcional exigir o procedimento cirúrgico como condição para a alteração do nome.  

Ao perceber a extrema injustiça causada pela situação narrada e a ausência de 

lei acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu, no ano de 2017, precedente 

emblemático em sede de recurso repetitivo, validando a alteração de nome dos travestis 

e transexuais sem a necessidade de realização de qualquer procedimento cirúrgico, 

perfectibilizando assim o direito à identidade da população LGBTI na sua plenitude38.  

Também no ano de 2017, a Corte Interamericana de Direitos Humanos se 

debruçou sobre o tema ao proferir sua vigésima quarta opinião consultiva. Segundo o 

tribunal interamericano, a questão da identidade de gênero é regida pelo critério da 

autopercepção, não cabendo ao observador externo, seja ele o Estado ou mesmo outros 

indivíduos, colocar obstáculos e empecilhos para que determinada pessoa se identifique 

e tenha sua personalidade obstada. Assim, a Corte IDH entendeu que a regulamentação 

do procedimento de mudança de nome, adequação da imagem e retificação da 

referência ao sexo ou gênero nos registros e nos documentos de identificação, para que 

possam ser compatíveis com o critério da autopercepção, não necessariamente devem 

ser estabelecidos por lei, na medida que deve consistir unicamente em um 

procedimento simples de verificação da vontade do requerente39. Portanto, é possível 

afirmar a partir do entendimento do tribunal interamericano que acertou o Superior 

Tribunal de Justiça ao reconhecer a desnecessidade da cirurgia de redesignação sexual 

como requisito para alteração do nome de pessoas travestis ou transsexuais, uma vez 

que a questão da identidade de gênero é regida pelo critério da autopercepção40. 

Ainda sobre o tema, tramitava perante o Supremo Tribunal Federal a ação direta 

de inconstitucionalidade (ADI) 4275/DF, ajuizada pela Procuradoria Geral de República, 

a fim de que fosse dada interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 58 da 

                                                 
38 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1626739-RS. Relator: Salomão, Luis Felipe. Disponível em: 
<http://www.migalhas.com.br/arquivos/2017/5/art20170510-03.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

39 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Opinião Consultiva 24/2017, p. 161. 

40  Em consonância com o critério da autopercepção, a Corte Europeia de Direitos Humanos no caso Goodwin consolidou 
entendimento no sentido de que o gênero não pode ser baseado apenas pelos cromossomos, mas a interpretação da questão deve 
ser de acordo com as condições atuais da sociedade. 
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Lei 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos, no sentido de ser possível a 

alteração de prenome e gênero no registro civil mediante averbação no registro original, 

independentemente de cirurgia de redesignação sexual. Recentemente, no dia primeiro 

de março de 2018, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido formulado 

pela PGR, reconhecendo não apenas a desnecessidade da cirurgia de redesignação 

sexual41, mas inclusive, a possibilidade de alteração de nome sem qualquer autorização 

judicial. 

A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4275/DF, a Corregedoria 

Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), editou o Provimento 

nº 73 que reconhece aos transgêneros que assim o desejarem, independentemente da 

cirurgia de transgenitalização, ou da realização de tratamentos hormonais ou 

patologizantes, o direito à substituição de prenome e sexo diretamente no registro civil. 

Logo, não é mais necessário ajuizamento de ação judicial para a realização de tais 

alterações, constando no ato os documentos que a pessoa interessada na alteração 

deverá apresentar ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais, indo ao encontro do 

entendimento exarado na Opinião Consultiva 24/2017 da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos42. 

Sobre o assunto, cabe também destacar que desde o ano de 2017, a população 

LGBTI conquistou o direito de ter incluído no seu documento de Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF) o nome social, já que desde o dia vinte de julho de 2017 a Receita Federal 

passou a admitir tal possibilidade. Na mesma toada, desde o mês de abril de 2018, o 

Tribunal Superior Eleitoral passou a permitir que os transexuais e travestis utilizem o 

respectivo nome social no título de eleitor.  

Portanto, é possível visualizar o considerável avanço do tema relativo ao direito 

ao nome e à identidade no âmbito do Estado brasileiro, sempre a partir de um 

movimento de diálogo e retroalimentação do ordenamento jurídico brasileiro para com 

o ordenamento jurídico internacional.  

                                                 
41 BRASIL. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.275. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2691371>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

42 Também no sentido decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4275/DF. CORTE EtROPEIA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Y.Y 
vs. Turquia. Sentença de 10 de março de 2015. 
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4.4. PENSÃO POR MORTE ENTRE CÔNJUGES DO MESMO SEXO 

Outra questão posta em discussão no âmbito dos Direitos Humanos da 

população LGBTI consiste justamente na possibilidade ou não de determinado indivíduo 

homossexual postular ao Estado o benefício previdenciário de pensão por morte em 

virtude do falecimento de seu companheiro. Em virtude da ausência de diploma legal 

específico regulando a situação em casos de pensão por morte oriundas de uniões 

homoafetivas, o tema chegou aos tribunais superiores e também aos tribunais 

internacionais de direitos humanos. 

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o tribunal da cidadania decidiu no 

sentido de que a inexistência de regulamentação legal específica sobre o tema à luz da 

população LGBTI não pode significar fato impeditivo para a concessão do benefício 

conhecido como “pensão por morte”, sob pena de violação direta e frontal ao princípio 

da igualdade43. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal também decidiu acerca 

do tema, reconhecendo a viabilidade e a constitucionalidade de se obter o benefício 

previdenciário denominado pensão por morte, ainda que a relação seja entre pessoas 

do mesmo sexo44. 

No dia 26 de fevereiro de 2016, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

julgou o Caso Duque vs. Colômbia e declarou a responsabilidade internacional do Estado 

colombiano. A controvérsia girava em torno da negativa do Estado colombiano em 

conceder o benefício denominado “pensão por morte” ao sr. Ángel Alberto Duque, 

postulado após o falecimento do seu companheiro. O Estado colombiano negou a 

concessão do benefício em razão da existência de dispositivo legal, no ordenamento 

jurídico colombiano, que impedia os companheiros do mesmo sexo de receberem 

pensão na hipótese de um deles vir a falecer. O entrave foi denunciado à CIDH, que, após 

infrutíferas tentativas de revolvê-lo, o submeteu à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

                                                 
43 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 395.904-RS. Relator: Barbosa, Hélio Quaglia. Disponível em: 
<https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7177971/recurso-especial-resp-395904-rs-2001-0189742-2/inteiro-teor-12918583>. 
Acesso em: 14 jul. 2018. 

44  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental no Recurso Extraordinário n. 477.554-MG. Relator: Mello, Celso de. 
Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaOoticiaStf/anexo/RE477554.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2018. 
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Em conformidade com o que a Corte IDH já havia decidido no julgamento do Caso 

Atala Riffo, também aqui, no Caso Duque, assentou que nenhuma norma, decisão ou 

prática de direito interno pode diminuir ou restringir os direitos de uma pessoa a partir 

de sua orientação sexual, reiterando que a CADH proíbe a discriminação em geral, 

incluindo nessas categorias a orientação sexual. Assim, a Corte Interamericana concluiu 

que “(...) o Estado é responsável pela violação do direito à igualdade e à não 

discriminação contida no artigo 24 da Convenção, em conjunto com o artigo 1.1, em 

detrimento do senhor Angel Duque, em razão da negativa de concessão do benefício de 

pensão por morte com fulcro na legislação interna da Colômbia” (Exceções preliminares, 

mérito, reparações e custas, § 138). Nesse mesmo precedente, a Corte IDH também 

reiterou o caráter de norma de jus cogens do princípio da igualdade e não 

discriminação45. 

 

4.5. CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA 

No âmbito da política criminal, é possível visualizar duas pautas de reivindicações 

distintas do movimento LGBTI: (a) pauta negativa: propaga o limite da intervenção penal 

nas esferas do direito e possui como suas principais reivindicações a descriminalização e 

despatologização da homossexualidade; (b) pauta positiva: propaga a expansão do 

direito penal no âmbito jurídico e possui como seu principal objetivo a criminalização da 

homofobia. 

A partir de pauta positiva do movimento LGBTI, a existência de um tipo penal 

específico criminalizando a homofobia é, talvez, um dos temas mais polêmicos 

envolvendo os direitos e reivindicações da população LGBTI. Isso porque não há uma 

homogeneidade entre os membros da comunidade LGBTI acerca da necessidade ou não 

da criminalização da homofobia. 

Atualmente, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Inquérito 

3590/DF, é atípica a conduta de discriminação por orientação sexual com base na Lei 

7.716/89 (lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor). Assim, 

                                                 
45 CORTE IOTERAMERICAOA DE DIREITOS HtMAOOS. Caso Duque vs. Colômbia. Sentença de 26 de fevereiro de 2016. Também nesse 
sentido: COMITÊ DE DIREITOS HtMAOOS DA ORGAOIAAÃOO DAS OAÃÕES tOIDAS (OOt). Caso Young vs. 
Austrália.(Communication1361/2005). Sentença de 30 de março de 2007. 
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a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu por unanimidade (cinco 

votos a zero) rejeitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado 

Marco Feliciano (PSC-SP) pelo crime de discriminação, em razão de frases supostamente 

homofóbicas. O Min. Roberto Barroso declarou que, embora a conduta seja 

extremamente reprovável, não seria possível tipificar penalmente o delito, ante a 

carência de lei que regule a conduta no ordenamento jurídico brasileiro.46 

Em que pese a existência de posição firmada no Supremo Tribunal Federal pela 

atipicidade da conduta conhecida popularmente como “homofobia”, há quem defenda 

a existência de um dever constitucional de classificar a homofobia como crime de 

racismo47 . Para esta corrente doutrinária, seria possível punir determinada conduta 

homofóbica a partir do artigo 20 da Lei 7.719/1989, tudo isso com base no conceito de 

racismo social idealizado pelo Supremo Tribunal Federal no caso Ellwanger. 

Foi a partir deste raciocínio que a Procuradoria-Geral da República também 

passou a defender a aplicação do artigo 20 da Lei 7.716/1989 para punir discursos de 

ódio homofóbicos, no bojo do Mandado de Injunção 4733 e da ADO 33, ambos 

pendentes de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. O grande óbice para a 

aceitação da tese reside justamente no princípio da legalidade, norma central no âmbito 

do Direito Penal quando o tema é a tipificação e criminalização de condutas. Em que 

pese o discurso de ódio homofóbico seja extremamente lamentável e reprovável, 

existem uma série de restrições no sentido de se defender a extensão do suporte fático 

do artigo 20 da Lei de Racismo para criminalizar a homofobia. A tese já conta com quatro 

votos favoráveis no Supremo Tribunal Federal pela criminalização da homofobia e 

transfobia a partir de uma interpretação extensiva do artigo 20 da Lei 7.716/1989. 

Superadas as propostas e questões formais acerca da criminalização da 

homofobia, é oportuno ressaltar a existência de intensa discussão doutrinária acerca da 

real necessidade da tipificação do discurso homofóbico como crime.  

                                                 
46 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Acórdão no Inquérito n. 3590. Relator: Aurélio, Marco. Disponível em: 
<https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/25263452/inquerito-inq-3590-df-stf/inteiro-teor-139236026?ref=juris-tabs#>. Acesso em: 
14 jul. 2018. 

47 VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Constitucionalidade (E Dever Constitucional) da Classificação da Homofobia e da Transfobia como 
Crimes de Racismo). In :DIAS, Maria Berenice (coord). Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. 3ª ed. Rio de Janeiro: Revista dos 
Tribunais, 2017, pp. 87-138. 
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Para aqueles que defendem a tipificação específica do delito de homofobia no 

Brasil, tal postura por parte do Poder Legislativo estaria assentada em quatro 

argumentos principais, quais sejam: a) a necessidade de tutela de novos bens jurídicos; 

b) a proibição da proteção penal deficiente; c) a ineficácia da lei penal na prevenção de 

condutas homofóbicas e d) a ruptura com a ideia de intervenção mínima do direito penal. 

Nesse sentido, parte da doutrina defende um movimento de expensão do Direito Penal, 

reconhecendo a existência de um dever constitucional em proteger de maneira 

suficiente os integrantes da população LGBTI, sob pena de violação do princípio da 

proporcionalidade na sua faceta positiva. 

Há também quem adote uma posição intermediária, reconhecendo que a 

criminalização da homofobia por si só gerará apenas um efeito simbólico na sociedade, 

mas que este efeito pode ser benéfico à causa LGBTI. Nesse sentido, é a lição de Salo de 

Carvalho: “Nesse sentido (e apenas no nesse plano simbólico, sublinho), poderíamos 

esperar algum efeito virtuoso da criminalização da homofobia, notadamente em 

decorrência do papel que o direito penal ainda exerce na cultura punitiva48”. Ainda nessa 

linha, reconhecendo a desnecessidade de criminalização da homofobia, há quem 

advogue que uma eventual criminalização da conduta em comento violaria os 

parâmetros do Direito Penal mínimo49. 

No âmbito da proteção internacional dos direitos humanos, os tribunais 

sinalizam entendimento no sentido de que a criminalização da conduta de homofobia 

deve ser reconhecida como um objetivo legítimo a ser perquirido pelos Estados50. Nesse 

sentido, é oportuno ressaltar que, no ano de 2017, o Estado brasileiro foi denunciado à 

CIDH após o espancamento de um estudante da USP por motivos de homofobia. Um dos 

fatos que ensejou o ingresso do advogado da vítima na CIDH foi justamente a atipicidade 

da conduta conhecida como “homofobia” no Estado brasileiro. Trata-se do caso 

popularmente conhecido como “André Baliera” que, embora ainda esteja pendente de 

julgamento, já superou as etapas preliminares de admissão na Comissão Interamericana 

                                                 
48 CARVALHO, Salo. Criminologia do Preconceito. Racismo e Homofobia nas Ciências Criminais. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 252. 

49 WEODT, Valquiria. P. Cirolini. Não Criminalização da Homofobia. Rio Grande do Sul: Livraria do Advogado, 2018. 

50 Sobre esse movimento de expedição de mandados internacionais de criminalização de condutas e flexibilização de garantias pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, ver: PASTOR, Daniel R.; GtAMÁO, Oicolás (coords.) Oeopunitivismo y neoinquisición: un 
análisis de políticas y prácticas penales violatorias de los derechos fundamentales del imputado. Buenos Aires: Ad-Hoc, 2008. Também 
nesse sentido: LIMA, Raquel Cruz. O Direito Penal dos Direitos Humanos. Belo Horizonte: Editora CEI, 2018. 
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de Direitos Humanos, sinalizando o que pode vir a se tornar uma nova condenação para 

o Estado brasileiro em breve.  

 

4.6. ORIENTAÇÃO SEXUAL COMO FATOR INDIFERENTE PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA 

NAS FORÇAS ARMADAS 

No ano de 2016, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado 

do Equador pela violação de direitos humanos LGBTI no âmbito das forças armadas 

equatorianas. Trata-se do caso Flor Freire vs. Equador, no qual, em breve síntese, o Sr. 

Flor Freire foi excluído das forças armadas do Estado equatoriano pelo simples fato de 

ser homossexual. A Corte IDH entendeu, seguindo a jurisprudência já consolidada no 

âmbito do Sistema Europeu de Direitos Humanos51, que a orientação sexual não pode 

ser tida como fator determinante para excluir um indivíduo das forças armadas.  

Após a consolidação da impossibilidade de excluir determinado indivíduo das 

forças armadas em virtude de sua orientação sexual no cenário internacional, o tema 

chegou ao Supremo Tribunal Federal de forma indireta e no bojo de uma arguição de 

descumprimento de preceito fundamental. Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal 

julgou parcialmente procedente a ADPF 291, que questionava a constitucionalidade do 

artigo 235 do Código Penal Militar (CPM). O Código trata como crime sexual a 

“pederastia ou outro ato de libidinagem” e estabelece pena de detenção de seis meses 

a um ano ao “militar que praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, 

homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar”. A Corte declarou como 

não recepcionados pela Constituição Federal os termos “pederastia ou outro” e 

“homossexual ou não”, expressos no dispositivo do CPM52. 

Por fim, imperioso ressaltar que a decisão do Supremo Tribunal Federal vai ao 

encontro de uma das vinte e nove recomendações exaradas pela Comissão Nacional da 

                                                 
51 Corte IDH, Caso Flor Freire vs. Equador, julgado em 31/08/2016. Oesse sentido, também é o entendimento da Corte Europeia de 
Direitos Humanos nos casos Lusting-Prean e Breckett vs. Reino Unido e Smith e Grey vs. Reino Unido (ambos julgados em 27.09.1999). 
Em ambos os precedentes o Tribunal Europeu de Direitos Humanos declarou ser inconvencional e atentatório ao direito à privacidade 
e à dignidade humana a política britânica de proibição de homossexuais nas Forças Armadas, rechaçando os argumentos de ordem 
hierárquica, disciplinar e psicológica invocados pelo governo britânico. Sobre a utilização de precedentes do Sistema Europeu de 
Direitos Humanos no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, também conhecido como “europeização do sistema 
interamericano de Direitos Humanos, ver: PIOVESAO, Flávia. Temas de Direitos Humanos, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.  

52  BRASIL. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 291. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4462545>. Acesso em: 14 jul. 2018. 
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Verdade ao Estado Brasileiro, qual seja, especificamente o ponto em que a referida 

comissão recomendou ao Brasil que suprimisse toda e qualquer referência 

discriminatória a homossexuais da sua legislação castrense. 

 

4.7. ENSINO SOBRE GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS 

Um dos temas mais polêmicos em matéria de Direitos Humanos LGBTI é 

justamente o ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas brasileiras. A 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) defende a 

realização do ensino sobre gênero e orientação sexual nas escolas brasileiras como uma 

forma de educação em direitos para os jovens do Brasil. Atualmente, o Supremo Tribunal 

Federal vem reconhecendo em sede liminar a inconstitucionalidade das leis municipais 

que proíbem o ensino de gênero e orientação sexual no Estado brasileiro. Em uma destas 

decisões, o Relator Min. Luis Roberto Barroso advertiu que:  

Impedir a alusão aos termos gênero e orientação sexual na escola 
significa conferir invisibilidade a tais questões. Proibir que o assunto 
seja tratado no âmbito da educação significa valer-se do aparato 
estatal para impedir a superação da exclusão social e, portanto, para 

perpetuar a discriminação.53 

 

Talvez a maior controvérsia neste ponto recaia justamente sobre a partir de qual 

idade as aulas de educação em gênero e orientação sexual começariam a ser ministradas. 

Sobre este tema, é importante ressaltar que a proposta de educação de gênero e 

orientação sexual não atua apenas em questões envolvendo direitos LGBTI, mas também 

almeja no âmbito da igualdade de gênero e no combate à violência doméstica e familiar 

contra a mulher. Experiências ao redor do mundo consagram a liberdade de cátedra no 

âmbito da educação em gênero e orientação sexual nas escolas.54 

 

                                                 
53 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 461. Disponível em: 
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5204906>. Acesso em: 14 jul. 2018. 

54 Oesse ponto em específico, convém ressaltar que a liberdade de cátedra está prevista no artigo 206, incisos II e III da Constituição 
de 1988. 
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4.8 CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR TRANSEXUAIS E 

TRANSGÊNEROS EM LOCAL DESTINADO AO GÊNERO PELO QUAL SE IDENTIFICAM 

Para finalizar a análise de direitos específicos da população LGBTI no Estado 

brasileiro, não se poderia deixar de registrar a discussão acerca da possibilidade ou não 

do cumprimento de pena privativa de liberdade por transexuais e travestis em presídio 

compatível com o gênero pelo qual se identificam. No âmbito normativo, não há uma lei 

regulamentando o tema de forma específica. Contudo, o Conselho Nacional de Combate 

à Discriminação editou em conjunto com a Presidência da República a Resolução nº 1 de 

15/04/2014 tratando do tema do acolhimento de pessoas LGBTI em privação de 

liberdade. O referido ato normativo estabelece, entre outros direitos, que a pessoa 

travesti ou transexual deve ser chamada pelo seu nome social, ter direito à visita íntima55, 

contar com espaços de vivência específicos, usar roupas femininas ou masculinas, 

conforme o gênero, e manter os cabelos compridos e demais características de acordo 

com sua identidade de gênero56 durante todo o período em que estiver recolhida ao 

cárcere. Justamente com base nesta resolução, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Luis Roberto Barroso, determinou a transferência de membros da comunidade LGBTI a 

presídio compatível com o gênero pelo qual se identificam. 57  Recentemente, a 

Procuradoria Geral da República exarou parecer no bojo da ADPF 527, proposta pela 

Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABLGT), 

defendendo a transferência imediata de travestis e transexuais para estabelecimentos 

prisionais femininos, caso optem, tendo como base a identidade de gênero58. 

                                                 
55 Sobre a necessidade de observância do direito à visita íntima também em casos de presos e presas LGBTI, foi o entendimento da 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos no caso Maria Lúcia Álvares Giraldo vs. Colômbia (1999). 

56 COOStLTOR JtRDDICO. Barroso determina a transferência de travestis para prisão compatível. Disponível em: 
<https://www.conjur.com.br/2018-fev-19/barroso-determina-transferencia-travestis-prisao-compativel>. Acesso em: 19 fev. 2018.  

57 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Decisão monocrática no Habeas Corpus n. 152.491-SP. Relator: Barroso, Luis Roberto. Disponível 
em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5341940>. Acesso em: 14 jul. 2018. Ainda sobre o tema, a Associação 
Brasileira de Lésbicas, Gays, Bisexuais, Transexuais e Travestis ajuizou arguição de descumprimento de preceito fundamental perante 
o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de discutir a constitucionalidade do tema no âmbito da Corte Constitucional brasileira. 
Trata-se da ADPF 527/DF, na qual o Ministro Luis Roberto Barroso proferiu decisão monocrática superando a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal e reconhecendo a legitimidade da  ABGLT para propôr ação de controle concentrado. O entendimento 
vigente no STF era no sentido de que somente as entidades de classe representativas de categorias econômicas ou profissionais 
poderiam ingressar com pedidos de inconstitucionalidade no Supremo. Em sua decisão, Barroso reviu o conceito de “classe”, 
entendendo que, para os fins do art. 103, IX, da CF/88, classe seria o conjunto de pessoas ligadas por uma mesma atividade econômica, 
profissional ou pela defesa de interesses de grupos vulneráveis e/ou minoritários cujos membros as integrem. Oo mesmo sentido da 
histórica decisão do Min. Luis Roberto Barroso, ver SARMEOTO, Daniel. Direitos, Democracia e República. Escritos de Direito 
Constitucional. Belo Horizonte: Fórum, 2017. 

58  STF, ADPF 527, Parecer da PGR. Disponível em <http:// https://www.conjur.com.br/dl/transexuais-cumprir-pena-presidio.pdf >. 
Acesso em: 28 fev. 2018 

https://www.conjur.com.br/dl/transexuais-cumprir-pena-presidio.pdf
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O tema é polêmico e comporta uma série de discussões sobre qual seria a melhor 

maneira de equalizar o respeito a identidade de gênero e orientação sexual da população 

LGBTI no momento do cumprimento de determinada privativa de liberdade diante da 

situação específica de vulnerabilidade caracterizada59.  

Ao redor do mundo, a experiência que tem demonstrado um maior êxito na 

proteção dos direitos dos presos LGBTI consiste justamente na inauguração de “alas” ou 

“galerias” exclusivas para presos da comunidade LGBTI em presídios destinados ao 

gênero pelo qual se identificam. Desta forma, os membros da comunidade LGBTI 

possuem o seu direito à identidade de gênero e orientação sexual preservados sem que 

outros direitos, tais como integridade física e liberdade sexual, sejam violados durante o 

período do cumprimento de pena.  

 

5. CONCLUSÃO  

A partir das ideias e temas abordados ao longo deste trabalho, é possível 

compreender e pontuar a extrema importância da jurisprudência internacional de 

direitos humanos na concretização de direitos humanos da população LGBTI no Brasil. 

Na grande maioria dos casos, os principais direitos da agenda LGBTI tornaram-se 

realidade no Estado brasileiro após a sedimentação desses direitos nos sistemas 

regionais de proteção internacional dos direitos humanos. Assim, é plenamente 

recomendável que os intérpretes do direito brasileiro se valham de uma cosmopolitismo 

ético60 no momento da concretização de direitos da comunidade LGBTI, afinal, conforme 

já se demonstrou ao longo deste trabalho, não apenas o Poder Judiciário brasileiro, mas 

todos os tribunais internacionais de direitos humanos tem se ta mostrado sensíveis à 

agenda LGBTI. 

 

                                                 
59 Há quem entenda que os presos membros da comunidade LGBTI sofrem uma espécie de “dupla vulnerabilidade”, pois além da 
situação de vulnerabilidade oriunda da própria condição de encarcerado, o simples fato de ser membro do grupo LGBTI geraria uma 
condição de vulnerabilidade. Oesse sentido:  OLIVEIRA, Heverton Garcia de; VIEIRA, Tereza Rodrigues. ver A dupla vulnerabilidade dos 
Presos LGBT. Disponível em: <http://www2.pucpr.br/reol/index.php/COOGRESSOBIOETICA2011?dd1=4647&dd99=pdf>. Acesso em: 
15. jul. 2018. 

60 O princípio do cosmopolitismo ético pode ser compreendido como a invocação de precedentes internacionais para fundamentar 
decisões internas. Sobre o tema do cosmopolitismo ético e interpretação cosmopolita, ver: SARMEOTO, Daniel; OETO, Cláudio Pereira 
de Souza. Direito Constitucional. Teoria, Tópicos e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016. 
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RESUMO: No começo do ano de 2018, o Conselho Nacional do Ministério Público 
alterou a Resolução 181/2017, a qual dispõe sobre o Procedimento Investigatório 
Criminal, e estabeleceu novos critérios e características ao Acordo de Não Persecução 
Penal. Este instituto acarretou grandes discussões no Brasil acerca de, principalmente, 
sua constitucionalidade e dos princípios processuais penais que orbitam o tema. O 
presente trabalho, teve por objetivo realizar um breve estudo sobre o consenso no 
processo penal (diversão e acordos de sentença) bem como a sua racionalização. Visou 
compreender os princípios da obrigatoriedade e da oportunidade na atuação do 
Ministério Público como agente político-criminal. Ainda, o trabalho analisou a natureza 
jurídica, a constitucionalidade, o regramento, o controle e os efeitos do Acordo de Não 
Persecução Penal. Também, no decorrer do trabalho considerou algumas questões 
críticas e buscou colaborar com o desenvolvimento do tema. 
 
 
ABSTRACT: At the beginning of 2018, the National Concil of Public Ministry amended the 
Resolution 181/2017, which provides about the Criminal Investigation Procedure, and 
established new criterias and characteristics for the Criminal Non-Pursuit Agreement. 
This institute led to great discussions in Brazil about, mainly, its constitutionality and the 
criminal procedural principles that orbit the theme. The purpose of this study was to 
carry out a brief study about agreements in the criminal process (diversion and sentence 
pleas) as well as its rationalization. It aimed to understand some principles about the 
criminal procedure, in the prosecution of the Public Ministry as a political-criminal agent. 
Moreover, the work analyzed the legal nature, the constitutionality, the regulation, the 
control and the effects of the Criminal Non-Pursuit Agreement. Also, the study 
considered some critical issues and sought to collaborate with the development of the 
subject. 
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1 Introdução 

Através do artigo Pensar na Reforma Judicial no Brasil: Conhecimento Teórico e 

Práticas Transformadoras, de Leonel González Postigo (2018, p. 28) é possível refletir 

sobre o cenário da atualidade que aponta que “existe um fraco conhecimento do campo 

empírico ao velho sistema” devido “à falta de informação (...) e a falta de análise e 

pesquisa a respeito dela”, o que torna o panorama brasileiro mais complexo “porquanto 

não se consegue identificar com claridade as novas práticas que emergem o sistema 

acusatório que esteja sendo discutido ou implementado. Isso leva à indeterminação 

sobre os cenários e instrumentos necessários para que se introduza a renovação das 

práticas”. 

O regulamento do Acordo de Não Persecução Penal, instituto disciplinado no 

art. 18 da Resolução 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, acarretou 

em diversas discussões na comunidade jurídica, como o questionamento acerca da 

constitucionalidade do instituto, a afetação a alguns princípios do Processo Penal e 

gerou até mesmo críticas à atuação do Ministério Público. Pela obra de Rodrigo Leite 

Ferreira Cabral, Um Panorama Sobre o Acordo de Não Persecução Penal (art. 18 da 

Resolução 181/17 do CNMP), é possível notar que isto ocorreu enquistado no 

sentimento geral de revolta contra a impunidade e de incredibilidade que se instala no 

atual cenário penal do país, transformando-se “em um aberto ataque aos direitos 

humanos”, movimento este que resiste e se rebela contra o sistema normativo posto, 

representando “um sério sintoma de uma situação pré-falimentar do sistema penal” 

(CABRAL, 2018).  

O presente trabalho não pretende esgotar o tema indicado, mas apenas 

colaborar com o desenvolvimento de reflexões acerca do Acordo de Não Persecução 

Penal, sopesando argumentos a favor e contra o instituto, não obstante esclareça que 

somente a partir da desburocratização e racionalização da persecução penal é que se 

poderá avançar no caminho de um Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal prevê em seu art. 127 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”. Sendo assim, sua importância perpassa os contornos da esfera penal, vez 
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que assume o cargo de instituição responsável por promover a defesa do ordenamento 

jurídico como um todo. 

Entre as funções constitucionais do Ministério Público está a de promover 

privativamente a ação penal pública, com atribuição para acompanhar e requisitar 

diligências investigatórias, desempenhando atos completos para o exercício de sua 

função. O membro do Ministério Público é, portanto, acima de tudo um agente político, 

vez que detentor de parcela de poder do Estado para atuar de forma a buscar a máxima 

eficiência e racionalidade na sua atuação, pautada exclusivamente no cumprimento da 

Constituição Federal e das leis. 

 No entanto, a interpretação do princípio da obrigatoriedade como se fosse 

mandatório ao Ministério Público oferecer denúncia (ou mesmo investigar) sempre que 

houver justa causa traz como consequência a inviabilidade estrutural do órgão 

acusatório pois diariamente milhares de crimes são cometidos. 

 No Relatório Justiça em Números de 20182, o Conselho Nacional de Justiça 

divulgou que apenas no ano de 2017 ingressaram no Poder Judiciário 2,7 milhões de 

casos novos criminais, sendo que 91,5% desses casos referem-se à Justiça Estadual. 

Some-se a esses números a quantidade de 6,2 milhões de casos criminais pendentes no 

Judiciário. 

 Este número excessivo demonstra a necessidade premente de racionalização 

da persecução por parte do órgão de acusação, bem como a obrigação de criação de 

ferramentas e institutos que possam auxiliar para direcionar a atuação persecutória 

para os crimes de maior importância e gravidade. E é importante ressaltar que não se 

trata da necessidade de diminuição da carga de trabalho por si, mas sim de uma 

seletividade que não seja realizada de forma direta pela polícia e que seja derivada de 

uma política criminal coerente com os objetivos desejados. 

 O presente trabalho está dividido em três capítulos, sendo que o primeiro 

discorre sobre o consenso na esfera criminal, explicando o modelo de justiça negocial, 

                                                           
2 JUSTIÇA EM NÚMERO: ano-base 2017/Conselho Nacional de Justiça - Brasília: CNJ, 2018. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/44b7368ec6f888b383f6c3de40c32167.pdf> Acesso em: 30 setembro 2018. 



  
261 

 

ferramentas das quais são utilizadas por diversos países como forma de concretizar um 

processo penal mais eficaz. 

 No segundo capítulo, trabalhou-se com a racionalização do processo penal a 

partir do sistema acusatório, bem como a ideia do Ministério Público como agente 

político, isto é, a instituição como agente capaz do desenvolvimento de plano de ação 

na esfera da política criminal. Por derradeiro neste capítulo, algumas linhas críticas 

sobre o princípio da obrigatoriedade e o princípio da oportunidade foram abarcadas, 

fazendo sua fundamental conexão com o direito penal consensual. 

 No último capítulo adentrou-se no acordo de não persecução penal, 

discorrendo sobre a justificativa pela ótica do Conselho Nacional do Ministério Público, 

sua natureza jurídica, discussões a respeito da constitucionalidade, requisitos, efeitos e 

demais regras pertinentes ao instituto. 

 

2 O consenso na esfera criminal 

 Atualmente diversos ordenamentos jurídicos preveem modelos de justiça 

negocial na esfera criminal. De acordo com Rodrigo da Silva Brandalise (2016, p.23): 

 

O fenômeno do consenso em processo penal não é mostra recente e 
também não se limita à negociação que conduz à sentença criminal 
conforme a demonstração de vontade das partes. E ele também não 
surge como forma de afastamento do sistema de conflito processuais, 
mas com o objetivo de que eles coexistam de forma em que um auxilie 
no aperfeiçoamento do outro. Além de possibilitar a otimização de 
trabalho de todo o sistema, os acordos visam a legitimar resultados 
finais. 

  

 Existem duas formas principais de consenso quando se trata de Processo Penal 

(BRANDALISE, 2016, p. 23), quais sejam: a diversão e a negociação de sentença criminal. 

Ambas estão inseridas na necessidade de se ter uma justiça negociada de forma que a 

resposta para a conduta criminosa seja mais célere e se tenha uma maior participação 

das partes nesta resposta. 

 Perceba-se que o consenso não atua contra o Poder Judiciário, retirando de sua 

competência o julgamento de processos, mas apenas visa adequar os casos que são 
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levados para julgamento completo, racionalizando o sistema processual e dotando de 

efetividade. 

 

2.1 Diversão 

A diversão é um instrumento um tanto quanto recente na esfera das ciências 

penais e tem como intuito “criar uma ponderação entre a criminalidade de massa e a 

vontade legislativa em aumentar o discurso penalizador” (BRANDALISE, 2016, p. 24). 

Atua em um momento anterior ao processo, ou seja, cria-se uma solução em que a 

persecução penal é desnecessária, não havendo qualquer declaração de 

responsabilidade contra o perpetrador. 

 De acordo com Brandalise (2016, p. 24), a diversão é caracterizada “por ser uma 

forma de resolução dos conflitos processuais penais em que há a retirada de acusações 

ou a descontinuidade delas com a presença de advertências ou imposição de condições 

a serem cumpridas pelo acusado”, ocorrendo normalmente em casos de menor 

gravidade e sempre observando as regras e diretrizes estabelecidas pelo ordenamento 

próprio. 

 A diversão pode ser classificada (BRANDALISE, 2016, p. 25) em (1) “diversão 

simples”, casos em que ocorre o arquivamento do processo sem qualquer consequência 

penal ao acusado, vez que a persecução penal seria inócua, independentemente de 

haverem indícios de autoria e materialidade do crime. Também pode ser classificada 

como (2) “diversão encoberta”, quando há a impossibilidade de oferecimento da 

acusação, pois a partir do cumprimento de certos atos por parte do autor do crime, isso 

levaria à extinção de sua punibilidade. Também há a classificação de (3) “diversão com 

intervenção”, quando o acusado deve cumprir condições estabelecidas em lei e, por 

derradeiro, a (4) “diversão com repreensão num processo de mediação”, em que 

haveria um árbitro para auxiliar em uma solução conciliatória. 

Como Zuleica Soraia Gomes da Cruz (2018, p. 268), explica, a diversão propõe 

 

[um] novo paradigma de processo penal: o consenso prevalecendo 
sobre o conflito na decisão do caso em concreto. Assim, mitigam às 
regras gerais de obrigatoriedade de submissão do arguido à fase de 
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audiência e julgamento, permitem a individualização da sanção, ou 
seja, a determinação da medida adequada ao caso em concreto, 
contribuindo para a justiça do caso e eficácia do próprio processo 
penal, além de privilegiar a inclusão da vítima como um sujeito 
processual, na figura do assistente (arte. 68 a 70 do CPP, e 71 a 73 do 
CPP), com possibilidade de oposição aos termos da suspensão 
provisória do processo. 

 

Conforme estudo de Vinícius Wildner Zambiasi (2017, p. 86)  

 

principais mecanismos de diversão processual existentes em Portugal 
são o arquivamento em caso de dispensa de pena (art. 280, CPP), a 
suspensão provisória do processo (art. 281, CPP), os processos 
sumário e sumaríssimo (art. 381 e ss. e art. 392 e ss., CPP) e a mediação 
penal (Lei nº 21/2007). 

 

2.2 Negociação de sentença criminal 

A negociação de sentença criminal está presente em diversos ordenamentos 

jurídicos. Trata-se da principal forma da utilização do consenso na esfera criminal. 

Podem-se citar os institutos da plea bargaining system, o nolo contendere, o 

absprachen, o patteggiamento, as ordens penais e os procedimentos abreviados. 

Essas formas de negociações, todas com suas características próprias, possuem 

como ponto de encontro a desnecessidade de um processamento completo do caso por 

parte do Poder Judiciário. Em todos os casos há uma sensível diminuição do prazo de 

tramitação. 

Em explicação exemplificativa do plea bargaining, Brandalise (2016, p. 26) 

leciona: 

 

Trata-se de um acordo entre a acusação e a defesa, mesmo que 
ausente a participação judicial para seu resultado final, em que há 
concessões recíprocas, com o objetivo de buscar-se a declaração de 
culpa do acusado (conhecida pelos americanos como guilty plea), ou a 
declaração de que não haverá contestação da acusação (conhecida 
pelos americanos como plea of nolo contendere). Ao final do acordo, 
quer-se a aplicação de uma condenação mais leniente do que aquela 
que poderia ocorrer caso o processo seguisse convencional 
andamento e condenação, com o pressuposto de não utilização de 
direitos concedido aos sujeitos processuais). 
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O autor ainda assevera que neste tipo de negociação ocorrem concessões 

mútuas, vez que a acusação acaba por concordar com uma pena menor do que aquela 

que pretendia pedir em juízo e a defesa concorda ou com a sua responsabilidade ou 

mesmo abre mão do direito de ser julgado pelo juiz natural (BRANDALISE, 2016, p. 27). 

Essa modalidade negocial, por se tratar de acordos entre as partes 

constitucionalmente definidas, tem como consequência uma solução mais rápida e 

efetiva das demandas penais, devendo ser interpretadas como uma forma de 

otimização e de exercício dos próprios princípios defensivos e não como uma supressão 

dos direitos da defesa. 

Este é o modelo adotado na common law americana, o qual se caracteriza pela 

disponibilidade processual e de direitos das partes. Sobre a plea bargain e nolo 

contendere, Brandalise (2016, p. 65) explica que “as negociações americanas de 

sentença criminal podem acontecer pela declaração de culpa do acusado (guilty plea, 

mote do plea bargaining) ou pela declaração de que não haverá a contestação da 

acusação” (BRANDALISE, 2016, p. 65). A diferença entre os dois mecanismos é que 

 

a primeira produzirá efeitos no juízo cível, enquanto que a segunda, 
não, porque se limita a não contestar a ação (em assumir a 
responsabilização, mas sem a realização de confissão sobre os fatos). 
Diferenciam-se, igualmente, porque as segundas, no âmbito 
americano, não são aceitas em todos os Estados. (BRANDALISE, 2016, 
p. 65) 

 

No entanto, por mais que o senso comum indique que o consenso no âmbito 

criminal esteja umbilicalmente ligado ao common law, na verdade ele está em 

consonância com o sistema acusatório ou adversarial. Com o aumento exponencial na 

criminalidade e a impossibilidade de dar cabo a todos os casos que se apresentam, 

diversos países estão desenvolvendo modelos de negociação criminais.  
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França e Alemanha também implementaram, com suas particularidades, 

sistemas consensuais. O modelo francês e o modelo alemão3 de negociação de sentença 

criminal surgiram a partir da prática judiciária, passando a ser regulamentados somente 

após sua aceitação, sendo que foram criadas a partir da conscientização dos atores 

jurídicos da “incapacidade da Justiça Penal de lidar com a grande carga de trabalho 

decorrente da persecução penal da delinquência de menor importância” (BRANDALISE, 

2016, p.65). 

Trazendo a experiência para países da América Latina, o modelo chileno buscou 

aproximar o plea bargain dos Estados Unidos com a experiência jurídica fundada na civil 

law. Sobre o modelo chileno, Jéssica Freitas (2018, p. 188) assenta que 

É certo que o modelo chileno apresenta uma formulação legal que 
permite maiores formas de controle sobre a legalidade e legitimidade 
do acordo entabulado entre as partes. Neste aspecto, destaca-se uma 
regulação mais precisa sobre as hipóteses de cabimento do juicio 
abreviado, e, sobretudo, a previsão de um standart probatório que, se 
não alcançado, autoriza o juiz a proferir sentença absolutória mesmo 
quando o imputado assume a responsabilidade pelos fatos a ele 
atribuídos pelo órgão acusador. 

 

Como pode ser verificado, a negociação de sentença criminal é uma das 

hipóteses dentro do consenso na esfera criminal, voltados a emprestar uma maior 

celeridade e eficiência na solução do processo penal. A partir do momento em que o 

modelo tradicional de resolução de conflitos não consegue dar a resposta necessária 

para pacificação social, a justiça criminal negocial apresenta uma saída que merece ser 

considerada. 

 

 

                                                           
3 No modelo alemão, “antes ou durante o julgamento, é feita a proposta de confissão, com a contrapartida de que a sentença 
condenatória permanecerá em determinado patamar, bem como que haverá limitação e/ou diminuição relativa à acusação 
apresentada. Referida proposta pode partir do acusado, do juiz ou do representante do Ministério Público. Apesar de não haver a 
necessidade de participação de todos, já que pode se desenvolver com a presença do juiz e do acusado, há a obrigatoriedade de que 
todos tenham ciência da negociação que se está a realizar §257c, n. 3, do StPO). Entretanto, há a necessidade de cooperação mútua 
entre todos os envolvidos do processo”. (BRANDALISE, 2016, p.87). 
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3 A racionalização do Processo Penal 

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, discute-se qual seria o 

modelo processual adotado no Brasil, “havendo quem defenda que temos o sistema 

acusatório, o sistema misto e, até mesmo, o sistema inquisitivo” (ANDRADE; 

BRANDALISE, 2017, p. 247), sendo que o entendimento do Supremo Tribunal Federal 

seria o de que “as disposições constitucionais haveriam apontado – ainda que 

implicitamente, mas de forma inequívoca – a opção do legislador pelo sistema 

acusatório” (ANDRADE; BRANDALISE, 2017, p. 247). 

No entanto, inegável que hoje não existem sistemas puros e sim apenas 

sistemas com características predominantes de um ou de outro sistema. Veja-se lição 

de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho (2017, p. 73) 

Ora,ninguém mais duvida que, hoje, não há mais sistemas puros; e que 
todos são “mistos” não por força de que se tenha princípios reitores 
mistos (impossível em um sistema, se a matriz é Kant) e sim porque 
sendo o princípio reitor inquisitivo ou dispositivo (ou acusatório, como 
querem alguns), tem-se sistemas inquisitórios (para aquele) ou 
acusatórios (para este), porém – sempre – com elementos a eles 
agregados que são provenientes de outro sistema, o que lhes dá essa 
estrutura “mista”. O que vem de fora, porém, é secundário e, por 
óbvio, não tem o condão de alterar a estrutura principal. 

 

Independentemente da discussão sobre o tema, o sistema acusatório como 

princípio reitor possui como característica a necessidade de racionalização do processo 

penal, até mesmo como forma de respeitar os direitos e garantias individuais do 

cidadão. 

É inegável que para se ter um processo penal efetivo e racional, há a 

necessidade de se desenvolver instrumentos que possibilitem a atuação eficiente e 

célere dos atores processuais. No entanto, parte da doutrina acredita não ser o Acordo 

Não Persecução Penal uma característica direta do sistema acusatório (BRANDALISE, 

2016, p. 248).  
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Freitas (2018, p. 184) assevera que: 

 [...] o que se pretende destacar é que não existe uma vinculação 
necessária e indissociável entre processo acusatório e princípio da 
oportunidade. Conforme exposto por Goldshmit (2016), a decisão 
sobre a configuração acusatória ou inquisitiva do processo não conduz 
precisamente a uma decisão sobre a opção pelo princípio da 
legalidade ou oportunidade. Para o autor, “o princípio da 
oportunidade não é de nenhuma maneira uma consequência ou um 
incremento do princípio acusatório” [...]. 

 

No entanto, esta mesma autora afirma que se trata “de uma escolha 

pragmática, que leva em consideração a capacidade operacional do sistema, o montante 

de recursos financeiros e pessoais disponíveis e as finalidades políticas a ele atribuídas” 

(FREITAS, 2018, p. 184). Dito isso, a opção pela justiça consensual em esfera criminal 

depende de uma racionalidade do Processo Penal como um todo. 

Em reflexão necessária, Zambiasi (2017, p. 98) salienta que 

[...] os acordos sobre a sentença, assim como os demais métodos de 
diversão processual, representam instrumentos de grande valia, 
utilizados em favor da comunidade, do sistema judiciário e dos 
próprios sujeitos envolvidos (arguido e ofendido), uma vez que 
apresentam vias alternativas de solução ao conflito jurídico-penal, 
geralmente mais eficazes, céleres e menos punitivistas, ao contrário 
dos procedimentos penais comuns, que além de demasiadamente 
lentos, causam estigmas e desgastes emocionais em ambas as partes. 

 

Por outro foco, Postigo (2018, p. 33) afirma que “os sistemas adversariais foram 

construídos na base da regulação do princípio de oportunidade”, sendo que a forma de 

manejar e implementar medidas alternativas à prisão é um dos grandes desafios 

contemporâneos no âmbito do sistema criminal, neste sentido: 

Um segundo desafio se relaciona com a substancia dos sistemas de 
controle das medidas de caráter alternativo à prisão, sejam medidas 
cautelares pessoais, regras de condutas nas suspensões condicionais 
do processo, ou penas não privativas de liberdade. Na atualidade, 
esses sistemas não possuem uma estrutura específica, mas apenas 
consistem em uma declaração normativa sem uma tradução prática. 
De fato, essa falta de controles gera duas reações: por um lado, uma 
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deslegitimação geral do sistema judiciário; por outro, uma 
deslegitimação dessas fórmulas em si mesmas. Dessa forma, se impôs 
como um desafio que os sistemas judiciais começassem em primeiro 
lugar a reconhecer esse enorme déficit em seu funcionamento e logo 
instrumentassem as estruturas ou dispositivos que absorvem a função 
de controle. (POSTIGO, 2018, p. 24) 

 

No entanto, parece que um grande ponto de destaque para o avanço do 

processo penal e de seus instrumentos de solução é a necessidade de se alterar a 

mentalidade inquisitória para uma acusatória, no sentido de que, independente das 

soluções propostas (inclusive na esfera consensual) o princípio acusatório seja 

efetivamente internalizado pelos atores do processo penal. 

Conforme lição de Lucas P. Carapiá Rios (2018, p. 197): 

[...] é importante apontar que cultura inquisitiva amplamente 
difundida no Brasil poderá provocar deturpação de institutos 
fundamentais para a aplicação de um modelo adversarial, como são 
os mecanismos “negociais”, no sentido de que os mesmos funcionem 
como ferramenta de consolidação das práticas inquisitivas já 
arraigadas. Esse risco, aliás, ainda se revela agudizado pelo cenário de 
desprestígio em relação às alternativas penais não punitivas, o que 
decorre da reprodução da razão punitiva como centro do modelo 
penal e se espraia para o modelo processual penal. Com efeito, os 
meios de “diversificação” das respostas penais que, por sua vez, são 
essenciais para uma melhor compreensão da conflitividade social e 
adoção de estratégias mais qualificadas de intervenção, acabarão 
sendo relegadas a segundo plano, para dar lugar àqueles mecanismos 
de abreviação de ritos com aplicação imediata da pena. 

 

3.1 O Ministério Público enquanto agente político  

Não obstante parte da doutrina de direito administrativo e constitucional 

entender de maneira restrita que o conceito de agente político englobaria apenas 

aqueles que possuem cargo eletivo, outra parte reconhece, tendo em vista sua absoluta 

independência funcional, que o Ministério Público é um agente político. Ou seja, a partir 

do momento em que os membros do parquet possuem ampla liberdade de 
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convencimento e de atuação, estariam abrangidos pela conceituação de agente 

político4. 

Desta forma entende Denise Neves Abade (2003, p. 46), a qual conclui que   

“a liberdade de convencimento, restrita apenas pela necessidade de 
fundamentação, associada ao exercício exclusivo de uma função de 
Estado, é que moldam a qualidade de agente político do membro do 
Ministério Público, malgrado a sua legitimação técnico-constitucional, 
não-eletiva” 

  

Ainda, reafirma a autonomia do órgão do Ministério Público a partir do 

momento em que pode “agir com livre convicção jurídica, sem dever obediência 

hierárquica ao Poder Executivo ou mesmo ao Poder Judiciário” (ABADE, 2003, p. 39). 

 Nesta esteira, Cabral (2018, p. 37) vai além ao fazer a correlação dos membros 

do parquet como agentes políticos a partir disto a necessidade de, nesta qualidade, 

terem a “prerrogativa e o dever funcional de escolher prioridades político-criminais na 

concretização da persecução penal”. 

 

3.2 O princípio da obrigatoriedade versus o princípio da oportunidade 

Um dos princípios clássicos referente à ação penal no Brasil é o princípio da 

obrigatoriedade, através do qual todos os casos criminais que chegarem ao 

conhecimento da autoridade devem ser investigados e, havendo justa causa, 

processados. No entanto, tal princípio não apenas desconsidera que grande parte dos 

crimes não chega ao conhecimento da autoridade, como principalmente que é 

impossível investigar e processar de forma eficaz todos os casos. Sendo assim, a 

obrigatoriedade não pode ser considerada como um princípio absoluto5. 

                                                           
4 “Assim, conclui-se que a Constituição fixou um conjunto mais amplo de agentes políticos, englobando os membros do Ministério 
Público, em conjunto com aqueles detentores de mandato eletivo” (ABADE, 2003. p. 46). 
5 Aliás, conforme lembra Jacinto Coutinho, o princípio da obrigatoriedade sequer está previsto expressamente em nosso ordenamento 
jurídico, sendo uma criação doutrinária e jurisprudencial. (MIRANDA COUTINHO, 1993, p. 51). 
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A própria realidade impõe uma faceta de que o princípio vigora, mas, na 

verdade, a seletividade acontece de alguma maneira: 

O certo é que ocorre uma seleção dos casos a ser investigados, por 
quanto os recursos humanos e financeiros (sempre limitados) não 
permitem perseguir e julgar de forma eficiente todos os casos. Essa 
seletividade de facto, sempre será ocupada por alguma entidade do 
sistema penal. Sob a ficção do princípio da legalidade processual ou 
obrigatoriedade, essa função é exercida pelas agências policiais, que 
aplicam filtros na persecução, mas que não estão submetidas a 
nenhum tipo de critério ou controle. Zaffaroni denominou isso como 
“criminalização secundária”, ou seja, a ação punitiva exercida sobre 
pessoas concretas que supõe o processo que vai desde a detenção até 
a prisão do acusado (POSTIGO, 2018, p. 33). 

 

Percebe-se que institucionalmente algumas formas de proteção da autonomia 

tem características contrárias ao princípio da obrigatoriedade, o qual passa a ser 

relativizado, por mais que a doutrina concilie a autonomia funcional com este princípio:  

O princípio da obrigatoriedade da ação penal também não é desafiado 
pela não-propositura da ação, pois cabe ao membro do Ministério 
Público apreciar a existência dos requisitos legais, interpretando as leis 
e apreciando os fatos, com livre convencimento” (ABADE, 2003, p. 44). 

 

De acordo com Aury Lopes Junior (2012, p. 387), há necessidade de uma 

releitura da obrigatoriedade face à independência funcional dos membros do Ministério 

Público, vez que o promotor de justiça não está “obrigado a oferecer denúncia”, mas 

sim deverá fazer “uma análise e decidirá entre postular novas diligências, oferecer 

denúncia ou insistir no pedido de arquivamento”. 

A liberdade de atuação do Ministério Público, é garantida mesmo em casos de 

ação penal privada subsidiária da pública, pois o Ministério Público não perde a 

titularidade. Conforme lição de Abade (2003, p. 45): 

A função de acusar nos crimes de ação penal pública a cargo do 
parquet, assim, não sofre nem a concorrência de eventual ação da 
vítima. De fato, a admissibilidade da ação penal privada subsidiária da 
pública pressupõe, nos termos do artigo 5º, LIX, da Constituição 
Federal, a inércia do Ministério Público em adotar, no prazo legal 
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(Código de Processo Penal, artigo 46), uma das seguintes providências: 
oferecer a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou 
mesmo a requisição de novas diligências. 

Esse entendimento, em que pese a algumas críticas doutrinárias, é 
abraçado pelo E. Supremo Tribunal Federal, que, inclusive, tem 
deferido habeas corpus contra decisões judiciais que determinam o 
prosseguimento de ação penal privada subsidiária ajuizada após o 
arquivamento do inquérito policial requerido pelo Ministério Público. 

Assim, caso o parquet cumpra suas atribuições constitucionais, o que 
implica dizer aprecie a existência ou não dos requisitos legais para a 
propositura da ação penal, não pode nenhum outro Poder de Estado 
nem a vítima substituir sua convicção jurídica. 

 

Por outro lado, o princípio da oportunidade possui como escopo “advertir que 

existe casos de diversa entidade e que devem ser tomadas decisões político-criminais 

em relação aos conflitos que serão selecionados pelas instituições encarregadas da 

persecução” (POSTIGO, 2018, p. 33). Dessa forma, o princípio da oportunidade se 

relaciona diretamente à necessidade de racionalização da atuação da acusação, 

podendo focar em crimes de maior gravidade social e limitar os recursos gastos na 

criminalidade de menor gravidade. 

A lição de Postigo (2018, p. 33) é esclarecedora: 

Mediante do uso do princípio da oportunidade, pretende-se 
racionalizar a gestão da conflituosidade por parte do Ministério 
Público enquanto lhe for permitido concentrar seus esforços naqueles 
casos de maior conotação. Através do princípio da oportunidade, os 
promotores(as) poderão aplicar esse mecanismo quando estimarem 
que o fato é insignificante e que não afeta o interesse público, quando 
a intervenção do imputado for irrelevante, quando a aplicação da pena 
se tornar desnecessária, pois o acusado sofreu um dano físico maior, 
entre outras possíveis suposições. 

 

Ao trazer a discussão sobre o princípio da obrigatoriedade ao recorte temático 

proposto do Acordo de Não Persecução Penal, verifica-se que “não há uma relação de 

exclusão entre a obrigatoriedade e a celebração do acordo de persecução (que 

envolvem inegavelmente, a ideia da oportunidade)” (CABRAL, 2018, p. 40), isso porque 

“não pode ser vista como se fosse uma imposição cega de fazer a mesma coisa sempre 
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e a todo custo, inclusive contra os próprios objetivos que fundamentaram o princípio da 

legalidade” (CABRAL, 2018, p. 40). 

O foco da discussão da obrigatoriedade deveria ser que os membros do 

Ministério Público não poderiam deixar de atuar quando da ocorrência de investigações 

criminais “maduras e viáveis que se encontram em seu poder” (CABRAL, 2018, p. 40). O 

acordo de não persecução apenas tem como escopo fazer com que o Ministério Público 

possa exercer seu mister de forma mais efetiva e completa. 

Por derradeiro, importante lembrar a lição de Brandalise (2016, p. 171), ao 

indicar que o princípio da obrigatoriedade não é desrespeitado quando da utilização de 

modelos consensuais no sistema criminal, pois: 

a obrigatoriedade se dá na necessidade de persecução; a forma como 
ela deve ser realizada surge na linha das compreensões de política 
criminal de cada Estado autonomamente. De onde é forçoso concluir 
que a negociação de sentença criminal é admissível seja na 
disponibilidade, seja na obrigatoriedade – basta regulá-la. 

 

3.3 Política criminal de Ministério Público 

Considerando o Ministério Público como agente político, como uma instituição 

independente e ainda, em regra, como o titular exclusivo da ação penal, é fundamental 

o desenvolvimento de instrumentos que permitam uma atuação organizada para 

consecução de seus fins. 

De acordo com Postigo (2018, p. 23), a organização da política de persecução 

penal é um dos maiores problemas da atualidade: 

Um primeiro problema, que aparece no centro dos sistemas de justiça 
atualmente, é como e com quais instrumentos o Ministério Público 
deve organizar sua política de persecução penal. Adverte-se que 
embora as promotorias tenham conseguido assumir em grande 
medida sua função no processo penal, assim como também 
reestruturar sua engenharia interna para aumentar a eficácia da 
instituição, ainda padecem de uma visão estratégica em relação a 
quais são os delitos no quais concentrarão seus esforços de 
persecução ou sobre qual segmento criminoso em particular 
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pretendem gerar impacto (e, em consequência, destinar os recursos 
humanos, orçamentários e materiais). A isto acrescenta-se uma falta 
de utilização inteligente da informação estatística que em muitos 
casos se produz de forma adequada, mas que não é visualizada em 
termos de como podem estar a serviço do desenho ou planejamento 
de uma política criminal. 

 

A partir do desenvolvimento de uma política criminal eficiente será possível dar 

uma resposta social adequada à criminalidade. Esta política não se limita ao 

desenvolvimento de mecanismos consensuais no processo penal, mas também em uma 

reflexão sobre toda a estrutura e relações institucionais (que, não serão abordadas 

neste trabalho)6. Não se pode negar que, atualmente, já há uma preferência de 

criminalização de determinados setores sociais e raciais realizado pelas instituições que 

estão no plano de frente (polícia judiciária e polícia ostensiva). O inquérito chega no 

Ministério Público após atuação livre por parte da polícia, a qual filtra a partir de critério 

próprios quais são os crimes que merecem maior repreensão. 

No entanto, até mesmo pelos modelos de direito comparado, pode-se 

perceber que a utilização de ferramentas de resolução de conflitos criminais 

consensuais, são fundamentais para um sistema de “eleição inteligente de prioridades” 

(CABRAL, 2018, p. 22), em que seriam realizados julgamentos perante um juiz apenas 

em casos graves, enquanto restaria a possibilidade da celebração de acordos que 

evitariam o full trial (isso para os demais casos, de pequena e média gravidade), 

“economizando tempo e recursos públicos e lançando mão de uma intervenção menos 

traumática para esses tipos de delitos” (CABRAL, 2018, p. 22). 

Ainda, de acordo com Cabral (2018, p. 38): 

 é precisamente com base no poder/dever do Ministério Público de 
realizar uma adequada política criminal, extraído fundamentalmente 
da sua titularidade da ação penal, ostentando o monopólio da ação 
penal pública (“Anklagemonopol”), é que se pode extrair essa 
possibilidade de celebração de acordos de não persecução penal. 

 

                                                           
6 Veja, por exemplo, a necessidade de discussão da relação entre Ministério Público e Polícia Judiciária, em Postigo (2018, p. 28). 
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De acordo com Marcio Soares Berclaz (2017, p. 424), ao comparar as 

ferramentas do Ministério Público do Chile e suas consequências com a realidade 

brasileira, entendeu que “o Ministério Público Chileno, [que] leva a juicio oral apenas de 

5% a 10% dos casos que chegam a seu conhecimento”, ao passo que  o “Ministério 

Público brasileiro [...] exerce com dificuldade o papel de gerir e administrar a quantidade 

de delitos que chega a seu conhecimento, tudo em nome de um princípio da 

obrigatoriedade elevado a uma extremada e exagerada interpretação”. 

O mesmo autor, em conclusão, salienta a importância da política criminal de 

persecução penal, asseverando que: 

“a definição de uma política de persecução penal de parte do 
Ministério Público brasileiro, a partir de uma dimensão material (o 
quê?), formal (como) e que se mostre factível (com quais recursos 
possíveis e realizáveis) – como bem propõe a filosofia de Enrique 
Dussel – é fundamental para que a atuação institucional criminal, 
antes de ser resumida ao trabalho pontual e específico de forças-
tarefas ou de casos de repercussão midiática, seja mais coerente com 
o protagonismo esperado de um Ministério Público defensor de 
garantias constitucionais e mobilizado pela atuação na perspectiva de 
um sistema efetivamente acusatório, assim definido pelo critério da 
gestão da prova pelas partes e não pelo juiz [...] (BERCLAZ, 2017, p. 
434) 

 

4 O Acordo de Não Persecução Penal disciplinado na Resolução 181/17 do CNMP 

A Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público dispõe 

sobre a instauração e a tramitação do procedimento investigatório criminal a cargo do 

Ministério Público. No entanto, o recorte temático que se propôs a partir deste trabalho 

é discorrer sobre o Acordo de Não Persecução Penal previsto a partir do art. 18 da 

Resolução em referência. De qualquer modo, é necessário entende-la globalmente, seus 

objetivos e efeitos, tudo em consonância com a Resolução 183/2018 do Conselho 

Nacional do Ministério Público, a qual alterou a Resolução em estudo. 
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4.1 Natureza jurídica e justificativa 

Ao se considerar as atividades previstas constitucionalmente ao Ministério 

Público e ainda a necessidade de aperfeiçoar sua atuação e investigação, o Conselho 

Nacional do Ministério Público, a partir do Procedimento de Estudos e Pesquisas 

número 01/2017, aprovou a Resolução 181/2017. 

Longe de se tratar de argumentação simplesmente retórica, a necessidade de 

adequação de investigações criminais frente ao avanço da criminalidade e o 

desenvolvimento tecnológico, mostraram ser imperativo uma resposta do órgão 

ministerial. Mas ainda assim é importante destacar a justificativa oficial e o panorama 

da realidade que circundou a resolução: 

 (1) O objetivo da resolução foi de tornar as investigações mais “céleres, 

eficientes, desburocratizadas”. Historicamente as investigações criminais no Brasil são 

regidas pelos princípios inquisitoriais, sendo perceptível que se trata de uma ineficiência 

que auxilia para que se tenha uma investigação (e, posteriormente, uma resposta 

estatal) extremamente atrasada.  

 (2) Outra questão levada em consideração foi o reconhecimento de que o 

processo penal deve ser regido pelo sistema acusatório, o que impõe assegurar ao 

acusado as garantias previstas constitucionalmente, além de prever a separação 

absoluta entre os órgão de acusação e julgamento, bem como a necessidade de se ter 

institutos que possam diminuir o volume de ações criminais. 

 (3) Como desdobramento do sistema acusatório, onde o órgão responsável 

pela acusação deve ter liberdade para fazer suas próprias investigações, era necessário 

regulamentar de qual forma o procedimento investigatório poderia se desenvolver. Esta 

possibilidade, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 593727, constitui um 

fator fundamental para o exercício das funções do Ministério Público previstas na 

Constituição Federal. 

 (4) De acordo com a própria exposição de motivos da Resolução em comento, 

considerou-se ainda “a necessidade de permanente aprimoramento das investigações 
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criminais levadas a cabo pelo Ministério Público, especialmente na necessidade de 

modernização das investigações” com o intuito de “agilização, efetividade e proteção 

dos direitos fundamentais dos investigados, das vítimas e das prerrogativas dos 

advogados, superando um paradigma de investigação cartorial, burocratizada, 

centralizada e sigilosa”. Isto é, reconhece-se que o sistema de investigação arcaico, não 

apenas trazia consigo as mazelas de um sistema inquisitorial que impõe dificuldade na 

própria investigação, como também não consegue proteger adequadamente as partes 

envolvidas nesta fase. 

 (5) A realidade do cotidiano forense mostra um número absolutamente alto de 

ações criminais em andamento. O CNJ divulgou que apenas no ano de 2017 foram 

propostos 2,7 milhões de casos novos criminais, sendo que ainda há 6,2 milhões de 

casos criminais pendentes no Judiciário. Isto sem considerar a cifra negra, ou seja, casos 

que não chegaram ao conhecimento da autoridade. Como resultado deste volume de 

processos e casos novos, fica inviável ao Ministério Público e ao Poder Judiciário dar 

vazão com qualidade, gerando um grande desperdício de recursos e danos à 

credibilidade dos atores envolvidos. 

 (6) A experiência internacional em soluções alternativas no Processo Penal 

avançou bastante nos últimos anos, sedimentando práticas bem-sucedidas que 

possibilitam utilizar o sistema criminal (no caso tendo o Processo Penal como foco) como 

instrumento de política criminal. Sendo assim, o Ministério Público como agente 

político, faz cumprir sua missão institucional de estrategicamente racionalizar e priorizar 

seus recursos por intermédio de soluções alternativas. 

 (7) O maior volume de crimes que chegam ao conhecimento da autoridade 

policial e que, consequentemente, chegam ao Poder Judiciário, são crimes menos 

graves. Considerando que a gravidade do crime, face ao princípio da obrigatoriedade, 

pouco importa, vez que necessitará de procedimento similar para chegar a sua solução 

definitiva, grande parte dos recursos (humanos e estruturais) são gastos com esse tipo 

de crime. Sendo assim, é imperioso a definição de uma estratégia para uma utilização 

mais racional dos recursos para os crimes mais graves e para aqueles cujas suas 

consequências sociais também sejam mais graves. 
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 (8) Ao passo que os crimes menos graves hoje apenas são resolvidos com uma 

sentença penal condenatória, não se pode olvidar que dos “efeitos deletérios de uma 

sentença penal condenatória aos acusados em geral”, que a partir do desenvolvimento 

de instrumentos que busquem o consenso no processo penal, terão “mais uma chance 

de evitar uma condenação judicial, reduzindo os efeitos sociais prejudiciais da pena”. 

Ademais, ao evitar a condenação judicial em modelo clássico, auxilia na solução de um 

dos principais problemas do sistema criminal como um todo, que é o da superlotação 

dos estabelecimentos prisionais. 

(9) Não obstante a vítima ser a maior prejudicada pelo crime ocorrido, 

historicamente seu papel sempre foi marginalizado no Processo Penal brasileiro, sendo 

basicamente a função de, quando possível, depor como um informante interessado no 

caso. Porém, até mesmo pela necessidade de se utilizar, a partir do viés da política 

criminal, o sistema como instrumento de pacificação social e de restauração na 

confiança jurídica, a vítima necessita assumir sua parte de interessada e, 

principalmente, ter seus direitos violados restabelecidos na medida do possível. 

Andrade e Brandalise (2017, p. 242) sintetizam os argumentos que justificam a 

existência do Acordo de Não Persecução Penal:  

Os argumentos apresentados para justificar aquele concerto de 
vontades disseram respeito à celeridade na resolução de crimes sem 
violência ou grave ameaça, à concentração da atuação do Poder 
Judiciário e do Ministério Público nos casos mais graves, à obtenção 
de uma maior economia dos recursos públicos e à redução dos efeitos 
que uma sentença penal provocaria sobre as pessoas condenadas 
criminalmente. 

 

4.2 Constitucionalidade 

 A constitucionalidade da Resolução está sendo questionada tanto pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros, quanto pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, via Ações Diretas de Inconstitucionalidade. 



  
278 

 

 Em relação à ADIN 5790, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, 

os argumentos pela inconstitucionalidade relacionado ao acordo de não persecução 

penal são7: 

(1) A Resolução 181/2017 do CNMP invadiria e usurparia a competência do 

legislador, inovando em matéria penal, processual penal, do Estatuto da magistratura, 

além de violar direitos e garantias individuais, ao criar uma modalidade de “solução 

alternativa” para determinados processos penais, objetivando a “solução de casos 

menos graves”. 

(2) Que haveria vício de inconstitucionalidade formal, pois o CNMP não poderia 

por meio de ato normativo criar novas hipóteses de delação premiada ou estabelecer 

acordo que não é submetido ao exame do Poder Judiciário. 

(3) Que haveria vício de inconstitucionalidade material (CF, art. 5º, XXXV, LIII, 

LIV, LV, LVI, LXI, LXII e LXV), pois a pretexto de fazer acordo de não persecução penal, o 

CNMP teria usurpado a competência do Poder Judiciário para julgar e impor sanção aos 

jurisdicionados. 

 Já a ADIN 5793, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, fundamenta a inconstitucionalidade basicamente sob os mesmos argumentos8: 

(1) Que os artigos 1o, caput, 2o inciso V, 7o, incisos I, II e III e 18 da Resolução se 

encontrariam eivados de inconstitucionalidade, na medida em que usurparia a 

competência privativa da União (art. 22, I, da CF) e da instituição policial; extrapolaria o 

                                                           
7 De acordo com a petição inicial da Associação dos Magistrados Brasileiros (disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=528
3027, acesso em 08 de outubro de 2018), o acordo de não persecução penal violaria: 
“1. Viola o inciso XXV ao excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão de direitos do acusado, porque o MP estará impondo sanções 
de forma exclusiva em procedimento próprio com a “exclusão” do Poder Judiciário. 2. Viola o inciso LIII porque os acusados estarão 
sendo processados e sentenciados por autoridade incompetente, na medida em que as restrições à liberdade ou aos bens estará 
sendo imposta por membro do MP e não pelo Poder Judiciário. 3. Viola o inciso LIV porque os acusados estarão sendo privados da 
liberdade ou de seus bens, sem observância do devido processo legal. 4. Viola o inciso LV, porque não estará sendo dado aos acusados 
o contraditório e a ampla defesa, porque o procedimento tramitará no órgão acusador, parcial por excelência, e não no Poder 
Judiciário. 5. Viola o inciso LVI porque a imposição de confissão para obter o benefício, fora das hipóteses legais, configura obtenção 
de prova por meio do MP de forma ilícita.6. Viola o inciso LXI porque uma das hipóteses de sanção pressupõe restrição de liberdade, 
o que vem a ser uma modalidade de prisão, imposta pelo MP e não pelo Poder Judiciário. 7. Viola o inciso LXV porque diante da 
imposição de sanção que pressupõe restrição da liberdade, não estará sendo comunicada a autoridade judiciária.” 
8 Petição inicial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados no Brasil na ação Ação Direta de Inconstitucionalidade 5793 do 
Supremo Tribunal Federal, disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=528
8159, acessado em 8 de outubro de 2018. 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5283027
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5283027
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5288159
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=5288159
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poder regulamentar conferido ao Conselho Nacional do Ministério Público (art. 130-A, 

§2º, I, da CF); ofenderia os princípios da reserva legal, segurança jurídica (art. 5o, caput, 

da CF), indisponibilidade da ação penal (art. 129, I, da CF), imparcialidade (art. 37, da 

CF), impessoalidade (art. 37, da CF) ampla defesa (art. 5o, LV, da CF), contraditório (art. 

5o, LV, da CF), devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF) e inviolabilidade de domicilio 

(art. 5o, inc. XI, da CF). 

(2) As Resoluções (181/17 e 183/18), ainda que editadas no âmbito do CNMP, 

não podem se confundir com leis em sentido formal, pois não podem modificar o 

ordenamento jurídico, devendo apenas se restringir a interpretá-lo com finalidade 

executório-administrativa. 

(3) O art. 18 da Resolução, ao inovar em matéria processual penal, teria 

usurpado a competência privativa da União, estabelecida no art. 22, I, da CF, 

evidenciando-se assim a violação do princípio da reserva legal, por extrapolação do 

poder constitucional regulamentar (art. art. 130-A, §2o, I, da CF) e, por usurpação de 

competência privativa da União (art. 22, I, da CF). 

 Andrade e Brandalise (2017, p. 252) também entendem pela 

inconstitucionalidade da Resolução, afirmando que “jamais o Supremo Tribunal Federal 

chancelou os diversos intentos de se legislar em matéria processual mediante atos de 

natureza administrativa, como é o caso da Resolução no. 181/2017, do Conselho 

Nacional do Ministério Público”. 

 No entanto, há doutrinadores que defendem a validade da Resolução 181/17 

(alterada pela Resolução 183/18 CNMP) baseado na possibilidade do Conselho Nacional 

do Ministério Público em normatizar regras aos seus membros e dotar de efetividade 

princípios previstos constitucionalmente, “de modo a tornar a persecução penal mais 

justa e adequada” (CABRAL, 2018, p. 32). 

 De acordo com o Rodrigo Cabral (2018, p. 32), a constitucionalidade da 

Resolução está assentada em algumas premissas: 
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[1] As resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público 
ostentam caráter normativo primário, com atos de comando abstrato, 
que vinculam seus membros. 

[2] O acordo de não persecução penal não é matéria de natureza 
processual. 

[3] O acordo de não persecução penal não é matéria de natureza 
penal. 

[4] O acordo de não persecução penal veicula matéria de política 
criminal a ser realizada pelo titular da ação penal, o Ministério Público. 

 

4.3 Regramento 

Por mais que a Resolução tenha como principal objetivo a regulamentação do 

procedimento investigatório criminal9, importa para o presente trabalho o Acordo de 

Não Persecução Penal que está previsto no Capítulo VII, art. 18. Trata-se “de um negócio 

jurídico de natureza extrajudicial, que consubstancia a política criminal do titular da ação 

penal pública, do Ministério Público” (CABRAL, 2018, p. 38). 

 

4.3.1 O Acordo de Não Persecução Penal e seus requisitos 

O caput do artigo 18 da Resolução 181/17 CNMP, alterado pela Resolução 

183/18 CNMP, assevera que 

Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público poderá ́
propor ao investigado acordo de não persecução penal quando, 
cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for 
cometido com violência ou grave ameaça a pessoa, o investigado tiver 
confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante as 
seguintes condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: 

 

Portanto, o art. 18 inicialmente diz respeito aos requisitos para proposição do 

acordo de não persecução penal. O primeiro requisito é que somente poderá ser 

                                                           
9 Neste sentido a conceituação prevista no art. 1o. da dita Resolução (alterada pela Resolução 183/2018: “O procedimento 
investigatório criminal é instrumento sumário e desburocratizado de natureza administrativa e investigatória, instaurado e presidido 
pelo membro do Ministério Público com atribuição criminal, e terá como finalidade apurar a ocorrência de infrações penais de 
iniciativa pública, servindo como preparação e embasamento para o juízo de propositura, ou não, da respectiva ação penal.” 
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proposto naqueles casos em que a pena mínima cominada seja inferior a 4 (quatro) 

anos. Ao prever a aplicação em penas mínimas inferiores a 4 anos e não uma previsão a 

partir da pena máxima cominada, a resolução aproxima-se da realidade da maior parte 

das sentenças, nas quais, na dosimetria da pena, normalmente a pena definitiva fica 

próxima ao mínimo legal. Ainda, pena mínima inferior a 4 anos abarca a grande maioria 

dos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça previstos no Código Penal e na 

legislação extravagante. Desta forma, o Acordo de Não Persecução Penal possui um 

amplo potencial de aplicação. 

Porém, é de se ressaltar que, conforme previsto no parágrafo 13º, para a 

determinação da pena mínima cominada ao delito, devem ser consideradas as causas 

de aumento e de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Isto é, as majorantes e 

minorantes da terceira fase da dosimetria da pena deverão ser analisadas de antemão, 

como forma de se verificar se essas causas possuem o condão de levar a pena mínima 

do caso que se apresenta para mais de 4 anos ou não. 

Também deve-se lembrar que, de acordo com o parágrafo primeiro, inciso II da 

Resolução em estudo, a proposta de não persecução não será admitida em casos cujo 

“dano causado for superior a vinte salários mínimos ou a parâmetro econômico diverso 

definido pelo respectivo órgão de revisão, nos termos da regulamentação local”. Essa 

previsão está de acordo com o espirito da Resolução de possibilitar a utilização do 

Acordo de Não Persecução Penal para aqueles crimes considerados de menor e média 

gravidade, tanto na cominação abstrata da pena, como também na consequência do 

crime cometido. 

No entanto, é necessário que o acusado tenha confessado formal e 

circunstanciadamente a prática do crime, o que difere, por exemplo, da transação penal 

ou da suspensão condicional do processo, onde não há necessidade de confissão, 

apenas aceitação das condições propostas pelo Ministério Público. 

O parágrafo 2º do artigo 18 prevê que a “confissão detalhada dos fatos e as 

tratativas do acordo serão registrados pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, 
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destinados a obter maior fidelidade das informações, e o investigado deve estar sempre 

acompanhado de seu defensor”. 

A confissão, requisito para o acordo de não persecução penal, deverá ser 

registrada por meios de recursos de áudio e vídeo, até mesmo como forma de se 

distanciar das investigações realizadas em sede de inquérito policial onde todo o 

procedimento é escrito e os depoimentos são filtrados pelo escrivão ou delegado de 

polícia. Explica-se: as oitivas perante a autoridade policial, em regra, são passadas a 

termo pelo escrivão de polícia (ou outra autoridade policial), fazendo com que não se 

saiba como as perguntas foram feitas, qual era o estado de ânimo do depoente, o tom 

das perguntas e respostas, o que circundou aquele momento. Sendo assim, a 

necessidade de gravação com recursos tecnológicos possibilitará que se tenha uma 

maior fidedignidade das informações colhidas, bem como evitará eventuais alegações 

de nulidade do ato por aquele motivo. 

Ademais, ao prever a necessidade de que o investigado seja sempre 

acompanhado de um defensor, concretizará o princípio da ampla defesa em seu aspecto 

da defesa técnica desde o momento da investigação. Sabendo que historicamente no 

Brasil a fase de inquérito policial se apresenta como algo totalmente inquisitorial em 

que a presença de um defensor no interrogatório do investigado, ao menos na prática, 

é exceção, vez que não é obrigatório, a Resolução garante um direito fundamental caro 

ao Estado Democrático de Direito. 

O princípio da ampla defesa, previsto na Constituição Federal no art. 5o, inciso 

LV, atualmente, em sede de investigação policial é afastado, sendo isto justificado pela 

doutrina e jurisprudência pátria como consequência da natureza inquisitorial naquela 

fase. No entanto, como bem reconhecido na justificativa da resolução, o sistema 

adotado a partir da Constituição foi o acusatório, e isso torna imperioso o respeito ao 

princípio da ampla defesa. 

Por derradeiro, importante ressaltar que este princípio é consubstanciado em 

duas vertentes: a defesa técnica e a autodefesa. A defesa técnica, principalmente no 

sistema acusatório constitucional brasileiro, é um direito indisponível, e se materializa a 
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partir da atuação de um defensor regularmente habilitado. A outra vertente, a defesa 

técnica, refere-se ao fato de o investigado / acusado por alegar tudo que interesse a sua 

defesa, podendo ficar em silêncio, inerte, colaborar com a investigação ou até mesmo 

mentir. Trata-se de direito disponível, uma vez que o investigado pode abrir mão de seu 

direito de se defender. Frente essas considerações, pode-se afirmar com segurança que 

a Resolução contempla o princípio da ampla defesa em suas duas vertentes, pois não 

apenas prevê a necessidade de o investigado estar acompanhado por um defensor, 

como também as normativas deixam claro que o investigado pode utilizar qualquer tese 

defensiva que quiser, inclusive a de confessar e aceitar o acordo de não persecução 

penal. 

Uma dúvida que surge é o que fazer com a confissão e os demais elementos 

que tenham sido produzidos durante a negociação, caso o acordo não seja cumprido e 

o investigado seja processado. Neste caso, interessante a lição de Brandalise (2016, p. 

237), o qual preleciona que “qualquer que seja o modelo a ser adotado de negociação 

de sentença criminal, é imprescindível a lealdade processual”, para concluir que “não se 

pode simular um acordo apenas para forçar a confissão do acusado – razão pela qual, 

não havendo o consenso firmado, as declarações prestadas nas negociações não podem 

ser usadas contra o arguido”. Assim, considerando que o investigado pode aceitar o 

acordo como exercício da ampla defesa (dentro da analise de qual a melhor estratégia 

para si), podendo aceitar até mesmo se for inocente, não parece adequado a utilização 

de eventual confissão realizada no acordo para eventual propositura de ação penal, no 

entanto, isso necessita de um estudo mais aprofundado. 

 

4.3.2 Condições a serem acordadas 

Ainda no caput do art. 18 da Resolução está prevista que o acordo de não 

persecução penal poderá ser proposto pelo membro do parquet quando estiverem 

presentes algumas condições, ajustadas cumulativa ou alternativamente: 
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I – reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, salvo impossibilidade 
de fazê-lo; II – renunciar voluntariamente a bens e direitos, indicados 
pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do 
crime; III – prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por 
período correspondente à pena mínima cominada ao delito, diminuída 
de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público; IV 
– pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 
do Código Penal, a entidade pública ou de interesse social a ser 
indicada pelo Ministério Público, devendo a prestação ser destinada 
preferencialmente àquelas entidades que tenham como função 
proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente 
lesados pelo delito; V – cumprir outra condição estipulada pelo 
Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a 
infração penal aparentemente praticada. 

 

Como se percebe na legislação comparada, bem como na legislação nacional 

quando da previsão da transação penal e da suspensão condicional do processo, por 

exemplo, existem certos requisitos para que o acordo possa ser proposto pelo 

Ministério Público. Entretanto tais requisitos possuem grande importância ao passo que 

legitimam o caráter de impessoalidade e objetividade do acordo de não persecução. Ou 

seja, não se trata da possibilidade de um acordo que poderá ser proposto de forma 

totalmente subjetiva por parte da promotoria, mas sim um acordo que possui diretrizes 

aplicáveis a todos os casos e a todos os investigados independente de quem sejam. 

O primeiro requisito diz respeito diretamente à vítima, pois ao ser a maior 

prejudicada pelo crime, necessita que seus direitos sejam restaurados. Assim, 

principalmente, em crimes patrimoniais, surge como requisito a reparação do dano ou 

a restituição de coisa à vítima, salvo quando isso não é possível de se fazer. 

O segundo requisito, como não poderia deixar de ser diferente, até mesmo 

como forma de política criminal de não compensação do crime, o investigado deverá 

renunciar aos bens e direitos relacionados ao fato como instrumentos, produto ou 

proveitos que o investigado tenha obtido. 

Os outros dois requisitos subsequentes, “prestar serviço à comunidade ou a 

entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito, 

diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo Ministério Público” e  “pagar 
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prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Código Penal, a entidade 

pública ou de interesse social a ser indicada pelo Ministério Público, devendo a 

prestação ser destinada preferencialmente àquelas entidades que tenham como função 

proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito”, 

são medidas alternativas à pena de prisão, sendo espécies de sanção clássicas e que 

permitem que relevantes funções do sistema criminal sejam alcançados. 

Por derradeiro, no inciso V do art. 18, prevê que o Ministério Público poderá 

determinar outras condições que não estejam previstas neste rol, desde que seja 

“proporcional e compatível com a infração penal aparentemente praticada”, até mesmo 

como forma de respeitar soluções e ideias regionais. 

O parágrafo 1o do Art. 18 da Resolução prevê as circunstâncias nas quais não 

serão admitidas proposta de acordo de não persecução penal. A primeira delas diz 

respeito a casos em que for cabível a transação penal. Isso porque a transação penal, 

em tese, seria mais vantajosa ao investigado ao passo que na transação não há a 

necessidade de confessar o crime, sendo apenas uma modalidade de negociação em 

casos de crimes considerados de menor potencial ofensivo (na esfera dos Juizados 

Especiais, Lei 9.099/1995). 

Outras circunstâncias que impedem a propositura do acordo é se ficar 

comprovado: (a) que o investigado foi condenado anteriormente, por sentença 

definitiva, pela prática de crime a pena privativa de liberdade; (b) caso o investigado 

tiver sido beneficiado nos últimos cinco anos pela aplicação de pena restritiva ou multa 

em transação penal; (c) se os antecedentes, a conduta social e a personalidade do 

agente, bem como os motivos e as circunstâncias, isto é, as circunstâncias judiciais do 

crime, indicarem que o acordo não seja necessário ou não seja suficiente. 

Face a mecanismos de proteção e escolha de política criminal, da mesma forma 

não poderá haver acordo de não persecução quando se tratar de crimes hediondos e 

crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher10. 

                                                           
10 Lei 11.340 de 07 de agosto de 2006. 
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Também impede a propositura quando o aguardo para o cumprimento do 

acordo possa acarretar a prescrição da pretensão punitiva estatal. A partir do momento 

em que esteja previsto que as condições do acordo podem durar um determinado 

período de tempo (via de regra proporcional à pena mínima cominada em abstrato pelo 

crime, diminuída de um a dois terços), não haveria vantagem para o Ministério Público 

se, durante o período de cumprimento, pudesse ocorrer a prescrição do crime. Se o 

crime estiver para prescrever, mais adequado seria o oferecimento da denúncia, até 

mesmo porque o seu posterior recebimento é marco interruptivo da prescrição.  

Por derradeiro, o acordo de não persecução não poderá ser celebrado se as 

circunstâncias do caso concreto e do investigado, indicarem que sua celebração não 

atenda ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Aqui 

se abre um certo poder discricionário por parte do Ministério Público, pois possibilita a 

não propositura do acordo por parte do parquet quando este entender que eventual 

não persecução seria contrário aos fundamentos da pena como um todo. Isto é, como 

a função da pena e, em última análise, do direito penal seria a de reprovar e prevenir o 

crime (função absoluta e relativa, ambas adotadas pelo Código Penal), caso a acusação 

entenda que o acordo não seria suficiente para conseguir alcançar esses objetivos, 

deixar-se-ia de propô-lo. 

Aqui há a necessidade de se discutir se o acordo de não persecução penal se 

trata de um direito objetivo ou subjetivo do investigado, dito de outro modo, caso as 

circunstâncias fáticas e pessoais estejam dentro dos requisitos para propositura do 

acordo, o Ministério Público deverá oferecê-lo? Ou se trata efetivamente de um poder 

discricionário? 

Quando se trata de transação penal e de suspensão condicional do processo, 

há entendimento doutrinário majoritário de que se tratam de direitos subjetivos do 

acusado. Então, caso determinado acusado, no caso concreto, estiver dentro dos 

parâmetros e requisitos exigidos na lei, fará jus ao “benefício”. 

De acordo com Gustavo Henrique Badaró (2016): 
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Caso o pressuposto da transação penal esteja presente – tratar-se de 
infração de menor potencial ofensivo -, e o Ministério Público não fizer 
a proposta nem justifica a razão pela qual deixa de apresentá-la (por 
exemplo, aus6encia de requisitos subjetivos), a denúncia deverá ser 
rejeitada, por falta de uma condição, que é a prévia proposta da 
transação penal, ou a justificativa por não fazê-la. Só é cabível a 
denúncia se, previamente, a proposta de transação penal for rejeitada 
ou, justificadamente, conclua-se que não era o caso de formulação de 
proposta. 

 

O Supremo Tribunal Federal sumulou entendimento no sentido de que 

“reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, 

mas se recusando o Promotor de Justiça a propô-la, o Juiz, dissentindo, remeterá a 

questão ao Procurador-Geral, aplicando-se por analogia o art. 28 do Código de Processo 

Penal”. Em recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, na lavra do Min. Félix 

Fischer, a decisão de não oferecer deverá ser fundamentado: 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. 
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECUSA DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 

I - A recorrente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto 
no art. 129 do Código Penal (por três vezes), sendo-lhe negada o 
benefício da suspensão condicional do processo. 

II - O Ministério Público, ao não ofertar a suspensão condicional do 
processo, deve fundamentar adequadamente a sua recusa. A recusa 
concretamente motivada não acarreta, por si, ilegalidade sob o 
aspecto formal (precedentes). 

Recurso ordinário desprovido. (RHC 61.132/RS, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 27/11/2015) 

 

No entanto, ainda não está certo como a doutrina irá entender sobre o acordo 

de não persecução, nem como será o entendimento do judiciário sobre o tema. Ao que 

parece, somente a título de colaboração sobre o assunto, caso não haja uma 

objetividade sobre a aplicação e a propositura do acordo, poderá gerar especulações 

desnecessárias sobre eventuais preferências e afastando necessária impessoalidade da 

atuação. 
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4.3.3 Formalização 

O parágrafo terceiro do artigo 18 prevê que “o acordo será́ formalizado nos 

autos, com a qualificação completa do investigado e estipulará de modo claro as suas 

condições, eventuais valores a serem restituídos e as datas para cumprimento, e será ́

firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e seu defensor”. A 

necessidade de acompanhamento pela defesa técnica já foi explanada acima, porém 

ainda vale ressaltar que o acordo deverá ser tratado como um negócio jurídico 

extrajudicial, por intermédio de um termo formalmente e materialmente válido, sem 

que haja quaisquer informações dúbias ou que possam eventualmente ser discutidas. 

Após realizado o acordo a vítima deverá ser comunicada por “qualquer meio 

idôneo”, significando dizer que os meios de comunicação atualmente utilizados (ou os 

que sejam criados a partir de então), poderão ser utilizados, desde que isso se traduza 

em efetivo conhecimento por parte da vítima do acordo realizado. Um dos desafios 

contemporâneos do sistema criminal é possibilitar que a vítima deixe de ter um papel 

tangencial, então o primeiro passo seria que, ao menos, ela saiba o desenrolar da 

investigação ou do processo. 

 

4.3.4 Apreciação pelo Poder Judiciário 

Também, após o acordo ser firmado os autos são enviados para apreciação 

judicial, sendo que “se o juiz considerar o acordo cabível e as condições adequadas e 

suficientes, devolverá os autos ao Ministério Público para sua implementação” (art. 18, 

parágrafo 5o da Resolução em comento). Não obstante se tratar de um acordo 

extrajudicial, entendeu o Conselho Nacional do Ministério Público, da necessidade de 

chancela por parte do Judiciário, eis que as consequências do acordo são espécies de 

sanções e, principalmente, que o acordo adentra na esfera de competência do Poder 

Judiciário de eventual julgamento quando do cometimento de crime. 

Quando o juiz competente para analisar o acordo de não persecução recebe-

lo, verificará se este é cabível e se as condições previstas são adequadas e suficientes. 
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De acordo com o art. 8, parágrafo 6o, o juiz poderá adotar algumas medidas caso não 

concorde com o acordo: 

§ 6° Se o juiz considerar incabível o acordo, bem como inadequadas ou 
insuficientes as condições celebradas, fará remessa dos autos ao 
procurador-geral ou órgão superior interno responsável por sua 
apreciação, nos termos da legislação vigente, que poderá adotar as 
seguintes providências: 

I – oferecer denúncia ou designar outro membro para oferecê-la; 

II – complementar as investigações ou designar outro membro para 
complementá-la; 

III – reformular a proposta de acordo de não persecução, para 
apreciação do investigado; 

IV – manter o acordo de não persecução, que vinculará toda a 
Instituição. 

 

A respeito disso, algumas considerações devem ser realizadas. A primeira delas 

é que aqui o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu corretamente que, por 

ser o Ministério Público o titular da ação penal, a competência e proposição do acordo 

é exclusivamente do próprio órgão. Não há possibilidade de o juiz alterar o acordo 

realizado ou de rejeitá-lo de forma definitiva. Assim como acontece quando o juiz 

discorda do pedido de arquivamento do inquérito policial11, caso o juiz considere 

incabível o acordo, ele também deverá encaminhar ao Procurador Geral de Justiça. 

Nesta senda, o Procurador poderá concordar que o acordo é incabível e, neste caso: (a) 

oferecer denúncia contra o investigado (e poderá fazer isso por intermédio de 

designação de outro membro para oferece-la); (b) complementar as investigações 

realizadas sobre o crime (também poderá fazer isso por intermédio de designação de 

outro membro); (c) fazer uma outra proposta de acordo de não persecução penal, 

oportunidade em que será encaminhada ao investigado e sua defesa para que possam 

analisar sobre a sua aceitação. Ou o procurador poderá discordar do juiz e, neste caso, 

                                                           
11 Código Penal. Art. 28.  Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito 
policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do 
inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para 
oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. 
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confirmar o acordo de não persecução, hipótese na qual, vincula a Instituição, isto é, 

não haverá possibilidade de alteração. 

 

4.3.5 Audiência de custódia 

No parágrafo 7o, do art. 18, a Resolução prevê que o acordo poderá ser 

celebrado na própria audiência de custódia. Considerando que tal audiência deve 

acontecer no prazo de 24 horas a partir da prisão do sujeito12, há aqui uma possibilidade 

interessante no que diz respeito a agilidade e desburocratização da apuração do crime, 

vez que a solução consensual sobre o fato poderia terminar dentro de um prazo 

bastante exíguo. No entanto apenas a prática poderá nos dizer se é plausível chegar a 

um acordo benéfico para ambos os lados em um prazo tão curto, onde as investigações 

poderão estar apenas se iniciando, ou se haverá necessidade da produção de novos 

elementos para uma negociação profícua. De qualquer sorte, esta previsão deixa claro 

que o acordo de não persecução tem o objetivo de tornar mais célere a resposta ao fato 

criminoso. 

Pelo ensinamento de Cabral (2018, p. 43), o dispositivo legal apenas possibilita 

que o MP possa “aproveitar a presença física do investigado e – em ato separado da 

audiência de custódia, mas na mesma oportunidade – eventualmente propor e celebrar 

o acordo, economizando-se, assim, recursos públicos, além de dinamizar e agilizar, ainda 

mais, o procedimento consensual, evitando-se a realização de novos atos de 

comunicação”. 

 

4.3.6 Cumprimento e efeitos 

Por mais que caiba ao Ministério Público conferir se o acordo está sendo 

cumprido, a responsabilidade de comprovação das condições acordadas fica a cargo do 

                                                           
12 Resolução CNJ número 213/2015: “Art. 1º Determinar que toda pessoa presa em flagrante delito, independentemente da 
motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial 
competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão”. 
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próprio investigado. Este é o teor do parágrafo 8o do art. 18 da Resolução, a qual 

determina que “é dever do investigado comunicar ao Ministério Público eventual 

mudança de endereço, número de telefone ou e-mail, e comprovar mensalmente o 

cumprimento das condições, independentemente de notificação ou aviso prévio, 

devendo ele, quando for o caso, por iniciativa própria, apresentar imediatamente e de 

forma documentada eventual justificativa para o não cumprimento do acordo”. 

Sendo assim, caso eventualmente o investigado descumpra alguma das 

condições pactuadas, fica a seu próprio critério justificar o descumprimento, caso 

contrário o acordo será considerado como descumprido e terá como consequência o 

oferecimento da ação penal contra o investigado. Significa dizer que o senso de auto 

responsabilidade é parte integrante do acordo. Sobre isso, Cabral (2018, p. 44) assevera 

que “pretende-se desenvolver o senso de responsabilidade do investigado, além de 

evitar os sérios problemas que já ocorrem na execução penal, em que os juízes têm que, 

com uma grande frequência, intimar inúmeras vezes os sentenciados para que, 

finalmente, cumpram a pena que lhes foi imposta. 

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público é a consequência do 

descumprimento do acordo por parte do investigado. Destarte, se o investigado 

descumprir ou deixar de justificar de forma idônea o descumprimento, o membro do 

parquet deverá oferecer denúncia imediatamente. Perceba-se que a “consequência 

deixa bem clara a inexistência de pena decorrente do acordo, existindo tão somente 

uma obrigação negocial com o MP” (CABRAL, 2018, p. 39). 

Nesta esteira, entendeu-se por uma disposição análoga ao sumulado pelo 

Supremo Tribunal Federal, na súmula vinculante número 35, a qual prevê que “A 

homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099/1995 não faz coisa 

julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, 

possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante 

oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial”. 

Todavia, ressalta-se o parágrafo 10o subsequente, o qual prevê que o 

“descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado também poderá ser 
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utilizado pelo membro do Ministério Público como justificativa para o eventual não 

oferecimento de suspensão condicional do processo”. Conforme já foi afirmado 

anteriormente, o entendimento majoritário no Brasil considera um direito subjetivo do 

acusado, quando estiver dentro das condições previstas para transação penal e 

suspensão condicional do processo. Sendo assim, ao prever uma circunstância proibitiva 

para obtenção da suspensão, a priori,  apresenta vício de constitucionalidade, uma vez 

que adentra matéria de produção legislativa privativa do Congresso. No entanto, tal 

questão ainda deverá ser melhor debatida pela doutrina e jurisprudência pátria. 

Por último, o parágrafo 11 assevera que “cumprido integralmente o acordo, o 

Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação, nos termos desta 

Resolução”. Desta forma, o ciclo do acordo se encerra, após o cumprimento das 

condições por parte do investigado, com a parte do Ministério Público que é o 

arquivamento da investigação ou do inquérito policial1314. 

Justifica-se o arquivamento da investigação a partir do fato de que com o 

cumprimento do acordo, não haveria interesse de agir por parte do Ministério Público. 

Interesse de agir, conforme doutrina de Badaró (2016), relaciona-se com a análise da 

necessidade mais a adequação: 

Como explica Liebman, o interesse de agir é a relação de utilidade 
entre a lesão de um direito afirmado e o provimento de tutela 
jurisdicional pleiteada. O autor tem interesse na demanda quando 
esta possa lhe trazer alguma utilidade. A utilidade é aferida por meio 
da necessidade do provimento jurisdicional e de sua adequação. O 
interesse de agir decorre da necessidade mais a adequação. 

É possível que o provimento seja necessário sem ser adequado ou seja 
adequado sem ser necessário. Em ambos os casos não há interesse de 
agir, sendo inútil o prosseguimento do processo, seja por não ser 
necessário, seja por não ser adequado a eliminar a lesão afirmada. 

                                                           
13 Antes da Resolução 183/2018 do CNMP havia a discussão se o acordo de não persecução penal poderia ser proposto a partir de 
investigação por parte da autoridade policial. De acordo com a doutrina de CABRAL, essa possibilidade já existia mesmo com a 
Resolução 181/171. Para esse autor, para que isso fosse viabilizado, seria necessário que o promotor, ao receber o inquérito policial, 
entrasse em contato com o investigado e verificasse se este possui interesse em fazer o acordo. Se a resposta for positiva, deveria ser 
instaurado um PIC e o inquérito policial apensado à este e, assim, após a negociação entre as partes, o acordo poderia ser formalizado. 
CABRAL, Rodrigo Leite Ferreira. Op. Cit. p. 43. 
14  Resolução 183/2018, CNMP, Art. 19. §2o: “Na hipótese de arquivamento do procedimento investigatório criminal, ou do inquérito 
policial, quando amparado em acordo de não persecução penal, nos termos do artigo anterior, a promoção de arquivamento será 
necessariamente apresentada ao juízo competente, nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal”. 
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A ausência do interesse de agir a partir do cumprimento é o entendimento de 

Andrade e Brandalise (2017, p. 242), por exemplo: 

[...] afirmou-se que o cumprimento das condições pactuadas entre o 
Ministério Público e a pessoa investigada autorizaria a promoção pelo 
arquivamento do procedimento investigatório criminal, em razão da 
aus6encia de uma das condições autorizadoras do ajuizamento da 
ação penal pública. Ou seja, a execução integral dos termos do acordo 
levaria ao esvaziamento do interesse de agir por parte do Ministério 
Público, inviabilizando, com isso, eventual ajuizamento daquela ação 
penal, sob pena de sua rejeição. 

 

Sendo assim, com o cumprimento integral do acordo, faltaria uma das 

condições da ação, impossibilitando o oferecimento da denúncia pelo órgão acusatório. 

De acordo com Cabral (2018, p. 44) “a pretensão que eventualmente buscaria ver 

cumprida com a deflagração da ação penal, já acabou sendo suficientemente satisfeita, 

com o cumprimento do acordo, razão pela qual há fundamento idôneo para o 

arquivamento do PIC (e do eventual IP a ele apensado)”. 

 

5 Conclusão 

Fica evidenciado que o acordo de não persecução penal disciplinado na 

resolução 181/17, foi elaborado a partir de uma perspectiva de política criminal e possui 

inspiração em moderna doutrina processual penal e na experiência internacional 

(sobremaneira de Alemanha e França, nos quais os acordos deste molde iniciaram a ser 

aplicados diretamente pelos atores processuais, sem qualquer regulamentação legal).  

Esses acordos, ao menos por enquanto, estão previstos como resposta aos 

casos de menor complexidade, mas que, paradoxalmente, ocorrem em um volume 

bastante alto e auxiliam para um sentimento de impunidade e violência geral. 

Não se trata de um acordo que tem como consequência a aplicação de pena 

proferida pelo juiz natural da causa, mas sim ocorre um negócio jurídico extrajudicial 

onde não há uma judicialização em si. 
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 Deve-se ter em mente que o acordo de não persecução penal previsto na 

Resolução 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público tem importância por 

ser um marco de avanço em relação às possibilidades de solução consensual de conflitos 

na esfera criminal, podendo ser aplicada em grande parte dos casos. A Resolução 

183/2018 do CNMP contornou a crítica que se tinha de que o acordo somente poderia 

ser aplicado para aqueles casos objeto de procedimentos investigatórios criminais (ou 

seja, somente para uma minoria dos casos), ao prever que “na hipótese de 

arquivamento do procedimento investigatório criminal, ou do inquérito policial, quando 

amparado em acordo de não persecução penal, nos termos do artigo anterior, a 

promoção de arquivamento será necessariamente apresentada ao juízo competente, 

nos moldes do art. 28 do Código de Processo Penal”.  Desta sorte, o acordo poderá ser 

proposto tanto em investigações próprias do Ministério Público, quanto de 

investigações realizadas pela autoridade policial. 

A partir de todo exposto, nota-se uma necessidade premente de se instituir não 

apenas o Acordo de Não Persecução Penal para todos os crimes, mas outras 

modalidades de acordo e institutos que possibilitem que as respostas aos delitos sejam 

céleres, adequadas e eficazes. Conforme ensinamento de Cabral (2018, p. 23)  

a realização de acordos penais no Brasil – apesar de não ser a única e 
suficiente alternativa para a resolução dos graves problemas do nosso 
sistema – afigura-se como uma medida imprescindível e urgente para 
deflagrar um sério processo de aprimoramento e reforma do modo 
com que é realizada a nossa persecução penal. 

 

Os avanços na discussão do acordo de não persecução penal são reconhecidos 

até mesmo para aqueles que defendem a sua inconstitucionalidade, como Andrade e 

Brandalise (2017, p. 257), os quais afirmam que: 

[...] o futuro do acordo de não-persecução penal não invalida a 
abertura de um grande e franco debate sobre a otimização da 
persecução penal brasileira. Entretanto, o caminho mais correto a ser 
seguido é a busca de sua inserção, seja em que moldes forem, pela via 
legislativa, e motivando a abertura do devido processo legal. Só assim 
se estará preservando um texto que procura conjugar e proteger os 
interesses da sociedade como um todo: a nossa Constituição Federal. 
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 O ideal seria a implementação de uma reforma mais ampla e profunda de 

respeito ao sistema acusatório, inclusive com a aceitação do princípio da oportunidade 

como forma de possibilitar ao Ministério Público a elaboração de uma política criminal 

mais eficaz em sede de persecução. 

 Deve-se aproveitar a onda de reformas processuais penais na América Latina15 

para que o Brasil deixe de ser o único país do continente a utilizar o sistema inquisitorial 

como base processual. 

 Por derradeiro, sempre fundamental ressaltar que, independentemente das 

soluções consensuais que sejam implementadas (ou mesmo das alterações legislativas 

que venham a ocorrer), é imprescindível que se opere uma mudança na mentalidade 

dos atores do processo penal, devendo-se afastar a mentalidade inquisitória e tudo que 

advém dela e criar uma mentalidade acusatória respeitadora dos direitos e garantias 

individuais. 
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Resenha: 

DOLO E DIREITO PENAL:  

MODERNAS TENDÊNCIAS 

 

BUSATO, Paulo César 

 

 

1. Dados da obra:  
Título: Dolo e Direito Penal: Modernas Tendências. 3ª edição 
Editora: Tirant Lo Blench 
Coordenador: BUSATO, Paulo César   
Lançamento: Maio/2019 
Número de páginas: 246 
 

A obra Dolo e Direito Penal: Modernas Tendências, lançada em sua terceira 

edição em maio de 2019, retoma a discussão a respeito do dolo em direito penal, por 

um lado afastando as certezas existentes, e, por outro, propondo o debate de profundas 

e atualizadas questões a ele relativas. 

Para tanto, o primeiro capítulo é composto por um trabalho da lavra de uma das 

penalistas mais brilhantes da nova geração espanhola, cuja vida foi ceifada 

recentemente por uma grave enfermidade. María del Mar Díaz Pita teve sua tese 

doutoral desenvolvida sobre o tema do dolo eventual e seguiu, depois, trabalhando 

apaixonadamente, como era sua característica, sobre o tema. Em frequente contacto 

com a doutrina alemã, desenvolvido especialmente pela tradução de várias obras, 

especialmente de Hassemer, a Prof. Díaz Pita rapidamente alcançou destaque no 

cenário jurídico espanhol. O trabalho contido neste livro foi um artigo publicado 

postumamente na Espanha e jamais publicado em língua portuguesa onde Díaz Pita 

retoma o tema do dolo tão esmiuçadamente tratado em sua tese e o reafirma em suas 

bases a partir de considerações críticas sobre outras publicações sobre o tema advindas 

depois da publicação de seu livro, nos brindando com um panorama extremamente 

atualizado sobre as questões mais discutidas modernamente a respeito do dolo. 
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O segundo capítulo é composto por um artigo com o qual o Dr. Carlos Martinez-

Buján Pérez, catedrático de Direito penal da Universidad d’A Coruña, faz uma análise do 

dolo a partir das modernas concepções teóricas a respeito do sistema de imputação. 

Trata-se de uma homenagem à Prof. Díaz Pita, já que o artigo em questão foi enviado 

pelo autor para ser  incluído no livro de próxima publicação pela editora Tirant lo Blanch 

em sua memória. 

O Prof. Martinez-Buján Pérez faz uma análise do fenômeno de normativização 

do elemento volitivo do dolo, apresentando um vasto comentário sobre as distintas 

abordagens teóricas modernas, situando, como foco da discussão, a necessária inclusão 

do elemento volitivo no conceito de dolo. Orienta o trabalho, a proposta a respeito da 

questão do dolo oferecida por Tomás Vives Antón, a qual é tomada pelo autor como 

perspectiva mais adequada. 

No terceiro capítulo, de minha lavra, desloco a discussão entre dolo cognitivo e 

dolo volitivo para a discussão sobre dolo ontológico e dolo normativo, defendendo a 

idéia de que o passo seguinte para a discussão do dolo é a adoção de uma perspectiva 

significativa, qual seja, a de um dolo associado à filosofia da linguagem. 

O quarto capítulo, traz uma tradução realizada por mim, do artigo sobre o dolo 

produzido pelo próprio Dr. Tomás Salvador Vives Antón, que foi o primeiro penalista a 

adentrar o estudo da Filosofia da Linguagem e com ele compor todo um sistema de 

imputação, em seu já clássico Fundamentos del Sistema Penal. O autor trabalha com a 

desmistificação da associação entre dolo e intenção, para compor uma fórmula de 

identificação do dolo com o compromisso da produção do resultado que serve de 

paradigma para todos aqueles que trabalham com a Filosofia da Linguagem aplicada ao 

Direito penal. 

O quinto capítulo traz a efetivação prática das teses do Prof. Vives Antón, 

cristalizada nas questões relacionadas à prova do dolo, muito bem exploradas e 

criticadas a partir de análises de julgados pelo prof. José Luiz González Cussac, 

catedrático da Universidade de Valencia, e legítimo herdeiro das concepções 

desenvolvidas por Vives. 
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O sexto capítulo traz uma abordagem bastante incomum e de alta profundidade 

do tema dos limites entre dolo e imprudência. O Prof. Dr. Fernando Molina Fernandez 

da Universidad Autónoma de Madrid, explora o paradoxo Sorites, como uma fórmula de 

demonstração da impossibilidade do estabelecimento de uma fronteira entre dolo e 

imprudência, reforçando a convicção de que se trata de instâncias valorativas a serem 

tomadas desde este ponto de vista, estabelecendo também, franca conexão com a 

linguagem. 

No sétimo e último capítulo, o Dr. Rodrigo Cabral, doutor pela Universidade 

Pablo de Olavide, na Espanha, apresenta o seu trabalho de investigação, produzido 

originalmente em espanhol, aqui traduzido pelo próprio autor, no qual ele comunga as 

bases de Filosofia da Linguagem, explorando a fórmula do dolo a partir de tais 

considerações, com vistas a demonstrar, acima de qualquer coisa, a dimensão prática 

desta perspectiva e o modo como a Filosofia da linguagem oferece um paradigma que 

não necessita ser construído, mas meramente reconhecido por uma praxis forense que, 

sem consciência disso, já o adota. 

Aliás, a nota de uniformidade do livro é justamente essa. De modo suave e quase 

imperceptível, a seqüência de capítulos irá introduzindo o autor na concepção 

significativa da ação, na idéia de um dolo significativo, ancorado na filosofia da 

linguagem, levando-o ao campo que vem sendo cada vez mais explorado pelos juristas, 

inclusive pelos penalistas, como a teoria de base que representará o próximo passo na 

evolução da teoria do delito. 

Espero sinceramente que este livro conduza o leitor à perda de algumas certezas 

e, ao mesmo tempo, a vislumbrar a possibilidade de outros saberes, especialmente um: 

de que a busca de aprimoramento é infinita e que se pensamos que chegamos ao fim 

de algo isso é simplesmente porque não nos demos conta de que a primeira estação não 

é o fim do caminho. 



 

6. Jurisprudência 
Comentada 
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Terezinha de Jesus de Souza Signorini1 

 

A RESPONSABILIDADE PELO 

ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS 

DAS PERÍCIAS REQUERIDAS PELO MP 

EM AÇÕES COLETIVAS: 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A DECISÃO 

DO STF NA ACO N° 1560/MG, 

PUBLICADA EM 18/12/2018 
 

 

  

                                       
1Procuradora 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; Coordenadora das rodadas de discussão em Direito de Família 
promovidas pelo MP-PR no ano de 2018; 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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Em decisão monocrática publicada em 18/12/2018, o Ministro Relator Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, julgou prejudicado o Agravo Regimental 

interposto pela União no curso da Ação Cível Originária n° 1560/MG com efeito de 

acolher o argumento da recorrente, atribuindo ao Ministério Público Federal a 

responsabilidade pelo pagamento dos honorários da prova pericial pugnada pelo 

Parquet2. 

Em síntese, contextualiza-se que a mencionada ACP é oriunda de Ação Civil 

Pública ajuizada pelo MPF em face do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e de proprietários de 

áreas desmembradas de glebas supostamente situadas em faixa de fronteira, para o fim 

de se obter, no mérito, a declaração de nulidade dos títulos reais expedidos pelo Estado 

de Mato Grosso e o reconhecimento de que as terras em debate são bens da União – 

dentre outros pedidos condenatórios voltados aos particulares e ao INCRA. 

Ainda na fase postulatória, houve declínio da competência para processar e julgar 

a demanda ao STF, tendo em vista existir “conflito federativo na pretensão” (cf. art. 102, 

inc. I, alínea “f”, da Constituição Federal). 

No âmbito da Suprema Corte, destaca-se a inclusão da União e do INCRA no polo 

ativo da lide e o deferimento da prova pericial requerida pelo MPF, consistente na 

realização de plotagem das áreas em litígio, haja vista que foi contestado pelo Estado do 

MT o fato sustentado pelo autor de que essas terras estão localizadas em faixa de 

fronteira. Determinou-se que a prova seja levada a cabo pelo Juízo da Subseção 

Judiciária de Dourados/MS no prazo de seis meses contados da designação do perito. 

Instado pelo Juízo Federal de Dourados/MS a esclarecer quem seria responsável 

pelo custeio dos honorários periciais – dentre outros aspectos –, o MPF citou o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça pela imputação desse ônus à Fazenda 

Pública ao qual se encontra vinculado o respectivo MP; no caso, à União. 

                                       
2Essa decisão foi objeto de Boletim de atualização jurisprudencial publicado em 30/01/2019 na área de acesso destinada aos membros 
e servidores do MP-PR, do site da área Cível do CAOP CFTS, no qual se expôs brevemente a percepção desta unidade de apoio em 
contraposição ao novel entendimento do STF, cujo detalhamento se apresenta na ocasião do presente arrazoado.     
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Em despacho publicado em 10/05/2017, o Relator expôs o conteúdo do art. 18 

da Lei n° 7.347/1.985 e a orientação do STJ. Ao final, orientou o Juízo Federal a proceder 

com as diligências de: 

plotagem da área em questão por perito particular de sua confiança e 
que tenha capacidade técnica para realizá-la ou, em não sendo 
possível, que se encontre, na estrutura do Estado de Mato Grosso do 
Sul e a livre critério do magistrado de primeiro grau, órgão capacitado 
a fazê-lo. (STF. ACO n° 1560/MG. Decisão monocrática do Relator 
Ministro Ricardo Lewandowski. DJ: 10/05/2017, p. 10). 

 

Contra essa decisão, o Estado do MS interpôs Agravo Regimental, sob o 

argumento de que, não sendo viável a feitura da prova por perito particular, caberia 

exclusivamente a órgão da União fazê-la, pois não houve questionamento por parte 

deste Ente Federativo acerca do custeio da prova pericial ou da sua execução por algum 

de seus órgãos. 

Em sessão plenária, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, negou-se 

provimento ao Agravo, concluindo-se que: 

a realização da perícia por perito particular ou por órgão público 
capacitado, seja ele estadual ou federal, não configurará prejuízo a 
questão discutida nos autos. Isso porque a União não se opôs, em 
qualquer momento, ao custeio da prova pericial, independentemente 
dela ser realizada por perito particular ou por órgão público capacitado. 
(STF. Ag.reg. na ACO n° 1560/MG. Acórdão do Tribunal Pleno. Voto do 
Relator Ministro Ricardo Lewandowski. DJ: 08/11/2017, p. 9). 

 

Defronte das reiteradas proclamações sobre a postura anuente da União, esta 

interpôs Agravo Regimental contra o referido acórdão do Tribunal Pleno com o objetivo 

de responsabilizar o MPF pelo pagamento dos honorários da perícia. 

Consoante realçado de plano, a União obteve êxito em sua insurgência. 

Passa-se à narrativa das razões do Relator ao julgar prejudicado o Recurso em 

benefício da recorrente. 

Sem negligenciar que há tese firmada pelo STJ e chancelada pelo mesmo Tribunal 

na vigência do Código de Processo Civil de 2015, na linha de que o MP, na qualidade de 

autor de ação coletiva regulamentada pela Lei n° 7.347/85 (LACP), está desobrigado do 

adiantamento de qualquer despesa processual, incluídos os ônus periciais, bem como 



 305 

 

eximido de condenação sucumbencial, salvo comprovada má-fé3, o Relator defendeu a 

necessidade de interpretação diversa da lei. 

Para o Min. Lewandowski, havia compatibilidade entre o revogado art. 274 do 

CPC/73 (correspondente ao art. 91 do CPC/15) e o art. 18 da LACP5, pois este era silente 

quanto ao responsável pelo pagamento dos honorários periciais; além disso, nenhum 

dos dois sistemas atribuía ao MP o dever de adiantar essa despesa. 

Ao avançar em seu raciocínio, ele considerou que uma das principais atribuições 

do MP é a propositura de ACP, notadamente contra a Fazenda Pública. Dessa feita, o 

CPC/15, em seu art. 916, ao tratar do tema em apreço – até então omisso na legislação 

– de forma minudente, específica e afinada à realidade econômica contemporânea em 

que o MP possui capacidade orçamentária própria, pretendeu vigorar não apenas no 

processo individual mas também no processo coletivo. 

Ao sentir do Relator, a possibilidade de adiantamento dos honorários periciais 

pelo MP, mediante previsão orçamentária, fortalece o processo coletivo, pois imprime 

maior responsabilidade na propositura de demandas com efetivo potencial meritório. 

Além disso, prestigia a equiparação do poder das partes e estimula a atuação do MP ao 

lado de outros legitimados ativos de direito privado e, consequentemente, da advocacia.   

Enalteceu a opção de que as perícias sejam realizadas por entidades públicas, 

dentre elas as universidades públicas, cuja cooperação pode diminuir ou até mesmo 

tornar inexistentes os custos com a prova. 

Justificou que a sua percepção vai ao encontro dos arts. 5º e 20 7  da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro e que é papel da jurisprudência “construir 

                                       
3Precedentes colacionados pelo Relator: REsp n° 1.253.844/SC; AgInt no RMS n° 56423/SP; e AgInt no REsp n° 1702151/SP. 
4Art. 27. As despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento do Ministério Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final 
pelo vencido. 
5Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras 
despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais. 
(Redação dada pela Lei nº 8.078, de 1990) 
6Art. 91.  As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria 
Pública serão pagas ao final pelo vencido. 
§ 1° As perícias requeridas pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública poderão ser realizadas por 
entidade pública ou, havendo previsão orçamentária, ter os valores adiantados por aquele que requerer a prova. 
§ 2° Não havendo previsão orçamentária no exercício financeiro para adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no 
exercício seguinte ou ao final, pelo vencido, caso o processo se encerre antes do adiantamento a ser feito pelo ente público. 
7Art. 5º Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 
consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13655.htm#art1
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melhores soluções à luz do ordenamento de que dispomos para o regramento 

processual coletivo”8. 

Com vênia ao posicionamento do Relator, entende-se que o necessário e 

indiscutivelmente oportuno apaziguamento de controvérsias jurídicas, não pode recair 

em supressão do texto de lei especial à vista de dispositivo de lei geral, como é o CPC/15, 

afora outras questões que se rebate a seguir. 

É verdade que o assunto da exigibilidade ou não do adiantamento dos honorários 

periciais em face do MP nas ações coletivas é objeto de discussão na comunidade 

jurídica desde muito da vigência do Novo CPC, quando sequer havia previsão legal capaz 

de sugerir expressamente tal responsabilidade. 

As Turmas da Primeira Seção do STJ por anos se manifestaram de forma 

antagônica. A Primeira Turma posicionava-se pela exigência do depósito prévio pelo 

próprio MP, referente aos honorários da prova pericial por ele requerida quando autor 

de ACP, tal como se impõe à Fazenda Pública por força da Súmula n° 232 do STJ (v. REsp 

n° 733.456/SP, DJ: 22/10/2007). A Segunda Turma, a sua vez, mantinha posição legalista 

pela vedação ao adiantamento de honorários periciais pelo MP autor, de acordo com o 

art. 18 da LACP (v. REsp n° 716.939/RN, DJ: 10/12/2007). 

Isso perdurou até que a Segunda Turma, no julgamento do REsp n° 933079/SC, 

DJ: 24/11/2008, abrandou a interpretação literal da LACP para impor ao Parquet a 

obrigação de antecipar os honorários do perito nas ACPs em que figura como autor. 

Mais tarde, no ano de 2010, em assentada ocorrida no dia 24 de fevereiro, a 

Primeira Seção debateu a matéria no julgamento do EREsp 981.949/RS e firmou 

entendimento denominado “terceira tese”, nos termos do Voto do Relator Ministro 

Herman Benjamin, no sentido de que não se pode exigir do autor da ACP o adiantamento 

dos custos com a perícia judicial, sem prévia declaração de inconstitucionalidade do art. 

18 da LACP, bem como que também é impossível impor à parte contrária o ônus pela 

produção de prova contra si mesma, por ausência de previsão legal. 

Em reflexão trazida pela Min. Eliana Calmon em seu Voto-Vista no EREsp n° 

981.949/RS – cujos termos não foram incorporados ao voto vencedor do Relator –, 

                                       
8STF. ACO n° 1560/MG. Decisão monocrática do Relator Ministro Ricardo Lewandowski. DJ: 18/12/2018, p. 9. 
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discorreu-se sobre o embaraço prático que decorre da aplicação dessa tese no caso de 

nomeação de perito particular, tendo em vista a impossibilidade e irrazoabilidade de se 

obrigar à realização de trabalho gratuito pelos profissionais. Sugeriu-se, então, o 

depósito prévio dos honorários pela Fazenda Pública, na esteira da Súmula n° 232 do STJ. 

Outras soluções conciliatórias passaram a ser adotadas pela jurisprudência do 

próprio STJ e pela doutrina. Exemplo disso é o RMS n° 30.812/SP, DJ: 18/03/2010, do STJ, 

no qual se permitiu a utilização de recursos do Fundo Estadual de Reparação de 

Interesses Difusos Lesados do Estado de SP para o custeio dos honorários periciais em 

ACP proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (v. art. 139 da LACP). 

O processualista Eduardo A. S. Cambi, Promotor de Justiça no Ministério Público 

do Estado do Paraná, ao abordar a posição conciliadora em artigo de sua lavra veiculado 

no ano de 201110, apresenta seis desdobramentos possíveis desta corrente, os quais se 

elencam, resumidamente, em: i) transferência da responsabilidade pelo adiantamento 

dos honorários periciais à Fazenda Pública, seja por meio do pagamento dos valores ao 

perito particular ou da realização dos trabalhos por seus próprios órgãos; ii) 

aproveitamento de recursos dos fundos de reconstituição de bens difusos lesados, 

conforme precedente do STJ e a depender de regulamentação normativa federal ou 

estadual que permita tal destinação; iii) inversão do ônus da prova com base em 

hipossuficiência técnica do MP, a qual não enseja a responsabilização da parte contrária 

pelo pagamento da perícia antes requerida pelo Parquet, mas pode repercutir em 

prejuízo à parte demandada pela inércia na demonstração probatória de suas alegações 

de defesa; iv) possibilidade de a perícia ser requisitada à entidade pública, consoante 

sugere o Código Modelo de Processo Coletivo elaborado pelo Instituto Ibero-Americano 

de Direito Processual11; v) celebração de convênios entre os MPs e instituições públicas 

                                       
9Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal 
ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus 
recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. (Regulamento) 
§ 1° Enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, em conta com 
correção monetária. (Renumerado do parágrafo único pela Lei nº 12.288, de 2010) 
§ 2° Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica nos termos do disposto no 
art. 1o desta Lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada para ações de promoção 
da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional, 
ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, 
respectivamente. (Incluído pela Lei nº 12.288, de 2010) (Vigência) 
10CAMBI, Eduardo. Antecipação de honorários periciais pelo ministério público na Ação Civil Pública. Jornal Carta Forense. 04/07/2011. 
Disponível em: <http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/antecipacao-de-honorarios-periciais-pelo-ministerio-publico-
na-acao-civil-publica/7271>. Acesso em 08/04/2019. 
11 Disponível em: <http://www4.pucsp.br/tutelacoletiva/download/codigomodelopportuguespfinalp28p2p2005.pdf>. Acesso em 
08/04/2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D92302.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art62
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12288.htm#art65
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ou privadas; e vi) dispensa da prova pericial, mediante apresentação de parecer técnico 

por expert dos quadros de servidores dos próprios MPs. 

A primeira solução conciliadora pontuada no parágrafo anterior e já vislumbrada 

pela Min. Eliana Calmon em seu Voto-Vista no EREsp n° 981.949/RS, passou a ser 

aplicada pelo STJ ainda no ano do julgamento desse precedente, em 2010 (v. REsp n° 

864.314/SP, DJ: 10/09/2010), e foi fixada pelo Tribunal da Cidadania por ocasião do REsp 

n° 1253844/SC, da Primeira Seção, DJ: 17/10/2013, na via dos Recursos Repetitivos e por 

maioria de votos12, no qual se assentou a aplicação por analogia da Súmula n° 232 do 

STJ para compelir à Fazenda Pública ao qual se encontra vinculado o MP a arcar com o 

adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, quando necessário o 

depósito prévio13. 

O tema já foi apreciado à luz do §1° do art. 91 do atual CPC em mais de uma 

oportunidade por ambas as Turmas da Primeira Seção do STJ, havendo reiteradas 

decisões pela manutenção desse entendimento (v. julgados mais recentes: AgInt no RMS 

n° 59.106/SP, DJ: 21/03/2019, da Primeira Turma; e AgInt no RMS n° 56.423/SP, DJ: 

12/09/2018, da Segunda Turma). 

O principal pensamento jurídico que se articula para a defesa de tal 

posicionamento é o princípio da especialidade, que derroga a incidência do §1º do art. 

91 do CPC/15 nas ações coletivas. 

O próprio Min. Lewandowski, em suas razões de decidir, discorre sobre suposta 

harmonia entre o revogado art. 27 do CPC/73 e o art. 18 da LACP, uma vez que não havia 

entre eles contradição no tocante à antecipação do pagamento dos honorários periciais, 

eis que nenhum deles dispunha sobre tal aspecto. 

                                       
12Vencido o Min. Napoleão Nunes: “(...) tenho duas observações a fazer: a primeira é que exigir da Fazenda Pública o depósito de 
emolumentos, custas, honorários peticiais e quaisquer outras despesas, quando o autor da ação for o Ministério Público, significa, na 
prática, derrogar o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública. Minha primeira observação é esta: quando o autor da Ação Civil Pública for o 
Ministério Público não há adiantamento de despesa alguma, seja a que título for. Exigir-se o depósito da Fazenda Pública significa fazer 
um contorno da prerrogativa ministerial: o Ministério Público não pagaria, então a Fazenda Pública pagaria. Isso seria, a meu ver, um 
détournement de pouvoir em derredor do Ministério Público. Com a devida vênia, não participo desse entendimento. 2. A outra 
assertiva a qual não subscrevo, respeitosamente, é a afirmação de que o Ministério Público é vinculado à Fazenda Pública. O Ministério 
Público não é vinculado nem à Fazenda Pública nem a ninguém. A expressão vinculado passa, inadvertidamente, a ideia de que o 
Ministério Público é uma espécie de advogado da Fazenda Pública ou de representante da Fazenda Pública ou de seu curador, quando, 
a meu ver, não o é. O Ministério Público é absolutamente independente de qualquer dos Poderes e de qualquer poder social. (...)”. 
13Um dos fundamentos empregados no acórdão foi a decisão proferida pelo STF na ADIN n° 3.394, de Relatoria do Min. Eros Grau, DJ: 
15/08/2008, na qual se declarou que o custeio de honorários periciais deve ser feito pelo Estado quando a parte responsável pelo seu 
pagamento for beneficiário da justiça gratuita. Semelhante entendimento foi manifestado pelo CAOP CFTS em Boletim de atualização 
jurisprudencial e legislativa veiculado em 26/02/2018, na área cível do site desta unidade. 
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O mesmo raciocínio não se projeta ao atual CPC/15, o qual, a sua vez, prevê tal 

possibilidade, ao passo que a LACP permanece inalterada. É certo, portanto, que o 

argumento da compatibilidade não mais se sustenta. 

Nesse sentido, independentemente da procedência das afirmações que 

justificam o entendimento do Min. Lewandowski, é certo que reconhecer máxima 

eficácia ao §1° do art. 91 do CPC/15 em ação coletiva anula o princípio da especialidade 

e esvazia o conteúdo do art. 18 da LACP. 

Não se pretende afirmar que o dispositivo em comento da LACP seja intocável. 

Porém, o seu afastamento casuístico depende de prévia declaração de 

inconstitucionalidade, sob pena de violação da cláusula de reserva de plenário, a teor da 

Súmula Vinculante n° 10 do STF14 , conforme já declarou o próprio STF nas Rcl n°(s) 

15424/SP, DJ: 20/05/2013; e 15276/SP, DJ: 19/12/2013. 

Avançando nas ideias, acredita-se que o CPC/15, ao revés daquilo que fora 

articulado pelo STF na decisão monocrática do Min. Lewandowski, procurou estabelecer 

na lei soluções conciliatórias que já vinham sendo engenhadas. 

A previsão de realização da perícia por entidade pública como medida prioritária, 

segundo interpretação literal do texto da primeira parte do §1° do art. 91 do CPC/15, é 

reflexo disso. Trata-se de salutar acolhimento de sugestão doutrinária contida no Código 

Modelo de Processo Coletivo do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. 

No que se refere à segunda parte do texto do §1° do mesmo art. 91, há quem 

considere que o legislador desejou regulamentar o entendimento já consolidado no STJ, 

deixando clara a possibilidade de a Fazenda Pública ao qual se encontra vinculado o 

Parquet promover o adiantamento dos honorários periciais e – indo além - estabelecer 

que essa providência depende de previsão orçamentária. 

Apesar de compartilhar da percepção de que o CPC/15 incide somente nas 

demandas individuais, via de regra, e só alcança o processo coletivo subsidiariamente e 

apenas naquilo que não contrariar as regras de caráter especial da LACP (v. art. 1915 da 

                                       
14Verbete Vinculante nº 10 da Súmula do Supremo: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário 
de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua 
incidência, no todo ou em parte. 
15Art. 19. Aplica-se à ação civil pública, prevista nesta Lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 
1973, naquilo em que não contrarie suas disposições. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869.htm
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LACP), o Promotor de Justiça do MP-SP Ricardo de Barros Leonel16 discorre, por apreço 

à argumentação, que até mesmo se considerada a aplicação hipotética do §1° do art. 91 

do CPC/15 às ACPs isso não poderia representar imputação ao MP do encargo de 

adiantamento dos honorários periciais. Veja-se:   

A nova lei processual não determinou a antecipação pelo Ministério 
Público ou pela Defensoria Pública. Embora a dicção não tenha sido 
clara, a remissão feita no § 1.º do art. 91 do CPC/2015 deve ser 
compreendida como imputação ao próprio Estado (compreenda-se, 
Fazenda Pública), mormente quando se tem presente que este (e não 
os seus órgãos) pode, em última análise, ser responsabilizado pelos 
atos danosos causados por seus agentes e pelos órgãos através dos 
quais as funções estatais são desempenhadas, nos termos do art. 37, 
§ 6.º da CF. 8 Desse modo, seja com relação à antecipação imediata ou 
diferida dos encargos financeiros relativos à realização de perícia 
requerida pela Fazenda Pública, pelo Ministério Público ou pela 
Defensoria Pública, seja quanto ao seu recolhimento ao final, na 
hipótese em que sejam vencidos, persiste a aplicação da tese 
corretamente afirmada no STJ, pela qual tal encargo cabe ao ente 
federativo a que referidos órgãos estiverem vinculados. Em outras 
palavras, as expressões “ter os valores adiantados por aquele que 
requerer a prova”(parte final do § 1.º do art. 91 do CPC/2015), e 
“adiantamento a ser feito pelo ente público” (parte final do § 2.º do 
art. 91 do CPC/2015), devem ser compreendidas como referência ao 
ente estatal (União ou Estado) ao qual vinculado o Ministério Público 
ou a Defensoria Pública.    

 

A opinião do Promotor de Justiça é encampada pelo Ministério Público do Estado 

de Minas Gerais, como se vê em nota ao Enunciado n° 11, Parte Geral, da Carta de 

Tiradentes17 alocada na Cartilha “O Ministério Público no Novo Código de Processo Civil 

(Lei n. 13.105/15) Principais inovações e aspectos específicos da atuação ministerial”18. 

Tendo isso em mente, subsumir a regra do §1° do art. 91 do CPC/15 a caso 

concreto de ação coletiva com a finalidade de responsabilizar o MP pelo pagamento de 

                                       
16LEONEL, Ricardo de Barros. Ministério Público e despesas processuais no novo Código de Processo Civil. Revista de Processo. V. 249, 
nov. 2015. Disponível em: 
<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacaopepdivulgacao/docpbiblioteca/biblipservicospprodutos/biblipboletim/bi
blipbolp2006/RPropn.249.08.PDF>. Acesso em 08/04/2019. 
17“11 A disciplina do pagamento das despesas dos atos processuais, prevista nos §§ 1º e 2º do art. 91 do Novo CPC, é incompatível, 
do ponto de vista formal e material, com o direito processual coletivo, diante da existência de norma especial sobre a matéria (art. 87 
do CDC e art. 18 da LACP). 

• aprovado por maioria” 
(A Carta de Tiradentes é documento final do Congresso Estadual da Magistratura e do Ministério Público sobre o Novo Código de 
Processo Civil realizado em novembro do ano de 2015. Disponível em: 
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA535F8A7F015361F4236B5B59. Acesso em 
09/04/2019). 
18 Disponível em: <http://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA953794A4101537BA200B059B5>. 
Acesso em 09/04/2019. 

http://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFA953794A4101537BA200B059B5
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honorários periciais, respeitadas as divergências, representa, para além de afronta ao 

princípio da especialidade, retrocesso ao caminhar legislativo de resoluções 

conciliatórias para a problemática em voga. 

Não bastasse essa conclusão de cunho técnico processual, o emprego dos demais 

argumentos apresentados pelo Min. Lewandowski também são passíveis de 

questionamento. 

A sustentação de ideias que apontam para maior responsabilidade na decisão de 

propositura de demandas coletivas e, implicitamente, na escolha das provas no processo, 

revela nuances de preocupação com postura supostamente descurada do Parquet. 

É sabido, sobretudo pelo Poder Judiciário, que o ajuizamento de ações coletivas 

pelo MP perpassa por prévia investigação extrajudicial, no bojo de procedimentos nos 

quais muitas vezes são realizados exames técnicos preliminares às expensas do próprio 

MP, bem como são promovidas tentativas de reparação e/ou prevenção de ilícitos civis 

por meio da autocomposição19. 

Acrescenta-se a isso que no caso dos inquéritos civis e procedimentos 

preparatórios há imperioso exame dos arquivamentos, independentemente da 

conclusão pela propositura de ACP ou não, por órgãos de revisão competentes de cada 

MP, sem prejuízo da possibilidade de que os interessados na investigação e 

colegitimados para a propositura da ACP apresentem razões escritas ou documentos. No 

cumprimento de tal tarefa, é facultado a esses órgãos de revisão refutarem a promoção 

de arquivamento, por entender necessária a dilação investigatória, eventualmente (v. art. 

10, caput e §§§§1°, 2°, 3° e 4°, da Resolução n° 23/2007 do Conselho Nacional do 

Ministério Público20). 

                                       
19As práticas de incentivo à autocomposição vêm ganhando força na realidade dos Ministérios Públicos desde a edição da Resolução 
n° 118/2014 do CNMP, que dispõe sobre a Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do Ministério Público. Na esfera 
do MP-PR, menciona-se que recentemente foi criado o Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição (Nupia). 
20 Art. 10. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de 
fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá, fundamentadamente, o arquivamento do inquérito civil ou do 
procedimento preparatório. 
§ 1º Os autos do inquérito civil ou do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser 
remetidos ao órgão de revisão competente, no prazo de três dias, contado da comprovação da efetiva cientificação pessoal dos 
interessados, através de publicação na imprensa oficial ou da lavratura de termo de afixação de aviso no órgão do Ministério Público, 
quando não localizados os que devem ser cientificados. 
§ 2º A promoção de arquivamento será submetida a exame e deliberação do órgão de revisão competente, na forma do seu Regimento 
Interno. 
§ 3º Até a sessão do Conselho Superior do Ministério Público ou da Câmara de Coordenação e Revisão respectiva, para que seja 
homologada ou rejeitada a promoção de arquivamento, poderão as pessoas co-legitimadas apresentar razões escritas ou documentos, 
que serão juntados aos autos do inquérito ou do procedimento preparatório. 
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Contraposição que também se faz necessária, em face das arguições do Min. 

Lewandowski, é em relação à autonomia financeira do MP e ao fomento de parcerias 

com a iniciativa privada, como justificativas legítimas para a responsabilização do 

Parquet pelo pagamento dos honorários periciais. 

O MP detém, indiscutivelmente, capacidade orçamentária própria (v. art. 127, 

§3°, da CF; e art. 3° da Lei n° 8.625/93). No entanto, cuida-se de fonte de receita 

vinculada ao atendimento do múnus constitucional que lhe foi outorgado, o qual 

compreende funções que se desdobram em atividades extrajudiciais e judiciais de 

variados alcances e complexidades, e que exigem aporte financeiro e estrutura 

suficientes para o seu desenvolvimento eficaz. 

É pautado essencialmente nessa compreensão de que o MP é instituição dotada 

de especiais atribuições e deveres perante à sociedade que o STJ vem reconhecendo 

com solidez a inexigibilidade de adiantamento de honorários periciais em relação ao 

Parquet, dentre outros argumentos já expostos alhures. 

No que pertine à assertiva do Ministro de que a providência adotada repercute 

em salutar incentivo à feitura de parcerias entre o MP e instituições privadas 

colegitimadas ativas para o ajuizamento de ACPs, cabe mencionar ponderação feita pelo 

colega Eduardo Cambi21, quando defende que essa solução: 

passa pela credibilidade das instituições conveniadas e, embora útil até 
para aproximar o Ministério Público da sociedade civil organizada, não 
é a ideal, pois podem envolver outros interesses, nem sempre muito 
claros, que não além da verdadeira apuração das lesões aos interesses 
transinviduais ou individuais homogêneos. 

 

Convém aos operadores do Direito e, dentre eles, ao MP, como especial defensor 

da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, estarem atentos às complexidades e à constante transformação da 

                                       
§ 4º Deixando o órgão de revisão competente de homologar a promoção de arquivamento, tomará uma das seguintes providências: 
I – converterá o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os e remetendo os 
autos ao membro do Ministério Público que determinou seu arquivamento, e, no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente 
para designar o membro que irá atuar; (Redação dada pela Resolução n° 143, de 14 de junho de 2016) 
II – deliberará pelo prosseguimento do inquérito civil ou do procedimento preparatório, indicando os fundamentos de fato e de direito 
de sua decisão, adotando as providências relativas à designação, em qualquer hipótese, de outro membro do Ministério Público para 
atuação. 
§ 5º Será pública a sessão do órgão revisor, salvo no caso de haver sido decretado o sigilo. 
21CAMBI, Eduardo, op. cit.. 
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realidade social, de maneira a refletir sobre a eficiência e o alcance de suas ações 

concretas, de acordo com os fins colimados. 

A celeuma da responsabilidade pelo pagamento dos honorários nas perícias 

requeridas pelo MP em ações coletivas, principalmente quando necessário o seu 

adiantamento, é assunto que merece ser enfrentado com olhar flexível e 

contemporâneo. É preciso ponderar que a aplicação do entendimento restritivo que 

assegura absoluta vigência à garantia ministerial nas ações coletivas, associado à justa 

consideração de que não se pode exigir da parte contrária o custeio de prova contra si 

mesma, tampouco dos profissionais a realização de trabalho gratuito, pode engessar o 

andamento dos processos e a melhor prestação jurisdicional à coletividade, que é a 

primeira e última expectativa do Parquet como autor das ACPs. 

É por essa razão que se acolhe a posição conciliatória como meio de resolução 

da controvérsia. 

Para tanto, convém a busca por entidade pública com objetivos que se 

compatibilizem com os fins da prova pericial requerida, e que possa realizar os trabalhos, 

a propósito de diretriz legal contida na primeira parte do §1° do art. 91 do CPC/15 e que 

– vale esclarecer – não se contrapõe ao art. 18 da LACP, ao contrário da segunda parte 

daquele dispositivo; admitindo aplicação subsidiária na ACP, portanto. 

Se inviável a realização da prova por entidade pública, pode-se defender o 

entendimento pacífico do STJ pela aplicação analógica da Súmula n° 232, transferindo-

se à Fazenda Pública ao qual se encontrar vinculado o MP a responsabilidade pelo 

adiantamento dos honorários da perícia, a ser empreendida por perito particular. 

Ademais, conforme o caso concreto e a realidade de cada Ente da Federação ao 

qual esteja atrelado o MP, é conveniente avaliar a possibilidade de inversão do ônus da 

prova ou de utilização de recursos dos fundos de reconstituição de bens difusos 

lesados22 para o custeio do adiantamento do valor dos honorários do perito particular, 

                                       
22No Estado do Paraná, verificou-se que a Lei n° 11.987/98, que criou o Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FEID), não 
prevê especificamente a possibilidade de destinação para o custeio de perícias nas ACPs, o que pode ser um impedimento para a 
adoção dessa providência no PR. Contudo, há outros estados, para além de SP, nos quais isso é viabilizado e encabeçado pelos MPs. 
Citam-se: SC (v. decisão recente do TJ-SC no Agravo de Instrumento n° 0125758-24.2015.8.24.0000, de Blumenau, Rel. Des. Hélio do 
Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 14-06-2018); e RO (v. Lei Complementar n° 944/2017, que menciona que os recursos 
do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados FRBL poderão ser utilizados no custeio de exames periciais; e Manual para Contratação 
e Custeio de Perícias com Recursos do FRBL do MP-RO, disponível em: 
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sobretudo quando a falta de previsão orçamentária, dentre outros obstáculos que 

possam ser opostos pela Fazenda Pública, constitua impedimento para a célere 

realização da prova pericial e o andamento da marcha da ACP. 

O assunto objeto destes breves comentários já foi tema de pareceres pretéritos 

do CAOP CFTS, nos quais estão insertas referências do TJ-PR23 e normativas estaduais 

que corroboram a tese da inexigibilidade em face do MP de adiantamento dos 

honorários da perícia requerida pelo Parquet, autor da ACP. 

Segue-se com o mesmo posicionamento, com as colocações tecidas acima, e 

espera-se que a decisão do Min. Lewandowski seja recepcionada com máxima cautela 

pelas instâncias inferiores, pois desprovida de efeito vinculativo e escorada em 

fundamentos frágeis. Por fim, salienta-se que a decisão ainda pode ser revista pelo 

próprio Tribunal Pleno do STF, uma vez que não está acobertada pela preclusão. 

                                       
<https://www.mpro.mp.br/documents/5728699/5811802/MANUAL+DE+CADASTRO+DE+PERITOS+-+publicado+site.pdf/b147d7db-
f6cd-4623-8c9c-b28d8f978bec>, acesso em 10/04/2019). 
23TJ-PR, 5ª C. Cível, AC n° 1682994-2, Região Metropolitana de Maringá do Foro Central de Maringá, Rel. Leonel Cunha, Unânime, j. 
05.09.2017; TJ-PR, 4ª C. Cível, AC n° 1537074-8, Curitiba, Rel. Regina Afonso Portes, Unânime, j. 16.05.2017; e TJ-PR - 4ª C. Cível - AI - 
1692868-0 - Curitiba -  Rel.: Regina Afonso Portes - Unânime -  J. 06.03.2018. 

https://www.mpro.mp.br/documents/5728699/5811802/MANUAL+DE+CADASTRO+DE+PERITOS+-+publicado+site.pdf/b147d7db-f6cd-4623-8c9c-b28d8f978bec
https://www.mpro.mp.br/documents/5728699/5811802/MANUAL+DE+CADASTRO+DE+PERITOS+-+publicado+site.pdf/b147d7db-f6cd-4623-8c9c-b28d8f978bec
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        Thimotie Aragon Heemann1 

 

CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS 

CASO POVO INDÍGENA XUCURU VS. 

BRASIL. 

Sentença de 05 de fevereiro de 2018  

(Exceções Preliminares, Mérito, Reparações e Custas) 

 

 

Resumo do caso: 

 

 Em abril de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) 

denunciou à Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso das violações dos direitos 

dos indígenas brasileiros Xucuru pela demora na demarcação de suas terras. De acordo 

com a CIDH, o Brasil violou o direito à propriedade das comunidades indígenas, assim 

como o direito à integridade pessoal em prejuízo dos membros da comunidade indígena 

Xucuru e de seus membros. O caso se concentra na demora de mais de 16 anos, entre 

1989 e 2005, para finalizar o procedimento de demarcação de terras indígenas da 

comunidade Xucuru, incluindo o processo administrativo de reconhecimento, titulação 

e delimitação de suas terras e territórios ancestrais. 

 Em outubro de 2015, a CIDH concedeu ao Brasil um prazo de dois meses para 

informar sobre o avanço no cumprimento de recomendações, entre elas adotar as 

medidas necessárias para completar o saneamento e colocar um ponto final em 

processos judiciais contra líderes indígenas. O Brasil não ofereceu essas informações. O 

Caso chegou até a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

                                                           
1Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Colaborador no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Direitos Humanos do MPPR. Bacharel em Direito pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul (FMP). 
Palestrante. Professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos do Curso CEI. Autor de obras jurídicas e artigos jurídicos. 
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 Na jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH alegou que 

o Estado brasileiro violou a Convenção Americana de Direitos Humanos em virtude do 

não reconhecimento como terra indígena o local habitado pela comunidade indígena 

Xucuru, bem como em razão da demora injustificada no processo administrativa e 

judicial de demarcação de terras indígenas. O Estado brasileiro aduziu que não violou 

nenhum dispositivo da CADH. 

 Ao analisar a demanda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou 

o Estado brasileiro de forma unânime por violação aos artigos 1º (dever de respeitar), 8º 

(garantias judiciais), 21 (direito à propriedade) e 25 (proteção judicial), todos da 

Convenção Americana dos Direitos Humanos, afirmando, assim, a morosidade do Estado 

brasileiro em reconhecer e demarcar as terras indígenas do Povo Xucuru. 

 

Pontos importantes sobre o caso Povo Indígena Xucuru vs. Brasil: 

 

1. Primeiro caso brasileiro sobre comunidades indígenas na jurisdição contenciosa da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Trata-se do primeiro precedente 

envolvendo comunidades indígenas brasileiras na jurisdição contenciosa da CorteIDH, 

em que pese o Brasil já tenha sido demandado na CIDH por violar direitos indígenas, 

conforme ocorreu no caso envolvendo a Usina de Belo Monte. 

 

2. Esgotamento dos recursos internos e ônus de esclarecimento ao Estado demandado. 

O esgotamento dos recursos internos é um requisito de admissibilidade para o acesso à 

jurisdição contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos. No caso Xucuru, o 

Estado brasileiro alegou que os recursos internos ainda não haviam sido esgotados, 

porém não especificou quais seriam os recursos que ainda restavam pendente de 

esgotamento. Nesse sentido, a Corte Interamericana de Direitos Humanos assentou que: 

“o Estado deve especificar claramente os recursos que, a seu critério, ainda não foram 

esgotados, ante a necessidade de salvaguardar o princípio de igualdade processual entre 

as partes que deve reger todo procedimento no Sistema Interamericano. Como a Corte 

estabeleceu, de maneira reiterada, não é tarefa deste Tribunal, nem da Comissão, 

identificar ex officio os recursos internos pendentes de esgotamento, em razão do que 

não compete aos órgãos internacionais corrigir a falta de precisão dos alegações do 
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Estado. Os argumentos que conferem conteúdo à exceção preliminar interposta pelo 

Estado perante a Comissão durante a etapa de admissibilidade devem corresponder 

àqueles expostos à Corte2”. 

 

3. Interpretação extensiva do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos 

e reconhecimento da relação imemorial das comunidades indígenas e seus territórios. 

A Corte reconheceu que o art. 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que 

prevê o direito de propriedade privada possui especial interpretação quando analisado 

em contexto envolvendo terras indígenas. Ainda nesse sentido, a Corte IDH também 

ressalvou a necessidade de se flexibilizar os conceitos clássicos de posse e propriedade 

em casos envolvendo terras indígenas, bem como apontou a necessidade de levar em 

consideração a imemorialidade e os antepassados do Povo Indígena Xucuru naquela 

ocasião, sinalizando a adoção pelo tribunal interamericano da teoria do indigenato. 

Assentou a Corte, portanto, que: “A Corte recorda que o artigo 21 da Convenção 

Americana protege o estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com suas terras 

bem como com seus recursos naturais e com os elementos incorporais que neles se 

originam. Entre os povos indígenas e tribais existe uma tradição comunitária sobre uma 

forma comunal da propriedade coletiva da terra, no sentido de que a posse desta não se 

centra em um indivíduo, mas no grupo e sua comunidade. 106 Essas noções do domínio 

e da posse sobre as terras não necessariamente correspondem à concepção clássica de 

propriedade, mas a Corte estabeleceu que merecem igual proteção do artigo 21 da 

Convenção Americana. Desconhecer as versões específicas do direito ao uso e gozo dos 

bens, dadas pela cultura, usos, costumes e crenças de cada povo, equivaleria a afirmar 

que só existe uma forma de usar os bens, e deles dispor, o que, por sua vez, significaria 

tornar ilusória a proteção desses coletivos por meio dessa disposição. Ao se desconhecer 

o direito ancestral dos membros das comunidades indígenas sobre seus territórios, se 

poderia afetar outros direitos básicos, como o direito à identidade cultural e à própria 

sobrevivência das comunidades indígenas e seus membros3”. 

 

                                                           
2Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Povo Indígenas Xucuru vs. Brasil, §45. 
3Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Povo Indígenas Xucuru vs. Brasil, §115. 
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4. Corpus juris definidor das obrigações dos Estados em relação à proteção dos direitos 

de propriedade indígena. Também no Caso Xucuru vs. Brasil, a Corte IDH cristalizou 

entendimento no sentido de que o artigo 21 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos deve ser interpretado à luz das normas da Convenção 169 da OIT, Declaração 

da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas “bem como os direitos reconhecidos pelos 

Estados em suas leis internas ou em outros instrumentos e decisões internacionais, 

constituindo, desse modo, um corpus juris que define as obrigações dos Estados Partes 

na Convenção Americana, em relação à proteção dos direitos de propriedade indígena4”. 

 

Assim, diplomas normativos internos como o Estatuto do Índio, Lei do Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação e Lei da Biodiversidade devem ser observados na 

interpretação do artigo 21 da Convenção Americana de Direitos Humanos, levando 

sempre em consideração a interpretação mais favorável ao indígena (in dubio pro 

indígena). 

 

5. Previsão implícita do princípio da segurança jurídica na Convenção Americana de 

Direitos Humanos. Ao analisar questões envolvendo o procedimento de demarcação de 

terras do Povo Xucuru, a Corte IDH reconheceu que o princípio da segurança está 

implicitamente previsto em todos os artigos da CADH. Segundo o tribunal 

interamericano, o princípio da segurança jurídica se materializa quando: “exista 

confiança de que os direitos e liberdades fundamentais serão respeitados e garantidos a 

todas as pessoas sob a jurisdição de um Estado Parte na Convenção Americana. Isso, 

como se explicou, pode se dar por diversos meios, dependendo da situação concreta e do 

direito humano de que se trate5”. 

 

6. Necessidade de levar em consideração as características pessoais da vítima para 

aferir eventual prática de tortura ou de outra violação à integridade pessoal. O tribunal 

americano salientou a importância de se analisar as características pessoais de uma 

suposta vítima de tortura ou outra violação à integridade pessoal como tratamento 

desumano ou degradante para determinar se houve ou não violação ao artigo 5º da 

                                                           
4Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Povo Indígenas Xucuru vs. Brasil, §116. 
5Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Povo Indígenas Xucuru vs. Brasil, §123. 
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CADH. Ainda segundo a Corte, as visões de mundo, experiências de vida e outros fatores 

endógenos e exógenos de cada indivíduo devem ser levados em consideração, afinal, 

“essas características podem mudar a percepção da realidade do indivíduo e, por 

conseguinte, aumentar o sofrimento e o sentido de humillação quando são submetidas 

a certos tratamentos. Nesse sentido, a Corte ressalta que o sofrimento é uma experiência 

própria de cada indivíduo e, nessa medida, dependerá de uma multiplicidade de fatores 

que tornam cada pessoa um ser único6”. 

 

7. “Greening” e o sistema interamericano de direitos humanos. Embora a sentença 

exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos vise tutelar os direitos civis das 

comunidades indígenas afetadas, o Caso Xucuru acabou por tutelar, ainda que de forma 

indireta ou “por ricochete”, interesses ambientais. Esse fenômeno de se proteger 

direitos de cunho ambiental nos sistemas regionais de direitos humanos, que foram 

concebidos em sua origem para receber denúncias ou queixas sobre violações de 

direitos civis e políticos, é denominado de “greening” ou “esverdeamento7”. Assim, é 

possível afirmar que no Caso Xucuru houve um verdadeiro “esverdeamento dos direitos 

civis e políticos” tutelados pelo tribunal interamericano. 

 

Conexões com o Direito brasileiro 

 

1. Regime jurídico das terras indígenas versus regime jurídico das terras quilombolas. 

Conforme dispõe o art. 20, XI, da Constituição Federal de 1988, as terras indígenas são 

bens da União, logo, as comunidades indígenas possuem apenas a posse de suas terras8. 

Diferentemente do tratamento conferido às comunidades indígenas, a Constituição 

Federal de 1988 conferiu aos remanescentes de quilombos a propriedade definitiva de 

suas terras, conforme artigo 68 do ADCT 9 . Ainda nessa linha, ressaltamos que a 

propriedade quilombola é um caso clássico de propriedade coletiva. Vejamos, por fim, 

no quadro a seguir, as diferenças entre os regramentos jurídicos conferidos pela CF/88 

                                                           
6Corte Interamericana de Direitos Humanos, Caso Povo Indígenas Xucuru vs. Brasil, §171. 
7TEIXEIRA, Gustavo de Faria Moreira. Greening no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2011. 
8Trata-se de uma posse sui generis, já que, ordinariamente, o Direito Civil brasileiro não admite a posse de bem público, mas apenas 
a detenção. Nesse sentido, ver STJ, REsp 932.971. 
9 Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Ainda nesse sentido, é o teor do 31 do Estatuto da Igualdade Racial (Lei 
12.288/2010). 
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às terras das comunidades tradicionais: 

 

Regramentos jurídicos conferidos pela CF/88 às terras das comunidades 

tradicionais 

Comunidades indígenas Possuem apenas a posse10 de suas terras, 

já que a propriedade das terras foi 

conferida à União (art. 20, XI c/c art. 231, 

§ 2º, da CF). 

Comunidades quilombolas Possuem a propriedade de suas terras 

(art. 68 do ADCT) 

 

Ainda sobre este ponto, cumpre ressaltar que, segundo a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, o ato de demarcação é de natureza declaratória (Pet 3.388, Caso 

Raposa Serra do Sol). 

 

2. Caso Raposa Serra do Sol: teoria do fato indígena versus teoria do indigenato. Em 

relação ao tema “demarcação de terras indígenas”, há, basicamente, duas teorias que 

versam sobre o momento da titularidade das comunidades tradicionais sobre suas terras. 

Para a teoria do indigenato, a posse das terras indígenas pelas comunidades indígenas é 

imemorial. Os índios são donos da terra por tanto tempo que não é possível dizer em 

que momento determinada área passou a ser considerada uma terra indígena. O 

indigenato seria uma fonte primária e congênita da posse territorial, não se confundindo 

com a ocupação ou mera posse. É um direito congênito, enquanto que a ocupação é 

título adquirido. Logo, para a teoria do indigenato, as comunidades indígenas não 

dependeriam de qualquer legitimação para ocupar as áreas consideradas terras 

indígenas, já que a própria condição de   indígena bastaria para legitimar a posse 

territorial. Há, inclusive, doutrina que classifica o indigenato como um direito 

fundamental dos povos indígenas. Portanto, a teoria em estudo não estabelece um 

marco temporal para considerar determinada área como terra indígena. Assim, a teoria 

                                                           
10É importante ressaltar que a CADH fala em propriedade indígena. Na mesma linha, é o entendimento da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. No entanto, em âmbito interno, o correto é afirmar que as comunidades indígenas possuem apenas a posse de 
suas terras, já que a propriedade das terras indígenas foi conferida à União, conforme dispõe o art. 20, XI da Constituição Federal de 
1988. 
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do indigenato privilegia o passado e ancestralidade dos membros das comunidades 

indígenas para com as suas terras, bastando ser índio para ter direito à posse das terras. 

Embora boa parte da doutrina brasileira entenda que o art. 231, da Constituição Federal 

de 1988, expresse a teoria do indigenato, o Supremo Tribunal Federal não comunga 

deste entendimento, pois conforme será explicado nos comentários do próximo item, a 

corte constitucional brasileira adotou a teoria do fato indígena para regular a polêmica 

envolvendo a caracterização ou não de determinada área como terra indígena. Sobre o 

indigenato, afirma José Afonso da Silva que “Os dispositivos constitucionais sobre a 

relação dos índios com suas terras e o reconhecimento de seus direitos originários sobre 

elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato”11. No entanto, ao 

analisar o Caso Raposa Serra do Sol (Pet 3.388), o STF estabeleceu um marco temporal 

para caracterizar determinada área como terra indígena. Segundo o tribunal 

constitucional brasileiro, serão consideradas terras indígenas as áreas que estavam 

ocupadas de forma permanente por comunidades indígenas no dia 05 de outubro de 

1988, data da promulgação da Constituição de 1988. Criou-se, assim, um verdadeiro 

“fato indígena”, pois para o STF o direito dos indígenas começou com a Constituição de 

1988, que dedicou a eles o Capítulo VIII. 

 

3. (In)justiça de transição e comunidades indígenas brasileiras. A teoria adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal no Caso Raposa Serra do Sol, qual seja, a teoria do fato 

indígena, é alvo de grandes críticas por parte da doutrina brasileira justamente 

amesquinhar os direitos dos povos indígenas, afinal, conforme já dito, para a teoria do 

fato indígena, apenas as comunidades indígenas que estivessem na posse de suas terras 

no dia do advento da Constituição Federal de 1988 (salvo nos casos de renitente 

esbulho12) é que terão direito ao reconhecimento daquela propriedade como uma típica 

                                                           
11 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 858. Neste sentido, também 
a lição de Luiz Fernando Villares: “Com a declaração de um direito e para efetivar a proteção da vida atual e das gerações futuras, a 
Constituição Federal de 1988 reconhece aos índios, em seu artigo 231, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, prestigiando, assim, a tradição jurídica brasileira do instituto do indigenato. O direito indígena sobre suas terras é um direito 
dominial primário e congênito. Este direito é anterior e oponível a qualquer reconhecimento ou ocupação superveniente. A posse não 
se legitima pela titulação, mas pela efetiva ocupação indígena. Ademais, não seria respeitoso aos costumes indígenas subordiná-los 
às formalidades da legitimação jurídica do registro de terras” (VILARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. 22ª ed. Curitiba: 
Juruá, 2009, p. 114). 
12 Conforme os comentários dos tópicos 'a' e 'b', o Supremo Tribunal Federal considera terra indígena para fins do artigo 231 da 
Constituição Federal, aquelas áreas em que as comunidades indígenas estavam na posse no dia da promulgação da Constituição 
Federal de 1988 (05 de outubro de 1988). No entanto, se na época do advento da CF88, os índios não estavam na posse de 
determinada terra porque dela haviam sido expulsos em virtude de um conflito possessório, considera-se que as comunidades 
indígenas foram vítimas de um esbulho possessório, logo, essa área será considerada terra indígena para fins legais e constitucionais. 
Trata-se do que o Supremo Tribunal Federal convencionou chamar de renitente esbulho. Nesse sentido, ver: STF, ARE 803462 AgR, rel. 
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terra indígena. Assim, ao adotar a teoria do fato indígena, o Supremo Tribunal Federal 

fez pouco caso com décadas de invasões, abusos, usurpação e assassinatos praticados 

contra as comunidades indígenas e seus integrantes no período anterior a promulgação 

da Constituição de 1988.  Logo, à luz do entendimento adotado pelo STF no caso Raposa 

Serra do Sol, seria melhor para as comunidades indígenas que a Constituição de 1988 

jamais houvesse sido promulgada. Criou-se, assim, uma verdadeira (in)justiça de 

transição para as comunidades indígenas, uma vez que a promulgação da Constituição 

Federal de 1988 amesquinhou os direitos conquistados pelos membros das 

comunidades indígenas desde a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. 

Para as comunidades indígenas, seria melhor que a Constituição Federal de 1988 jamais 

houvesse sido promulgada, afinal, a transição do período ditatorial para o regime 

democrático praticamente fulminou todos os direitos dessas comunidades para com as 

suas terras13. 

 

4. A convocação de determinado indígena para prestar depoimento em local diverso 

de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção. Ao analisar a legitimidade da 

intimação de um membro de uma determinada comunidade indígena para prestar 

depoimento em local diverso de suas terras, o STF entendeu que tal situação viola a 

liberdade de locomoção do indígena, já que a Constituição Federal de 1988 veda a 

remoção dos povos indígenas de suas terras, salvo nos casos constitucionalmente 

previstos (HC 80.240, rel. min. Sepúlveda Pertence, Plenário, j. 20/06/2001)14. 

 

5. O cacique de determinada comunidade indígena não possui legitimidade para o 

                                                           
min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. 09/12/2014. 
13 Sobre este ponto, explica Edilson Vitorelli: “A solução do STF acarreta um paradoxo de difícil explicação. Todas as Constituições do 
Brasil, desde 1934, garantem aos índios a posse das terras por ele tradicionalmente ocupadas. É sabido que, apesar disso, os índios 
vêm sendo progressivamente expulsos de suas terras, inclusive com violência. Ao “congelar” a situação das terras indígenas em 1988, 
o Supremo Tribunal Federal legalizou, ou pelo menos considerou irrelevantes, décadas de invasões, abusos, usurpação e assassinatos 
praticados contra as comunidades e seus integrantes, como bem exemplifica o caso dos índios Xacriabá, em Minas Gerais, cujo cacique 
foi assassinado, no contexto de disputa de terras, em 12 de fevereiro de 1987. Aplicando o raciocínio do STF, seria melhor para os índios 
que a Constituição de 1988 não existisse. Neste caso, o “fato indígena” teria que se reportar à data da Constituição de 1967, quando 
a ocupação indígena era muito maior que em 1988. (...) O que esse raciocínio ao absurdo demonstra é que a teoria do “fato indígena” 
ignora a história constitucional brasileira, como se a garantia das terras indígenas tivesse surgido apenas em 1988” (VITORELLI, Edilson. 
Estatuto do Índio. 2ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 248-249). 
14 Neste julgado, o STF utilizou a palavra “silvícola” para se referir ao membro da comunidade indígena. Ressaltamos que o uso deste 
termo não é aconselhável, já que se trata de termo discriminatório, além de reproduzir uma ideia de incapacidade dos membros das 
comunidades indígenas. Nessa mesma linha, não se deve utilizar os termos “tribo” ou “aldeia”. O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos aboliu estes termos preconceituosos. O ideal é utilizar os termos: “comunidade indígena”, “povos indígenas” e “índio” ou 
“membro da comunidade indígena”, afinal, independentemente da classe ou etnia, todas as pessoas devem ser tratadas com o mesmo 
respeito e com a mesma consideração. 
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ajuizamento de mandado de segurança coletivo em nome de todos os integrantes da 

comunidade. Segundo o entendimento do STJ, o cacique de uma comunidade indígena 

não possui legitimidade para o ajuizamento de mandado de segurança coletivo em nome 

de todos os integrantes da comunidade (AgRg no MS 13.248). 

 

6. Inconvencionalidade da PEC 215/2000. A principal crítica proferida pelos defensores 

dos direitos dos povos indígenas ao projeto de emenda à Constituição que tramita no 

Senado Federal é a de que a PEC/215 visa transferir ao Congresso Nacional a decisão 

final sobre as demarcações de terras indígenas (atualmente, essa decisão é de 

competência do Executivo). Assim, se a PEC 215/2000 for aprovada pelo Congresso 

Nacional, uma minoria étnica, qual seja, os povos indígenas, passarão a ter a fruição e o 

gozo de seus direitos fundamentais submetidos ao bel-prazer de uma maioria política, 

havendo uma forte tendência de asfixia dos direitos da minoria étnica15. Ainda neste 

sentido, em nenhum momento as comunidades indígenas foram consultadas sobre a 

matéria em trâmite, violando os tratados internacionais e a própria jurisprudência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos acerca do direito de consulta às comunidades 

tradicionais. 

 

                                                           
15 Sobre esse ponto, é a lição de Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto: “O enfrentamento do tema é importante, porque 
tramitam no Congresso diversos projetos de emenda constitucional que têm o objetivo de criar graves embaraços ao reconhecimento 
das terras indígenas, como é o caso da PEC 215, que visa transferir ao Congresso Nacional a decisão sobre as demarcações, tornando, 
com isso, a fruição dos direitos fundamentais de uma minoria étnica submetidas aos desígnios da maioria política” (SARMENTO, Daniel 
e SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Direito Constitucional: Teoria, História e Métodos de Trabalho. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016, 
p. 309). 
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RESUMO: Nos últimos anos aumentou o interesse do Direito Internacional pelo 
combate à corrupção, tendo sido celebrados tratados com este escopo. Porém, tais 
documentos internacionais ainda não se aproximaram totalmente do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos. Assim, surgem eventuais dúvidas a respeito da 
possibilidade de conciliar o compromisso absoluto de respeito aos direitos humanos 
com o enfrentamento minimamente eficiente da corrupção, bem como sobre se 
seriam estes interesses complementares e harmônicos ou contrapostos e alheios. Para 
responder a esses questionamentos, procedeu-se à análise das práticas de combate à 
corrupção em vista dos direitos humanos, buscando-se cotejar ambos os temas, seus 
fundamentos, efeitos e exemplos práticos, o que se fez mediante pesquisa 
bibliográfica. Chegou-se à conclusão de que ambas as finalidades, apesar de distintas, 
mostram-se harmônicas e interdependentes, de modo que a consecução de uma 
depende invariavelmente da efetividade da outra, inexistindo portanto verdadeira 
contradição entre elas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção. Direitos Humanos. Accountability. Eficiência. Direito 
Internacional. 
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1. Introdução 

Este artigo tem por objetivo responder aos seguintes questionamentos: é 

possível conciliar um compromisso absoluto de respeito aos direitos humanos com a 

busca de um enfrentamento minimamente eficiente da corrupção? Seriam estes 

interesses complementares e harmônicos ou apresentam valores e finalidades 

contrapostas? 

A relevância do assunto em foco fica clara quando se tem em consideração 

o que bem sintetizou o Alto Comissariado das Nações Unidas – a partir de agora, ONU 

– para os Direitos Humanos, em novembro de 2013, no sentido de que, “nos últimos 

anos, a ONU e as organizações regionais têm reconhecido cada vez mais as 

consequências negativas da corrupção no desfrute dos direitos humanos”.1 

Também é revelador o fato de que o dia internacional contra a corrupção é 

festejado em nove de dezembro, ao passo que o dia internacional dos direitos 

humanos é comemorado no dia seguinte, 10 de dezembro, o que, talvez, indique a 

extrema proximidade entre os problemas da corrupção e das violações de direitos 

humanos.2 

Frente a tal paisagem, este artigo se ocupará, num primeiro momento, em 

enfocar o que é e como funciona o combate à corrupção, com exemplos de iniciativas 

neste sentido, passando em seguida para um breve delineamento dos direitos 

humanos, em suas dimensões e sistemas de proteção, e, ao fim, em perscrutar as 

conexões possíveis entre as duas perspectivas. 

 

2. Combate à corrupção 

De início, é importante traçar um conceito do que venha a ser o fenômeno 

da corrupção, tão reconhecido e reprovado atualmente – ao menos em nível de 

discursos –, uma porquanto há que se conhecer o alvo que se quer combater. 

                                                           
1 ACNUDH. The Human Rights Case Against Corruption (Ginebra, 2013), pág. 4. Disponível em: 

<http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/HRCaseAgainstCorruption.pdf>. Acesso em: 

30 jul. 2017.   

2 BORCHARDT, Bernd. Corruption and human rights. Disponível em: <http://www.osce.org/albania/288161?download=true>. 
Acesso em: 25 jul. 2017. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Development/GoodGovernance/Corruption/HRCaseAgainstCorruption.pdf
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Aqui se revela uma grande dificuldade conceitual, visto que tem se dito 

que a corrupção é um problema universal, porém sem uma conceituação geral, que 

possa ser aceita de modo minimamente incontestável por todos. As definições 

apresentadas são influenciadas pelo relativismo cultural, vez que, por exemplo, para 

uns o pagamento de propina pode ser encarado como um mero presente, isto é, uma 

ato de cordialidade e educação, enquanto que para outros como suborno.3 Nem 

sequer a Convenção da ONU sobre a Corrupção possuí uma definição precisa de 

corrupção. 

De qualquer modo, tentativas de definir o que seja corrupção têm sido 

levadas a efeito. 

Um primeiro conceito é o fornecido pela Transparência Internacional, 

segundo a qual corrupção se trata de abuso do poder confiado para fins privados.4 5 

Já o dicionário6 indica que corrupção é a 

“ação ou efeito de corromper; ação ou resultado de subornar (dar 
dinheiro) uma ou várias pessoas em benefício próprio ou em nome 
de uma outra pessoa; utilização de recursos que, para ter acesso a 
informações confidenciais, pode ser utilizado em benefício próprio; 
alteração das propriedades originais de alguma coisa; ação de 
decompor ou deteriorar; putrefação; desvirtuamento de hábitos; 
devassidão de costumes; devassidão.” 

 

A ONU define o fenômeno como sendo o “abuso da função pública para 

ganho pessoal direto ou indireto”.7 

Para alguns, corrupção é a vantagem amealhada por agentes públicos no 

exercício das funções que cause prejuízo aos bens, serviços e interesses do Estado.8 

Esse conceito se aproxima mais ao termo “corrupção” previsto no Código Penal, mais 

                                                           
3 BORCHARDT, Bernd. Corruption and human rights. Disponível em: <http://www.osce.org/albania/288161?download=true>. 

Acesso em: 25 jul. 2017. 

4 TRANSPARENCY INTERNATIONAL. How do you define corruption? Disponível em: <https://www.transparency.org/what-is-

corruption/#define>. Acesso em: 27 jul. 2017. 

5 GEBEYE, Berihun Adugna. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships (June 4, 2012). Human Rights & Human 

Welfare, Working Paper No. 70, University of Denver . Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2075766> 

6 CORRUPÇÃO. Dicionário online da língua portuguesa. Disponível em <https://www.dicio.com.br/corrupcao/>. Acesso em 17 jul. 

2017. 

7 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Disponível em: <https://www.un.org> Acesso em 23.07.2017. 

8 LIVIANU, Roberto. Corrupção: incluindo a Lei Anticorrupção. São Paulo: Quartier Latin do Brasil, 2014. p. 25. 

https://www.dicio.com.br/corrupcao/
https://www.un.org/
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precisamente em seus artigos 317 e 333, utilizado para designar o intencional mau uso 

da função pública, por parte de um funcionário público, com o objetivo de obter 

vantagem. 

Porém, o conceito de corrupção não pode se restringir apenas a atos de 

desvio praticados por agentes públicos, que se enriquecem ilicitamente em função do 

cargo, devendo também abranger todo o tipo de desvio, tanto público como privado, 

que afeta o interesse público em benefício de um ou mais particulares. Nesse sentido 

caminha a Resolução nº 01/2018, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. 

Ademais, o benefício particular mencionado não significa apenas valores pecuniários, 

senão qualquer vantagem, mesmo que meramente moral. 

Registre-se, ainda, que a corrupção pode ser pequena ou grande9, sendo 

esta praticada de modo sistemático por altos agentes do poder político e econômico, 

bem como se materializa de formas variadas, tais como suborno, malversação de 

dinheiro público, peculato, tráfico de influência e enriquecimento ilícito.10 

Por fim, assinale-se que o combate à corrupção passou à ordem do dia dos 

tratados internacionais nas últimas décadas, sobretudo dos seguintes: a) Convenção 

Interamericana contra a Corrupção de 1996; b) Convenção sobre o Combate da 

Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais 

Internacionais, de 1997; e c) Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, de 

2003, sendo esse o documento mais relevante no plano internacional sobre o tema. 

 

2.1 Efeitos da corrupção 

Além dos óbvios efeitos financeiros causados pelas práticas de corrupção, 

que no mais das vezes gera prejuízos ao erário, é importante ressaltar outros 

consectários, principalmente o desrespeito a princípios maiores e imprescindíveis à 

humanidade, como da democracia, liberdade, igualdade e dignidade. 

                                                           
9 GEBEYE, Berihun Adugna. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships (June 4, 2012). Human Rights & Human 

Welfare, Working Paper No. 70, University of Denver . Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2075766> 

10 BACIO-TERRACINO, Julio. Corruption as a Violation of Human Rights (January 2008). International Council on Human Rights Policy, 

Forthcoming. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1107918> 
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Há, ainda, o efeito desagregador do sistema jurídico e político. Gianfranco 

Pasquino ressalta que atos de corrupção criam conflitos entre a elite social e política, 

como também tensões para com a população em geral, o que pode resultar em 

manifestações e protestos, alguns violentos, e em apatia política, consistente na 

indiferença para as questões públicas (aqui, valendo lembrar Bertolt Brecht no sentido 

de que “o pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não houve, não fala, nem 

participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do 

feijão, do peixa, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio dependem das 

decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito 

dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a 

prostituta, o menor abandonado, e o pior de todos os bandidos, que é o político 

vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais”).  Todos 

esses movimentos podem interferir na qualidade do sistema jurídico e democrático, 

abrindo portas para autoritarismos e sistemas sem controle, o que, por consequência 

lógica, facilita a repetição de ciclos de corrupção.11 

Enfatize-se, ainda, que a corrupção tem efeitos tóxicos no tocante à 

democracia, que podem ser classificados em visíveis e invisíveis. Os visíveis são os 

seguintes: desperdício e ineficiência dos recursos disponíveis; dissuasão dos 

investidores honestos, reduzindo investimentos internos e externos; 

comprometimento dos recursos naturais, inclusive os que poderiam ser destinados à 

ciência, à tecnologia e à indústria; e elevação dos custos das contratações públicas. Já 

os efeitos invisíveis são: desconfiança dos cidadãos nas instituições e redução ou 

estagnação dos índices de desenvolvimento social. 

A campanha “zero corruption – 100% development”, promovida pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apresenta a corrupção 

como o grande entrave ao desenvolvimento econômico e social do mundo, porque, 

além de estimular as redes do crime organizado, concorre ao tráfico de armas e 

                                                           
11 PASQUINO, Gianfranco. Verbete “corrupção”. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de 

política. Trad. Carmen C. Varriale et al.; coord. trad. João Ferreira; rev. geral João Ferreira e Luís Guerreiro Pinto Cacais. 11ª ed. 

Brasília: UnB, 1998. P. 291-3. 
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pessoas, ao contrabando de migrantes, à falsificação e ao comércio de espécies 

ameaçadas em extinção.12 

 

2.2 Formas de combate à corrupção 

Sobre o prisma da accountability (prestação de contas), as iniciativas de 

combate ao fenômeno da corrupção, isto é, de controle do arbítrio dos agentes 

estatais, dividem-se em três: horizontal, vertical e social. 

As duas primeiras formas de controle (accountability) foram apresentadas 

por Guillermo O’Donnel13, sendo que a horizontal se dá por meio do recíproco controle 

e fiscalização entre instituições, todas autônomas e iguais. Trata-se daquela exercida 

pelo próprio poder público, vista nas ações desenvolvidas por órgãos de corregedoria, 

ministérios públicos e tribunais de conta, entre outros. Já o vertical é aquele em que as 

pessoas fiscalizam os agentes públicos por meio do voto ou de outras formas de 

manifestação da cidadania, havendo uma relação de supremacia do povo sobre os 

agentes controlados. 

Já o terceiro tipo de accountability, que é o social ou societal14, tem a ver 

não com o cidadão e o voto, mas com a supervisão da sociedade civil organizada, 

formada por entidades sociais e associações, sobretudo ONGs, que acompanham e 

denunciam arbitrariedades e desvios do poder público, expondo as falhas nos 

procedimentos e práticas estatais. 

 

2.3 Exemplos de medidas de combate à corrupção 

Dentro de cada uma das três formas de accountability (horizontal, vertical 

e societal), há diversas medidas de enfrentamento do fenômeno da corrupção, 

destacando-se algumas delas a seguir listadas. 

                                                           
12 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: 

<https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2013/November/zero-corruption-100-percent-development_-unodc-and-undp-

launch-2013-international-anti-corruption-day-campaign.html> Acesso em 23.07.2017. 

13 O’DONNEL, Guilermo. Horizontal Accountability in new democracies. In: Journal of Democracy. Vol. 9, número 3, jul. 1998. 

14 PERUZOTTI, Enrique e SMULOVITZ, Catalina. Social Accountability: as introduction. In: PERUZOTTI, E. e SMULOVITZ, C. Enforcing 

the rule of law: social accountability in the new latin american democracies. University of Pittsburgh Press, 2006. 
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De início, citem-se as ações preventivas e repressivas de combate à 

corrupção. As primeiras consistem em editar normas e regulamentos de bom 

comportamento, buscando   tornar transparentes os processos da administração 

pública, com a publicização dos atos tomados pelos gestores públicos e agentes 

políticos em sentido amplo, objetivando uma sociedade livre de corrupção. Já as 

segundas trabalham com legislação anticorrupção propriamente dita, cujo propósito é 

o de propiciar adequados mecanismos de sanção criminal e penalidades em sentido 

amplo, além de procedimentos eficazes e céleres para a tomada de decisões 

tempestivas e livre de pressões contra autores de atos de corrupção.15 Assim, neste 

segundo aspecto, trabalha-se com aumento de punição dos autores de atos de 

corrupção e diminuição da burocracia e do tempo dos processos que tratam da 

possível responsabilização de tais pessoas. 

Além das medidas citadas de cunho repressivo e preventivo, a 

independência das agências de controle (polícia, ministério público, judiciário, 

tribunais de contas, controle interno, etc.) afigura-se como uma medida essencial para 

o eficaz combate da corrupção, tanto em relação à forma de nomeação dos agentes 

públicos, quanto pela de escolha dos responsáveis por fiscalizar os processos eleitorais, 

garantindo-se sobretudo a transparência do respectivo financiamento. 

Por fim, é importante destacar que a instalação e adequado 

funcionamento dos conselhos de direitos e políticas públicas, enquanto espaços de 

democracia participativa, têm impacto positivo na diminuição dos índices de 

corrupção, vez que dá a representantes da população possibilidades de controle social 

e fiscalização de recursos públicos.16 

 

 

 

                                                           
15 GATHII, James Thuo. Defining the Relationship between Corruption and Human Rights (February 13, 2010). University of 

Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 31, Número. 125, 2009; Albany Law School Research Paper No. 33. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=1342649> Acessado em: 15 jul. 2017. 

16 CEZARE, Juliana Pellegrini. Conselhos Municipais e Governança: Uma Análise do Conselho de Representantes de Paranapiacaba e 

Parque Andreense do Município de Santo André – SP. São Paulo, 2009. (Dissertação de Mestrado apresentada à Faculdade de Saúde 

Pública da Universiadade de São Paulo. São Paulo.) 

https://ssrn.com/abstract=1342649
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3. Direitos humanos 

Atualmente, a ciência avançou a ponto de reconhecer que tudo está 

conectado, sendo cada realidade parte de um todo indivisível e potencialmente apta a 

irradiar as mais contundentes sequências causais.17 A visão mecanicista a enxergar o 

mundo de maneira compartimentalizada, ignorando a complexidade da realidade, tem 

perdido relevância em prol da visão holística dos fenômenos. 

Fritjof Capra reconhece, nessa toada, uma atual demanda mundializada de 

paz, de democracia, de liberdade e de tolerância.18 

Assim, mostra-se necessário buscarem-se soluções de modo global, 

ampliando-se a consciência coletiva, o que não afasta o agir local.19 Cada vez menos 

existem assuntos de interesse apenas local, de uma só comunidade. É nas pequenas 

realidades, conflitos e situações que se praticam as grandes violências a gerar um 

estado de coisas agressivo à dignidade humana, sobretudo dos socialmente 

vulneráveis. Por isso, não pode o Direito, tanto nacional como internacional, deixar de 

atender às demandas domésticas, que tradicionalmente diziam respeito apenas à 

soberania dos Estados. Assim, criou-se e desenvolveu-se a ideia dos direitos humanos, 

não mais criados e amparados apenas por um Estado, delimitado geograficamente, 

mas, também, pela comunidade internacional. Portanto, quando se fala em direitos 

humanos se está a tratar de interesses jurídicos tutelados não apenas pelo 

ordenamento jurídico interno, como também pelo internacional, que pode servir de 

freios contra violações de direitos praticadas por agentes públicos e políticos de todas 

as esferas em nível nacional. 

Contra as graves animosidades e perversões a direitos mais elementares, 

extensa e robusta tecnologia jurídica tem sido pensada, formatada e aplicada, produto 

de anos de reflexão, experiências práticas e tentativas de resolução de conflitos, 

resultando na ideia da “era dos direitos”, com a consagração dos direitos humanos, 

que assistem a todas as pessoas em qualquer condição e que se apresenta essencial 

para a desejada paz social. 

                                                           
17 _____________________ CAPRA, Fritjof. A teia da vida. São Paulo: Cultrix, 2004. 

18 _____________________ Id. 

19 _____________________ BECK, Hulrich. Qué es la globalización: falácias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: 
Paidós, 2002, p. 98. 
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Como bem ressalta Norberto Bobbio, “Direitos do homem, democracia e 

paz são três momentos necessários do mesmo movimento histórico: sem direitos do 

homem reconhecidos e protegidos, não há democracia; sem democracia, não existem 

as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos.20” 

Este avanço está sintetizado no Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, verdadeira âncora a tentar segurar a humanidade dentro das balizas de uma 

sociedade humanista e justa, distante da violência e barbárie. 

Apesar de internacional, o Direito Internacional dos Direitos Humanos gera 

efeitos diretos sobre os sistemas de justiça nacionais, incluindo aqui o Ministério 

Público Estadual, uma vez que, se internalizados, os tratados ingressam com estatura 

de regra jurídica no ordenamento jurídico brasileiro, algumas vezes com hierarquia de 

própria norma constitucional. Igualmente, a interpretação dada a tais documentos 

internacionais por parte das instituições componentes dos sistemas internacionais de 

proteção aos direitos humanos deve ser levada em consideração pelas autoridades 

públicas domésticas, tais como os Promotores e Procuradores de Justiça. Daí a opção 

de se trabalhar os direitos humanos a partir da ótica do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, sobretudo do Sistema Interamericano. 

Por isso, direitos humanos são construídos tanto com a normativa e os 

precedentes jurisdicionais e quase-jurisdicionais nacionais, como também 

internacionais. 

 

3.1 Dimensões dos direitos humanos 

De há muito, não são poucos os autores que têm classificado os direitos 

humanos conforme suas gerações ou dimensões21, analisando os processos históricos 

que desencadearam cada um dos grupos de direitos. 

Nada obstante, há doutrinadores, como Cançado Trindade, que sustentam 

posicionamento crítico a tal tipologia, entendendo que essa se afigura desprovida de 

                                                           
20 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Nova ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 

21 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. 2. ed. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 2003, p. 56. 
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fundamentos jurídicos e reais, em claro desrespeito a indivisibilidade dos direitos 

humanos. 

Nessa quadra, não se pode perder de vista que se encontra ultrapassada a 

visão de que apenas os direitos sociais, econômicos e culturais – e não os civis e 

políticos – implicariam prestações positivas do Estado, visto que todos os direitos 

humanos demandam pesados custos e aparelhos estatais para sua consecução, sendo 

possível constatar tal afirmação ao visualizar-se, por exemplo, o direito à segurança 

pública, que exige do Estado vultosas quantias em dinheiro para se manter o aparato 

de persecução penal e de polícia preventiva22. Assim, todos os direitos requerem 

gastos por parte do Poder Público. 

Feitas estas considerações, explica-se o que vem a ser cada uma das 

dimensões dos direitos humanos. 

Os direitos de primeira dimensão são aqueles ligados à liberdade, 

possuindo características individualistas e privatistas. Dizem respeito à vida e à 

liberdade, impondo  limites à atuação estatal e protegendo o homem, abstratamente 

considerado.23 Os de segunda dimensão vão além, levando em consideração as 

carências específicas de certos grupos sociais, que demandam direitos especiais. 

Foram reconhecidos pelo Estado Social e implicam atuação positiva do Estado. Estes 

direitos são os sociais, econômicos e culturais, destacando-se os laborais, à saúde, 

educação e previdência social. Já os direitos humanos de terceira dimensão giram em 

torno do ideal de fraternidade, direcionando-se às necessidades de grupos ou 

coletividades, cujos titulares de direitos são determinados, determináveis ou 

indeterminados. Nessa espécie, trabalham-se os direitos das minorias, isto é, das 

populações historicamente vulneráveis, além do meio ambiente, entre outros.24 

                                                           
22 _____________________   PIOVESAN, 2014, p. 251. 

23 _____________________  TRINDADE, 2003, p. 65. 

24  _____________________  TRINDADE, 2003, p. 69. 
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Indo adiante, reconheça-se que há outra forma de classificar os direitos 

humanos, à luz dos deveres impostos ao Estado, que se abrem em outras três 

categorias: direitos negativos, direitos ativos e direitos positivos.25 

Os primeiros tratam dos direitos de a pessoa não sofrer interferências 

indevidas, de particulares ou do poder público em geral, o que remonta às ideias de 

John Lock. Os ativos implicam o direito à participação no cenário político, definindo o 

rumo das decisões públicas, tal como destacado por Jean-Jacques Rousseau. Por fim, 

os direitos positivos impõem ao Estado o dever de produzir ações comissivas, no 

campo econômico, social e cultural.26 

 

3.2 Sistemas de proteção dos direitos humanos 

Nas últimas décadas, o mundo conheceu o nascimento e o avanço do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), fenômeno que se iniciou a partir 

dos trágicos efeitos da 2ª Guerra Mundial. 

Esforços foram desenvolvidos para atalhar a eclosão de novos atentados 

contra a civilização, principalmente aqueles praticados por agentes estatais, que 

historicamente permaneciam impunes. Entendeu-se que era necessário à comunidade 

internacional preocupar-se com temas até então apenas de competência dos Estados-

nacionais, de modo que mais nada e ninguém poderia avançar os limites jurídicos 

mínimos, imprescindíveis à continuidade da humanidade em padrões minimamente 

éticos e justos. Nem mesmo os poderosos Estados e seus agentes políticos. 

Igualmente, buscou-se impor freios aos detentores do poder econômico, 

autores de muitas das maiores barbaridades contra a dignidade humana, que, 

inobstante, corriqueiramente desfrutam da mais tranquila impunidade.27 Daí a dupla 

dimensão dos direitos humanos, voltando-se contra o Estado e particulares.28 

                                                           
25 GEBEYE, Berihun Adugna. Corruption and Human Rights: Exploring the Relationships (June 4, 2012). Human Rights & Human 

Welfare, Working Paper No. 70, University of Denver . Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2075766> 

26  _____________________  GEBEYE, 2012. 

27 _____________________ TUCCI, Rogério Lauria. Processo penal e direitos humanos no Brasil. In: PIOVESAN, Flávia Cristina; 
GARCIA, Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais: direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 33. 

28 _____________________ SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e relações privadas. 2.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
p. 244. 
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Eis a função primária do Direito Internacional dos Diretos Humanos: criar 

um Estado de Direito mundial, impondo uma ordem pela qual deve valer a força do 

Direito e não o direito da força.29 

Em razão disso, da internacionalização da vida doméstica dos Estados, 

realidade absolutamente inédita na história global30, tem-se revisado a noção 

tradicional de soberania absoluta do Estado, que passou a sofrer um processo de 

relativização. Intervenções no plano nacional em prol da proteção dos direitos 

humanos estão, cada vez mais, sendo admitidas, tais como a monitoração e 

responsabilização internacional de países.31,32 

Para além do sistema normativo global de proteção dos direitos humanos 

no âmbito das Nações Unidas, formaram-se os sistemas normativos regionais, que 

buscam fomentar a juridicidade dos direitos humanos nas diferentes regiões do 

mundo, o que, por exemplo, verifica-se no continente americano por intermédio da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, da Carta da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) e da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem – 

marcos jurídicos emanados pela OEA. 

Os intérpretes últimos e legítimos dessa normativa regional são a Comissão 

e a Corte Interamericanas, órgãos que compõem o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. Os órgãos têm a função de supervisionar o cumprimento pelos Estados-

membros da OEA sobretudo das obrigações assumidas com a assinatura da 

Convenção. 

Nesse panorama, os órgãos domésticos de justiça funcionam como agentes 

de leitura e aplicação do DIDH, devendo aplicá-los como normas jurídicas vinculantes, 

sem a necessidade de mediação legal interna ou submissão das normas internacionais 

– tanto legislativas como jurisprudenciais – ao posicionamento doméstico. Tais 

                                                           
29_____________________ PIOVESAN, Flávia Cristina. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 8.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007.  p. 26. 

30_____________________ AMARAL JÚNIOR, Alberto do. Direitos Humanos: da utopia à realidade. In: PIOVESAN, Flávia Cristina; 
GARCIA, Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais: direitos humanos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p.25. 

31_____________________ PIOVESAN, Flávia Cristina. A Constituição de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos. Revista de Direito Constitucional e Internacional. Vol. 23, pág. 79. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 

32_____________________ MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Soberania e proteção internacional dos direitos humanos: dois 
fundamentos inconciliáveis. In: PIOVESAN, Flávia Cristina; GARCIA, Maria (Orgs.). Doutrinas essenciais: direitos humanos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. p. 33. 
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atividades dos órgãos dos sistemas nacionais há de pautar-se pelos parâmetros fixados 

pelos documentos internacionais e pelos órgãos internacionais responsáveis pela sua 

interpretação. 

 

3.3 Exemplos de direitos humanos mais recorrentes no sistema internacional de 

proteção de direitos humanos 

Para evitar que o presente artigo se alongasse demasiadamente, deixou-se 

de perscrutar exemplos de direitos humanos discutidos em todos os sistemas 

internacionais de proteção de direitos humanos, para apenas considerar-se a 

jurisprudência do sistema interamericano, sobretudo da Corte IDH. Essa, por sua vez, 

emite documentos contendo repositório de suas decisões, por assunto, chamados de 

Cadernos de Jurisprudência da Corte IDH, que contêm resumos dos mais relevantes 

entendimentos jurisprudenciais do órgão. 

Os Cadernos de Jurisprudência (“Cuardernillo de Jurisprudencia”) da Corte 

IDH33 são nove volumes inseridos no sítio virtual desse órgão jurisdicional, versantes 

sobre os seguintes temas: pena de morte, imigrantes, deslocados compulsoriamente, 

gênero, crianças e adolescentes, desaparição forçada, controle de convencionalidade, 

liberdade pessoal e pessoas privadas de liberdade. 

Além disso, constam, na mesma página de internet, mais seis cadernos de 

jurisprudência sobre: direito à integridade pessoal, direito à liberdade pessoal, direito 

à liberdade de expressão, migração, refúgio e apátridas, direito à vida, anistia e direito 

à verdade e direitos dos povos indígenas.34 

Esses documentos todos apresentam exemplos paradigmáticos e 

ilustrativos dos temas que têm sido objeto da atenção do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos nos últimos anos. 

 

 

                                                           
33 _____________________ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Libros publicados por la Corte. 2015. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/todos-los-libros>. Acesso em: 12 nov. 2015. 

34 _____________________ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Libros publicados por la Corte. 2015. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/todos-los-libros>. Acesso em: 12 nov. 2015. 
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4. Conexões entre práticas de corrupção e violações de direitos humanos 

As ligações entre corrupção e direitos humanos podem ser compreendidas 

por diversos ângulos e perspectivas. 

Um primeiro, mais agudo e minoritário, busca trabalhar com o 

reconhecimento  direito humano, pressuposto dos demais direitos, a um ambiente 

livre da corrupção.35 

A outra perspectiva sobre o entrelaçamento dos dois assuntos enfoca os 

atuais documentos internacionais do Direito Internacional dos Direitos Humanos, ao 

argumento de que se estes forem satisfatoriamente reconhecidos haverá uma redução 

drástica dos níveis de corrupção. Assim, indica que inexiste um direito humano 

específico contra a corrupção, nem se faz necessária sua criação, mas a partir da 

aplicação dos demais direitos humanos, preconizados no Direito internacional, poderá 

haver uma profícua contribuição no combate às mazelas da corrupção. 

A maior parte dos estudiosos que tratam do combate à corrupção à luz dos 

tratados internacionais de direitos humanos adota o posicionamento, tomado a partir 

de casos concretos, segundo o qual é necessário juridicamente enfrentar a 

corrupção36. 

Nada obstante, gize-se que os tratados internacionais e documentos, que 

cuidam dos assuntos ligados ao enfrentamento da corrupção, muito raramente fazem 

menção direta aos direitos humanos, sendo a recíproca verdadeira.37 

Portanto, merece atenção o relatório final do Comitê Assessor do Conselho 

de Direitos Humanos da ONU, datado de cinco de janeiro de 2015, sobre as 

consequências negativas da corrupção no gozo dos direitos humanos, reconhecendo 

que os direitos humanos e a corrupção podem vincular-se de duas maneiras 

diferentes: a) os atos de corrupção podem dar lugar a violações dos direitos humanos; 

                                                           
35 KATHLEEN, Sarah. Linking Corruption and Human Rights: An Unwelcome Addition to the Development Discourse. CORRUPTION 

AND HUMAN RIGHTS, Forthcoming; Tilburg Law School Research Paper número 012/2010. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=1623225> Acessado em: 11 jul. 2017. 

36 KATHLEEN, Sarah. Linking Corruption and Human Rights: An Unwelcome Addition to the Development Discourse. CORRUPTION 

AND HUMAN RIGHTS, Forthcoming; Tilburg Law School Research Paper número 012/2010. Disponível em: 

<https://ssrn.com/abstract=1623225> Acessado em: 11 jul. 2017. 

37 KOLTHOFF, Emile. Integrity Violations, White-Collar Crime, and Violations of Human Rights: Revealing the Connection. In M. 

Boersma & H. Nelen (Eds.), Corruption and Human Rights: Interdisciplinary Perspectives 197–220. Antwerp-Oxford: Intersentia. 

https://ssrn.com/abstract=1623225
https://ssrn.com/abstract=1623225
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e b) as medidas de luta contra a corrupção podem implicar violações a direitos 

humanos, principalmente no âmbito da justiça criminal. 

Ainda, registre-se a postura dos doutrinadores que questionam a eficácia 

do instrumental dos direitos humanos para levar à frente a missão de combate à 

corrupção.38 

Ressaltem-se, por fim, os dados estatísticos a comprovar que os países que 

menos respeitam os direitos humanos são os que ostentam maiores índices de 

corrupção, havendo relação de causa e efeito entre as duas variáveis, o que se dá, 

entre outros motivos, por motivos ligados ao nível democracia, prosperidade, tamanho 

da população, etc.39 

 

4.1 Pontos de convergência entre a agenda anticorrupção e a defesa dos direitos 

humanos 

Apesar da já citada omissão da maior parte dos documentos internacionais 

de direitos humanos, não são poucos os pontos de contato entre direitos humanos e o 

enfrentamento da mazela da corrupção. O efetivo respeito aos direitos humanos 

inegavelmente é imprescindível ao combate à corrupção, o que se visualiza mais 

nitidamente quando se trata de direitos ligados ao acesso à informação e às liberdades 

de expressão, de associação e de imprensa, etc. Estes interesses tutelados 

juridicamente pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos representam meios de 

supervisão e enfrentamento das práticas de corrupção, tanto aquelas empreendidas 

por particulares como por agentes públicos. 

Ademais, considerando-se os temas constantes da pauta do sistema 

interamericano acima mencionados (item 3.3), não é difícil supor situações concretas 

em que direitos humanos, tais quais os relacionados à proibição de remoção 

compulsória, à liberdade pessoal, à liberdade de expressão e aos povos indígenas, 

sejam violados por intermédio de atos de corrupção estatal. O pagamento de suborno 

                                                           
38 ROSE, Cecily. The Limitations of a Human Rights Approach to Corruption (January 26, 2016). International and Comparative Law 

Quarterly, Forthcoming. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2722408> Acessado em: 11 jul. 2017. 

39 LANDMAN, Todd; SCHUDEL, Carl Jan Willem. Corruption and Human Rights, Empirical Relationships and Policy Advice, Working 

Paper. International Council on Human Rights Policy: Geneva 2007. 
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a agentes públicos, por exemplo, é meio frequentemente utilizado para interferir 

negativamente em grandes empreendimentos que desrespeitam direitos de 

populações tradicionais, sobretudo em relação à propriedade originária de terras.40 

Nesse contexto, ganha contornos de prioridade que se assegure um 

ambiente livre de ameaças para o exercício da liberdade de expressão de todo aquele 

que investiga, informa e denuncia atos de corrupção, desde agentes estatais, 

jornalistas, defensores de direitos humanos, líderes sociais, sindicalistas, líderes de 

povos indígenas e comunidades tradicionais. 

Em outras palavras, as garantias, veiculadas por meio dos direitos 

humanos, protegem não só as vítimas diretamente consideradas, afetadas com 

eventuais prejuízos advindos de atos de corrupção, como também emprestam 

garantias a agentes públicos e particulares que se dedicam à promoção do controle 

social e ao enfrentamento da corrupção. 

Registre-se, ao fim, os direitos políticos inscritos no artigo 23, 1, a, da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante ao cidadão participar 

diretamente na direção dos assuntos públicos, o que no Brasil é realizado pela 

instituição e funcionamento dos conselhos de direitos e políticas públicas. A 

interferência institucional de diferentes segmentos que compõem a sociedade civil, 

tanto na fiscalização como na elaboração de políticas públicas, tem ajudado a reprimir 

práticas estatais arraigadas como o clientelismo, o patrimonialismo, a corrupção e o 

autoritarismo, exigindo, por exemplo, transparência das informações financeiro-

orçamentárias. Portanto, a manutenção de tais espaços públicos, tema que tem 

constado da pauta dos Promotores e Procuradores de Justiça de direitos humanos, 

mostra-se imprescindível ao combate à corrupção. 

 

 

 

                                                           
40 _____________________ CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Libros publicados por la Corte. 2015. Disponível 
em: <http://www.corteidh.or.cr/index.php/es/todos-los-libros>. Acesso em: 12 nov. 2015. 
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4.2 Pontos de aparente alheamento ou incompatibilidade entre direitos humanos e 

combate à corrupção 

Há direitos humanos que, segundo alguns autores, não têm a ver com 

corrupção, tais como discriminação contra a mulher ou homofobia. Também, 

verificam-se formas de corrupção que se apresentam não contraditórias aos direitos 

humanos, como caixa dois de partidos políticos.41 Em tais casos, não se afiguraria 

viável utilizar-se da agenda anticorrupção para a defesa dos direitos humanos, nem se 

mostra pertinente a utilização dos direitos humanos para empregar maior eficácia ao 

combate à corrupção. 

Porém, os subscritores deste artigo discordam de tais conclusões. Por 

primeiro, porque a prática de caixa dois pode inviabilizar o regime democrático, que é 

condição para a garantia e promoção dos direitos humanos. Por segundo, porque há 

pesquisas que indicam que os países em que há menores índices de desigualdade de 

gênero, os negócios governamentais são mais éticos.42 

Os 172 Estados que ratificaram a Convenção contra a Corrupção da ONU,  

adotada em 2003, mostram que há uma preocupação global de luta contra a 

corrupção. Todavia, o objetivo precípuo do tratado internacional não consiste em 

respeitar a dignidade da pessoa humana, mas, sim, em eliminar uma competição 

injusta no mercado internacional, sobretudo com o pagamento de subornos, e assim 

melhorar o funcionamento dos mercados globais. Os demais objetivos secundários são 

os de: a) promover crescimento econômico; b) reduzir a pobreza; e c) resguardar a 

legitimidade do Estado.43 

Indo além, há casos mais agudos em que a gramática dos direitos humanos 

não só seria alheia à corrupção como também funcionaria como fator de 

obstaculização aos processos anticorrupção. Ressalte-se, a título exemplificativo, que a 

implementação da norma contida no artigo 20, da Convenção contra a Corrupção, 

                                                           
41 GATHII, James Thuo. Defining the Relationship between Corruption and Human Rights (February 13, 2010). University of 

Pennsylvania Journal of International Law, Vol. 31, Número. 125, 2009; Albany Law School Research Paper No. 33. Disponível em: 
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43 PETERS, Anne. Corruption as a Violation of International Human Rights (July 5, 2016). Max Planck Institute for Comparative Public 

Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2016-18. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=2805099> Acessado em 15 
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violaria o direito à vida privada, com o uso vigilância e interceptações, danos à 

reputação em função da atuação da mídia, violações à propriedade por meio de buscas 

e apreensões. 

Direitos humanos de primeira dimensão, a exigir que o Estado respeite 

garantias antes de cercear a liberdade ou a propriedade de um particular, têm sido 

utilizados como meio para derrubar investigações e processos judiciais envolvendo 

casos de corrupção.44 Aqui, há possíveis colisões entre a eficiência na persecução 

penal, civil, político e administrativa dos atos de corrupção e as garantias individuais. 

Isso seria verificado, sobretudo, quando os processos tocam interesses de altos 

agentes públicos ou de pessoas com forte poder econômico, que têm condições de 

abusar do uso chicaneiro de argumentos ligados a violações de direitos humanos 

individuais nos processos visando a sua responsabilização, com vistas a manter a sua 

impunidade, anulando os processos e garantindo a perpetuação de práticas corruptas 

e à cooptação do Estado. 

Outro momento em que entra em colisão a pauta do enfrentamento da 

corrupção e a agenda dos direitos humanos é aquele em que, muitas vezes, os agentes 

de fiscalização visam prioritariamente promover a eficiência do mercado, reduzindo 

gastos com direitos sociais, tais como saúde e educação, a fim de diminuir o tamanho 

do Estado, o que seria uma das grandes causas dos altos níveis de corrupção.45 A 

medida de redução do tamanho da máquina estatal, que seria preventiva de futuros 

atos de corrupção, gera flagrantemente desrespeito aos direitos humanos, 

principalmente os de segunda dimensão, também afetando, por certo, os demais. 
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4.3 A corrupção como violação de direitos humanos 

Como visto, a corrupção, quase sempre, resulta em violação a direitos 

humanos, de modo que o combate daquela é, em verdade, mecanismo idôneo a estes 

proteger. 

Por outro lado, a correção dos agentes públicos responsáveis por evitar ou 

reprimir práticas violatórias de direitos humanos é item imprescindível à efetivação 

dos mesmos, razão pela qual o combate à corrupção em todos os níveis gera um 

ambiente propício ao florescimento e à manutenção do Estado democrático de Direito, 

compatível com a ordem internacional. 

O inverso também procede. A defesa dos direitos humanos é o caminho 

para o enfrentamento dos problemas ligados à corrupção. 

Exemplo disso ocorre nos procedimentos criminais que cuidam de casos de 

corrupção, em que o objetivo primordial é a aplicação de sanções penais aos agentes 

culpáveis, o que, se feito de modo isolado, pode menoscabar a atenção a ser prestada 

às vítimas, afetadas por atos de corrupção. De outro vértice, o manejo de uma 

perspectiva dos direitos humanos pode trazer de volta ao centro dos debates a figura 

das vítimas, com maior protagonismo, buscando reparar os danos por elas sofridos. 

Aqui se verifica a importância do direito penal, por exemplo, em prol de vítimas de 

crimes de ódio ou de práticas corruptas que violem direitos humanos de comunidades 

tradicionais. Igualmente, não se esqueça do direito à alimentação adequada, previsto 

no artigo 6º, da Constituição da República, que facilmente pode ser violado por meio 

de práticas fraudulentas, como, por exemplo, a compra de alimentação escolar de 

produtores que não observam padrões de qualidade mínimos. 

Ainda, o enfoque do combate meramente punitivo, repressivo e judicial à 

corrupção não oferece melhores meios para abordar os problemas estruturais que 

geram tal fenômeno em níveis alarmantes. Ao se lançar mão de uma perspectiva de 

direitos humanos aos atos de corrupção, tanto aos cometidos por agentes estatais 

como por particulares,  recupera-se a ideia de que o Estado é responsável por evitar 

atos ilícitos, de modo que não pode se furtar em tomar medidas para evitar atos de 

corrupção, quando possível, ou para minimizar os seus efeitos negativos, com vistas a 
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cumprir com os compromissos internacionalmente aceitos, relacionados ao respeito 

aos direitos humanos. 

No âmbito preventivo, os direitos humanos, oriundos dos sistemas 

internacionais, acarretam a necessidade de adoção de medidas preventivas à 

corrupção, tais como a transparência dos atos públicos, as leis de acesso à informação 

pública, a instituição e manutenção dos conselhos sociais e de direitos e outros 

mecanismos mais eficazes de controle externo das atividades do poder público. 

Ademais, o arcabouço jurídico dos direitos humanos fornece instrumental 

teórico e processual para subsidiar ações contra a corrupção, mesmo para aqueles que 

entendem que não existe um direito humano específico e expresso a viver em um 

ambiente livre de corrupção. Isso porque, como visto, não são poucas as práticas de 

corrupção que redundam em violações a direitos humanos. Assim, o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos pode acrescentar, em âmbito doméstico, novas 

partes e novos mecanismos para que se combata a corrupção.46 Exemplo gráfico disto 

é a possibilidade de qualquer cidadão do continente americano recorrer ao sistema 

interamericano de direitos humanos para reclamar que algum direito subjetivo, 

consagrado nas normas interamericanas, foi-lhe violado por algum Estado, podendo 

obter uma manifestação da Comissão ou Corte Interamericanas que leve o Estado a 

reconhecer sua falha, indenizando a vítimas e/ou reabrindo investigações criminais em 

relação aos ilícitos praticados. 

 

5. Considerações Finais 

À luz de todo o acima delineado, colheram-se respostas, ainda que 

provisórias, aos questionamentos que moveram este texto. 

Assim, conclui-se que é possível, sim, conciliar um compromisso de 

respeito intransigente aos direitos humanos com a busca de um combate eficiente à 

corrupção. Isso porque as garantias processuais que, por vezes e numa leitura rasa, 

podem se colocar como entraves à persecução penal, civil, administrativa e política do 

                                                           
46 BACIO-TERRACINO, Julio. Corruption as a Violation of Human Rights (January 2008). International Council on Human Rights Policy, 

Forthcoming. Disponível em: <https://ssrn.com/abstract=1107918> 
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atos de corrupção, se razoavelmente interpretadas, mostram-se como escudos contra 

o arbítrio. Não se corrige a corrupção de uns agentes públicos e particulares com a 

concessão ilimitada de poder e arbitrariedade a outros. E é o Ministério Público agente 

fiscal da lei que age a equilibrar ambos os relevantes interesses. Portanto, as 

contradições que se põe entre tais valores são falsas e meramente aparentes. 

E mais, os interesses do enfrentamento da corrupção e do integral respeito 

aos direitos humanos são complementares e harmônicos, porque é inconcebível 

imaginar-se o cumprimento satisfatório de um deles de modo isolado, em detrimento 

do outro. As duas concepções operam em conjunto, são duas faces da mesma moeda, 

de modo que uma abordagem integral deve ser levada a efeito para que se enfrentem 

os problemas da corrupção e as violações de direitos humanos de modo mais profícuo, 

sempre na perspectiva da instalação de uma sociedade progressivamente melhor e 

mais justa. 

Por fim, cumpre lembrar que o combate à corrupção não é um fim em si 

mesmo, restando indisputável que, além de se evitar o desvio ou alcançar-se a 

devolução de recursos obtidos com as práticas ilícitas, necessário ocorrer a adequada 

utilização destes na implementação de políticas públicas capazes de materializar os 

direitos humanos já prometidos no nosso ordenamento jurídico, sobretudo no bloco 

de constitucionalidade de que fazem parte os tratados internacionais que o Brasil 

internalizou. De nada adiantaria eficaz combate à corrupção se os recursos públicos, 

ainda que aplicados de forma lícita, continuarem sendo utilizados para atender os 

interesses de grupos detentores do poder político e econômico em detrimento dos 

melhores interesses da sociedade, especialmente das suas camadas que se encontram 

afastadas da possibilidade do exercício dos direitos elementares da cidadania. Ambas 

as iniciativas, tanto o combate à corrupção como a defesa dos direitos humanos, em 

verdade concorrem na mesma direção, isto é, para a diminuição do sofrimento 

humano e para a elevação dos níveis de qualidade de vida. 
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RESUMO: O artigo tem como escopo provocar reflexões panorâmicas acerca das razões 
práticas e jurídicas que justificariam o fomento institucional da consolidação de um 
paradigma pautado pelo restaurativismo lato sensu, com vista a um modelo de justiça 
mais dialógico, especialmente no campo penal. O ponto de partida da discussão é uma 
breve análise da situação do sistema penal brasileiro em relação a sua ignorância quanto 
à complexidade dos conflitos e a dimensão humana inerente aos casos penais. A justiça 
restaurativa e apresentada com suas perspectivas teóricas, em incursão apenas 
expositiva, sem aprofundamento e nem a pretensão de abarcar todas as reflexões que 
são feitas em torno dela. Ainda se tratou do campo constitucional, justamente para 
mostrar que ele recepciona a ideia de institucionalização destas práticas, as quais têm 
potencial para otimizar, as atividades institucionais e assim promover mais harmonia 
social, empoderando as pessoas no sentido de poderem se perceber como agentes 
aptos a alterar, de forma colaborativa e democrática, a realidade em que vivem, 
minimizando os efeitos negativos de conflitos. 
 
 
ABSTRACT: The article aims to provoke panoramic reflections about the practical and 
legal reasons that would justify the institutional consolidation of a paradigm guided by 
the lato sensu restorativism, directed to model of justice which is more dialogic, 
especially in the criminal field. The starting point of the discussion is a brief analysis of 
the situation of the Brazilian penal system in relation to its ignorance regarding the 
complexity of the conflicts and the human dimension inherent in criminal cases. The 
restorative justice is presented with its theoretical perspectives, in an incursion which is 
only expositive, without any deepening nor aspiration to embrace all the reflections that 
are made around it. It was also been treated about the constitutional field, precisely to 
show that it welcomes the idea of institutionalizing restorative practices, which have the 
potential to optimize, institutional activities and thus promote social harmony, 
empowering people to perceive themselves as agents capable of changing, in a 
collaborative and democratic way, the reality in which they live, minimizing the negative 
effects of conflicts. 
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Introdução 

 O presente trabalho, que é uma produção a partir de pesquisa coletiva, consiste 

em apresentar algumas considerações para responder o questionamento que lhe serve 

de título, a partir de análise panorâmica dos aspectos jurídicos e práticos que 

legitimariam a adoção de um modelo restaurativo para os casos penais. 

 Parte-se da premissa de que a formatação do sistema de justiça pauta-se na 

racionalização jurídica de conflitos, conforme já ressaltou a doutrina especializada 

(ACHUTTI, 2012, p. 15), numa visão artificial e monocular da administração de conflitos, 

que não considera a complexidade das múltiplas causas e implicâncias da convivência 

humana. Quando muito é dada uma atenção meramente secundária aos interesses, 

sentimentos e necessidades dos diretamente envolvidos numa situação (SPENGLER, 

2016, p. 27-28). 

  Em nossa tradição no acertamento do caso penal se dá por meio de um rito que 

tramita com base no contraditório (COUTINHO, 1989, p. 29-30, 134), conduzido com 

base em pressupostos que naturalmente o afastam da pauta subjetiva relativa aos 

conflitos humanos. Em primeiro lugar, porque todo processo volta-se à verificação da 

aplicação (ou não) da norma penal sobre réu. Em segundo, porque a sublimação do 

conflito entre pessoas dá-se justamente em virtude da concepção de que a norma 

jurídica é a “real ofendida”, pois o crime é a ofensa não a alguém, e sim ao “bem jurídico”. 

  Os que deveriam ter posição de destaque no processo penal, ofensor e vítima, 

ocupam posição de instrumentos de extração probatória, sendo seus momentos de 

expressão direcionados ao abastecimento de dados que embasem o desfecho do 

procedimento (GIAMBERARDINO; FISCHER DA SILVA, 2017, p. 15). 

 A própria dinâmica processual reflete essa perspectiva, sendo o processo penal 

público, uma arena de combate jurídico entre Ministério Público (representando o 

Estado) e defensor do réu. Ato contínuo, a abstração jurídica do conflito de ordem penal 

ocorre em nome da supressão da autotutela e da contaminação da racionalidade 

procedimental, de modo que a vítima é substituída materialmente pelo ordenamento 

jurídico e processualmente pelo Ministério Público e o ofensor é intimado a desconstruir 

a acusação de ter descumprido um preceito normativo (CHRISTIE, 1977, p. 3). 



 353 
 

 Ressalta-se que o maior âmbito de protagonismo que a legislação concede ao 

ofendido para atuar processualmente, é teleologicamente com o objetivo de 

concretização da norma penal, para eventualmente atuar como substituto processual, 

ou parceiro (na condição de assistente), ou como detentor do veto da reação estatal a 

uma suposta ofensa penal nos casos de ação penal pública condicionada à 

representação. 

 A racionalidade jurídica penal, portanto, ofuscou a dimensão humana dos 

conflitos vinculados aos casos submetidos ao sistema de justiça, e colaborou para 

incrementar a incomunicabilidade do mundo do dever ser, onde se concebe crime como 

uma ação típica, ilícita e culpável, com o mundo do ser, no qual os crimes com vítimas 

resultam em ofensa a  indivíduos dotados de sentimentos, necessidades e expectativas, 

o que tem sido sublimado, via de regra. 

 Juarez Cirino dos SANTOS observa que o sistema penal pretende se afirmar como 

“garantidor de uma ordem social justa”, mas seu desempenho real contradiz essa 

pretensão aparente (1985, p. 26). Assim, existe uma realidade de desigualdade social, 

que é pano de fundo de muitos conflitos, sendo isso desconsiderado na imposição da 

pena. 

 Na mesma linha, Nilo BATISTA aponta que a referida racionalidade atingiu 

profundamente o direito penal brasileiro, de tal forma que este tem como enfoque tão 

somente a aplicação da pena, ignorando uma série de outras possíveis formas de reação 

institucional à questão da criminalidade, num desprezo olímpico pelo mundo real 

vivenciado pelas pessoas, visto que as soluções jurídicas são limitadas a fórmulas 

prontas, que se mostram incapazes de acompanhar a complexidade e dinamicidade 

daquilo que é esta realidade (1990, p. 28). 

 Num contexto em que, a estratégia penal de reagir ao crime tem sido claramente  

insuficiente, tanto para combater a criminalidade quanto para restabelecer os vínculos 

e a paz social, se desvanece a sensação de segurança e de justiça enfraquecendo a 

legitimidade do sistema que é o responsável por afirmar uma legalidade imperativa e 

presente. 
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Observando a definição de política criminal que foi feita por Aníbal BRUNO, como 

“um conjunto de princípios de orientação do Estado na luta contra a criminalidade, 

através de medidas aplicáveis aos criminosos” (1959, p.33) é de se pensar se ainda hoje, 

sessenta anos depois do que foi escrito, se esteja compreendendo o crime como um ato 

individual, numa concepção equivocada, apenas buscando justificativa para o que 

ocorre, sem preocupações sérias com as causas. Nosso direito positivo e também a sua 

prática não se envolveram, por assim dizer com o contexto total do crime, deixando de 

existir uma visão da sua complexidade para além de um ato individual, este passível 

apenas de punição, para se aguardar uma reabilitação dos “criminosos”. 

 Alessandro BARATTA apontou que, em uma sociedade de classes, a política 

criminal não pode se restringir à política penal, limitada à função punitiva estatal, nem 

a uma política de substitutivos penais, vagamente reformista e humanitária, mas sim se 

estruturar pautando-se na transformação social e institucional, mirando à consolidação 

da igualdade, da democracia e de modos de vida comunitária e civil mais humanos (2002, 

p. 213 e ss). 

 Quando se observa, por exemplo, que a Lei nº 9.099 de 1995 possibilita que nos 

processos iniciados mediante querela seja realizada a conciliação entre vítima e ofensor 

(art. 73) existe aí um gancho para que também no processo penal há a preocupação, 

ainda que no redanho de uma construção toda feita com base na crença do punitivismo, 

de promover a pacificação social. 

 Então o acertamento do caso penal embora juridicamente independa das 

consequências práticas e disruptivas que provoque na realidade social, só se justifica 

quando  na prática, se garantir que a convivência entre os seres humanos permaneça 

harmônica de modo a perpetuar a estabilidade das relações sociais, é isso que se 

depreende de nosso texto constitucional, pois ele evoluiu, mas nosso processo penal, 

ainda não. 

 O nosso sistema de justiça, reconhecendo os amplos custos financeiros e sociais 

gerados pela pena, tem buscado, é verdade, a elaboração de respostas menos violentas, 

porque ao que indica, seriam mais econômicas, dentre estas propostas, deve ser 

considerada a que se propõe a restaurar os vínculos intersubjetivos afetados pelo caso 

penal: são as práticas restaurativas. 
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 Elas correspondem a abordagens dialógicas de administração de conflitos que 

possibilitam a restauração de vínculos e o empoderamento dos envolvidos para que 

formulem coletivamente uma resposta ao caso, transformando a experiência da vítima 

em um objeto de narrativa espontânea (GIAMBERARDINO; FISCHER DA SILVA, 2017, p. 

15), e promovendo-se, mediante a participação de outros membros da sociedade, a 

compreensão e responsabilização pública do ofensor que, se possível, tem que reparar 

o dano causado. 

 Tal perspectiva chama a atenção para as necessidades da vítima, do ofensor e da 

sociedade, encarando-se o crime como um desacerto da convivência social a ser 

reparado em nome do bem comum. Porque quando os envolvidos em caso penal falam 

e ouvem uns aos outros, tratando de suas diversas necessidades e angústias, o diálogo 

pode auxiliar na construção de consensos e no reestabelecimento dos vínculos afetados 

pelo delito. 

Com a gradativa saturação do sistema penal atual, inapto a oferecer propostas 

alternativas que sejam pedagógicas, emerge a justiça restaurativa, como um paradigma 

que atenta para as necessidades humanas. O crime é compreendido como uma agressão 

que afeta o indivíduo e enfraquece os vínculos que ele possui, de tal forma que sua 

resolução dependeria do diálogo, para a compreensão do ocorrido e do 

empoderamento da vítima, a fim de ser ela estimulada a se expressar e participar 

ativamente da formulação da solução ao caso a partir da responsabilização do autor da 

ofensa (ZEHR, 2014, p. 89-90). 

A adoção de um modelo restaurativo de justiça, por sua vez, não implica na 

necessária  supressão do modelo oficial de justiça penal, pois as propostas podem ser 

complementares, de tal maneira que as práticas restaurativas, por sua vez, atuem como 

mais um filtro ao exercício do ius puniendi e em respeito ao seu emprego como ultima 

ratio. 

Portanto a metodologia empregada se assenta na observação dedutiva dos 

motivos práticos e jurídicos para adoção de um sistema alternativo de prática também 

no processo penal, o que se faz a partir da justiça restaurativa. É feita uma análise 

perfunctória das  principais carências do atual sistema de justiça penal, comparando-se 
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com as propostas  restaurativistas a fim de se delimitar, numa visão coletiva deste grupo 

de estudos, os motivos que justificariam a adoção deste modelo. 

É importante, ressaltar, desde já, que não se utilizará a cisão “justiça retributiva” 

e “justiça restaurativa”, diante da inexistência de ruptura absoluta entre essas vertentes, 

vez que existem perspectivas retributivistas que vinculam a retribuição do mal a partir 

da reparação (GIAMBERARDINO, 2015, p. 69, 74-76, 80-82, 110). 

O artigo foi dividido em três partes, a primeira para clarificar a concepção de 

justiça restaurativa aqui adotada, a segunda para se identificar diretrizes constitucionais 

que respaldariam a adoção de um modelo restaurativo no Brasil e, a terceira, para tratar 

panoramicamente da situação institucional (no Ministério Público) e dos seus benefícios 

possíveis. 

 

1. A justiça restaurativa como paradigma teórico e sua prática 

Perguntar “por que uma justiça restaurativa?” em mundo hipermoderno regido 

pelo imediatismo e pela ansiedade na concretização de resultados (LIPOVESTKY; 

CHARLES, 2004) e no âmbito de uma cultura permeada pelo punitivismo soa como nadar 

contra a maré. Porém, se a aversão à ruptura e à mudança fosse o mote reitor da 

evolução humana, ainda se estaria nas cavernas. 

O fator precioso do questionamento feito a princípio reside justamente na 

intrínseca curiosidade e humildade dele, o qual pressupõe que antes de algo ser feito 

faz-se imperioso compreender a razão que justifica o fazer diferente ou o continuar 

fazendo da mesma forma. Neste último caso, não havendo uma resposta coerente e 

satisfatória, é possível admitir como conclusão lógica que a inércia do status quo é 

perversa, sendo necessário explorar outras opções. 

Compreender as razões pelas quais não se avança num novo modelo de justiça e 

de gestão de conflitos implica em uma compreensão que é primeiramente de base 

ontológica, sendo oportuno rememorar como a espécie humana se espalhou e dominou 

o planeta Terra, explicando Yuval Noah HARARI, que a chave para a evolução humana, 

no que diz respeito ao domínio da natureza, foi a capacidade do homo sapiens de, por 

meio da comunicação, desenvolver vínculos (ainda que não perenes) de forma 
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organizada com seus semelhantes no intuito de superar problemas específicos (2016, p. 

137-139). Essa característica humana permitiu o arranjo dos indivíduos em 

agrupamentos e a celebração de alianças entre grupos diversos. 

Enquanto outros seres demandam mais tempo e se valem de outros mecanismos 

para confiar e estabelecer relações, o ser humano, por meio da linguagem e da busca 

pela compreensão, pode se aproximar de um desconhecido e, em curto lapso temporal, 

desenvolver soluções e estratégias (HARARI, 2016, p. 137-139). Foi justamente esse 

fator diferencial, segundo o autor, consistente na linguagem e no diálogo, o que 

possibilitou, há milênios, a união de grupos humanos maiores, a criação da cultura e de 

estratégias que permitiram ao homo sapiens superar o seu primo distante: o neandertal 

(HARARI, 2016, p. 137-139). 

Sem a comunicação pacífica não é possível a coabitação de tantas pessoas no 

mesmo espaço, como se vê em escolas, ambientes de trabalho ou famílias. HABERMAS 

defende que o agir comunicativo seria a base para a integração da sociedade e do 

progresso humano, por possibilitar a interação, aprendizado e trocas de experiência, 

produzindo inovações(1997, p. 37-37). 

Na visão de Fábio Konder COMPARATO a espécie humana introduziu na natureza 

um elemento inovador e revolucionário: a liberdade (2006, p. 554-555), como algo que 

auxilia no processo de humanização. O próprio direito tem como pressuposto 

sedimentar metas e expectativas, conduzindo e limitando as escolhas dos destinatários 

das normas no âmbito do projeto social extraível do ordenamento jurídico. No âmbito 

do processo, da mesma maneira, tem-se a liberdade amoldada à forma legalmente 

prevista, especialmente, no que toca à liberdade de expressão de vítima e réu, em razão 

da sua condição enquanto fontes de extração probatória. Nas práticas restaurativas, 

entretanto, embora existam pressupostos, a base valorativa é construída pelos 

envolvidos no conflito e, ainda que a abordagem seja mediada por facilitadores, todos 

os presentes são livres para expressarem (ou não) sentimentos, necessidades e 

expectativas. Há nela voluntariedade e também liberdade (que humaniza). 

O modelo restaurativo se apresenta como uma alternativa ao direito penal 

(ACHUTTI, 2012, p. 122, 127, 129), ou como um complemento dele, para que 

conjuntamente haja uma visão teleológica atrelada ao objetivo de livrar a sociedade do 
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convívio eterno com as desastrosas consequências do delito, que prejudicam o convívio 

humano. 

Em relação à prática, em linhas gerais, a restauração é um processo colaborativo 

para reequilibrar a tensão social provocada por ofensas caracterizadas como infrações 

penais. Ela envolve a participação direta dos participantes do conflito, num processo de 

consenso que deve culminar em uma reparação ao ofendido (para a chamada reparative 

theory), ou, numa outra visão (da chamada encounter theory), bastaria ocorrer o diálogo 

e a experiência da alteridade (REGGIO, 2010, p. 100-102). 

A abordagem pode se dar entre vítima, ofensor, membros da comunidade e 

familiares, tendo como fim a construção coletiva da solução para os traumas e perdas 

causadas pela ofensa de natureza penal, visando-se à restauração das rupturas nas 

relações sociais. 

Para ZEHR, as práticas restaurativas têm um enfoque prioritário nas necessidades 

da vítima, ao mesmo tempo em que procuram despertar no ofensor a consciência e 

importância de reconhecer o mal causado e, se possível repará-lo (2014, p. 20). 

Assim, o vínculo hostil produzido pela ofensa, que também abala a confiança e a 

segurança social, pode ser tratado de forma resolutiva pela lente restaurativa, 

almejando-se a correção do problema, para que não se repita, bem como objetivando a 

conciliação, numa experiência de ressignificação da justiça, que passa a ser 

casuisticamente construída e não concebida como algo que decorrer apenas da 

interpretação e aplicação do texto legal. 

Os envolvidos na realidade de fato deixam de ser meros expectadores do sistema 

de justiça para também influenciar a resposta institucional, com a solução encontrada 

como a mais adequada a atender suas expectativas e necessidades. Nessa linha, Howard 

ZEHR explica a finalidade da abordagem restaurativa, no sentido de que ela: “Coloca as 

necessidades da vítima no ponto de partida do processo. A responsabilidade pelo ato 

lesivo e a obrigação de corrigir a situação devem ser assumidas pelo ofensor, que assim 

deixa de ser um criminoso estigmatizado para se tornar um protagonista” (2014, p. 6). 

A vítima tem sua voz reconhecida no processo de recomposição do ato lesivo e o 

agressor pode entender as dimensões e consequências de sua conduta. Ambos, com 
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ajuda da coletividade, terão a oportunidade de consolidar em conjunto formas de 

responsabilização pela ofensa que podem envolver reparações de ordem simbólica ou 

material. 

O modelo restaurativo fortalece a atuação colaborativa que congrega e aproxima 

os sujeitos, suas histórias e vivências, de modo a assumirem, com conhecimento de 

causa, o controle do desfecho do processo. Como consignou ZEHR “a justiça precisa ser 

vivida e não simplesmente realizada por outros e notificada a nós” (2014, p. 24). O autor 

acentua que a prática restaurativa, ao colocar as necessidades da vítima como ponto de 

partida, inova metodologicamente, permitindo a efetiva responsabilização do ofensor 

pelo ato lesivo e também proporcionando oportunidade dele, voluntariamente, corrigi-

lo. 

É importante também a inserção da comunidade no contexto de resolução do 

conflito, não buscando a punição como fim em si mesmo, mas resgatando a expectativa 

de reparação dos danos sofridos, a possibilidade de reconhecimento e arrependimento 

pelo mal praticado, a restauração dos laços sociais. Quanto ao ofensor este tem a 

oportunidade de falar sobre as razões da prática cometida e é a oportunidade para todos 

exporem suas respectivas circunstâncias. 

Isso se dá mediante uma ferramenta primordial para a cura de relações 

intersubjetivas, que é o diálogo presencial, respeitoso e comprometido, não só entre os 

atingidos diretamente pelo conflito, mas igualmente com seus familiares, vizinhos e 

afins. A abordagem é conduzida usualmente por uma dupla de facilitadores que não 

precisam estimular o consenso como objetivo precípuo, mas sim: i) garantir que as 

partes compreendam que tanto a fala quanto a escuta são necessárias para um diálogo; 

e ii) oferecer um ambiente seguro e democrático para expresão autêntica de 

sentimentos, necessidades e expectativas. 

Ter a oportunidade de falar e a certeza de ser ouvido incute no indivíduo o 

autoreconhecimento como sujeito, assim como, a oportunidade de ouvir as histórias do 

outro, permite que preconceitos sejam desfeitos, instigando-se assim a empatia. 
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No processo de diálogo, o que se almeja é que os participantes consigam 

expressar suas necessidades atuais e compreender as dos demais, a fim de serem 

delimitadas as responsabilidades de cada um. 

Como pontuam SALM e LEAL, um aspecto fundamental da justiça restaurativa é 

a maneira não impositiva de produção de sentido. Identificar e valorar os danos 

passados e atuais deixa de ser tarefa exclusiva dos especialistas ou representantes 

externos para se tornar algo paulatinamente acessado pelos próprios indivíduos 

envolvidos. Isso, então, está vinculado à preocupação com a transformação de espaços 

decisórios em cenários menos burocráticos e mais democráticos (SALM; LEAL, 2012, p. 

196), de maneira que os acordos de reparação de danos sejam cumpridos por fazerem 

sentido aos envolvidos. 

Sob condições adequadas, esse encontro entre as pessoas pode restaurar um 

senso de comunidade que hoje se encontra enfraquecido no âmbito social (PRANIS, 

2010, p. 81-82) e propiciar a responsabilização ativa daqueles que causaram danos, de 

forma que a solidariedade deixa de ser reduzida ao assistencialismo, e é alçada à sua 

plenitude em termos da sociedade como um todo, reconhecendo-se a inerente 

interdependência humana. 

As práticas restaurativas, portanto, gozam do potencial para renovar a 

concepção acerca da justiça na linha do que preconiza Amartya SEN, ou seja, como uma 

justiça que não se esgota na distribuição de bens ou recursos, mas que abrange 

possibilidades de desenvolvimento das capacidades humanas (2011, p. 13). 

Do ponto de vista restaurativo, as pessoas são a razão de ser das instituições e os 

sujeitos não são rotulados unidimensionalmente, mas enxergados em suas várias 

facetas o que possibilita uma justiça mais funcional. 

 

2.  A justiça restaurativa no atual panorama constitucional 

A Constituição Federal brasileira garante o acesso ao poder judiciário e o devido 

processo legal, com o contraditório e todos os recursos a ele inerentes, além da sua 

razoável duração  (art. 5º, incs. XXXV, LIV, LV e LXXVIII), mas não basta apenas a previsão 

formal para isso se concretizar tudo isso na realidade de uma inflação de processos. 
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A compreensão constitucional da justiça restaurativa aponta para a perspectiva 

democrática, como vista até aqui, principalmente pelo diálogo propiciado. Há quem diga 

que esta prática inaugurou o período conhecido como a “idade de ouro da vítima” no 

processo (CUNHA, 2018, p. 38), por transformá-la em figura central. 

Analisando o modelo restaurativo à luz das violações de direitos ocorridas em 

períodos antidemocráticos, outro ponto é a relação da justiça restaurativa (restorative 

justice) com a chamada “justiça de transição” (trasitional justice). Neste sentido, afirmou 

Thimotie Aragon HEEMANN (2017, p. 330): 

 

Entende-se por justiça de transição (ou transitional justice) um 
conjunto de mecanismos judiciais ou extrajudiciais utilizados por uma 
sociedade como um ritual de passagem à ordem democrática após 
graves violações de direitos humanos por regimes autoritários e 
ditatoriais, de forma que se assegure a responsabilidade dos 
violadores de direitos humanos, o resguardo da justiça e a busca da 
reconciliação. Assim, a justiça de transição compreende diversas 
práticas administrativas e judiciais que visam deslegitimar o regime 
antidemocrático anterior, como por exemplo, prover indenizações aos 
familiares das vítimas, responsabilizar o Estado pelos abusos 
cometidos etc. 

 

Superado o período ditatorial, a justiça de transição promove a realização do 

direito à verdade, à memória, bem como à redemocratização das instituições operantes 

nos “tempos de chumbo”. Logo, vislumbra-se a ratio de um modelo restaurativo de 

justiça está também contida naquela, pois ambos miram à accountability e a paz com o 

passado, o que também pode ocorre nos trabalhos realizados pelas Comissões da 

Verdade (FERNANDES, 2018, p. 8). 

Além disso, há mais uma constatação de relevo, qual seja a de que o modelo 

punitivista brasileiro está fadado ao insucesso, pois, sob o pretexto de proteger bens 

jurídicos, promove violações de direitos humanos. 

 Sob o ponto de vista deontológico, é importante lembrar do disposto no 

preâmbulo da Constituição, o qual remete aos objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil no sentido de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e 
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“promover o bem de todos (...)” (art. 3º, I e IV); ainda com o comprometimento interno 

e internacional com a “solução pacífica das controvérsias”. 

Com esse enfoque, a justiça restaurativa seria justificável como proposta de 

promoção de valores humanos de alteridade, de restauração dos relacionamentos, da 

responsabilização consciente do indivíduo e da comunidade como um dos espaços para 

prevenir a violação de direitos e promover a pacificação de forma mais perene e 

estrutural, num olhar para a frente. 

Numa referência necessária à torca de lentes ZEHR (2014, p. 24) afirmou: 

 

O primeiro passo na justiça restaurativa é atender às necessidades 
imediatas, especialmente as da vítima. Depois disso a justiça 
restaurativa deveria buscar identificar necessidades e obrigações mais 
amplas. Para tanto o processo deverá, na medida do possível, colocar 
o poder e a responsabilidade nas mãos dos diretamente envolvidos: a 
vítima e o ofensor. Deve haver espaço também para o envolvimento 
da comunidade. Em segundo lugar, ela deve tratar do relacionamento 
vítima-ofensor facilitando sua interação e a troca de informações 
sobre o acontecido, sobre cada um dos envolvidos e sobre suas 
necessidades. Em terceiro lugar, ela deve se concentrar na resolução 
dos problemas, tratando não apenas das necessidades presentes, mas 
das intenções futuras. 

 

Vem daí que, estas lentes dimensionam não apenas direitos violados no presente, 

mas também os violados no passado, e consegue formular algo para o futuro, servindo 

o modelo restaurativo de justiça como um instrumento atemporal de concretização de 

direitos humanos. 

Desse modo, além de possibilitar o enfrentamento à falta de efetividade do 

processo judicial, o modelo restaurativo também confere sentido material e substancial 

às garantias constitucionais e aos direitos individuais, coletivos e difusos, na linha se de 

construir, efetivamente, uma sociedade livre, justa e solidária. 
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3. A justiça restaurativa e as instituições do sistema de justiça 

  O início deste século no Brasil foi marcado pelo reconhecimento das 

insuficiências e contradições do sistema público de justiça, razão que incitou a propostas 

de reforma do poder judiciário (EC nº 45/2004); diretrizes de estímulo aos métodos 

autocompositivos (Res. CNJ nº 118/2014; Lei nº 13.140/2015; CPC/15, art. 3º, § 3º; 

Provimento CNJ nº 67/2018); proposta de ampliação da resolutividade do Ministério 

Público, com ênfase no âmbito extrajudicial (BRASIL, 2014), e a Política Nacional de 

Justiça Restaurativa (Res. CNJ nº 225/2016). 

Diante das dificuldades de acesso ao judiciário e da razoável duração do processo, 

resta evidente a necessidade de mudança de mentalidade no sentido de que o órgão 

jurisdicional não pode ser o destino único para solução de problemas da convivência 

social. 

Por isso mostra-se oportuno o estímulo aos métodos processuais que utilizam 

meios mais dialógicos. Nesse sentido Samia BONAVIDES e Soraya Saad LOPES (2016, p. 

615-628) salientam que o modelo atual, ao direcionar quase todos os conflitos ao Poder 

Judiciário, tornou-se saturado, de forma que o acesso à justiça é garantido formalmente, 

mas não é atendido substancialmente devido à lentidão e insegurança ocasionadas pela 

grande quantidade de processos e pela ausência de uniformidade das decisões. 

Nessa linha, o art. 3º do CPC prevê a promoção da solução consensual dos 

conflitos, além de determinar seu estímulo inclusive pelos órgãos jurisdicionais, motivo 

pelo qual Carlos Alberto de SALLES e Bruno Lopes MEGNA (2016, p.112) afirmaram que 

esta legislação veio para colocar em prática a cultura da pacificação no lugar da cultura 

da sentença, na expressão cunhada por Kazuo Watanabe. Para além da previsão legal, 

há entretanto a necessidade de consolidação de uma cultura de resolução consensual, 

pois o que se almeja é que as pessoas pensem primeiro nesta forma de resolver os 

problemas, antes de recorrer à abordagem adversarial e demandista que corresponde 

à justiça institucionalizada. 

Este estímulo poderá acontecer por meio da educação, pela introdução de 

disciplinas nos currículos escolares e pela divulgação dos benefícios dos meios 

consensuais em campanhas. Sobre as vantagens dos métodos consensuais, Maria de 
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Nazareth SERPA (1999, p. 111) aponta a relevância dessa abordagem em casos da área 

do direito de família, nos quais as disputas envolvem relacionamentos que precisam 

perdurar, especialmente entre pais e filhos. Um processo judicial, portanto, tende a 

provocar rupturas desastrosas na família, sendo que a mediação (e demais práticas 

restaurativas) tem se revelado um método mais eficiente, menos traumático e com 

soluções mais duradouras nessas questões. 

Segundo Samia BONAVIDES e Soraya Saad LOPES (2016, p. 623-627) a ênfase nas 

práticas restaurativas se justifica por estas implicarem em um modo bastante 

diferenciado de resolução de conflitos, com maior potencial para a obtenção de 

consenso, e aptos a concretizar a pacificação social: 

 

A cultura da paz, “está intrinsecamente relacionada à prevenção e à 
resolução não-violenta dos conflitos. É uma cultura baseada em 
tolerância, solidariedade e compartilhamento em base cotidiana, uma 
cultura que respeita todos os direitos individuais o princípio do 
pluralismo, que assegura e sustenta a liberdade de opinião – e que se 
empenha em prevenir conflitos resolvendo-os em suas fontes, que 
englobam novas ameaças não-militares para a paz e para a segurança 
como exclusão, pobreza extrema e degradação ambiental. A cultura 
da paz procura resolver os problemas por meio de diálogo, da 
negociação e da mediação, de forma a tornar a guerra e a violência 
inviáveis. 

    

Nessa linha, é imprescindível que o Estado propicie uma ativa parceria com a 

sociedade civil, estimulando a organização e a participação desta através do 

engajamento de instituições que possuem um papel histórico de compromisso com as 

questões públicas coletivas e individuais, como é o caso do Ministério Público. 

Assim, é possível incentivar e implementar de programas de justiça restaurativa 

que propiciem o surgimento de uma forma de democracia participativa aplicada ao 

sistema de justiça, auxiliando na construção da cidadania, contribuindo para a redução 

de desigualdades estruturais, tornando a justiça mais acessível e possibilitando que seja 

angariada a confiança dos cidadãos nas instituições (OXHORN; SLAKMON, 2005, p. 188, 

196). 
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Quando os cidadãos obtêm efetivo acesso à justiça, podendo participar 

ativamente da sua administração, aumentam-se as chances de romper a zona de 

desigualdade, exclusão e discriminação, deixando os ofendidos e ofensores de serem 

vítimas passivas das injustiças sistêmicas para se tornarem colaboradores das 

instituições. Essa democratização do espaço institucional, por si só, aumenta a 

confiabilidade e credibilidade na própria atuação estatal (OXHORN; SLAKMON, 2005, p. 

201). 

Nesse cenário, existem alguns desafios a serem enfrentados, e, segundo 

pesquisadores do tema, dentre eles estão: i) adquirir uma estrutura de facilitadores 

vocacionados, competentes, confiáveis e imparciais para conduzirem as abordagens 

restaurativas (MARSHALL; BOYACK; BOWEN, 2005, p. 273); ii) superar a resistência 

existente na área governamental e entre os próprios operadores do direito em relação 

ao assunto; iii) lidar com a falta de legislação adequada, com a dificuldade para 

implementação de programas e com a deficitária provisão de apoio e recursos (PARKER, 

2005, p. 250-254). 

Tais fatores demonstram que há um longo caminho a ser trilhado, quando se 

pensa na experiência cotidiana de um órgão como o Ministério Público, destinado a 

atender a sociedade na perspectiva promover uma ordem justa. Isso significa que, para 

além dos instrumentos legais e procedimentos formais existentes, é preciso haver uma 

abordagem diferenciada que auxilie na compreensão das questões de fundo ligadas aos 

direitos individuais indisponíveis e aos interesses sociais coletivos e difusos.   

O alijamento da comunidade na solução formal dos conflitos, a 

desresponsabilização dos indivíduos e, especialmente no contexto brasileiro, a ausência 

de enfrentamento das causas que determinam a violação de direitos e as práticas ilícitas 

demandam novas estratégias de trabalho das instituições. Por isso a imperiosidade na 

implementação de estratégias resolutivas e meios autocompositivos de solucionar 

conflitos vem sendo incentivados pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), 

por meio da Resolução 118/2014 e da Recomendação 54/2017. 

O maior desafio é traduzir tais propostas em novos procedimentos e práticas 

institucionais que favoreçam mudanças de pontos de vista, promovam a rearticulação 
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de redes familiares e comunitárias, resgatando-se as potencialidades humanas através 

de uma lógica diversa da punitiva, no sentido da almejada cultura da paz. 

Embora a justiça restaurativa possa não ser, sozinha, a solução para o 

contingente alarmante de casos que desembocam nos órgãos jurisdicionais, e que não 

implique, de imediato, no abandono do atual sistema de justiça penal, certo é que este 

terá um dia que ser substituído por algo que faça mais sentido, como as reflexões de 

Howard ZEHR (2014, p. 29): 

 

Quando nós punimos, enquanto sociedade, devemos fazê-lo no 
contexto do que é justo e merecido. A punição precisa ser vista como 
justa e legítima, observa Ignatieff, porque não conseguimos sentir que 
houve justiça a menos que ela forneça uma estrutura de sentido que 
viabilize a compreensão da experiência. Para que a punição pareça 
justa o resultado e o processo precisam ter uma ligação com o mal 
cometido. Contudo, o contexto social também deve ser visto como 
justo, e isto levanta questões mais amplas de justiça social, econômica 
e política. Se há lugar para punição na abordagem restaurativa, ele não 
deve ser um lugar central. A punição precisaria ser aplicada sob 
condições em que o nível de dor é controlado e reduzido a fim de 
manter a restauração e a cura como objetivos. Talvez possa existir uma 
“punição restaurativa”. No entanto, me apresso a dizer que as 
possibilidades de punição destrutiva são muito mais numerosas. 

 

Se hoje há espaço para a convivência dos modelos, isso pode se maximizar na 

medida em que as práticas restaurativas ganhem espaço no sistema de justiça. 

 

4. Conclusão 

A representação da justiça penal ainda é projetada como sinônimo de emprego 

de força, mas é necessário, como visto na fundamentação, um olhar diferente em 

relação ao mundo, numa experiência sutil de introspecção para algo que tenha um 

impacto mais forte na convivência, sempre focando-se na responsabilidade. 

A pergunta que serve de título ao artigo carece de mais aprofundamento, 

sabendo-se que nosso sistema penal é predominantemente punitivista, mas a lente 

restaurativa é uma oportunidade de uma mudança consistente e efetiva, por meio do 

sentimento de pertencimento, empatia e alteridade. 
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As práticas restaurativas permitem insights que alteram simultaneamente a 

consciência e a elaboração de discursos, favorecendo a assimilação e compreensão do 

coletivo na organização e estabelecimento de soluções, de forma que a ação 

colaborativa pode finalmente encontrar expressão, pelo estilo dialógico e cooperativo, 

diverso daquele adotado tradicionalmente nos tribunais, cuja resolução se dá por meio 

da metodologia processual adversarial, dada a finalidade de prolatar decisões objetivas, 

sem interveniências na ordem subjetiva dos envolvidos. 

O presente artigo comenta e aponta os motivos pelos quais as chances de 

concretização da justiça são maiores, quando os afetados participam (colaboram) dos 

processos decisórios, ao esclarecerem e comunicarem suas necessidades, podendo 

compreender os motivos das decisões tomadas. 

Num processo de modelo convencional, mecanizado, a eventual participação é 

indireta na maior parte do tempo, pois os interesses são defendidos por representantes 

e filtrados pelos limites da argumentação jurídico-processual, ignorando as causas dos 

conflitos, baseando-se nas justificativas para a sua ocorrência. 

Além disso, o sistema de justiça possui técnicas ainda bem rudimentares de 

reparação dos danos extrapatrimoniais. Em comentários doutrinários sobre os danos 

morais, por exemplo, frequentemente se verifica um tom conformista quanto à 

impossibilidade de reparação efetiva, admitindo-se como única solução possível a 

recompensa pecuniária e isso se dá pela inflexibilidade sistêmica em encontrar 

alternativas. 

A justiça restaurativa desafia esse quadro, e, por mais que se reconheça a 

impossibilidade de retorno no tempo para evitar o dano, é plenamente possível buscar, 

de forma mais eficiente e eficaz, a reparação dos seus efeitos atuais e futuros. 

As críticas feitas sobre a apatia brasileira, com vista aos problemas sociais, 

podem agora contar com mais uma proposta: o empoderamento promovido pelas 

práticas restaurativas, que potencial de ressignificação do exercício da cidadania, 

oportunizando a cada sujeito a chance de se tornar um agente de mudança na sua 

realidade produzindo com isso mais amplos benefícios sociais. 
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Vitor Lemes de Resende1 
Cristiano de Oliveira Viana Correia2 

 

 

 

JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE 

MARANHÃO E A BATALHA DE 

GUAXENDUBA 
 
 
 Há mais de 400 anos, Jerônimo de Albuquerque Maranhão participou, como 

personagem principal, do movimento que iniciou a ocupação portuguesa do estado que 

leva o seu agnome, Maranhão. Por aqui, no Paraná, há pouco mais de 30 anos, Jerônimo 

de Albuquerque Maranhão participava, também como protagonista, em uma causa que 

buscava independência: a do Ministério Público da terra das Araucárias. Certamente, se 

mais de 370 anos separam uma luta de outra, estamos diante de dois indivíduos 

diferentes. De fato, o conquistador do Maranhão morreu em 1618, mas seu ímpeto 

guerreiro sobreviveu aos seus descendentes, estando os seus herdeiros, já no século XX, 

ocupando papel de grande destaque para o MPPR e, consequentemente, para a 

sociedade paranaense. 

 A proposta deste artigo é, portanto, apresentar e entrelaçar dois acontecimentos 

distintos, tendo como figuras centrais duas pessoas diferentes, unidas pelo sangue e pelo 

nome. Assim, observaremos como uma batalha em tempos distantes entre portugueses 

e franceses, no que viria a ser o norte do Brasil, culminou na descendência do homem 

que em 1988 se envolveu no processo de, talvez, maior importância para o Ministério 

Público até então. 

 No final do século XIX e início dos anos 1900, alguns membros da família dos 

Albuquerque Maranhão migraram do norte do país para o sul. Robson Marques Cury 

(2018), desembargador do Tribunal de Justiça, conta que foram três os patronos dessa 

                                                 
1Historiador no Ministério Público do Paraná. Graduado em Psicologia (2012) e em História (2017) pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná. 
2Historiador no Ministério Público do Paraná. Graduado em História pela Universidade Federal do Paraná (2017). 
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família que vieram para o Paraná: José Pinheiro de Albuquerque Maranhão, Luís de 

Albuquerque Maranhão e João Malta de Albuquerque Maranhão, todos primos. 

 Os Albuquerque Maranhão se instalaram por aqui em diversas profissões: Luís foi 

nomeado, interinamente, juiz de Campo Largo, em 1899. Também foi promotor público 

de Curitiba no período de 21 de agosto de 1901 a 25 de fevereiro de 1904. Neste mesmo 

ano, assumiu a chefatura de polícia do Estado, retornando ao cargo em 1917. José 

Pinheiro ingressou no Exército Imperial, tendo assentado praça como Segundo Cadete 

no dia 10 de junho de 1884, na Companhia de Infantaria de Natal, Rio Grande do Norte. 

Após ter cursado a Academia Militar do Rio de Janeiro, seguiu carreira como Alferes em 

Corumbá, Mato Grosso, encerrando a carreira após ter atuado na Guerra do Contestado, 

na divisa do Paraná com Santa Catarina, tendo sido reformado, a pedido, no posto de 

Major, por Decreto publicado no dia 25 de dezembro de 1914. E, por fim, João Malta de 

Albuquerque Maranhão, nascido em Águas Belas, interior de Pernambuco, foi capitão 

do Exército Nacional na capital do Amazonas. Lá, casou-se com Amélia de Oliveira, com 

quem teve doze filhos3. Deixou as Forças Armadas para integrar os Correios e Telégrafos 

de Manaus, sendo transferido para Curitiba4 e, posteriormente, para o Rio de Janeiro, 

exercendo suas funções até sua aposentadoria, em 1953. Faleceu aos 71 anos de idade, 

em 12 de fevereiro de 1958. 

 Desses três patriarcas, diversos membros da magistratura e do Ministério Público 

tiveram origem, inclusive dois procuradores-gerais de Justiça, os irmãos Guilherme de 

Albuquerque Maranhão (1975-1979) e Jerônimo de Albuquerque Maranhão (1985-

1989), filhos de João Malta. 

 Segundo Cláudio Franco Félix, promotor de Justiça, presidente da Associação 

Paranaense do Ministério Público e membro do Conselho Curador do Memorial do 

MPPR, Jerônimo recebeu seu nome em homenagem ao conquistador do Maranhão. A 

mesma informação foi confirmada por Sérgio Reis Coelho, promotor de Justiça do 

Ministério Público do Estado do Piauí, por ocasião de sua visita ao Memorial do MPPR. 

 

                                                 
3Nove dos filhos de João Malta e Amélia Oliveira atingiram a vida adulta, três deles faleceram ainda na infância. 
4Atuou ao lado do Pastor Luiz César como presbítero na Primeira Igreja Presbiteriano de Curitiba. 
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 A história é antiga pois, oficialmente, a primeira esquadra portuguesa que 

chegou ao Brasil foi a do Capitão-Mor Pedro Álvares Cabral (1467/68-1520) em 22 de 

abril de 1500, tomando a posse das terras do Novo Mundo em nome do Rei Manuel I 

(1469-1521). Acontece que naquela época Portugal havia recentemente aberto o 

“Caminho das Índias”. O comércio com o oriente era demasiadamente lucrativo para o 

país luso e as Terras de Vera Cruz5 não despertaram o interesse da corte em iniciar uma 

custosa expedição de colonização. Assim, o “Brasil aparece como uma terra cujas 

possibilidades de exploração e contornos geográficos eram desconhecidos. Por vários 

anos, pensou-se que não passava de uma grande ilha. As atrações exóticas – índios, 

papagaios, araras – prevaleceram, a ponto de alguns informantes, particularmente 

italianos, darem-lhe o nome de terra dos papagaios”6. 

 No início do século XVI, o Brasil permanece quase que esquecido pela corte 

portuguesa. Enquanto os lusos voltavam a sua atenção para o leste, outras nações, 

excluídas pela Bula Intercoetera7 (1493) e pelo Tratado de Tordesilhas (1494), como a 

França e Holanda, aproveitaram-se dessa falta de interesse por parte de Portugal e 

iniciaram a navegação e exploração das águas (e terras) proibidas por Deus. “Referindo-

se à linha de demarcação, o rei francês8 também fez uma declaração engraçada, e talvez 

apócrifa: o sol brilha sobre mim tanto quanto sobre o outro; eu gostaria de ver a cláusula 

no testamento de Adão em que sou cortado da minha porção no Novo Mundo”9. 

 Segundo o historiador Boris Fausto (2013), os franceses eram aqueles que 

ofereciam a maior ameaça à posse das terras recém-conquistadas no Novo Mundo, pois 

os gauleses não reconheciam a partilha entre Espanha e Portugal e sustentavam o 

princípio do utis possendetis, ou seja, era possuidor de uma área quem realmente a 

ocupasse. 

 As atividades de invasores europeus na terra dos papagaios forçaram o rei de 

Portugal, Dom João III (1502-1557), a traçar um plano de colonização de sua nova 

propriedade. Criaram-se, na década de 1530, as famosas Capitanias Hereditárias, uma 

                                                 
5Como os portugueses chamaram o Brasil em um primeiro momento. 
6FAUSTO, p. 41, 2006. 
7Bula emitida pela papa Alexandre VI em 4 de maio de 1493 que estabelecia um acordo de exploração marítima entre Espanha e 
Portugal. A Bula Intercoetera foi modifica posteriormente pelo Tratado de Tordesilhas de 1494. 
8Francisco I de França (1494 – 1547). 
9BROWN, p. 142, 2013. 
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divisão do território brasileiro em 15 grandes lotes, que foram entregues aos capitães 

donatários com a obrigação de promoverem o povoamento da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa da divisão das capitanias hereditárias, Joahann Homann, 1704. 
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Em 1534, o nobre Duarte Coelho recebeu da coroa portuguesa um quinhão de 

terra na colônia recém-nascida, a Capitania de Pernambuco. Junto, em sua chegada um 

ano mais tarde, estava o seu cunhado Jerônimo de Albuquerque, o Adão 

Pernambucano10 (ou do Norte) – alcunha recebida pelo fato de o português ter gerado 

vários filhos do lado oeste do Atlântico, cerca de 24 nas contas oficias e centenas nas 

contas dos populares. Aconteceu que do relacionamento11 do luso com a índia tupi Uirá 

Ubi, batizada como Maria do Espírito Santo Arcoverde, nasceu em Olinda no ano de 1548 

uma criança mestiça, um mameluco12, que recebeu o mesmo nome do pai. 

Jerônimo de Albuquerque, o filho mameluco, obteve grande destaque na 

história colonial, segundo os pesquisadores Armando de Senna Bittencourt, Marcello 

José Gomes Loureiro e Renato Jorge Restier Junior: “nos primeiros séculos do Brasil 

Colônia, ser criado por uma índia tupi podia ser muito vantajoso sob alguns aspectos. 

Seus hábitos de higiene eram mais adequados para o clima tropical; o idioma mais falado 

na terra era o tupi; e a alimentação indígena, em geral, mais sadia do que a portuguesa”13. 

Enquanto isso, por volta de 1555, os franceses se estabeleceram na região do 

atual Rio de Janeiro, formando a França Antártica e resistindo ao assédio português até 

1570, quando finalmente os atacantes expulsaram os invasores daquele território. Essa 

derrota, contudo, não minou o entusiasmo francês no Novo Mundo, tanto é que em 

1612 desembarcaram na costa norte brasileira, onde construíram um forte batizado de 

Saint Louis14 e deram início à colonização daquela localidade com auxílio dos indígenas 

que ali já viviam. Essa colônia ficou conhecida como França Equinocial. 

O governador-geral Gaspar de Souza já sabia da movimentação dos francos em 

território brasileiro e preparou uma expedição de reconhecimento em 1613. O comando 

dessa operação foi designado a Jerônimo de Albuquerque, “que se tornou o primeiro 

nascido no Brasil a comandar uma força naval”15. Albuquerque, anos antes, por volta de 

1598, foi uma das principais peças na defesa da Paraíba e Rio Grande do Norte contra a 

                                                 
10MARANHÃO, p. 204, 1969. 
11Em 1562, atendendo a ordem da rainha Catarina, Jerônimo de Albuquerque casou-se com a filha do nobre português Dom 
Cristovão de Mello, Felipa de Mello. 
12Mameluco foi o termo utilizado para identificar o filho mestiço de um homem branco (europeu) com o indígena. 
13p. 77, 2011. 
14Batizado assim em homenagem ao rei francês Luís XIII, conhecido como Luís, o Justo (1601-1643). 
15BITTENCOURT, LOUREIRO, RESTIER JUNIOR, p. 80, 2011. 
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tentativa de invasão francesa e seus aliados indígenas. “O ano de 1599 marca as pazes 

definitivas dos [índios] Potiguares com os conquistadores [portugueses], selada entre 

Jerônimo de Albuquerque que trazia sangue tabajara nas veias[...]”16. 

 Com as informações recolhidas pela jornada do mameluco, Gaspar de Souza 

pôde organizar, em 1614, uma campanha militar para tomar providências contra os 

invasores. Enquanto o sargento-mor Diogo de Campos Moreno partiu do porto de Recife 

navegando até o Maranhão, Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor, foi por terra 

recrutando pelo caminho índios aliados. Em 28 de outubro daquele ano, o destacamento 

português se estabeleceu na região de Guaxenduba17, local em que foi construído o forte 

de Santa Maria18. E assim, durante cerca de um mês, portugueses, franceses e aliados 

indígenas, empreenderam uma série de escaramuças, saindo em vantagem os francos 

que conseguiram capturar algumas embarcações dos lusos. 

A força lusitana era composta por cerca de 240 portugueses e 100 nativos19 e 

foram surpreendidos na manhã de 19 de novembro pelos inimigos, que rodeavam o 

forte de Santa Maria. No relatório de Diogo de Campos Moreno sobre a Jornada do 

Maranhão, é dito: 

 

[…] naquella reponta de maré do dia 19, andando no quarto d’alva 
vigiando se andavão no mas lanchas, virão que tudo estava coalhado 
de embarcações de vela, e remos, que vinhão com grande silencio 
chegando-se à praia desviado do forte hum tiro de falcão por detraz 
dos mangues: deu-se aviso, e com o novo dia começarão de se mostrar 
tantas bandeiras, e tanto numero de gente, que uma grande Cidade 

podéra dar cuidado[…]20. 

 

                                                 
16HOLANDA, p. 205, 2007. 
17Atual Icatu, MA. Costa direita da baía do Arraial. 
18“Logo sobre a eleição do sitio, e forma das fortificações teve Jeronymo de Albuquerque alguns debates com o Engenheiro Francisco 
de Frias, querendo que se fizesse entre o mato huma casa, como fazem os Indios no sertão, que he huma cerca de mato cortado com 
rama para fôra com folha, e tudo como quem cerca o gado, dizendo, que bastava aquillo, que cá nestas partes não se usavão outras 
fortalezas[…] porém nestas praticas chegou o Sargento-Mór do Estado, e tomando consigo ao Capitão-Mór, se foi a lhe mostrar o sitio, 
que alli melhor havia para se fazer a povoação com as qualidades à terra necessarias, já que as do mar lhe faltavão, e disse, quão fóra 
do sentido estava quem em tal tempo lhe fallava de se metter a dentro dos perigos, que ainda não sabião, pois naquelle lugar se 
houvesse inimigos, como cuidava, que havia, nem alli havião de ser senhores de tomar hum caranguejo; pelo que deixasse ao Frias 
fazer seu officio, e que todos ajudassem na traça, que assim convinha. Finalmente depois que bem virão, e reconherão tudo, dando 
parte ao Frias do que estava assentado, logo traçou destramente hum sexagono perfeito, capaz de alojar em si toda aquella gente, e 
se defender com mui pouco, accommodando-se com o terreno, e assim aos 28 do dito [outubro] se disse Missa, e nella os Padres 
Capuchos lançarão sorte ao nome da fortaleza, e sahio o Nascimento de Nossa Senhora, e assim se chamou forte de Santa-Maria [...]” 
p.43. 
19MORENO, p. 266. 
20p. 55, 1907. 
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Segundo Diogo de Campos, a tropa francesa continha em torno de 200 soldados 

e 2.500 nativos, além de 50 canoas e 10 navios. Os portugueses, em número bem menor, 

retrocederam para o abrigo do forte. Enquanto os franceses, comandados por Daniel de 

La Touche, o Senhor de La Ravardière, desembarcavam para o ataque, Jerônimo de 

Albuquerque tomou 75 soldados e 80 arqueiros e rumou por um caminho secreto para 

flanquear os adversários. Pegos desprevenidos pelo sucesso da empresa do Capitão-Mor, 

os francos sofreram pesadas baixas, ao passo que do lado luso quase não houve perdas21. 

Conta o padre José de Moraes em seu “História da Companhia de Jesus na Extincta 

Provicinca do Maranhão e Pará”, de 1860, que: 

 

[…] a Virgem Senhora fôra vista entre os nossos batalhões animando 
os soldados em todo o tempo do combate, retardando-se 
milagrosamente a enchente da maré para complemento da victoria; 
[...] ce dedicárão depois os Portuguezes o primeiro templo na Cidade 
de S. Luiz, que he hoje Sé Episcopal, com o titulo de Nossa Senhora da 

Victoria […] como singular Padroeira daquella Cidade”.22. 

 

Para La Ravardière, não havia outra saída senão aceitar a derrota e propor uma 

trégua pelo período de um ano, para que o caso fosse decidido pelos monarcas dos dois 

países beligerantes, o que foi aceito por Jerônimo de Albuquerque23. Porém, em outubro 

do ano seguinte, chega ao forte de Santa Maria o Capitão-mor Alexandre Moura, com 

reforços e provisões. Os lusitanos, com o vigor restaurado, violam a trégua e, em 

vantagem, impõem um ultimato a Daniel de La Touche: deveria deixar o Brasil em cinco 

meses. Após dois dias de combates Ravardière se rendeu, pondo fim à batalha pelo 

Maranhão. 

Por seus feitos, Jerônimo de Albuquerque foi nomeado Capitão-Mor da 

Capitania do Maranhão (que compreendia, também, os atuais estados do Pará e 

Amazonas), onde foi governador até o ano de sua morte, em 1618. A partir da vitória 

contra os franceses, Jerônimo de Albuquerque adicionou “Maranhão” ao seu nome, em 

honra à conquista daquela região: 

 

                                                 
21MORAES, p.61 
22Idem, p.64 
23MORENO, p.295 
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Nessa convenção de tréguas, o vencedor de Guaxenduba, após a difícil 
vitória, assinou-se pela primeira vez Jerônimo de Albuquerque 
Maranhão, nome da terra que estava conquistando. Esse nome 
perpetuou sua vitória, sendo transmitido a sua descendência. Esse 
acréscimo foi depois reconhecido pelo rei Filipe II, de Portugal, III de 
Espanha. (MARANHÃO; MARANHÃO, p.77, 2018). 

 

 

 

Dessa forma, auxiliada pelo “Adão Pernambucano” e pela façanha de seu filho 

guerreiro, a família Albuquerque Maranhão se multiplicou pelo país, trazendo, como já 

mencionado, o progenitor do ex-procurador-geral de Justiça Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão ao Paraná. Este não lutou com armas em punho, liderando um exército 

indígena. Porém, sua atuação foi de imensa importância para o cenário do Ministério 

Público e, consequentemente, para a defesa dos interesses da sociedade. 

O procurador de Justiça aposentado Jorge Brasil Pinheiro Machado narrou, em 

entrevista ao programa REConto, de história oral do Ministério Público do Paraná, que 

Jerônimo de Albuquerque Maranhão protagonizou significantes momentos de mudança 

institucional do Ministério Público com a promulgação da Constituição da República de 

 
Figura 2: Jerônimo de Albuquerque Maranhão,  
Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGM) 
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1988, não só por chefiar a instituição na época, mas por ter construído gradual e 

historicamente seu papel dentro da entidade. 

No ano de 1983, Jerônimo de Albuquerque Maranhão recebeu um convite do 

governador José Richa para integrar seu gabinete, em conjunto com outros promotores 

de Justiça, como Luiz José dos Santos Lima, Luiz Celso de Medeiros, Jesus Sarrão e Irineu 

Moreira Batista Filho. Lá, desenvolveu amizade com Euclides Scalco, político de carreira 

e convidado pelo governador para ser o Chefe da Casa Civil do Estado, que, por conta da 

eficiência dos membros do Parquet, impressionaram vários integrantes do Governo. 

Com a eleição de Scalco para a Constituinte, o Ministério Público conseguiu um forte 

aliado para o avanço da pauta interna advindo do respeito construído por Jerônimo e 

Scalco. Quando entrevistado pelo Memorial em 1991, Jerônimo destacou que Scalco era 

o líder do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), lutando pela defesa do que hoje são as 

garantias constitucionais do MP, de condições de trabalho, autonomia política e 

financeira. 

É particularmente muito relevante porque esses direitos permitiram não só a 

capacidade da própria instituição escolher para onde seus membros podem ser 

designados, sem passar pelo crivo do governador, além de assegurar na Carta Magna a 

separação econômica do Ministério Público, permitindo a contratação de pessoal e a 

aquisição de bens, devido ao regramento interno. 

Nomeado procurador-geral de Justiça em 1985 pelo governador José Richa, 

Jerônimo de Albuquerque Maranhão foi reconduzido ao cargo em 1987 pelo governador 

seguinte, Álvaro Dias – algo relativamente raro, devido ao fato de os governadores, até 

então, preferirem nomear o líder do Ministério Público estadual com base em critérios 

políticos. As duas gestões de Jerônimo acontecem, portanto, em um período bastante 

intenso na história do país, pois fervilhava pelas ruas do Brasil o ideal da 

redemocratização, após uma longa época de ditadura militar. Assim, começava-se a 

discutir sobre uma nova constituição, enquanto o barulho do movimento das "Diretas 

Já", apesar de derrotado anos antes, ainda reverberava nos alicerces da recém-liberta 

democracia brasileira. 
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Foi embalado por esse sentimento que entre os dias 19 e 21 de junho de 1986 

membros do Ministério Público de todo o país se reuniram em Curitiba, no 1º Encontro 

Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações do Ministério 

Público, para discutirem sobre a redação da nova Constituição e o papel que ela daria ao 

MP. Esse encontro resultou na "Carta de Curitiba", um documento que trazia os anseios 

de toda a classe naquilo que deveria ser o "novo" Ministério Público, um órgão não 

apenas preocupado com a área criminal, mas sendo a principal referência de defesa dos 

interesses da sociedade e da democracia. O texto também conferia ao Ministério Público 

uma autonomia em relação ao Poder Executivo, principalmente no tangente à amarra 

ao governo estadual. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: 1º Encontro Nacional de Procuradores-Gerais de Justiça e Presidentes de Associações 
do Ministério Público - o segundo da esquerda para direita: Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão, PGJ na época - Curitiba, junho de 1986. 
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No ano seguinte, 1987, a Assembleia Constituinte foi convocada com o objetivo 

de elaborar a nova constituição do país. Segundo o historiador e procurador de Justiça 

aposentado Rui Cavallin Pinto: 

 

O próprio Ministério Público não ficou alheio ao evento e exerceu 
papel influente nas deliberações do plenário, ganhando atribuições e 
garantias sem paralelo nas Constituições anteriores e se mostrando até 
superior no confronto com as legislações de outros países. Com ela 
consagrou sua autonomia e independência, ampliando o papel 

constitucional e suas funções institucionais24. 

 
Com a publicação da Constituição da República de 1988, o procurador-geral de 

Justiça do MPPR começou a orquestrar a assunção da instituição de seus novos direitos 

constitucionais. Para tal, conversou com Álvaro Fernandes Dias, então chefe do Poder 

Executivo estadual, explicando a ele que a Constituição Federal assegurava a 

independência da instituição para a nomeação dos seus membros, abdicando, assim, da 

escolha discricionária por parte do governador. Anteriormente, alguns promotores 

coadunavam com as elites locais a possibilidade de um contato amigável com o governo 

estadual para pôr uma “boa palavra”, em defesa de dado candidato a alguma vaga em 

determinada comarca. Isso possibilitava ao Executivo um certo apoio político flexível, 

criando uma relação de dívida entre os atores. Ao desfazer este contrato social informal, 

o Ministério Público adquiriu uma soberania externa, podendo alocar os promotores 

mais eficientes, ao invés dos mais politicamente entranhados. 

Apesar de ser um direito constitucional, o rompimento das relações indiretas 

de controle gerou atrito para o procurador-geral de Justiça Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão, que solicitou a exoneração do cargo. Rui Pinto esclarece: 

 

Entre nós, noutra ocasião, ocorreu incompreensão 25  semelhante 
quando, cumprindo os predicamentos da nova Constituição, o 
Procurador-Geral Jerônimo de Albuquerque Maranhão passou a 
assinar os primeiros atos de provimentos de cargos de carreira. O 
governo estadual se sentiu, porém, usurpado dos poderes que 
conservava de prover as nomeações e dispor das escolhas. Armou-se 
então um “enfrentamento” que, por mais “acomodado” que fosse, 

                                                 
24PINTO, p. 173, 2016. 
25"Porém, ocorre que o Ministério Público muitas vezes tem se mostrado incompreendido. Não só na opinião de muitos homens 
públicos do país, como também (porque não dizer...), dos seus próprios agentes. Há provas disso..." (PINTO, p. 180, 2016). 
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custou o cargo e o sacrifício do Procurador, que se demitiu. Logo depois, 
porém, os espaços foram definidos, mediante um trabalho pessoal de 
persuasão do seu sucessor, o Procurador-Geral Luiz Chemim 

Guimarães26. 

 

Ainda na esteira da entrevista concedida à Comissão do Memorial em 1991, 

Jerônimo revelou que a intenção do governador Álvaro Dias era nomear um procurador-

geral de Justiça que atendesse aos seus anseios. Porém, o indicado pelo chefe do Poder 

Executivo, Luiz Chemim Guimarães, afirmou que todos os atos da gestão passada seriam 

mantidos. Então, em 1990, Chemim instaurou eleição interna aberta a todos os 

membros do Ministério Público para a composição de lista tríplice, a ser enviada ao 

governador do estado para escolha do novo procurador-geral de Justiça. 

Rui Cavallin Pinto, que conviveu pessoalmente com Jerônimo de Albuquerque 

Maranhão nesse período, escreveu em seu livro “História do Ministério Público do 

Paraná” a seguinte passagem: 

 

Jerônimo Maranhão, por suas qualidades de inteligência e caráter foi 
realmente um legítimo membro do Ministério Público, símbolo de sua 
classe. Homem de trato íntimo, cortês e amigo, fez-se líder natural. 
Sensibilidade compadecida do quadro social brasileiro era, entretanto, 
intransigente no serviço e nos deveres de compostura social do agente 
ministerial. 

Foi um dos valores do Ministério Público, muito bem acolhido no 
cenário político e nos escalões superiores da justiça do Estado, como 
também foi voz modelo e de respeito na tribuna do júri, onde travou 
debates memoráveis. Infelizmente, porém, foi sacrificado pela 
incompreensão de agentes do poder executivo, diante das primeiras 
impressões causadas pelas reformas alcançadas pelo Ministério 

Público na Constituição de 1988".27 

 

Assim como seu parente herói no norte, Jerônimo de Albuquerque Maranhão, 

o procurador-geral de Justiça do Paraná, não batalhou sozinho. Separados por quatro 

séculos, eles não têm em comum apenas o nome e a linhagem de sangue, mas ambos 

contribuíram, cada qual em sua luta, para a transformação de nosso país: o primeiro, 

                                                 
26PINTO, p. 181, 2016. 
27PINTO, p. 183, 2016. 
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naquilo que viria a ser o Brasil; o segundo, naquilo que viria a ser o Brasil 

redemocratizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Jerônimo de Albuquerque Maranhão,  
Procurador-Geral de Justiça do Paraná (1985-1989) 
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"Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível para os olhos" 
(SAINT-EXUPÉRY, Antoine. O Pequeno Príncipe, p. 38) 
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RESUMO: O artigo pretende avaliar a efetivação do acesso à justiça sob a ótica do 
sistema multiportas. No intuito de promover um ambiente colaborativo, visando à 
pacificação social, será apresentada a atuação do Ministério Público na implementação 
de métodos autocompositivos para a abordagem de conflitos. Para tanto, serão 
apresentados os institutos da conciliação e da mediação como métodos adequados para 
abordagem de controvérsias, sendo utilizados amplamente nos projetos realizados pelo 
Ministério Público. A utilização de métodos alternativos tem como objetivos a 
integração da população com o Poder Público, a diminuição da burocracia e a 
celeridade, aspectos essenciais para a eliminação das barreiras de acesso à justiça. 
 
 
ABSTRACT: The article evaluates the implementation of the access to justice from the 
perspective of the multiport system. In order to promote a collaborative ambience and 
social pacification, it is presented the role of the Public Prosecutor's Office in the 
implementation of constructive methods of resolution the conflicts. To this end, the 
institutes of conciliation and mediation are presented as adequate methods to approach 
controversies, being used in projects by the Public Prosecution. The use of alternative 
methods has the objective of integrating of the population with the Public Authority, 
reduction of bureaucracy and agility, essential aspects for remove barriers to access to 
justice. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça. Sistema Multiportas. Métodos Autocompositivos. 
Conciliação. Mediação. 
 
 
KEYWORDS: Access to Justice; Multiport System; Constructive Methods; Mediation; 
Conciliation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A judicialização de demandas vem crescendo exponencialmente ao longo dos 

anos no cenário brasileiro, congestionando o Poder Judiciário. Devido a este aspecto, 

aborda-se neste estudo dos métodos autocompositivos, a partir da concepção do 

sistema multiportas de justiça. 

O sistema multiportas tem o intuito de disponibilizar métodos variados de 

resolução de conflitos aos jurisdicionados. Esses métodos não visam excluir a figura do 

Poder Judiciário para o julgamento de demandas, mas sim possibilitar formas diferentes 

para a pacificação de controvérsias, que possam ser também eficazes para atender as 

particularidades do caso concreto (TARTUCE, 2018a, p. 67-72). 

A introdução de métodos variados para a pacificação de conflitos é fruto de 

políticas públicas de consensualização do Poder Público, que atribuem aos métodos 

autocompositivos caráter prioritário para a resolução de controvérsias. 

Os métodos autocompositivos, também denominados colaborativos, auxiliam 

na autonomia e empoderamento dos indivíduos, uma vez que os próprios envolvidos 

passam a ser protagonistas da criação de suas respectivas resoluções. Em contrapartida, 

nos métodos heterocompositivos as partes delegam para um terceiro a decisão para 

solução do conflito (PACHIKOSKI, 2017, p. 277). 

Os métodos autocompositivos focam na solução efetiva do problema e têm 

como objetivo precípuo proporcionar ganhos mútuos aos envolvidos, por intermédio da 

criação de soluções que compatibilize os interesses e necessidades de ambos. 

Essas tratativas contribuem para o surgimento de um ambiente colaborativo, 

que privilegia o aspecto relacional e a confiança entre os indivíduos. Quando os 

indivíduos se responsabilizam pela criação da solução a ser concebida, deixa de existir a 

necessidade de delegação da solução para um terceiro (CUNHA; LOPES, 2012, p. 38-39). 

Especificamente na seara pública, é pertinente a adoção de métodos que 

atuem como instrumentos de pacificação entre as pessoas e atenuem o desgaste 

relacional, ou seja, que preservem os anseios da sociedade e os propósitos das pessoas 

envolvidas no conflito. 
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A partir desta perspectiva construtivista de resolução de controvérsias, o 

Ministério Público tem atuado fortemente em projetos voltados à população, 

disponibilizando assim métodos alternativos de solução de conflitos. O intuito das 

atividades desempenhadas pelo Ministério Público é no sentido de contribuir para o 

acesso à justiça, mediante a efetivação de um sistema multiportas aos indivíduos, que 

proporcione a concretização de direitos e, ao mesmo tempo, a diminuição da burocracia 

e dos custos inerentes.  

 

2. O ACESSO À JUSTIÇA E AS PROPOSTAS DOS MÉTODOS AUTOCOMPOSITIVOS 

O princípio da inafastabilidade da jurisdição é assegurado no ordenamento 

jurídico brasileiro como direito e garantia fundamental, previsto no art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal.3 Desta forma, todo indivíduo possui o direito de acesso à justiça, 

podendo recorrer-se ao Judiciário mediante lesão ou ameaça a direito, a fim de que a 

matéria seja apreciada e posteriormente julgada por um juízo competente e investido 

de jurisdição.  

A tutela jurisdicional, todavia, não deve se limitar apenas a garantir o poder de 

propositura da ação, mas também propiciar a resolução efetiva das controvérsias, para 

que haja a promoção e a realização do direito material. Portanto, incumbe ao Estado o 

dever de prestar serviço jurisdicional de forma adequada, de modo a possibilitar o 

efetivo acesso à justiça (MARINONI, 2017, p. 777-779). 

Nesta perspectiva, cabe ao Estado simultaneamente promover o acesso à 

instância jurisdicional e estimular os jurisdicionados a utilizar formas diferenciadas para 

a composição do conflito, a partir da perspectiva do sistema multiportas.  

Para Fernanda TARTUCE, o sistema multiportas: 

 

É o complexo de opções que cada pessoa tem à sua disposição para 
buscar solucionar um conflito a partir de diferentes métodos (...). 
Quanto mais opções forem disponibilizadas aos jurisdicionados, maior 

                                                 
3 Art. 5º. ‘’Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes’’. 
XXXV. ‘’a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito’’. In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição 
da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 
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a chance de alcançar uma resposta útil e eficiente para o tipo de 
impasse vivenciado (2018a, p. 67-72). 

 

As ofertas de mecanismos variados não são excludentes, mas sim 

complementares, haja vista que métodos diferentes podem interagir entre si, de forma 

a oportunizar aos indivíduos a resposta mais eficiente para o caso concreto (TARTUCE, 

2018a, p. 67-72). 

Ademais, atualmente, é responsabilidade do Poder Público garantir diferentes 

formas para a solução dos conflitos. Esta ótica tem o objetivo de proporcionar a tutela 

efetiva do direito, a partir de mecanismos satisfatórios e aptos ao caso concreto, e 

promover a pacificação social (CANALLI, 2017, p. 752). 

Os mecanismos de resolução de conflitos podem ser heterocompositivos ou 

autocompositivos. Os métodos heterocompositivos se caracterizam por sua natureza 

impositiva, pois as partes transferem a um terceiro a decisão para resolução do impasse, 

como a arbitragem ou a jurisdição estatal. Ou seja, nestes casos um terceiro será 

responsável por emitir uma decisão que irá vincular as partes, tanto em relação ao seu 

conteúdo quanto ao seu cumprimento (PACHIKOSKI, 20147, p. 277). 

Os métodos autocompositivos possuem características cooperativas, que 

independem de decisão impositiva acerca do direito, podendo ser realizados 

diretamente entre os indivíduos ou com o auxílio de terceiros.  

Apesar do auxílio de terceiros, os métodos autocompositivos são marcados 

pela preservação da autonomia das partes envolvidas para a construção de suas 

próprias decisões (MAIA NETO, 2017, p. 236). Esses métodos também podem ser 

nominados como “não adversariais”, diferentemente dos processos adversariais que 

são aqueles em que um terceiro decide quem está certo (VASCONCELOS, 2018a, p. 46). 

Ademais, a adoção de métodos autocompositivos proporciona uma maior 

participação dos indivíduos para a resolução do conflito, favorecendo a emancipação 

das partes, que são tidas como autônomas e responsáveis para a resolução de seus 

próprios conflitos. Nesses mecanismos, as partes assumem o papel de protagonistas da 

sua realidade, o que acarreta em uma atitude cooperativa entre os envolvidos e 

possibilita a busca por interesses comuns (CUNHA; LOPES, 2012, p. 38-42). 
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Verifica-se que com a emancipação dos indivíduos para resolver seus próprios 

conflitos ocorre um processo de reeducação, no qual as pessoas deixam de conceber o 

Poder Judiciário como a primeira opção, buscando assim resolver seus problemas 

jurídicos de forma autônoma e independente (SOUZA, 2015, p. 51). 

Essa perspectiva fomenta tanto o desenvolvimento pessoal quanto o social, 

visto que contribui para o fortalecimento de uma consciência de cidadania, democracia 

e solidariedade (SOUZA, 2015, p. 51). 

Essa mudança de concepção também auxilia na redução de carga do Poder 

Judiciário (TARTUCE, 2018a, p. 67-72) que, atualmente, está sobrecarregado com o 

ajuizamento de demandas, conforme aponta o Relatório Justiça em Números de 2018, 

realizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  

Para que sejam reduzidas as proposições de ações, é necessário também um 

posicionamento de combate preventivo aos conflitos, conjuntamente com a 

propagação dos benefícios da utilização de métodos não adversariais, especialmente 

métodos colaborativos, de forma anterior à proposição de contendas, possibilitando a 

resolução das controvérsias antes que a intervenção judicial venha a ser a única saída 

(BARRETO, 2014, p. 150). 

Neste sentido, a opção de aplicação de técnicas autocompositivas propicia, 

ainda, diminuição de custos financeiros, celeridade, discrição e sigilo dos atos 

praticados, flexibilidade nos procedimentos, soluções exequíveis para ambos os 

envolvidos, adimplemento espontâneo da obrigação e, principalmente, a manutenção 

dos relacionamentos entre os envolvidos no conflito (CNJ, 2016, p. 17). 

No que pertine aos métodos autocompositivos, Paulo César Alves das NEVES 

pondera que: 

 

São um caminho para resolver as questões, não só do número 
excessivo de demandas como também para melhorar a qualidade da 
prestação jurisdicional. Porque com a utilização desses métodos 
alternativos de solução de conflitos nós conseguimos reduzir e a 
duração média dos processos, além de resolver com mais qualidade, 
porque as partes participam da construção da solução do litígio (2015, 
p. 09). 
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Quanto ao acesso à justiça e as propostas dos métodos autocompositivos é 

preciso analisar também a questão dos conflitos, pois são inerentes às relações 

humanas, visto que as interações interpessoais perpassam, necessariamente, por 

situações de discordância ou oposição que resultam em um conflito (DIAS, 2016, p. 51). 

Para a doutrina, a percepção de conflito, durante longo tempo possui uma 

conotação negativa, como um fator de desagregação e obstáculo aos fins do Estado, que 

deveria ser repelido da sociedade (TARTUCE, 2018a, p. 14), além de ser geralmente 

associada às noções de perda, disputa, tristeza, violência, entre outros verbetes de 

conotação negativa (CNJ, 2016, p. 49). 

Todavia, o conflito não é positivo, tampouco negativo. Haja vista que, de acordo 

com os ensinamentos de Lisa PARKINSON, é algo natural e necessário para crescimentos 

e mudanças (2008, p. 15). 

Desta forma, o conflito não deve ser visto como algo necessariamente 

pernicioso, visto que, de acordo com as modernas teorias dos conflitos, é tido como algo 

essencialmente produtivo, útil e necessário aos indivíduos (TARTUCE, 2018a, p. 05-14). 

Divergências possibilitam soluções que não seriam pensadas se não houvesse 

um desentendimento, de modo a promover mudanças, inovações, alteração de 

perspectivas, modernização e criatividade (TARTUCE, 2018a, p. 05-14). 

Sob este ponto de vista, TARTUCE sustenta ainda que:  

 

Embora os conflitos predominem referências negativas à sua 
verificação, há quem reconheça no conflito oportunidades de 
melhoria que abrem caminhos para mudanças e transformação de 
perspectiva. A ocorrência do conflito previne a estagnação, estimula o 
interesse e permite a manifestação de problemas em busca de sua 
solução, constituindo a raiz de mudanças pessoais e sociais (2018a, p. 
05-14). 

 

O conflito é determinante para que haja progresso na sociedade, pois sem a 

ocorrência de divergências entre os indivíduos as relações sociais estariam estagnadas 

no tempo (BORDONI, 2016, p. 883). 

Na visão tradicional, os conflitos são vistos como algo que devem ser 
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suprimidos e erradicados da sociedade, sob a concepção de que a paz é fruto da 

ausência de conflito. Contudo, a paz social é conquistada paulatinamente pelas 

sociedades que lidam com o conflito de forma produtiva (VASCONCELOS, 2018b, p. 05). 

O cerne da questão, portanto, não é como eliminar os conflitos, mas sim como proceder 

para que sejam produtivos (DEUTSCH, 2004). 

No mesmo entendimento, Lisa PARKINSON aduz que os conflitos que são 

administrados de uma forma integradora, ou seja, colaborativa, ao invés de serem 

resolvidos na disputa, reforçam as relações e modificam a atmosfera ao seu redor, uma 

vez que a cooperação irradia para outros membros do entorno (2008, p. 15). 

 Um ambiente cooperativo desenvolve um ciclo de ações e reações voltadas às 

soluções criativas, estabelecendo, assim, um processo cooperativo entre os agentes 

(PARKINSON, 2008, p. 15). 

 Por esta razão, objetiva-se substituir a cultura do litígio pela cultura de 

pacificação, a partir de um esforço coletivo dos agentes públicos para a adoção de 

técnicas diferenciadas para o tratamento de controvérsias. 

 

3. MÉTODOS ADEQUADOS PARA A ABORDAGEM DE CONFLITOS: A EFICÁCIA DA 

MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO 

Os métodos diferenciados para tratamento de conflitos são denominados de 

inúmeras formas, sendo reconhecidos, principalmente, como técnicas alternativas ao 

Judiciário. Essas técnicas são intituladas como alternative dispute resolution (ADRs) ou 

como meios alternativos de solução de conflitos (MASCs) (TARTUCE, 2018b, p. 159). 

Contudo, essa denominação é considerada restrita, pois é capaz de distinguir 

apenas os meios judiciais dos meios extrajudiciais para a resolução de controvérsias. A 

doutrina entende que a utilização da nomenclatura “meios alternativos” pressupõe o 

reconhecimento do paradigma de que a jurisdição estatal é o método padrão de 

resolução (TARTUCE, 2018b, p. 160). 

Atualmente se sustenta que tais métodos devem ser denominados como 

Resolução Adequada de Disputas (RADs), visto que possui uma conotação mais ampla e 

engloba diversos meios para o tratamento de conflitos  (TARTUCE, 2018b, p. 160). 



 
   397 

    

Meios diferenciados proporcionam que os indivíduos escolham qual técnica 

será adotada para a abordagem do conflito, de acordo com as peculiaridades do caso 

concreto e de seus propósitos. Na RADs se tem uma escolha consciente acerca da 

escolha da técnica ou método de resolução de conflitos (CNJ, 2016, p. 17), ao lado da 

própria opção pela tutela jurisdicional, que também pode ser demonstrar adequada 

para algum caso específico (VASCONCELOS, 2018c, p. 59). 

Existem diversos métodos colaborativos disponíveis para a resolução de 

conflitos, como a negociação, a conciliação, a mediação, as advocacias colaborativas, a 

constelação, os círculos restaurativos e outras práticas inominadas.  

Toda opção de solução de conflitos não-adversarial pode ser considerada como 

uma técnica apropriada de solução de disputas, todavia, para a escolha do método mais 

adequado é necessário analisar o caso concreto, para que se eleja o meio de resolução 

mais eficiente. 

 De maneira geral, todos os métodos colaborativos proporcionam inúmeros 

benefícios, conforme explicitado anteriormente. Contudo, no presente artigo, serão 

apresentados de forma geral os institutos da mediação e da conciliação para a resolução 

de controvérsias da população, sob a perspectiva da atuação do Ministério Público para 

a promoção do efetivo acesso à justiça e da pacificação social.  

 A mediação é indicada quando há vínculo anterior entre os indivíduos, ou seja, 

quando existe relação continuada entre os envolvidos no conflito, conforme preceitua 

o artigo 165, § 3º, do Código de Processo Civil (CPC).4  

O CPC prioriza a mediação como forma de solução nestes casos, pois tais 

conflitos são permeados de elementos subjetivos, sendo necessário um tratamento 

diferenciado para que sejam preservadas as relações futuras. 

A Lei n.º 13.140/2015 (Lei de Mediação) disciplina o procedimento na esfera 

privada e no âmbito público (mediação judicial e extrajudicial), ressaltando em seu art. 

                                                 
4 Art. 165.  ‘’Os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos, responsáveis pela realização de sessões e 
audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposição. § 3o O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará 
aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da 
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos’’. In: BRASIL. Lei n. 13.105, 16 mar. de 
2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF. 
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1º, parágrafo único, a definição de mediação: ''Considera-se mediação a atividade 

técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito 

pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para 

a controvérsia''. 

Ademais, é pertinente a análise do conceito de mediação formulado por 

TARTUCE:  

 

Trata-se de um meio consensual de abordagem de controvérsias em 
que um terceiro imparcial atua para facilitar a comunicação entre os 
envolvidos e propiciar que eles possam, a partir da percepção 
ampliada dos meandros da situação controvertida, protagonizar 
saídas produtivas para os impasses que os envolvem. A mediação 
configura um meio consensual porque não implica a imposição de 
decisão por uma terceira pessoa; sua lógica, portanto, difere 
totalmente daquela em que um julgador tem autoridade para impor 
decisões (2018c, p. 175). 

 

A mediação se caracteriza como uma forma de negociação facilitada por um 

terceiro para se chegar a uma composição que compatibilize os interesses e 

necessidades de todos os indivíduos, sem que haja a obrigatoriedade de se entabular 

um acordo (CNJ, 2016, p. 20-21). No mesmo sentido, VEZZULA pondera que a mediação 

é indicada nos casos em que os indivíduos desejam achar soluções que atendam aos 

interesses de ambos (VEZZULLA, 1994, p. 38). 

O foco da mediação, no entanto, é o conflito em si, pois visa ao 

restabelecimento do diálogo entre as pessoas, as habilitando para que, por si próprias, 

cheguem a uma composição. Outra característica é que o mediador atua de forma 

facilitativa, apenas viabilizando o diálogo entre as partes e propiciando um ambiente 

construtivo para a geração de ideias (VEZZULLA, 1994, p. 38). 

Neste método, os envolvidos podem eleger os mediadores, que atuarão de 

forma neutra e imparcial, sem qualquer interesse no caso, com o intuito de facilitar o 

diálogo entre as partes. A função deles é propiciar um ambiente de comunicação 

construtiva, no qual as partes identifiquem interesses e necessidades comuns e criem 

possíveis alternativas para a resolução do conflito (VASCONCELOS, 2018a, p. 46). 
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O mediador é responsável pelo procedimento a ser adotado, mas não pelo 

resultado. O seu papel é, meramente, propiciar uma comunicação eficiente entre as 

partes, por meio de técnicas adequadas, no intuito de maximizar as habilidades de cada 

pessoa e as capacitar para uma negociação eficaz, que não seja pautada em modelo de 

ganha-perde (lógica do processo judicial), mas sim em um modelo colaborativo (DIAS; 

MAEMURA, 2016, p. 91-92). 

Na mediação, os envolvidos no conflito são chamados de mediandos. Os 

mediandos são incentivados a não atuarem de forma adversarial, mas sim de forma 

colaborativa e são tidos como autônomos e responsáveis pela construção de suas 

soluções (VASCONCELOS, 2018a, p. 46). 

O instituto da mediação, portanto, proporciona aos envolvidos a possibilidade 

de encontrar soluções para o conflito de forma conjunta, que atenda aos interesses de 

todos. As soluções oriundas desse processo colaborativo, comumente, resultam no 

cumprimento espontâneo das obrigações nelas assumidas (BRAGA NETO, 2012, p. 104). 

Perfilhados a essa ideia, MAIA e FERREIRA afirmam que devido à metodologia 

construtivista da mediação, esta “permite que as partes experimentem o que será 

acordado antes da sua formalização, possibilitando que os envolvidos analisem os 

possíveis riscos que serão assumidos. Com isso, os acordos se tornam mais sólidos e 

duradouros” (2017, p. 92).  

Outro método importante para a construção de uma sociedade colaborativa é 

a conciliação. Contudo, a conciliação é utilizada preferencialmente em casos em que 

inexiste vínculo anterior entre as partes, conforme preceitua o artigo 165, § 2º, do CPC. 

A conciliação é indicada para a resolução de conflitos objetivos, nos quais não 

há relacionamento duradouro entre os envolvidos (CNJ, 2017, p. 07-08). O objetivo 

precípuo da conciliação é a realização de um acordo, ou seja, que haja a elaboração de 

uma transação entre os indivíduos para a resolução da controvérsia (VASCONCELOS, 

2018c, p. 50). 

Esse método visa à solução de um impasse por intermédio da atuação do 

conciliador, que poderá atuar de forma ativa e avaliativa, interferindo diretamente no 

conflito, de modo a propor ideias e soluções para as partes (CNJ, 2017, p. 07-08). 
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Vale ressaltar que a doutrina e a legislação atual descrevem a  mediação e a 

conciliação como institutos distintos, que se diferem, principalmente, pelo tipo de 

conflito a ser trabalhado, pelo objetivo do método e pelas técnicas utilizadas em cada 

procedimento.  

Outrossim, inúmeros benefícios são oriundos destes procedimentos, como: 

economia de tempo; redução no desgaste dos relacionamentos; redução de custos; 

adequação do acordo à realidade dos envolvidos; fomento do diálogo; previsibilidade 

(pois não há decisões inesperadas) e, principalmente, pacificação. 

A perspectiva construtivista dos institutos contêm um aspecto pedagógico para 

os envolvidos no conflito, principalmente no que pertine à emancipação e à mudança 

em seus comportamentos. 

 Isso ocorre devido à utilização de técnicas de comunicação adequadas, que 

proporcionam que os indivíduos estimulem seus recursos pessoais, para que eles 

próprios possam resolver e transformar o conflito no qual estão inseridos, sem a 

necessidade de delegação da decisão para um terceiro (BARBOSA, 2015, p. 36-37). 

Para que os indivíduos tenham acesso à conciliação e à mediação, o Ministério 

Público também tem atuado proporcionando que a população resolva suas 

controvérsias de forma rápida, sem custos e sem burocracia, sendo assim mais uma 

porta de acesso à justiça para a população.  

 

4. AUTOCOMPOSIÇÃO E JUDICIALIZAÇÃO: BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS 

RESULTADOS APLICADOS 

A adoção de métodos colaborativos para a mitigação de conflitos permite que 

as controvérsias da população sejam resolvidas de forma rápida e eficaz, sem a 

necessidade da propositura de uma ação judicial para solucioná-las. 

Modernamente, o objetivo do órgão ministerial é contribuir para a eliminação 

das barreiras ao acesso à justiça, de modo a proporcionar uma resposta célere, justa e 

adequada para atender as demandas trazidas pelos cidadãos.  

Denota-se que o Ministério Público é uma instituição essencial à justiça e atua 
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em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme art. 127 da 

Constituição Federal.  

Verifica-se que, dentre as múltiplas funções institucionais desempenhadas pelo 

Ministério Público para a defesa dos interesses sociais e indisponíveis, destaca-se o 

atendimento jurídico à população, consoante recente Resolução nº 1713/2019 da 

Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná. 

A supracitada resolução está alinhada à Polícia Nacional de Incentivo à 

Autocomposição, conforme Resolução n° 118/2014 do Conselho Nacional do Ministério 

Público, que consolida a política permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos 

mecanismos de autocomposição no âmbito do Ministério Público.  

Dentre as regulamentações desta nova perspectiva, no ordenamento jurídico 

pátrio, destaca-se o artigo 1, § 3º, do CPC, que prioriza os métodos de solução 

consensual de conflitos para o tratamento de controvérsias, bem como estabelece que 

os métodos autocompositivos devem ser estimulados por membros do Ministério 

Público. 

Ademais, o atendimento ao cidadão pelo agente ministerial mostra-se 

importante para a interação do Ministério Público com a sociedade, pois constitui 

excelente oportunidade para o exercício de sua vocação natural, visto que permite que 

este atue muitas vezes como mediador dos pleitos de natureza coletiva, tanto em face 

dos Poderes da República – federais, estaduais e municipais – quanto em face de 

instituições privadas. 

A aproximação efetiva da instituição com a sociedade, seja em audiências 

públicas, reuniões públicas temáticas ou em atendimento de demandas individuais da 

população, coaduna-se com os propósitos do Ministério Público e tem produzido 

resultados positivos no Estado do Paraná, especialmente devido à atuação do Núcleo de 

atendimento ao cidadão e às Comunidades. 

No tocante aos resultados da referida Promotoria, destacam-se o número de 

atendimentos ao público, ultrapassando o número de 2.500 atendimentos, no período 

compreendido entre o mês de maio de 2018 e maio de 2019, conforme relatório de 

atuação finalística realizado pelo Ministério Público do Paraná. 
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A Promotoria tem aplicado também diversos métodos alternativos de 

resolução de controvérsias, adotando especialmente as técnicas de conciliação e 

mediação para o atendimento de demandas das comunidades. 

No intuito de contribuir para a pacificação social, a Promotoria das 

Comunidades também atua como fiscal da ordem jurídica no Programa Justiça no Bairro 

do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 

O programa foi instituído pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 

meio do Decreto Judiciário nº 039/2003. A partir deste projeto foi criado o Centro de 

Atendimento e Conciliação, que possui o condão de realizar acordos pré-processuais de 

forma célere e gratuita para a população.  

Os propósitos desta atuação são aproximar os indivíduos do Poder Público e, 

de acordo com Joeci Machado CAMARGO, “garantir o exercício da cidadania à 

população economicamente vulnerável do Estado do Paraná por meio da prestação 

jurisdicional eficiente em horas.” (apud JUSTIÇA NO BAIRRO,2018). 

O Programa conta com a parceria de diversos colaboradores, como 

Magistrados, Promotores de Justiça e Advogados voluntários, discentes de direito, 

docentes, servidores da Justiça, assistentes sociais entre outros (JUSTIÇA NO BAIRRO, 

2018). 

A parceria colaborativa entre as instituições têm repercutido, trazendo 

notáveis resultados de autocomposição, junto ao centro de conciliação de Curitiba, 

como se verifica no quadro a seguir: 

Quadro – Acordos extrajudiciais homologados no Projeto Justiça no Bairro (2015-2018) 

PERÍODO ACORDOS HOMOLOGADOS 

2015 2.080 Acordos 

2016 2.253 Acordos 

2017 1.883 Acordos 

2018 1.715 Acordos 

Fonte: Promotoria das Comunidades 
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Nesta perspectiva, a disponibilização de técnicas alternativas não visa substituir 

a tutela jurisdicional do Estado, mas sim oportunizar formas mais flexíveis e menos 

burocráticas para o acesso da população (JUSTIÇA NO BAIRRO, 2018). 

Estes novos caminhos de acesso à justiça têm reduzido a excessiva 

judicialização e proporcionado a diminuição de custos financeiros, juntamente com a 

celeridade, tornando o acesso à justiça mais eficiente. 

Nesse bojo, a conduta do agente ministerial, se coaduna-se com o  princípio da 

eficiência, estabelecido na Constituição Federal, como se depreende da leitura do art. 

37.5 

O princípio da eficiência impõe à Administração Pública o dever de prestação 

de serviços públicos de forma eficiente (COSTA, 2018, p. 17-19). Tal princípio se 

relaciona à forma de atuação dos agentes públicos e ao modo de organização e 

estruturação da Administração Pública.  

Deste modo, cabe ao agente público o desempenho de suas atribuições com 

presteza e rendimento funcional, a fim de proporcionar bons resultados na prestação 

de serviços públicos à sociedade, o que se coaduna com as atividades desempenhadas 

pela Promotoria das Comunidades (PIETRO, 2014, p. 84-85). 

A introdução de métodos autocompositivos pelo Ministério Público atende aos 

anseios institucionais e favorece os aspectos financeiros, relacionais e sociais. 

Contribui financeiramente na medida em que proporciona uma resposta rápida 

e diminui os custos, os riscos e as incertezas da propositura de uma demanda judicial. 

Auxilia na questão relacional, preservando as relações, estimulando a comunicação, 

auxiliando a emancipação das partes e mitigando o surgimento de novos conflitos. 

Por fim, resguarda os interesses sociais em razão da promoção de uma cultura 

cooperativa, da pacificação social e da redução de carga no Poder Judiciário, além de 

fomentar a construção de uma sociedade mais justa e solidária.6 

                                                 
5 Art. ‘’37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’’. In: BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 
6 Art. 3º. ‘’Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:’’ I - ‘’construir uma sociedade livre, justa e solidária.’’ 
In: BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF. 
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5. CONCLUSÃO 

No intuito de assegurar a pacificação social, o Ministério Público tem exercido 

papel fundamental para a implementação de um sistema multiportas, de modo a  

assegurar uma resposta eficiente aos jurisdicionados e garantir o acesso à justiça 

material.  

Por intermédio da disponibilização de métodos variados, a população tem mais 

possibilidades de encontrar o instrumento apto para a resolução do impasse vivenciado 

no caso concreto. 

Evidencia-se que conflitos abordados de maneira adequada auxiliam na 

criação de um ambiente mais colaborativo entre as pessoas, evitando o surgimento de 

novos conflitos e diminuindo as chances de polarização das relações dos envolvidos.  

Ademais, o tratamento adequado de conflitos influi diretamente no advento 

de inovações e transformações, pois possibilita o surgimento de soluções que não 

seriam pensadas se não tivesse ocorrido uma divergência. 

A implementação de métodos autocompositivos no âmbito público tem 

demonstrado resultados satisfatórios para a abordagem adequada de controvérsias, 

especialmente as técnicas de mediação e de conciliação, em razão de suas propostas 

colaborativas e técnicas não adversariais.  

Esses instrumentos, amplamente utilizados pela Promotoria das Comunidades, 

têm como principal característica a emancipação das partes e a concepção de um 

ambiente construtivo para a criação de ideias e soluções para o impasse. 

Tanto a mediação quanto a conciliação estimulam a autonomia e 

empoderamento das partes, uma vez que os próprios envolvidos têm o controle da 

decisão a ser emanada, tornando o procedimento mais flexível e previsível.  

Métodos que privilegiam as relações são mais propensos a criarem um 

ambiente colaborativo, pautado na previsibilidade e na confiança – aspectos essenciais 

para a pacificação social.  

Desta forma, a atuação do Ministério Público tem sido primordial para a 

efetivação de direitos e aproximação da população com o Poder Público. A partir do 
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atendimento rápido e sem custos para a resolução de demandas da população, o órgão 

contribui para a eliminação de barreiras ao acesso à justiça da população em geral e 

especialmente de pessoas em situação de vulnerabilidade. 
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7. ANEXO 
 
 

 AUTOCOMPOSIÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ 
  

Importante dizer que foi criado no Ministério Público do Estado do Paraná o 

Núcleo de Práticas e Incentivo à Autocomposição do Ministério Público do Paraná 

(Nupia), através da Resolução 7.105/2018, da Procuradoria-Geral de Justiça. Trata-se de 

uma unidade ministerial destinada a atuar e dar suporte para promotores e 

procuradores de Justiça na promoção e execução de ações destinadas à resolução 

consensual dos conflitos.  

Outra iniciativa promovida pelo Ministério Público do Paraná foi o Núcleo de 

Atendimento ao Cidadão e às Comunidades em Curitiba - Promotoria das Comunidades, 

o qual já se encontra em pleno funcionamento, consoante Resolução nº 1713/2019, da 

Procuradoria-Geral de Justiça. Contudo, o Promotoria das Comunidades já encontra-se 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/9788530972318/epub/OEBPS/Text/12_chapter01.xhtml
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em funcionamento desde a década de 90, o qual foi dado início pelo então Procurador-

Geral de Justiça Olympio de Sá Sotto Maior Neto. O atendimento com foco na 

autocomposição é realizado pelo núcleo e possui como meta promover a resolução das 

demandas, nos termos do artigo 3º, inciso VIII, da referida Resolução. Além do 

atendimento individual, o Núcleo realiza também atendimento da comunidade em 

demandas de natureza coletiva, como mecanismo de aproximação e escuta dos 

cidadãos, através de audiência e reuniões públicas. Como exemplo de atendimento de 

natureza coletiva no qual foi utilizada a mediação coletiva, temos os exemplos dos 

seguintes casos: Terreno da Associação Soroptimista Internacional: A Associação 

Soroptimista Internacional tentava há dois anos reverter doação de terreno concedida 

em comodato pela Prefeitura nos anos 1970. Inicialmente, instaurou-se Procedimento 

Administrativo a pedido de liderança comunitária, que levou ao conhecimento do 

Ministério Público a existência de um terreno medindo 2.700 metros quadrados, no 

bairro Jardim das Américas, que havia sido cedido em comodato à Soroptimist 

International Of Curitiba, mas que encontrava-se abandonado, servindo de abrigo de 

pessoas, causando insegurança aos moradores da região. A referida Associação tentava 

desde o ano de 2015, sem sucesso, reverter a doação ao município, mas encontrava 

dificuldades burocráticas. Diante disso, o Presidente do Conselho de Segurança do 

Jardim das Américas que conhecia a Promotoria de Justiça e a sua forma de atuação, 

requereu auxílio para o fim de formalizar a devolução do imóvel ao município de 

Curitiba, visando a disponibilização do espaço para a construção de uma Unidade de 

Saúde. Foram realizadas diligências no sentido de se viabilizar a transferência do imóvel 

ao município de Curitiba. Após diligências e reuniões, promovidas pela Promotoria das 

Comunidades, foi transferida a posse do imóvel ao Município com a concordância dos 

possuidores e proprietários. Ficou acordado que o Município de Curitiba faria o 

ajuizamento de ação de jurisdição voluntária, objetivando a transferência definitiva da 

titularidade do imóvel ao município de Curitiba, não realizada administrativamente em 

razão da alteração do nome da Associação e da ausência de documentação necessária. 

Posteriormente, a autocomposição foi homologada junto ao juízo da 5ª Vara da Fazenda  

Pública com a atuação da Promotoria de Justiça das Comunidades como fiscal da ordem 

jurídica. Também o Núcleo de atendimento às comunidades atendeu o caso do Km 101 

da BR 277.  A Promotoria de Justiça das Comunidades tomou conhecimento de situação 
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envolvendo ausência de segurança para pedestres, motoristas e demais usuários da 

Rodovia BR 277, na altura do Km 101, no Bairro Orleans. De ofício, foi instaurado 

Procedimento Administrativo e foram realizadas diligências solicitando informações 

junto aos órgãos responsáveis. Segundo o levantamento de dados realizado pela Polícia 

Rodoviária Federal, entre 2012 e 2016, foram registrados 315 acidentes no local, que 

resultaram em mais de 157 feridos e pouco mais de uma dezena de mortos. A 

comunidade residente à margem na rodovia relatou dificuldades para atravessar as duas 

pistas e ter acesso às linhas de ônibus, diante da alta velocidade dos veículos. Verificou-

se divergência em relação aos dados apresentados pela empresa concessionária, em 

comparação com os dados da Polícia Rodoviária Federal. Após, foi expedida 

Recomendação Administrativa, enviada 02 dias antes da prisão do Diretor-Geral do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná- DER-PR, órgão responsável pela 

fiscalização do serviço prestado pela empresa concessionária. A recomendação 

expedida buscou a implantação de dispositivo medidor de velocidade, sinalização 

vertical e horizontal, com a adequação dos pontos de ônibus, visando assim, preservar 

a vida e a integridade física dos usuários da rodovia, tendo sido devidamente cumprida, 

dando maior segurança aos motoristas e a população da referida localidade. Em abril de 

2018, sob a coordenação da Dra Swami Mougenot Bonfim, a qual também fez parte da 

unidade, ocorreu audiência pública, para a atualização de informações sobre a execução 

do programa Paraná Seguro, a qual ocorreu na sede do MPPR. A referida audiência  

discutiu o programa estadual Paraná Seguro, o qual deverá manter informações 

atualizadas na internet sobre o andamento dos projetos que serão executados a partir 

do empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao Estado, com o 

objetivo de garantir transparência na condução dos trabalhos e permitir que a 

população acompanhe e fiscalize todo o processo. Essa deliberação partiu de audiência 

pública promovida nesta terça-feira, 24 de abril de 2018, em Curitiba, pelo Ministério 

Público do Paraná, por meio da Promotoria das Comunidades. O encontro reuniu perto 

de 100 pessoas, entre representantes de associações de moradores e de Conselhos 

Comunitários de Segurança (Consegs) de Curitiba, bem como de órgãos da sociedade 

civil organizada, que buscaram o MPPR noticiando a falta de clareza do Governo quanto 

aos projetos que seriam viabilizados com os recursos do Programa – são perto de US$ 

112 milhões para a melhoria da segurança pública. Representantes do Paraná Seguro-
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BID, convidados pela Promotoria das Comunidades para participarem da audiência, 

apresentaram os investimentos que estão feitos com o empréstimo, como obras para 

novas delegacias, cursos de capacitação e consultoria para policiais, reformas em 

unidades da Polícia Militar e outras ações. Também foram explicados os critérios que 

definiram as 27 cidades paranaenses que receberão os projetos relacionados ao 

empréstimo do BID. Além de ouvirem os esclarecimentos sobre o projeto, os 

participantes da audiência puderam fazer sugestões para o encaminhamento dos 

trabalhos diretamente à equipe do Paraná Seguro. O encontro foi realizado na sede do 

MPPR, em Curitiba. Na próxima semana, o MPPR vai cobrar a atualização do site do 

projeto, dentro do que foi discutido na reunião. 

No Ministério Público do Estado do Paraná há ainda grupo de pesquisa em 

Métodos Autocompositivos, o qual busca promover reflexões e pesquisar os métodos 

autocompositivos, especialmente de forma aplicada, como novo paradigma de 

alternativa dialógica de gestão de conflitos, a fim de se produzir material a ser utilizado 

institucionalmente com o fito de subsidiar a realização de novas práticas e incentivar o 

uso de métodos alternativos (e mais adequados) na atuação dos membros, por meio da 

negociação, da mediação e das práticas restaurativas, preferencialmente. O grupo é 

coordenado pela Procuradora de Justiça, Samia Saad Gallotti Bonavides que possui 

experiência na área e é destinado aos membros do Ministério Público, servidores e 

estagiários de pós-graduação do MP/PR (FONTE: Sítio Eletrônico do MPPR). 

http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=120
http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=120
http://www.seguranca.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=120


 

10. Prata da Casa 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

1º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: EDUARDO ALFREDO DE MELO SIMÕES MONTEIRO 

Cargo: PROMOTOR DE JUSTIÇA  

Promotoria / Unidade Administrativa: FÓRUM DESCENTRALIZADO DO BOQUEIRÃO  

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

PLANO REGIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES DO TERRITÓRIO ADMINISTRATIVO DO BOQUEIRÃO ou LIGA 

BOQUEIRÃO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES  

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

4 - Impacto Social - Assegurar a proteção integral da criança e do adolescente.  

Data Inicial da prática: 18/05/17  

Duração: 18/05/19  
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Descrição Resumida: 

Trata-se de um projeto que teve por escopo traçar um diagnóstico sobre a efetividade 

e eficácia da política pública de enfrentamento à violência sexual contra crianças e 

adolescentes existente no Brasil (Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual 

contra Crianças e Adolescentes/CONANDA), sob a perspectiva dos integrantes do 

Sistema de Justiça e de Garantia de Direitos da Infância e Juventude lotados no 

território administrativo da regional do Boqueirão (bairros Boqueirão, Alto Boqueirão, 

Hauer e Xaxim). Procurou-se, dessa forma, avaliar a política pública existente, 

estimular cidadãos e agentes públicos lotados no território do Boqueirão a 

implementar ações concretas visando o enfrentamento desta violência. Buscou-se, 

sobretudo, dar visibilidade a um fenômeno que permanece oculto, vitimizando jovens 

que, diante de suas características intrínsecas, não possuem discernimento, 

capacidade ou possibilidade de se auto protegerem.  

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

PODER JUDICIÁRIO (Juízes titulares do Vara Descentralizada do Boqueirão, Drs. Fabio 

Ribeiro Brandão e Giani Maria Moreschi e psicólogos do NAP/Boqueirão, Claudia 

Regina Ferreira Rossetin e Leandro José Muller); DEFENSORIA PÚBLICA (Defensoras 

titulares da mesma Vara, Dras. Patrícia Rodrigues Mendes e Ana Carolina Teixeira e 

psicóloga Mariana Araújo Levoratto), SUBPLAN (servidores Alexandre do nascimento 

Pedrozo e Roberta Granito); CAEX,/Nate (psicóloga Patrícia dos Santos Lages Prata e 

assistentes sociais Rosilene de Fátima Pollis, Tamires Cristina Vigolo, INTEGRANTES DA 

REDE DE PROTEÇÃO DO MUNICÍPIO lotados no território do Boqueirão, notadamente 

das áreas da Educação, Ação Social e Saúde e INTEGRANTES DO NÚCLEO ESTADUAL DA 

EDUCAÇÃO, e, finalmente, professores/diretores/pedagogos de estababelecimentos 

de ensino, conforme listados no documento em anexo. 

 

Público Alvo: 

Integrantes do Sistema de Justiça da Infância e Juventude com atuação no território da 

regional do Boqueirão – membros e servidores do Ministério Público, Poder Judiciário 
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e da Defensoria Pública; integrantes da Rede Municipal de Proteção da Regional; 

integrantes dos núcleos municipais de educação, da saúde e da assistência social; 

professores e pedagogos dos estabelecimentos de ensino do Município existentes na 

regional; integrantes do núcleo estadual de educação; professores, pedagogos e 

alunos da rede estadual de ensino desta regional; sociedade civil organizada da 

regional; agentes públicos e serviços de saúde desta regional; jovens da regional; 

conselho tutelar da regional do Boqueirão. 

 

Área de Atuação: 

O objetivo do trabalho está relacionado ao controle social e à implementação da 

política pública de enfrentamento à violência sexual infantojuvenil no território do 

Boqueirão e, por consequência, lidou com temas transversais, relacionados aos eixos 

estabelecidos na política pública vigente (protagonismo infantojuvenil, comunicação 

social, prevenção, atenção, pesquisa, responsabilização). O enfoque do trabalho, 

portanto, foi multidisciplinar, contando com a expertise de vários saberes científicos e 

de vários profissionais. Sob a perspectiva jurídica, este modelo de trabalho encaixa-se 

na tutela individual e coletiva dos direitos da infância e juventude, primordialmente. 

 

Justificativa: 

O trabalho foi desenvolvido em razão da constatação recorrente e progressiva de 

casos de violência sexual infantojuvenil no território do Boqueirão e da necessidade de 

se implementar de forma eficiente e eficaz a política pública de enfrentamento deste 

tipo específico de violência. Afinal diante da própria natureza desta violência 

(praticada contra crianças/adolescentes, a qual permanece oculta e é silenciada pelo 

agressor e sociedade), este fenômeno acaba sendo subnotificado e, portanto, torna-se 

invisível ou insignificante aos olhos das autoridades políticas competentes. 

Consequentemente, escasseiam agentes ou serviços públicos especializados que se 

dediquem à prevenção, atenção (acolhimento, tratamento, atendimento das 

vítimas/familiares) ou até à responsabilização dos agressores. Diante da necessidade 

de atuação conjunta de vários tipos de agentes públicos e esferas administrativas, ora 
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ligados à educação, saúde, assistência social e à justiça, é que se pensou em trabalhar 

de forma conjunta e colaborativa, para, a u m só tempo, sensibilizar e qualificar todos 

os envolvidos, e pensar estratégias concretas para implementação da política pública 

já existente, no território. Vide Plano em anexo.  

 

Ações Desenvolvidas: 

As ações desenvolvidas foram múltiplas e tiveram como enfoque: (i) sensibilizar e 

qualificar os participantes sobre a relevância e complexidade do fenômeno da 

violência sexual; (ii) introduzir na atuação profissional de cada segmento a 

preocupação em refletir de forma mais cuidadosa sobre cada caso de violência 

denunciado para atendê-lo de forma eficaz e integral; (iii) mobilizar a sociedade, os 

agentes e serviços públicos a construírem ações concretas para o enfrentamento da 

violência sexual no território. De forma objetiva, na construção do Plano de 

enfrentamento à violência sexual do Boqueirão foram idealizadas e muitas delas já 

implementadas: seis (06) ações para o eixo “Participação, Protagonismo e Mobilização 

Social”; três (03) ações para o eixo “Prevenção”; cinco (05) ações para ao eixo 

“Atenção e Pesquisa”; e; duas (02) ações para o eixo “Responsabilização. Vale observar 

que alguma dessas ações se desdobram em mais de uma ação, aumentando, portanto, 

o número de iniciativas programadas. Vide Plano em anexo para detalhamento. 

  

Resultados / impactos: 

Os resultados ou impactos já alcançados são múltiplos, observando-se, já de imediato, 

que: (i) atualmente existe um conhecimento recíproco entre os integrantes do grupo 

quanto à atuação profissional de cada qual (alcance e limites); (ii) a Rede de Proteção 

do Boqueirão tem funcionado de forma mais organizada, entrosada e de forma mais 

eficiente; (iii) aproximação entre o sistema de justiça, os serviços públicos e a 

comunidade como um todo;(iv) agentes públicos mais sensibilizados, qualificados e 

motivados para lidarem com a temática; (v) aguçamento do senso crítico em relação 

ao fenômeno em suas diversas vertentes; (vi) valorização do trabalho interdisciplinar e 

cooperativo para o atendimento das vítimas e suas famílias; (viii) compreensão da 
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necessidade de qualificação de servidores e da criação de serviços públicos 

especializados para atender as vítimas e demais envolvidos;( ix) formação de um grupo 

multidisciplinar, com identidade própria (Liga do Boqueirão) e habituado a trabalhar 

de forma coletiva e horizontalizada, segundo metodologia apresentada.  

 

Recursos envolvidos: 

O projeto partiu da concepção de que seria necessário trabalhar de forma coletiva e 

interdisciplinar, envolvendo todos membros do sistema justiça, da rede de proteção do 

do território do Boqueirão (saúde, educação, ação social), dos núcleos municipal e 

estadual de educação e da comunidade do Boqueirão como um todo. Todos esses 

segmentos (sistema de justiça; servidores públicos municipais e estaduais; sociedade 

civil) foram convidados para participarem e contribuírem com a sua experiência e 

expertise, havendo aderido à proposta de forma espontânea e consensual, sem que 

houvesse determinações coercitivas de qualquer natureza. Houve intensa necessidade 

de congregação de esforços para implementação desta proposta de trabalho a qual 

acabou sendo bem-sucedida em razão da atuação ativa dos membros do Ministério 

Público, Poder Judiciário e Defensoria lotados no Forum Descentralizado do Boqueirão 

e, sobretudo, de equipes técnicas do Ministério Público. Nesse aspecto, torna-se 

necessário enfatizar que todo o trabalho contou com a competente colaboração 

técnica de dois importante órgãos do MPPR: SUPLAN, (arquiteto Alexandre Predozo; 

administradora Roberta Granito) e do NATE/CAEX (psicóloga Patrícia Lages Prata; 

assistentes sociais Rosilene Pollis e Tamires Vigollo). Além desses órgãos e servidores, 

as duas assessoras jurídicas da Promotoria de Justiça do Boqueirão também aderiram 

e se dedicaram intensamente ao projeto (Alana Bartelega e Eduarda Gusso). Sem a 

cooperação de todos os envolvidos muito pouco poderia ter sido desenvolvido, ou 

seja, a colaboração de cada qual foi preciosa e insubstituível. Não houve a 

disponibilidade de recursos financeiros para a elaboração do projeto, havendo o grupo 

realizado o pagamento dos eventuais gastos que surgiram.  
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Pontos fortes:  

Qualificação conjunta e multidisciplinar sobre o fenômeno da violência sexual; 

desenvolvimento de empatia entre os participantes e entre os participantes e o tema; 

comportamento pró-ativo dos participantes os quais assumiram e executaram 

múltiplas ações.  

 

Pontos fracos:  

Necessidade de continuidade dos trabalhos por prazo indeterminado, com a 

necessidade de se proceder à revisão anual do Plano e implementação de novas 

propostas. Ao lado desta necessidade, o que se observa é a ausência de estrutura 

administrativa, funcional e financeira que viabilize o regular desenvolvimento desta 

proposta de trabalho perante todas as instituições e integrantes do grupo. 

 

Dificuldades encontradas:  

Dificuldade de acumular a atuação ordinária das funções do cargo/serviço com as 

propostas do trabalho da liga; Sobrecarga de trabalho atribuído aos servidores do MP 

e demais integrantes do tema.  

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

Empenho individual de cada integrante da Liga motivada pela compreensão acerca da 

gravidade do tema e da necessidade impostergável de melhor atender as crianças e 

adolescentes que tenham sido vítimas de violência sexual, bem como a suas famílias. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

2º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: Thayná Regina Navarros Cosme 

Cargo: Promotora de Justiça Substituta 

Promotoria / Unidade Administrativa: Cornélio Procópio/PR 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Estratégias de Combate e Prevenção à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

1 - Impacto Social - Defender interesses individuais indisponíveis e homogêneos de 

pessoas ou grupos em situação de vulnerabilidade familiar, social e econômica. 

Data Inicial da prática: 19/09/18  
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Descrição Resumida: 

Diante do quadro exacerbado de violência doméstica e familiar contra a mulher na 

Comarca de Cornélio Procópio, entendeu-se necessária a criação de ações que 

pudessem combater, prevenir, diminuir tais situações, razão pela qual foram 

desenvolvidas quatro frentes: Grupo Reeducar; Fluxograma de Atendimento às Vítimas 

de Violência Doméstica e Familiar; Encaminhamentos para a vítima; e Questionário - 

Medidas Protetivas. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Defensoria Pública, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, CRAS, CREAS e 

Secretaria Municipal da Mulher e Secretária da Saúde. 

 

Público Alvo: 

Vítimas de Violência Doméstica e Familiar e Autores de Atos que configuram os 

referidos tipos de violência dispostos na Lei 11340/06. 

 

Área de Atuação: 

Criminal e Direitos Humanos. 

 

Justificativa: 

Grupo Reeducar: É possível observar que, em regra, o autor da violência doméstica e 

familiar contra mulher não demonstra socialmente a violência, possuindo o perfil do 

homem “comum”, eis que a prática da violência contra a mulher se origina muitas 

vezes, da repetição de padrões anteriormente aprendidos, vivenciados e internalizados 

ao longo da sua vida. Assim, o presente grupo de reflexão, com enfoque nos autores 

de violência doméstica e familiar contra a mulher, propõe justamente a ruptura desses 

“padrões” referidos, inibindo o ciclo de reincidência e rompendo a violência 

estabelecida. Além disso, cuidar do autor de violência doméstica pode proteger 
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diversas vítimas (atuais ou futuras), objetivo crucial de todas ações desenvolvidas 

neste projeto. 

Fluxograma de Atendimento às Vítimas: A ausência de uma rede de apoio ou mesmo o 

desconhecimento de sua existência é mais um vilão no combate a Violência Doméstica, 

motivo pelo qual, com o fluxo, busca-se levar conhecimento e apoio a todas aquelas 

pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, bem como aquelas que, embora 

não estejam, possam vir a ajudar quem se encontra, possibilitando, assim, a 

compreensão a respeito do procedimento que será desenvolvido a partir da notícia de 

uma situação de violência doméstica, além da descoberta da existência de órgãos 

apoiadores, seja para fins psicossociais, seja para orientação jurídica. 

Encaminhamentos para a vítima: Os termos de encaminhamentos permitem o acesso 

e o amplo conhecimento das vítimas, bem como de seus familiares, a respeito da 

situação de vulnerabilidade em que se encontram, e as ações que podem ser 

desenvolvidas tanto no meio jurídico como no psicossocial para deter tal situação. 

Frise-se que as orientações jurídicas, bem como os atendimentos psicológicos/sociais 

por parte dos órgãos de apoio, propiciam a recuperação da vítima em vários sentidos, 

como o término do relacionamento abusivo e o rompimento de dependências 

suportadas (psicológica, financeira, familiar). 

Questionário - Medidas Protetivas: Os questionamentos realizados pela autoridade 

policial quando da solicitação de medida protetiva pela vítima estabelecem uma forma 

efetiva de garantir a maior proteção possível a mulher e a seus familiares, em especial 

os filhos. Isto porque, verificadas todas as informações acerca da situação concreta da 

violência estabelecida contra a mulher, tanto o Ministério Público como o Poder 

Judiciário poderão assegurar a proteção jurídica da forma eficaz que cada caso exige. A 

título exemplificativo sobre a necessidade dos formulários, ressalta-se uma situação 

vivenciada na comarca de Cornélio Procópio, em que a própria vítima se afastou do lar 

com as crianças, e estava morando em um local de condições precárias com seus 

filhos, sem receber sequer alimentos provisórios por parte do autor de agressões. 

Note-se que tal situação poderia ter sido desde o início evitada se as informações 

necessárias constassem do termo de declaração da vítima, e, em consequência, 

fossem estabelecidas como medidas protetivas o afastamento do lar por parte do 



  421  

autor das agressões, e a prestação de alimentos provisórios aos filhos, também pelo 

mesmo. 

Por fim, tendo em vista o conjunto de ações e as justificativas do desenvolvimento 

destas, sempre importante recordar que ao Ministério Púbico foi dada a legitimidade 

ativa para a defesa judicial e extrajudicial dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis, bem como dos denominados direitos ou interesses difusos e coletivos, 

razão pela qual, é dever do membro desta instituição buscar incessantemente 

soluções para a pacificação dos conflitos sociais, bem como da positivação da mulher 

como sujeito de direitos perante toda a sociedade. 

 

Ações Desenvolvidas: 

1. Grupo Reeducar: Para a concretização do grupo voltado aos autores de violência 

doméstica, a Promotora Substituta realizou 03 reuniões com os Órgãos Parceiros, 

apresentando a ideia, buscando sugestões e angariando apoio. A partir destas 

reuniões, foi definido que seriam realizados 05 encontros, multidisciplinares. 

2. Fluxograma de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica e Familiar: Do 

mesmo modo em relação ao que foi realizado para a implementação do grupo 

reeducar, para a confecção do fluxograma foram ouvidos os Órgãos que nele constam, 

como: Defensoria Pública, CREAS, Delegacia de Polícia, Conselho Tutelar e outros. 

Assim, foi possível colher a opinião dos membros destas instituições e constatar a 

necessidade de um fluxo de atendimento, bem como da viabilidade de sua elaboração. 

Ainda, conforme anteriormente mencionado, o fluxograma de atendimento foi 

apresentado para a comunidade de Cornélio Procópio em um evento realizado no dia 

31 de agosto do ano corrente, que contou com cerca de 200 (duzentas) pessoas de 

diversas áreas, e que será disponibilizado em diversos pontos cruciais, como hospitais, 

escolas, delegacia, Batalhão da PM). 

3. Encaminhamentos para a vítima: Em relação aos encaminhamentos, estes foram 

desenvolvidos em conjunto com a Defensoria Pública, a fim de que fossem 

disponibilizados a Delegacia, para que esta entregasse às vítimas de agressão (em 

quaisquer de suas formas). Posteriormente os termos foram apresentados ao 
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Delegado, o qual aderiu a realização dos devidos encaminhamentos. 

4. Questionário de medidas protetivas: Por sua vez, o questionário foi pautado nos 

próprios processos recebidos pelo Ministério Público, eis que, observou-se a ausência 

de dados imprescindíveis aptos a realização de uma manifestação favorável do Órgão 

Ministerial, como, por exemplo, indicação de lugares específicos que a vítima 

frequente, ou a existência de filhos do casal, entre outros. Da mesma forma, o 

questionário foi apresentado ao Delegado, tendo este também aderido a realização do 

mesmo quando da solicitação de medidas protetivas pela vítima.  

 

Resultados / impactos: 

No tocante ao grupo reeducar, em conversa com os psicólogos, foi possível verificar 

que houve mudança de mentalidade em alguns dos participantes, ou seja, eles passam 

a enxergar que a violência doméstica não está apenas na agressão física, mas também 

na agressão verbal e até em pequenas formas de restrição de liberdade. Ainda é cedo 

para dizer os resultados concretos, em especial porque o primeiro ciclo, que contou 

com 07 (sete) participantes, ainda não terminou, mas, nesse ínterim, importante 

destacar que nenhum dos participantes se envolveu em nova situação de violência 

doméstica, o que, para nós, já se apresenta como um enorme avanço. 

Quanto ao fluxograma, este será disponibilizado aos poucos em locais de relevância na 

comunidade, inclusive, nos dias 27 e 28 de novembro deste ano, a Promotora 

Substituta e a Defensora Pública irão palestrar em uma escola de enfermagem, na qual 

o fluxo será disponibilizado. Muito se ouviu a respeito do desconhecimento do que as 

enfermeiras podem fazer quando constatada a situação de violência doméstica, razão 

pela qual a ideia é que o fluxo as norteie no auxílio dessas mulheres. 

Com relação ao formulário, estão apresentando maior completude, o que possibilita 

uma melhora na manifestação ministerial e também na decisão judicial, haja vista a 

existência de mais informações a respeito do caso, mas , infelizmente, ainda há certa 

dificuldade em relação ao formato. 
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Recursos envolvidos: 

Recursos Humanos: Membro e Estagiária do Ministério Público, Defensor Público, 

Assistentes e Psicólogos da Defensoria, Membro do Poder Judiciário e servidor do 

Conselho da Comunidade, servidores do CRAS, CREAS, Secretaria Municipal da Mulher 

e Secretaria de Saúde. 

Recurso Físico: O Tribunal de Justiça forneceu o Salão do Júri para realização dos 

encontros do Grupo Reeducar e a UTFPR cedeu o anfiteatro para a palestra de 

Combate à Violência Doméstica, bem como da apresentação do Grupo Reeducar e do 

Fluxograma de Atendimento. 

Recursos Financeiros: O Conselho da Comunidade forneceu materiais para a realização 

da palestra de apresentação do Grupo Reeducar e do Fluxograma de Atendimento, 

bem como para os encontros do Grupo Reeducar como: pranchetas, canetas e lápis. 

 

Pontos fortes:  

- O conjunto das ações desenvolvidas permite uma proteção integral da vítima de 

violência doméstica e familiar bem como de seu seio familiar e de convívio; 

- Estabelece uma forma de recuperação social, psicológica e até financeira da vítima, 

rompendo com os diversos tipos de dependência da vítima, e instando a mesma a se 

empoderar; 

- Estabelece também uma forma de recuperação social e psicológica dos autores de 

violência doméstica e familiar, propiciando um novo modo de enxergar os 

relacionamentos e a importância e o respeito a figura da mulher na sociedade; 

-Possibilita o amplo conhecimento acerca das situações de violência doméstica, não só 

da vítima, mas da sociedade, criando mecanismos para a identificação dos casos, 

formas de erradicação do ciclo de violência estabelecido, e até mesmo prevenção de 

casos futuros, mas principalmente, a conscientização social de que a mulher é pessoa 

sujeito de direitos e que estes devem ser respeitados. Ademais, o projeto, em suas 

mais variadas formas, instiga a população a se conscientizar sobre o dever de atuar em 

proteção da mulher, cessando dúvidas e omissões; 
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-Desenvolve melhores formas de atendimento aos casos de violência contra a mulher, 

até mesmo por parte dos profissionais responsáveis pela atuação nestes casos; 

- Por fim, como principal ponto forte, o projeto propicia o rompimento dos padrões 

culturais machistas enraizados na sociedade, os quais sem dúvida, propagam o intenso 

crescimento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, 

consequentemente, o projeto atua de forma repressiva e preventiva, objetivando a 

amplitude das formas de solucionar os conflitos estabelecidos acerca desta 

problemática. 

 

Pontos fracos:  

- Resistência por parte dos participantes do Grupo Reeducar em admitir os erros 

cometidos e a responsabilidade pela prática das condutas criminosas, bem como 

entender o porquê da participação no grupo e aceitar a ajuda ou a mudança de 

pensamentos acerca da importância da mulher na sociedade; 

- Resistência por parte da mulher vítima de violência doméstica e familiar em procurar 

ajuda psicológica, em aceitar a situação de vulnerabilidade em que se encontra e se 

reerguer das mais diversas formas; 

- Resistência por parte da população em romper os padrões culturais machistas. 

 

Dificuldades encontradas:  

Felizmente na comarca de Cornélio Procópio foram poucas as barreiras encontradas, 

haja vista que, a maioria dos profissionais/parceiros que apoiaram a implementação 

do projeto, de fato, abraçaram a causa. E mesmo a recepção de alguns profissionais 

não sendo tão positiva quanto o esperado, a superação foi possível com a intensa 

dedicação daqueles que estavam dispostos a fazer o projeto nascer, o que pode 

compensar tais déficits. 
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Estratégias de superação das dificuldades: 

A fim de obter resultados práticos, foi desenvolvida uma tabela de registros de dados 

sobre as medidas protetivas solicitadas pelas vítimas, contendo o número do processo, 

o nome da vítima e do representado, e a data do fato. A tabela vem sendo alimentada 

pela Promotoria Criminal de Cornélio Procópio, visando a constatação dos números de 

reincidência após a implementação do projeto. 

 

Após o término de cada grupo, haverá uma reunião com a equipe idealizadora do 

projeto, a fim de debater possíveis alterações/melhorias. Por fim, diante de dados 

mais concretos - o que será obtido depois da realização de alguns grupos - pretende-se 

desenvolver uma forma de divulgação dos resultados obtidos, como forma de 

propiciar e facilitar a implementação do projeto em outras comarcas. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Atuação resolutiva na esfera extrajudicial 

 

3º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participante Responsável: Leonardo Dumke Busatto 

Cargo: Promotor de Justiça 

Promotoria / Unidade Administrativa: Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio 

Público e no Combate à Improbidade Administrativa (GEPATRIA) do Litoral 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Qualificação das licitações e compras públicas municipais 

Qual categoria deseja concorrer: 

I – Atuação resolutiva na esfera extrajudicial  

Objetivos Estratégicos:  

6 - Impacto Social - Defender o patrimônio público. 

Data Inicial da prática: 05/09/16  

Duração: 04/12/17  
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Descrição Resumida: 

Atuação preventiva do Ministério Público na proteção do patrimônio público, 

mediante a capacitação de servidores públicos que integram comissões de licitação ou 

exercem atividades relacionadas a contratações do Poder Executivo dos 7 (sete) 

Municípios do Litoral paranaense, com a finalidade de qualificar os procedimentos 

licitatórios e as compras públicas e, dessa forma, minorar ou evitar a prática de ilícitos. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Observatórios 

Sociais de Paranaguá, Matinhos e Morretes, e Municípios de Antonina, Guaraqueçaba, 

Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. 

 

Público Alvo: 

Servidores públicos dos 7 (sete) Municípios da região litorânea do Paraná (Antonina, 

Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná) que 

integram as comissões de licitação ou exercem atividades relacionadas a compras e 

contratações públicas junto ao Poder Executivo. 

 

Área de Atuação: 

Patrimônio público. 

 

Justificativa: 

O Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à 

Improbidade Administrativa (GEPATRIA) do Litoral, órgão vinculado ao Ministério 

Público do Estado do Paraná, elaborou plano regional de atuação que contempla dois 

temas prioritários para nortear suas ações durante o ano de 2017: agentes públicos e 

licitações.  

Para traçar essas ações, foi realizado prévio diagnóstico dos problemas mais 
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recorrentes na seara do patrimônio público na região, o qual contou com análise junto 

ao Sistema PRO-MP dos procedimentos extrajudiciais em curso nas Promotorias de 

Justiça da região e consulta aos Promotores de Justiça das Comarcas de Antonina, 

Guaratuba, Matinhos e Paranaguá, não sendo possível contato, à época, apenas com 

os de Morretes e Pontal do Paraná, em razão de remoções e fruição de férias ou 

licenças.  

Foi também realizada visita às Promotorias de Justiça das Comarcas de Guaratuba, 

Matinhos e Paranaguá, oportunidade em que foi celebrada reunião com os 

Promotores de Justiça atuantes na defesa do patrimônio público e analisados todos os 

procedimentos extrajudiciais em curso nessas unidades ministeriais.  

A partir de então, diante do elevado número de investigações e demandas envolvendo 

ilegalidades em matéria de licitações, e considerando que no ano de 2017 haveria 

novas gestões sendo implementadas perante cada uma das Prefeituras da região, 

definiu-se a necessidade de que o Ministério Público passasse a atuar de forma 

preventiva nesta seara, na tentativa de melhorar e qualificar as rotinas que 

envolvessem procedimentos licitatórios e compras públicas junto ao Poder Executivo 

dos 7 (sete) Municípios do Litoral, isto é, Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, 

Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná, contribuindo, dessa maneira, para 

que fossem oferecidos localmente melhores serviços pelos agentes públicos 

municipais quanto à contratação e compra de serviços e mercadorias.  

Estabeleceu-se também a necessidade de atuação extrajudicial neste campo diante da 

experiência colhida nas Promotorias de Justiça da região, dando conta de que muitos 

ilícitos decorriam da ausência de qualificação dos servidores públicos municipais para 

trabalhar com a complexidade da legislação vigente, notadamente a Lei n.º 8.666/93, 

dificultando, assim, a própria fiscalização e controle interno em relação à detecção de 

erros e ilegalidades, e a sua solvência pela própria Administração Pública.  

Em verdade, procurou-se mudar o foco usual da atuação do Ministério Público no 

campo das licitações, muitas vezes voltada apenas para a atuação repressiva em sede 

judicial, a qual trata, sem embargo de sua importância, de casos pontuais visando à 

anulação de procedimentos licitatórios e contratos administrativos, e/ou 

responsabilização cível e criminal de agentes, para dar relevância à atuação preventiva 
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em sede extrajudicial e, assim, diagnosticar e trabalhar as causas de origem de boa 

parte das ilicitudes antes de sua materialização, de modo a aperfeiçoar condutas 

administrativas e evitar a prática de ilícitos em prejuízo do Erário, mormente diante da 

experiência ordinária, que demonstra que a prática de ilegalidades junto à 

Administração Pública se perpetua independentemente da responsabilização judicial 

de alguns agentes, por já estar impregnada em ações, métodos e rotinas 

administrativas equivocadas junto aos órgãos que realizam as licitações e as compras 

públicas.  

Os elementos diferenciados e inovadores das práticas adotadas, porém, não decorrem 

tão-somente da forma como se procurou trabalhar e fomentar a atuação preventiva 

do Ministério Público na defesa do patrimônio público, mas também dos atores 

envolvidos e das ações conjuntas que têm sido adotadas. Vale dizer, além do 

envolvimento de dezenas de servidores dos 7 (sete) Municípios da região, a execução 

das ações envolveu parceria do GEPATRIA do Litoral com o SEBRAE e o Observatório 

Social do Brasil, desenvolvendo várias atividades distintas e sequencias ao longo do 

ano de 2017, como reuniões, oficinas de capacitação em cada Município e encontros 

de grupos específicos de trabalho, as quais contribuíram para a propagação e 

conhecimento do papel do Ministério Público na região e também para aproximar o 

órgão de outros atores da Administração Pública e especialmente da comunidade.  

Outro fator importante é que o SEBRAE trouxe sua expertise em treinamento e 

capacitação de servidores públicos em matéria de licitações e compras públicas, sem 

qualquer custo, por já desenvolver essas ações no projeto Compras Paraná, e sua 

atuação em parceria com o Ministério Público e o Observatório Social acabou 

chamando a atenção dos micro e pequenos empresários da região, o que reflexamente 

tem grande importância para atuação preventiva do GEPATRIA do Litoral na defesa do 

patrimônio público, na medida em que a aproximação de empreendedores locais com 

a Administração Pública permite a democratização de licitantes, coibição de fraudes e 

monopólios de pessoas jurídicas de grande porte e fiscalização direta da comunidade 

nas etapas externas dos certames, ampliando, dessa forma, o controle social nas 

licitações.  

De igual modo, o envolvimento dos Observatórios Sociais de Matinhos, Morretes e 
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Paranaguá nas ações propiciou que estas fossem analisadas sob a ótica do controle 

social, vale dizer, às capacitações e grupos de trabalho foi trazida a experiência dessas 

entidades na fiscalização diária que realizam perante os seus respectivos Municípios, 

contribuindo para que a sociedade de fato se fizesse amplamente representada nas 

discussões envolvendo a melhoria dos serviços públicos municipais. A participação 

desses órgãos ainda propiciou o fortalecimento de ações estratégicas com o Ministério 

Público na região, questão esta extremamente salutar para o trabalho desenvolvido no 

combate à corrupção, porquanto os Observatórios Sociais citados têm realizado um 

importante trabalho extrajudicial de fiscalização de procedimentos licitatórios no 

Litoral e com frequência encaminham aos órgãos ministeriais de suas Comarcas 

representações e comunicações quanto à prática de ilícitos neste setor. 

 

Ações Desenvolvidas: 

05/09 a 26/09/2016: Diagnóstico dos maiores problemas enfrentados pelas 

Promotorias de Justiça do Litoral paranaense na defesa do patrimônio público, 

mediante análise de procedimentos extrajudiciais no PRO-MP, consulta aos 

Promotores de Justiça de Antonina, Guaratuba, Matinhos e Paranaguá, e reuniões e 

análise in loco de procedimentos investigatórios em Guaratuba, Matinhos e 

Paranaguá. Identificação de ilicitudes em licitações como um dos problemas mais 

recorrentes noticiados ao Ministério Público e necessidade de atuação preventiva 

nesta área.  

27/09/2016: Elaboração do Plano Regional de Atuação do GEPATRIA do Litoral, 

contemplando curso de capacitação e treinamento sobre procedimentos licitatórios 

para servidores que integram as comissões de licitações dos Municípios ou exercem 

atividades relacionadas às compras e contratações públicas (item 3.1.1).  

28/09/2016: Aprovação do Plano Regional de Atuação do GEPATRIA do Litoral pelo 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção ao Patrimônio 

Público e à Ordem Tributária.  

07/12/2017: Reunião de aproximação do GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador) com 

o SEBRAE (dois representantes de sua Regional Leste) e Observatórios Sociais de 
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Paranaguá (três representantes) e Matinhos (um representante), para tratar das 

diretrizes do projeto e a possibilidade de sua execução.  

08/12/2016: Instauração do Procedimento Administrativo n.º MPPR0103.001160-9, 

para acompanhar a implementação de curso de capacitação em matéria de licitação e 

compras públicas a servidores municipais da região litorânea, em parceria com o 

SEBRAE e o Observatório Social do Brasil.  

16/01/2017: Expedição de ofício aos novos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

comunicando sobre a futura realização de curso de capacitação para servidores e 

convocação que será realizada pelo Ministério Público para comparecimento.  

30/01/2017: recebimento de comunicação do Município de Guaratuba, indicando 

servidor de seu Departamento de Licitação para tratar dos assuntos relacionados ao 

projeto.  

31/01/2017: Reunião para alinhamento e discussão das ações a serem adotadas no 

projeto entre o GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador) e o SEBRAE (dois 

representantes de sua Regional Leste).  

16/02/2017: Reunião entre o GEPATRIA do Litoral (seu Coordenador), SEBRAE (cinco 

representantes de sua Regional Leste) e Observatórios Sociais de Paranaguá (dois 

representantes) e Matinhos (dois representantes). Apresentação da metodologia de 

capacitação do SEBRAE e Programa Compra Paraná, definição de formas de trabalho, 

participação dos atores envolvidos e datas do primeiro evento de capacitação.  

07/03/2017: Expedição de ofício aos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

solicitando sua presença e a dos Procuradores-Gerais, Secretários Municipais de 

Desenvolvimento Econômico (ou pasta equivalente) e Presidentes das Comissões 

Municipais de Licitação em reunião a ser realizada em 22/03/2017.  

14/03/2017: Recebimento de comunicação do Município de Matinhos, manifestando 

adesão ao projeto e encaminhando desde logo a relação de servidores de seus 

Departamentos de Licitações e de Compras que participarão da capacitação.  

14/03/2017: Recebimento de comunicação do Município de Paranaguá, 

encaminhando relação de servidores que foram cientificados da futura capacitação.  
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22/03/2017: Reunião de aproximação com os 7 (sete) Municípios do Litoral, realizada 

na sede do SENAC Paranaguá, para apresentação do projeto. Presença de 42 (quarenta 

e duas) pessoas, dentre elas os Prefeitos dos Municípios de Guaraqueçaba, Paranaguá 

e Pontal do Paraná, servidores públicos e representantes do SEBRAE e dos 

Observatórios Sociais de Matinhos e Paranaguá.  

26/06/2017: Reunião entre a Coordenação do GEPATRIA do Litoral e representante do 

SEBRAE para tratar da programação dos eventos.  

27/06/2017: Expedição de ofício aos 7 (sete) Prefeitos Municipais do Litoral, 

convocando os servidores públicos dos respectivos Municípios para participar do 

primeiro encontro da oficina de capacitação no dia 05 de julho de 2017 e divulgação 

dos demais eventos programados para o ano, inclusive do Grupo de Trabalho. Os 

Município de Pontal do Paraná e Paranaguá não foram abarcados pelas oficinas de 

capacitação, pois já haviam sido treinados em projeto-piloto do SEBRAE no ano 

passado.  

05/07/2017: Primeiro encontro da oficina de capacitação, realizado na sede do SENAC 

Paranaguá. Apresentação do Programa Compra Litoral pelo SEBRAE, com o apoio de 

FECOMERCIO e FACIAP, e palestra realizada pelo Coordenador do GEPATRIA do Litoral 

com o tema “O Ministério Público e o seu papel nas compras governamentais”. Adesão 

do recém criado Observatório Social de Morretes ao projeto. Presença de servidores 

públicos dos 7 (sete) Municípios da região litorânea e dos Prefeitos dos Municípios de 

Guaraqueçaba, Matinhos, Pontal do Paraná e Paranaguá, além de representantes dos 

órgãos parceiros.  

13/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

14/07/2017: Primeiro encontro do Grupo de Trabalho, formado por até 5 (cinco) 

representantes de cada Município, Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais 

de Matinhos, Morretes e Paranaguá, responsável por discutir temas afetos ao 

mapeamento da programação das compras públicas, análise e simplificação dos 

processos de licitação e compras e adequação de questões jurídicas. Realizado na sede 

do SEBRAE Paranaguá. Presença da Coordenação do GEPATRIA do Litoral para explanar 
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aos presentes sobre a atuação do Ministério Público na defesa do patrimônio público 

na região e as expectativas quanto ao grupo de trabalho.  

14/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

17/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina e Morretes.  

18/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina, Guaratuba, Matinhos e Morretes.  

19/07/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Guaratuba e Matinhos.  

08/08/2017: Segundo encontro do Grupo de Trabalho, em Paranaguá.  

22/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Morretes.  

22/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo dos Municípios de Antonina e Morretes.  

23/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Matinhos.  

25/08/2017: Oficina de capacitação promovida pelo SEBRAE aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de Guaraqueçaba.  

13/09/2017: Terceiro encontro do Grupo de Trabalho, em Paranaguá.  

26/10/2017: Nova pesquisa e coleta de dados do Sistema Pro-MP em relação ao 

número de procedimentos investigatórios instaurados pelas Promotorias de Justiça de 

proteção ao patrimônio público da região, envolvendo a temática de licitações.  

04/12/2017: Levantamento final dos dados. Arquivamento do Procedimento 

Administrativo de acompanhamento. Encerramento do projeto. 
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Resultados / impactos: 

(I) Capacitação promovida a mais de 70 (setenta) servidores públicos atuantes em 

procedimentos licitatórios e compras públicas do Poder Executivo dos 7 (sete) 

Municípios do Litoral do Estado do Paraná;  

(II) Qualificação de serviços públicos municipais que impactam uma população de 

aproximadamente 289.169 pessoas, conforme dados do IBGE, assim distribuídos: 

Antonina (19.418), Guaraqueçaba (7.944), Guaratuba (35.588), Matinhos (33.024), 

Morretes (16.488), Paranaguá (151.829) e Pontal do Paraná (24.878);  

(III) Fortalecimento e divulgação regional da atuação preventiva do Ministério Público 

na esfera extrajudicial para a defesa do patrimônio público;  

(IV) Aproximação do Ministério Público com atores importantes relacionados à sua 

atuação no combate à corrupção, seja em relação à Administração Pública (servidores 

públicos municipais e agentes políticos), seja no que toca à comunidade e ao controle 

social (Observatórios Sociais);  

(V) Redução de 14,28% no número de inquérito civis, envolvendo a temática licitações, 

instaurados pelas Promotorias de Justiça de proteção ao patrimônio público da região, 

de acordo com dados colhidos no Sistema Pro-MP (comparativo 2015/2016 e 

2016/2017). 

 

Recursos envolvidos: 

Os recursos humanos e físicos utilizados no projeto foram disponibilizados pelos entes 

envolvidos no projeto – Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais –, com a 

colaboração dos Municípios da região abrangidos pelas ações, quando necessário, 

mediante prévia convocação realizada pelo GEPATRIA do Litoral em relação aos 

agentes públicos das oficinas de capacitação e do Grupo de Trabalho formado. Os 

recursos financeiros foram disponibilizados pelo SEBRAE, com o apoio de FECOMERCIO 

e FACIAP, que forneceu o material didático e os agentes responsáveis pela capacitação 

nas oficinas, mediante tratativas avençadas nas primeiras reuniões do projeto e 

solicitação do GEPATRIA do Litoral à Gerência Regional Leste do SEBRAE, sediada em 

Curitiba.  
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Dificuldades encontradas:  

As dificuldades se relacionam à escolha do conteúdo que seria objeto da capacitação 

ministrada aos servidores públicos municipais e também à obtenção de engajamento 

de todos os Poderes Executivos envolvidos em incentivar a participação e qualificação 

de seus agentes nos eventos realizados durante o projeto. 

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

A definição do conteúdo abordado nas oficinais de capacitação foi tratada em reuniões 

entre o Ministério Público, SEBRAE e Observatórios Sociais, quando então restou 

avençado que seria aproveitada a expertise do SEBRAE nesta seara, em razão das 

atividades de treinamento que já havia realizado no Programa Compra Paraná. Para 

tanto, foi de suma importância a troca de experiências entre os órgãos parceiros. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

1º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: Odoné Serrano Júnior; Emili Cristina de Freitas de Arruda; 

Renata Albuquerque da Silva; Fernando de Lima Minari; Eduardo Cramer Ono 

Cargos: Odoné Serrano Júnior (Promotor de Justiça); Emili Cristina de Freitas de Arruda 

(Assessora Jurídica); Renata Albuquerque da Silva (Assistente Jurídica); Fernando de 

Lima Minari (Estagiário de Pós-Graduação); Eduardo Cramer Ono (Estagiário de 

Gradução) 

Promotoria / Unidade Administrativa: Promotoria de Justiça junto à 1ª. Vara de 

Execução de Penas e Medidas Alternativas do Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba/PR 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Execução Penal em Meio Aberto – Mudanças para garantir maior eficiência e 

efetividade  

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  
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Objetivos Estratégicos:  

8 - Eficiência e Eficácia - Garantir a celeridade e eficácia da atuação judicial e 

extrajudicial.  

Data Inicial da prática: 08/08/16  

 

Descrição Resumida: 

1ª. etapa: Elaboração e implantação de um novo modelo de atuação, tendo em vista a 

experiência obtida na análise dos processos de Execução Penal de competência da 1ª 

Promotoria de Justiça de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba/PR, 

promovendo o mapeamento dos fluxos de trabalho, a elaboração de Guia de 

Análises/Protocolo de Atuação Processual e treinamento da equipe da Promotoria, 

buscando tornar a execução mais célere e eficiente. Implantada.  

2ª. etapa: Incorporação de base de dados para pesquisa de endereços e registros 

criminais e assunção da atividade de realização dessas pesquisas na rotina de trabalho 

da 1ª Promotoria de Justiça de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba 

para acelerar a tramitação dos incidentes da execução penal em meio aberto. 

Implantada.  

3ª. etapa: Plano de trabalho para fortalecimento da atuação do Patronato na execução 

das penas em meio aberto. Plano de trabalho para capacitação das entidades que 

recebem condenados para cumprirem penas alternativas. Plano de trabalho para 

fiscalização do Patronato e das entidades parceiras. Em elaboração.  

4ª. etapa: Aprimoramento dos recursos de tecnologia da informação para otimizar a 

fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto. Em elaboração. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Equipe da Promotoria de Justiça (Promotor, Assessora, Assistente e Estagiários); 

Equipe da 1ª Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas do Foro de Curitiba 

(Magistrada, Assessores, Estagiários, Servidores do Cartório, Psicólogas); Equipe do 

Patronato Penitenciário de Curitiba (Diretora, Assistentes Sociais, Psicólogas, 
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Pedagogas, etc.); Entidades Parceiras da Rede de Execução Penal em Meio Aberto de 

Curitiba (instituições públicas e privadas que recebem pessoas condenadas a 

cumprirem penas restritivas de direito – prestação de serviços comunitários, limitação 

de final de semana, medidas educativas, etc.). 

 

Público Alvo: 

Condenados com direito a cumprir suas penas em regime inicial aberto ou mediante 

penas alternativas (penas restritivas de direito substitutivas da pena privativa de 

liberdade) e seus familiares; Pessoas atendidas por entidades que acolhem 

prestadores de serviços comunitários (idosos, carentes, órfãos, doentes, etc.); Vítimas 

dos Crimes; Sociedade em geral. 

 

Área de Atuação: 

Execução Penal em Meio Aberto. 

 

Justificativa: 

A Assembleia das Nações Unidas, preocupada com os efeitos nocivos do 

encarceramento prisional, em 14 de dezembro de 1990, adotou Regras Mínimas para a 

Elaboração de Medidas Não-Privativas de Liberdade, a Resolução 45/110, que ficou 

conhecida como “Regras de Tóquio”.  

O Brasil, então, no âmbito interno, passou a fortalecer sua política pública de penas 

alternativas à prisão, a qual tem o status de uma política constitucional à luz do inciso 

XLVI do artigo 5º da Lei Magna. Neste esforço de consolidação desse novo paradigma, 

ganhou destaque a edição de novos marcos legislativos, tais como a exemplo da Lei 

9.099/1995 (que criou novos institutos como a transação penal e a suspensão 

condicional do processo), e da Lei 9.714/1998 (a denominada Lei das Penas 

Alternativas à Prisão). Seguindo esse espírito, o Ministério Público, em setembro de 

2000, lançou o Programa nacional de Apoio às Penas Alternativas, cuja execução foi 

designada à Central Nacional de Apoio e Acompanhamento às Penas e Medidas 
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Alternativas (CENAPA), vinculada à Secretaria Nacional de Justiça. Em 2002, a CENAPA 

criou a Comissão Nacional de Apoio às Penas e Medidas Alternativas – CONAPA, assim 

como publicou o Manual de Monitoramento das Penas e Medidas Alternativas, com o 

intuito de auxiliar o Juízo da Execução e o Ministério Público na fiscalização do 

cumprimento da pena. De acordo com o referido Manual, para que a pena alternativa 

cumpra seus objetivos, sob o ponto de vista técnico-operacional, uma série de 

procedimentos técnicos e administrativos devem ser adotados, tais como: captação, 

cadastramento e capacitação de entidades parceiras; avaliação do condenado por 

meio de entrevista psicossocial; encaminhamento do condenado ao cumprimento da 

medida alternativa e acompanhamento do cumprimento da pena.  

Percebe-se, pois, claramente, que para a concretização destes procedimentos mostra-

se necessária a participação vários atores – muito além de juízes, promotores, 

advogados, serventuários da Justiça e do Ministério Público e agentes do Patronato 

Penitenciário – envolvendo agentes de entidades públicas ou privadas que recebem 

apenados para o cumprimento das penas alternativas, notadamente a prestação de 

serviços comunitários. A atuação articulada desses atores forma a rede que dá vida à 

execução penal em meio aberto e permite a consecução de bons resultados nesta 

área.  

Além disso, o elevado número de pessoas cumprindo penas alternativas sob 

fiscalização da 1ª. VEPMA de Curitiba (aproximadamente 4.000 mil) traz a imperiosa 

necessidade de elaboração de um método de trabalho que assegurem a maior eficácia 

e efetividade possível, evitando-se desperdícios de recursos públicos, aumentando-se 

a produtividade e a qualidade da atuação. Dada a limitação de recursos humanos, a 

incorporação de recursos de tecnologia da informação mostra-se imprescindível para 

otimizar a fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto e alcançar os 

objetivos das penas alternativas à prisão, notadamente os de: a) propiciar ao apenado 

a realização de reflexões acerca dos valores éticos e de cidadania; b) sensibilizar o 

apenado a refletir sobre suas experiências individuais e sobre os motivos e fatores que 

o levaram à escolha de ter praticado o crime a que foi condenado e/ou outras atitudes 

prejudiciais a ele, a seus familiares e à comunidade na qual vive, bem como sobre as 

consequências sofridas por ele e causadas por ele em razão dessas escolhas, bem 
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como estimulando-o a pensar acerca de outras oportunidades e perspectivas de vida, 

incentivando-a elaborar novos projetos para o seu futuro, inclusive a partir do 

aprendizado com as escolhas equivocadas do passado; c) avaliar e valorizar as 

aptidões, habilidades, conhecimentos e interesses do apenado, incentivando-o a 

empregá-los em atividades lícitas que lhe ensejem desenvolvimento como indivíduo e 

como cidadão, trazendo proveito a si próprio, à sua família e à comunidade na qual 

está inserido; d) resgatar e/ou fortalecer, quando necessário, os vínculos familiares; e) 

promover a inclusão do apenado nas políticas públicas sociais existentes, tais como a 

obtenção de benefícios de assistência social, quando for o caso; a inserção em grupos 

de apoio ou em programas de recuperação e prevenção do uso de álcool e outras 

substâncias entorpecente; obtenção de documentos de identificação pessoal; 

conclusão dos estudos; ingresso em cursos profissionalizantes ou que o capacite para o 

trabalho e geração de renda, etc.  

Portanto, considerando a premência de se aperfeiçoar a fiscalização e capacitação no 

que concerne o monitoramento das penas alternativas, buscando fortalecer a 

credibilidade da comunidade na validade e vigência das normas penais, assim como 

evitar que o apenado se torne reincidente, cometendo novos delitos dotados ainda de 

maior gravidade, é que se justifica a elaboração e implementação deste projeto.  

Por ter como campo de atribuições exclusivamente as execuções de penas em meio 

aberto (regime inicial aberto e penas restritivas de direito) pessoas residentes na 

cidade de Curitiba, a 1ª Promotoria de Execução de Penas e Medidas Alternativas de 

Curitiba mostra-se como um excelente laboratório para testar modelos de intervenção 

mais eficientes. Modelos estes que posteriormente poderão ser apresentados como 

material de referência aos demais integrantes do Ministério Público do Estado do 

Paraná que atuam na Execução da Pena em Meio Aberto de maneira exclusiva ou não 

exclusiva facilitando o trabalho deles, além de ser material de interesse para a 

Corregedoria do MP (orientação e fiscalização da atuação dos membros) e do CAOP de 

Execução Penal.  

Portanto, os esforços para a construção de modelo de atuação judicial nos processos 

de Execução em Meio Aberto, através do mapeamento dos fluxos de trabalho, seguida 

da elaboração e adoção de um guia de análises/protocolo de atuação processual, bem 
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como a elaboração e execução um plano de trabalho para fortalecimento da rede de 

execução penal em meio aberto, justificam-se.  

Ressalte-se, assim, que o esforço da construção do aprimoramento da execução penal 

em meio aberto possui caráter de continuidade. Alguns resultados já foram alcançados 

como a forma de trabalho da equipe da Promotoria para análise dos processos 

judiciais, sendo constatada evidente ganhos de produtividade e qualidade da atuação. 

Há ainda a necessidade de realizar atuação para promover uma qualificação das 

pessoas que nas entidades parceiras recebem Sentenciados para serviços 

comunitários. Por fim, o empoderamento da atuação dos agentes do Patronato e a 

efetiva utilização de recursos de tecnologia da informação é também imprescindível e 

está no norte desta Promotoria com o objetivo a ser alcançado. Portanto, uma ação 

articulada nestas três dimensões, (processos judiciais, capacitação da rede de atores e 

incorporação de ferramentas da tecnologia da informação) é que garantirá sucesso 

para a unidade e eficiência da atuação institucional e operacional do sistema de 

execução penal em meio aberto, garantindo o alcance de seus objetivos no meio 

social. 

 

Ações Desenvolvidas: 

- Mapeamento, com auxílio da SUBPLAN, dos fluxos de trabalho;  

- Elaboração de Guia de Análises/Protocolo de Atuação Processual, usado como 

referência e material de treinamento/aprendizado para estagiários e novos integrantes 

da equipe da Promotoria (que também foi fornecido e utilizado pela Defensoria 

Pública, Gabinete Judicial e Secretaria da VEPMA como material de referência e 

treinamento de integrantes das equipes);  

- Incorporação de base de dados para pesquisas de endereços e registros criminais 

pela Promotoria de Justiça;  

- Assunção das pesquisas de endereços (por meio dos sistemas SIEL-TRE; INFOSEG, 

DETRAN e COPEL) e registros criminais (por meio dos sistemas ORÁCULO-TJPR e 

PROJUDI-TJPR) na rotina de trabalho da Equipe da Promotoria;  

- Elaboração de Relatórios dos Processos Pautados para Audiências de Justificação 



  442  

(com resumo dos motivos pelos quais foi designado aquele ato processual) e 

fornecimento desses relatórios ao Magistrado, Defensor Público ou Defensor Dativo;  

- Redução do intervalo entre as audiências de justificação de 30 minutos para 15 

minutos e duplicação do número de audiências designadas por dia;  

- Integração à Central de Mandados Judiciais (com cerca de 70 Oficiais de Justiça);  

- Parceria com a Guarda Municipal para cumprimento de mandados de prisão cautelar 

de foragidos;  

- Adoção de relatório circunstanciado em todas as manifestações processuais do 

Ministério, abandonando-se a prática anteriormente consolidada de “cotas simples”;  

- Reuniões com os atores da Rede de Execução Penal em Meio Aberto de Curitiba 

buscando entender quais medidas podem ser implementadas para o seu 

fortalecimento (capacitação de pessoas; identificação de fatores de ineficiência da 

atuação e de solução para esses problemas; adoção de novos métodos e rotinas de 

trabalho; incorporação de recursos de tecnologia da informação para otimizar a 

fiscalização dos processos de execução penal em meio aberto; melhora do fluxo de 

comunicação; realização de novas alianças/parcerias, etc.).  

- Ações a serem desenvolvidas: capacitação de pessoas que trabalham diretamente 

com os Sentenciados que devem prestar serviços comunitários; capacitação de 

agentes do Patronato para melhor utilização de recursos de tecnologia de informação 

para otimizar a fiscalização do cumprimento da pena e a fiscalização das entidades que 

recebem prestadores de serviço à comunidade e/ou recursos de verba oriunda 

prestação pecuniária pagas pelos Condenados.  

 

Resultados / impactos: 

- Ganhos de produtividade (aumento do número de manifestações processuais e de 

audiências realizadas);  

- Ganhos de qualidade/eficiência da intervenção (com melhor fiscalização dos 

processos judiciais; obtenção de decisões judiciais em menor espaço de tempo; 

redução de casos de prescrição da pretensão executória);  
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- Ganhos de efetividade (no sentido de atingir os fins da tutela penal sem a 

necessidade do encarceramento prisional sempre que isso for possível; potencializar 

os aspectos positivos das penas alternativas, principalmente da prestação de serviços 

comunitários, vez que oportuniza a expiação da culpa fazendo-se o bem ao próximo e 

à sociedade como um todo; aumentar os casos de reparação dos danos às vítimas; 

neutralizar fatores ensejadores de reiteração criminal/reincidência; reverter a 

sensação de impunidade ou ineficiência do sistema de Justiça Criminal; dar apoio para 

superação do uso abusivo e prejudicial de bebidas alcóolicas ou outras substâncias 

entorpecentes que muitas vezes é um dos fatores determinantes para o cometimento 

de crimes; oportunizar aos condenados a retomada aos estudos e/ou a cursos de 

capacitação para o trabalho e geração de rendas por meio de atividades lícitas. 

 

Recursos envolvidos: 

Computadores, acesso à internet, senhas para acesso a bancos de dados para 

pesquisas de endereços e registros criminais (PROJUDI-TJPR; ORÁCULO-TJPR; SIEL-TRE; 

INFOSEG; DETRAN-PR; COPEL), treinamento dos membros da equipe, tempo, pessoal 

(recursos humanos). 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

2º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: JOELSON LUIS PEREIRA; CLARICE METZNER 

Cargos: PROMOTOR DE JUSTIÇA; ASSISTENTE SOCIAL 

Promotoria / Unidade Administrativa: Centro de Apoio à Execução/Núcleo de Apoio 

Técnico Especializado 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

Desenvolvimento de metodologia de trabalho da área técnica social junto aos projetos 

institucionais 

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  

Objetivos Estratégicos:  

9 - Eficiência e Eficácia - Ampliar a regionalização da ação institucional. 

Data Inicial da prática: 01/02/17  
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Descrição Resumida: 

A proposta para que as equipes das Unidades Regionais de Apoio Técnico 

Especializado (URATEs) do CAEx/NATE assessorassem as Promotorias de Justiça de 

todo estado do Paraná em inspeções a equipamentos e serviços destinados a atender 

populações das diversas políticas públicas ensejou na construção coletiva de uma 

metodologia iniciada no Plano de Atuação Intersetorial Cenários e Olhares do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária de Crianças Adolescentes em 2017. A mesma está 

sendo utilizada em projeto de ILPIs, comprovando-se que, com as devidas adequações 

realizadas em conjunto com as Unidades parceiras, poderá ser replicada em outros os 

projetos institucionais com objetivos similares. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

CAEx/NATE; SUBPLAN; CENTROS DE APOIO OPERACIONAIS, CORREGEDORIA. 

 

Público Alvo: 

Promotorias de Justiça, CAOPs; população dos serviços e equipamentos sociais das 

políticas públicas. 

 

Área de Atuação: 

Criança e adolescente, pessoa idosa, assistência social, saúde, educação. 

 

Justificativa: 

Considerando que os Membros do Ministério Público realizam regularmente inspeções 

em serviços e equipamentos das diversas políticas públicas (criança e adolescente, 

saúde, pessoa idosa, pessoa com deficiência, sistema prisional, unidades de 

acolhimento para população em situação de rua, para mulheres);  

Considerando que o objetivo destas inspeções deve refletir na melhoria do 

atendimento ao público-alvo, tendo por pressupostos a garantia da dignidade humana, 
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o direito à convivência familiar e comunitária, o caráter de provisoriedade entre 

outros;  

Considerando a necessidade do Ministério Público dar tratamento equânime a todas 

as Comarcas do estado;  

Considerando a importância de identificar especificidades institucionais sem perder de 

vista que as instituições inspecionadas integram sistemas de políticas públicas cuja 

execução e fiscalização são responsabilidades de vários entes administrativos e da 

sociedade civil;  

Considerando que o assessoramento técnico profissional da área social do MPPR pode 

contribuir na apreensão da totalidade das situações encontradas, analisando todas as 

questões envolvidas na efetivação dos direitos aos quais as instituições se destinam, 

inclusive a vinculação do serviço com as políticas públicas;  

Considerando que a equipe da área social do NATE está distribuída em 18 unidades 

regionais que abarcam os 399 municípios paranaenses, justifica-se a definição de uma 

metodologia própria para atuação planejada em projetos estaduais junto aos CAOPs, 

SUBPLAN, CORREGEDORIA que tem por objetivos:  

- realizar visitas às instituições de forma equânime em todo o território do estado 

visando o maior alcance e efetividade do assessoramento da equipe técnica às 

Promotorias de Justiça em diferentes temas;  

- assessorar tecnicamente os Membros do MP avaliando e monitorando a qualidade 

do atendimento dos serviços ao público a que se destinam;  

- analisar a vinculação do serviço com as políticas públicas e a garantia dos direitos 

inscritos na Constituição Federal e na legislação infra-constitucional;  

- articular e fomentar o trabalho com as redes de atenção e proteção, propondo-se 

conjuntamente alternativas às problemáticas encontradas;  

- contribuir com a base da dados da SUBPLAN (Plataforma Atuação) na construção de 

diagnósticos locais, regionais e estaduais e indicadores favorecendo estabelecimento 

de prioridades de ação institucionais. Supera-se assim, a atuação temática pontual e 

concentrada em Promotorias Especializadas, dando-se capilaridade à atuação 
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ministerial em todas as áreas e em todo território estadual, com assessoria a todas as 

comarcas, inclusive naquelas de Entrância Inicial. 

 

Ações Desenvolvidas: 

A metodologia teve início com o Plano de Atuação “Cenários e Olhares do Direito à 

Convivência Familiar e Comunitária da Criança e do Adolescente” (2017-2019) e 

posteriormente foi utilizada no Projeto MP Inclusivo: ILPIs Fiscalizadas (em 

andamento). Preliminarmente a demanda é apresentada ao NATE pela Unidade do 

MPPR (Centro de Apoio Operacional, Promotoria de Justiça) que é assessorada pela 

SUBPLAN. Após o aceite pelo Coordenador do CAEx e Chefe do NATE, a Coordenação 

Técnica do Setor de Serviços Social e Pedagogia reúne a equipe e são formados Grupos 

de Trabalho internos, preferencialmente multidisciplinares. Estes passam a integrar os 

grandes Grupos de Trabalho formados pelos parceiros (solicitante e SUBPLAN) onde 

são discutidos conteúdo do projeto, objetivos, duração, prazos, divulgação, 

macroetapas, todos inseridos no Termo de Abertura de Projeto.  

Macroetapas para a operacionalização:  

1. Mapeamento e validação das instituições (URATEs e SUBPLAN);  

2. Elaboração de materiais de referência (CAOP);  

3. Estudo preliminar de legislações e documentos; elaboração de 

instrumentos/roteiros de visita; planejamento da logística para as visitas em todo o 

estado (NATE e URATEs);  

4 Realização das visitas institucionais e elaboração dos relatórios técnicos (URATEs);  

5. Sistematização e análise dos dados, com inclusão na Plataforma Atuação da 

SUBPLAN (NATE, CAOP, SUBPLAN);  

6. Devolutiva – Panorama Estadual (NATE, CAOP, SUBPLAN);  

7. Fóruns regionais/locais para discussão dos dados com PJs e atores da rede de 

proteção (URATEs e Promotores de Justiça);  

8. Acompanhamento da realidade identificada, monitoramento e avaliação (NATE, 
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URATEs, CAOP e SUBPLAN). 

 

Resultados / impactos: 

- Na área da criança e adolescente: Visitas técnicas com relatórios padronizados em 

211 Instituições de Acolhimento , 31 Serviços de Acolhimento Familiar, 19 Centros de 

Socioeducação e 8 Casas de Semiliberdade; devolutivas regionais e locais; aumento da 

articulação com as redes de proteção;  

- Na área da pessoa idosa: 253 visitas técnicas planejadas (em andamento);  

- Construção de diagnóstico local, regional e estadual e indicadores em cada eixo, 

disponíveis na Plataforma Atuação (SUBPLAN);  

- Mudança de paradigma, verificando-se que o trabalho por meio de planos e projetos 

amplia a perspectiva de atuação;  

-Criação compartilhada e horizontal de novos instrumentos de trabalho dos 

profissionais e aperfeiçoamento constante da metodologia;  

- Fortalecimento do profissional do Ministério Público como referência nas Regionais, 

integrado à rede;  

- Maior interação das Promotorias de Justiça com as equipes técnicas. 

 

Recursos envolvidos: 

Internos ao NATE: 22 assistentes sociais, 1 pedagoga, 6 psicólogos lotados em 18 

URATEs, 1 assistente social coordenadora técnico, 1 chefe do NATE, 1 Coordenador do 

CAEx  

Parceiros: Coordenadores e equipes de CAOPs, Diretora da SUBPLAN, 1 assessor da 

SUBPLAN, apoio administrativo.  

Logística: diárias para a realização das visitas, carros, motoristas e combustível. 

 

 



  449  

Pontos fortes: 

Realização de visitas técnicas em instituições que nunca haviam sido contadas por 

profissionais do MP; possibilidade de assessoria técnica a Promotores de Justiça de 

Comarcas Iniciais e Intermediárias e não somente nas Promotorias Especializadas; 

aproximação dos Promotores de Justiça e profissionais das URATEs que passaram a 

estabelecer continuidade no acompanhamento e aumentando a atuação junto às 

redes de proteção das políticas públicas.  

 

Pontos fracos: 

Pouca experiência no MP de atuação por Projetos, gerando algumas incompreensões 

iniciais; participação dos profissionais do NATE nos projetos concomitante ao 

atendimento de serviços pontuais solicitados por Promotorias de Justiça interferindo 

no cumprimento de alguns prazos.  

 

Dificuldades encontradas:  

Falta de veículos e/ou motorista em algumas URATEs.  

 

Estratégias de superação das dificuldades:  

Alinhamento com a SUBADM que programou oferta de veículos da capital para o 

interior. 
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CONCURSO “VIII PRATA DA CASA”  

Edição 2018 

Categoria: Unidade e Eficiência da Atuação 

Institucional e Operacional 

 

3º LUGAR 

 

1) Identificação  

Participantes Responsáveis: Priscila da Mata Cavalcante; Maurielle Félix da Silva 

Cargos: Promotora de Justiça; Servidor, Núcleo de Inteligência 

Promotoria / Unidade Administrativa: GAEMA/Paranaguá e Núcleo de Inteligência – 

Geoprocessamento - CAEX 

 

2) Descrição da boa prática  

Título da Boa Prática:  

PROJETO REGIONAL TEMÁTICO PROLIN – LICENCIAMENTO AMBIENTAL INTEGRADO 

Qual categoria deseja concorrer: 

III - Unidade e Eficiência da Atuação Institucional e Operacional  

Objetivos Estratégicos:  

19 - Infraestrutura e Tecnologia - Assegurar adequados recursos de tecnologia da 

informação.  

Data Inicial da prática: 30/07/14  
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Descrição Resumida: 

O projeto visa acompanhar a metodologia e os critérios utilizados pelo órgão 

ambiental para concessão do licenciamento ambiental-territorial, por intermédio de 

um sistema integrado de conhecimento e gestão, com dimensão geográfica, capaz de 

realizar a análise da legislação e dos procedimentos de maior complexidade e impacto 

ambiental, na Bacia Litorânea. Inicialmente, visa o projeto à construção de uma Base 

de Dados Geoespaciais1 e a confecção de Produtos Cartográficos, assim como o 

inventário dos dados geoespaciais armazenados na Base de Dados do Centro de Apoio 

Técnico à Execução – Núcleo de Inteligência e Mapas Temáticos produzidos para a 

região da Bacia Litorânea (2016 – 2018). Busca também a organização de um Banco de 

Dados Ambientais Georreferenciados, espacializado para a Bacia Litorânea, o qual 

poderá gerar mapas temáticos do litoral do Paraná, com instrumentos de 

gerenciamento costeiro (PNGC, PEGC, PMGC, PAF – ZC, SIGERCO, SMA, RQA-ZC, ZEEC, 

Macrodiagnóstico da Zona Costeira, Projeto Orla), ZEE (Zoneamento Ecológico 

Econômico – Litoral), Plano Diretor, Unidades de Conservação (Planos de Manejo), 

Reserva da Biosfera, Sítios Ramsar, Área Prioritária para Conservação do MMA e da 

SEMA/IAP, Mosaico Lagamar, PAN, Poligonal Portuária, PDZPO, PLDM, Políticas e 

Planos de Logística, Maricultura, Recursos Hídricos, Saneamento Básico, Mata 

Atlântica, Turismo, Plano de Desenvolvimento Sustentável do Litoral, Plano da Bacia 

Litorânea, EIA/RIMA, EIV, água, áreas de captação, áreas de preservação permanente, 

áreas úmidas, bacias hidrográficas, biodiversidade, imóveis públicos (Município, Estado 

e União), mananciais, Mata Atlântica, mudanças climáticas, pesca, recursos minerários, 

reserva legal, rios, riscos, sedimentos, solo, subsolo, terreno de marinha, comunidades 

tradicionais, quilombolas e indígenas, sítios arqueológicos, históricos e culturais, dados 

sanitários, políticos e econômicos, etc. O projeto considera a necessidade de 

integração: (i) do licenciamento ambiental, sanitário, de segurança e urbanístico; (ii) 

das instituições, na análise do licenciamento e (iii) da comunidade, por intermédio da 

participação efetiva nos planos de desenvolvimento regional, avaliação ambiental 

estratégica e integrada e nos estudos de impacto ambiental (CF, art. 170, VI e 225, IV; 

Lei nº 6.938/1981, art. 9º, III e IV; Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 11, § 2°, 

09/1987 e 237/1997, art. 10, V), no seio do alinhamento estratégico institucional, que 
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visa assegurar políticas e práticas ambientais sustentáveis e ampliar a regionalização 

da ação interdisciplinar institucional. Desta forma, pode-se implementar um 

planejamento estratégico, desenvolvendo-se um sistema que agregue dados 

ambientais, científicos e jurídicos, que permitam melhores decisões, a partir de uma 

plataforma de inteligência de dados, que forneça suporte para atuação integrada na 

Bacia Hidrográfica. Por fim, os relevantes dados coletados e as intervenções 

extrajudicias/judiciais devem ser disponibilizados no sistema PROMP, internamente 

para os membros da instituição e para o público externo, pelo Portal da Transparência. 

As informações ambientais dos integrantes do SISNAMA e referentes ao licenciamento 

urbanístico devem ser disponibilizadas no Portal da Transparência, conforme previsão 

da Lei nº 12.527/2011 e Lei nº 10.650/2003. 

 

Órgãos envolvidos / Parceiros: 

Universidade Federal do Paraná (CEM/Geografia). 

 

Público Alvo: 

Ministério Público do Paraná, Instituições Ambientais, Governo e Universidade. 

 

Área de Atuação: 

Planejamento Institucional e Meio Ambiente. 

 

Justificativa: 

O licenciamento ambiental1 é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio 

Ambiente, previsto no artigo 10 da Lei nº 6.938/81, por intermédio do qual a 

Administração Pública, no exercício de seu poder-dever constitucionalmente previsto, 

ao estabelecer condições e limites para o seu exercício2, exige a adequação das 

atividades empresariais à defesa do meio ambiente3 e exerce o controle ambiental das 

atividades potencialmente degradadoras. Como um dos instrumentos da Política 
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Nacional do Meio Ambiente - PNMA, nos termos do artigo 9º, inciso IV, da Lei 

6.938/81, tem por objetivo primordial a preservação e a conservação do meio 

ambiente (art. 2º, caput). Nesse sentido, o licenciamento ambiental é um 

procedimento do qual fazem parte o Estudo Prévio de Impacto Ambiental - EIA, o 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - RIMA, ou o Relatório de Ausência de 

Impacto Ambiental Significativo (RAIAS) e a licença ambiental propriamente dita. O 

procedimento administrativo desenvolve-se em três fases para a implantação de um 

empreendimento potencialmente poluidor e a cada uma dessas etapas corresponde 

uma licença específica expedida pelo Poder Público.4 Em síntese, o projeto visa 

acompanhar a metodologia e os critérios utilizados pelos órgãos licenciadores para 

concessão do licenciamento ambiental-territorial, por intermédio da análise da 

legislação e dos procedimentos de maior complexidade e impacto ambiental, na Bacia 

Hidrográfica Litorânea, especialmente considerando a complexidade dos 

procedimentos e a necessidade de integração: (i) do licenciamento ambiental, 

sanitário, de segurança e urbanístico; (ii) das instituições, na análise do licenciamento e 

(iii) da comunidade, por intermédio da participação efetiva, com o desenvolvimento de 

mecanismos de avaliação ambiental estratégica e integrada, além dos estudos de 

impacto ambiental (CF, art. 170, VI e 225, IV; Lei nº 6.938/1981, art. 9º, III e IV; 

Resolução CONAMA nº 01/1986, art. 11, § 2°, 09/1987 e 237/1997, art. 10, V), no seio 

do alinhamento estratégico institucional, que visa assegurar políticas e práticas 

ambientais sustentáveis e ampliar a regionalização da ação interdisciplinar 

institucional. Desta forma, pode-se implementar um planejamento estratégico, 

desenvolvendo-se um sistema que agregue dados ambientais, científicos e jurídicos, 

que permitam melhores decisões e maior cálculo dos riscos dos empreendimentos, a 

partir de uma plataforma de inteligência, que forneça suporte para atuação integrada 

na Bacia Hidrográfica. 

 

Ações Desenvolvidas: 

1. A expedição de ofício para as seguintes instituições para que encaminhassem a 

planta/polígono (base cartográfica) e demais informações sobre as feições (desenhos), 

explicitando como foram geradas (qual Datum – SAD-69 ou SIRGAS 2000), se foram 
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feitas medidas em campo (levantamento topográfico com estação total ou GPS), com 

imagens de satélite do Google Earth, etc, do Litoral do Paraná, em arquivos digitais em 

quaisquer formatos/extensões, podendo ser: (i) arquivos vetoriais compatíveis com 

ArcGIS – shapefile / .shp; (ii) arquivos AutoCAD (.dwg / .dxf); (iii) arquivos gerados no 

Google Earth (.kml / .kmz), etc., que contenham informações geográficas como flora, 

fauna, solo, relevo, economia, recursos hídricos e minerários, de meio físico, biótico, 

socioeconômico, patrimônio histórico, arqueológico e cultural, comunidades 

tradicionais, indígenas e quilombolas, zoneamento e empreendimentos, etc: (i) 

Instituições; (ii) Empreendimentos;  

2. Paraná Mar e Costa (zoneamento costeiro): ITCG, SEMA/PR e Professor Ariel 

Schaeffer da Silva;  

3. Gestão Costeira (Complexo Estuarino de Paranaguá): CEM/UFPR e APPA (Convênio);  

4. COLIT, ITCG, IAP/DIBAP, Municípios, SPU, OC2.  

5. Realização de reuniões (Estrutura, Geoprocessamento e PROLIN): 2014: Reunião 

Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias Regionais: 31.01.14; 

12.05.14; 27.05.14; 23.06.14; 01.08.14: 05 reuniões.  

2014: Reunião Coordenadoria Regional e Promotores Ambientais da Bacia Litorânea: 

01/2014 (11.06.14): 01 reunião.  

2015: Reunião Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias 

Regionais: 06.04.15; 07.05.15; 03.08.15; 14.08.15; 24.08.15; 03.09.15; 18.09.15; 

29.10.15; 04.11.15; 06.11.15: 10 reuniões.  

2015: Reunião Subplan, Caex, ONU, Brasil ID, Município de São José; Reunião Caex, 

CAOPMA, SEUR e SEMMA/Paranaguá e Município de Pinhais – 06.11.15: 01 reunião.  

2016: Reunião Coordenação Geral das Bacias Hidrográficas e Coordenadorias 

Regionais: 12.02.16; no 07/2016 (29.02.16); 11.03.16; no 19/2016 (08.04.16); no 

20/2016 (08.04.16); no 35/2016 (10.06.16); no 63/2016 (11.08.16); 14.10.16; 18.11.16: 

09 reuniões.  

2016: Reunião no 03/2016 no 04/2016; no 06/2016; no 35/2016; no 43/2016: 05 

reuniões.  
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2017: Reunião no 06/2017; no 32/2017; no 69/2017; no 70/2017; no 86/2017; no 

115/2017; no 116/2017; no 122/2017: 08 reuniões.  

2018: Reunião no 27/2018; no 28/2018; no 30/2018; no 31/2018; no 35/2018; no 

44/2018; no 62/2018; 63/2018; no 73/2018; no 83/2018: 09 reuniões.  

 

Resultados / impactos: 

1. Fase 01  

Etapa 01/1: Definição da terminologia dos metadados.  

Etapa 01/2: Definição da taxonomia das informações na Base de Dados.  

Etapa 02: reunião, triagem e organização dos dados existentes.  

- Cerca de 635 arquivos geoespaciais em diversos formatos e extensões:  

• 434 arquivos vetoriais em extensão shapefile3 (.shp);  

• 195 arquivos matriciais;  

• 4 geodatabases (.gdb);  

• 1 pasta com arquivos em PDF.  

- Relatórios e Informações:  

1. Relatório de Geoprocessamento no 07/2018  

2. Informação nº 08 2018  

3. Informação nº 12 2018  

4. Informação nº 13 2018  

2. Fase 02  

Etapa 01: levantamento dos dados, conforme a demanda extra ou judicial, das 

Promotorias de Justiça, sem a compilação integral.  

Etapa 02: nesta etapa, foi realizada a busca na Base de Dados do Projeto PROLIN, com 

o objetivo de reunir o maior número de informações geográficas a respeito dos 

empreendimentos no litoral do Paraná. Após buscarmos nas bases de dados já 
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existentes, seguimos contatando órgãos públicos, academia, sociedade civil e 

empresas, a fim de obter mais informações especializadas.  

1. Total de Arquivos (shapefile): 16 arquivos;  

2. Total de Feições Identificadas: 782 feições (ponto, linha e/ou polígono);  

3. Dentre os 782 feições: 591 pontos / 17 linhas / 174 polígonos.  

Etapa 03: foram produzidos ou estão em andamento, entre o período de março de 

2016 a julho de 2018: - 45 mapas temáticos para a região da Bacia Litorânea  

3. Fase 12  

1. Termo de Cooperação Técnica MPPR/UFPR – 17.03.2017.  

2. Termo de Cooperação Técnica MPPR/Unespar – 12.05.2017.  

3. Plano de Trabalho Licenciamento Ambiental – 24.08.2016.  

4. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre o diálogo e a atuação interinstitucional 

em relação aos direitos decorrentes da presença indígena no litoral do Paraná – 

03.10.2016.  

5. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho com objetivo de fornecimento de suporte 

técnico-científico para a gestão ambiental do território costeiro paranaense. 

12.09.2017.  

• I Workshop GERCO/PR: Conhecer, Envolver, Executar – CEM/UFPR - 19.10.2017  

• II Workshop GERCO: Lições Aprendidas e Interação entre Academia e Governança – 

Geografia/UFPR – 20.04.2018  

• III Workshop GERCO: A Inserção Paranaense no Gerenciamento Costeiro: Plano de 

Ação Federal e Paraná Mar e Costa – MPPR/PGJ - 08.11.2018  

6. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre análise e complementação da 

legislação referente à Qualidade do Ar no Estado do Paraná. 04.10.2017.  

7. Plano de Trabalho - Grupo de Trabalho sobre análise e complementação da 

legislação referente à Qualidade do Ar no Estado do Paraná:  

- Recomendação no 20/2017 – Minuta enviada ao CAOPMAHUR. 
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Recursos envolvidos: 

Recursos Humanos da Coordenadoria Regional da Bacia Litorânea/GAEMA – 

Paranaguá e Núcleo de Inteligência – Geoprocessamento - CAEX  

 

Pontos fortes: 

1. Sistema inteligente de gerenciamento ambiental e planejamento territorial  

2. Organização do conhecimento institucional e interinstitucional sobre a legislação 

ambiental e territorial  

3. Verificação das inconsistências do licenciamento ambiental (documentais e 

materiais)  

4. Produção de mapas, para orientar investigações e processos judiciais  

5. Geração de maior segurança jurídica para empreendedores e licenciadores  

6. Coerência em relação à metodologia e aos critérios utilizados pelos órgãos 

ambientais para concessão do licenciamento ambiental-urbanístico  

7. Boa articulação com os demais promotores ambientais da Bacia Litorânea  

8. Trabalho da Subprocuradoria de Planejamento que atua como Escritório de Projetos 

(PMO), fornecendo suporte à implementação dos projetos da Coordenação da Bacia 

Litorânea  

9. Apoio do Observatório de Conservação Costeira e a das Universidades do litoral para 

o compartilhamento de informações  

10. Acordo de Cooperação Técnica com a UFPR e UNESPAR  

11. Produtos cartográficos, como, por exemplo, o mapa da PR 340, que contribuiu com 

o entendimento judicial e cujo cumprimento de sentença foi julgado procedente pelo 

juízo federal e TRF da 4a Região  
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Pontos fracos:  

1. Ausência de estrutura tecnológica  

2. Ausência de recursos humanos, especialmente equipe técnica e profissionais de TI, 

sobretudo de programação  

3. Necessidade de maior capacitação e treinamento em projetos, geoprocessamento e 

licenciamento ambiental e urbanístico, de membros e demais servidores  

4. Melhoria da articulação das instituições públicas e universidades, sobretudo para 

implementação de maior transparência e fluxo de dados  

5. Imensa demanda administrativa que requer uma estrutura permanente para o 

planejamento, gerenciamento, acompanhamento e controle do projeto  

6. Ausência de um servidor unificado para armazenamento dos produtos gerados pelos 

diversos setores do Ministério Público  

7. Ausência de taxonomia para nomenclatura dos produtos para todos os setores do 

Ministério Público  

 

Dificuldades encontradas: 

 1. Ausência de estrutura tecnológica  

2. Ausência de recursos humanos, especialmente equipe técnica e profissionais de TI, 

sobretudo de programação  

3. Necessidade de maior capacitação e treinamento em projetos, geoprocessamento e 

licenciamento ambiental e urbanístico, de membros e demais servidores  

4. Melhoria da articulação das instituições públicas e universidades, sobretudo para 

implementação de maior transparência e fluxo de dados  

5. Imensa demanda administrativa que requer uma estrutura permanente para o 

planejamento, gerenciamento, acompanhamento e controle do projeto  

6. Ausência de um servidor unificado para armazenamento dos produtos gerados pelos 

diversos setores do Ministério Público  
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7. Ausência de taxonomia para nomenclatura dos produtos para todos os setores do 

Ministério Público  

8. Ausência de procedimento inteiramente eletrônico e digital interno  

9. Dificuldade de obtenção de informações de setores do governo, empresas e 

academia 

 

Estratégias de superação das dificuldades: 

1. A existência de orçamento específico para área de tecnologia e geoprocessamento  

2. A contratação de consultoria externa para a programação do software  

3. A realização de concurso público para as áreas de geoprocessamento e programação 

4. Regulamentação interna sobre taxonomia dos produtos cartográficos, informações e 

metadados  

5. Disponibilização de um servidor unificado com as informações, projetos e mapas 
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