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APRESENTAÇÃO
A ALEGRIA DE COMPARTILHAR O CONHECIMENTO

“A alegria não chega apenas no encontro do achado,
mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender

não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria”.
Paulo Freire

 
Desafiar pessoas dedicadas e talentosas é uma das tarefas mais gratificantes do 

processo educativo. Os resultados nos surpreendem, superam nossas expectativas 
e aumentam nossa admiração por nossos alunos. Tem sido assim com nossos 
Vitaliciandos, pois a cada edição deste ebook, eles nos brindam com Trabalhos de 
Conclusão de Curso (TCCs) que renovam nossa crença no poder da educação e nossa 
confiança na importância do papel do Ministério Público para a sociedade.

Quando decidimos exigir que os promotores e promotoras de Justiça 
substitutos(as) apresentassem um TCC ao final do Curso de Vitaliciamento, como 
uma condição para a obtenção do título de Especialização, enquanto educadores, 
desejávamos abrir mais um espaço para que cada vitaliciando deixasse, desde já, sua 
marca pessoal em nossa Instituição. 

Sabemos que o início de carreira é um período bastante trabalhoso e repleto 
de primeiras experiências, em que os recém-empossados(as)  estão colocando em 
prática tudo que aprenderam em anos de estudo e preparação para o ingresso na 
carreira do Ministério Público. Acreditamos que nossa Instituição precisa estar em 
constante renovação e que nesse processo os nossos promotores substitutos são 
muito valiosos, uma vez que, com seu olhar de “recém-chegados”, podem oxigenar os 
fazeres institucionais e colaborar para a construção de ideias e propostas inovadoras. 

Os 18 TCCs reunidos nesse e-book confirmam que o desafio deu muito certo, 
porque, em cada texto, percebemos o olhar atento, o potencial inovador, a capacidade 
de argumentação jurídica e a vontade de fazer a diferença na vida da comunidade 
local. Enfim, cada TCC demonstra o  compromisso dos novos colegas com a melhoria 
da atuação do MPPR e a prestação de serviços de qualidade para a sociedade.

O patrono da educação brasileira, Paulo Freire, que neste ano completaria 100 
anos se estivesse vivo, criou o termo “boniteza” para descrever algo que fosse bom, 
verdadeiro, justo, amoroso e ético. Ler os trabalhos dos colegas traz essa sensação de 
entrar em contato com a “boniteza”, pois são textos que reavivam nosso amor pela 
justiça e nosso compromisso com a sociedade.  

Curitiba, primavera de 2021.

Boa leitura!

Eduardo Cambi
Promotor de Justiça 
Coordenador da Escola Superior do MPPR
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DISCURSO DE FORMATURA DOS VITALICIANDOS
 

Excelentíssimos Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, Presidente 
da Associação Paranaense do Ministério Público, Dr. André Tiago Pasternak Glitz, 
Corregedor-Geral do MPPR, Dr. Moacir Gonçalves Nogueira Neto, Subprocurado-
ra-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional, Dra. Samia Saad 
Gallotti Bonavides, Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, Dr. 
Mauro Sérgio Rocha, Coordenador-Geral da Escola Superior do Ministério Público, 
Dr. Eduardo Augusto Salomão Cambi,

Em nome dos quais cumprimento os demais integrantes da mesa, os nossos 
queridos formandos, familiares, amigos e demais presentes. 

Para além de cumprimentar, gostaria de agradecer. Agradecer nossos líderes 
institucionais, Doutor Gilberto Giacoia do MPPR e Doutor André Glitz da APMP, pela 
defesa incondicional do Ministério Público em tempos tão difíceis. E assim o faço não 
como Promotor, mas como cidadão brasileiro e paranaense. Em uma demonstração 
de que o melhor caminho é sempre o do diálogo, o do respeito e o da interlocução, 
sem que isso implique em transigir. Que o esclarecimento, corajoso e firme, pode 
sempre ser feito com cordialidade e que somos melhor ouvidos quando abrimos as 
portas para o debate franco e honesto. 

Parabenizar pela construção de materiais de esclarecimento pela Diretoria de 
Comunicação desta APMP e pela Assessoria de Comunicação do MPPR, muito bem 
produzidos, em linguagem clara e de fácil compreensão pela população brasileira, 
fundamentados na Constituição Federal e na visão contemporânea do Ministério Pú-
blico, plenamente sustentada na ciência jurídica. 

Não há outro caminho para a salvaguarda do Ministério Público que não o da 
construção científica, o da pesquisa e da produção acadêmica e o da formação quali-
ficada e continuada de especialistas em Ministério Público. Aqui os mais sinceros pa-
rabéns à Escola Superior do MPPR pela formatação deste curso, assim como também 
merece elogios o histórico incentivo da APMP ao grupos de estudo e a presença mar-
cante da FEMPAR na formação de juristas que compreendem o papel do Ministério 
Público, respeitam e defendem a instituição, mesmo que atuando em outras carreiras 
jurídicas. 

É preciso que se debata, com liberdade de cátedra, os mecanismos de proteção 
material da Constituição Federal, da efetiva consecução dos direitos fundamentais 
por meio de instrumentos como a proibição de vedação do retrocesso, da proteção 
eficiente dos bens jurídicos e da inconstitucionalidade de emendas constitucionais 
que violem estes princípios.

É preciso amadurecer e aprofundar o regime democrático nacional, para que 
não se confunda democracia com a mera formação de maioria; e não se fala aqui nem 
das maiorias tênues, aquelas formadas por frações sustentadas em breve instante, 
instante este, não raro, intercambiável por regimentos. Mas mesmo uma maioria, 
esmagadora maioria que fosse, não pode promover retrocessos à efetivação de direi-
tos fundamentais do cidadão, à proteção eficiente dos bens jurídicos e à salvaguarda 
de um Ministério Público materialmente independente e autônomo, com capacidade 
ativa e operacional de promover o regime democrático.
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Formar especialistas em Ministério Público é fomentar a sustentação do Minis-
tério Público perante a ciência jurídica, especialistas com amplo conhecimento técni-
co, mas também aplicado, real. Ciência baseada em evidências, em constatações em-
píricas. Com domínio completo de quais são os desafios de ser Promotora e Promotor 
de Justiça no interior desse país; de exercer, por vezes, todas as mais de 20 atribuições 
constitucionais do Ministério Público. A defesa da probidade e da moralidade admi-
nistrativa, do consumidor, do meio ambiente, da habitação e do urbanismo, do idoso, 
da pessoa com deficiência, da criança e do adolescente, da educação, da saúde, dos 
direitos humanos, da assistência social, da mulher, da vítima de crime, do devido pro-
cesso legal, cível ou penal, do escorreito cumprimento das sentenças judiciais e das 
execuções penais, da família, das fundações e do terceiro setor, da ordem tributária, 
do pronto atendimento à sociedade. 

E ouvi, de alguns que me perguntavam: “poxa, mas estou cheio de trabalho, com 
todas essas atribuições a cumprir, preciso mesmo escrever um Trabalho de Conclusão 
de Curso?” E eu também me perguntava: “puxa, também estou aqui carregado de 
atribuições, preciso mesmo lecionar e orientar TCCs?” Mas é justamente por termos 
de bem cumprir estas mais de 20 atribuições constitucionais que precisamos escre-
ver; artigos, livros, TCCs. É justamente por isso que precisamos produzir a doutrina do 
Ministério Público, dirigir a jurisprudência e trilhar o caminho de um MP tão específi-
co quanto o brasileiro. 

Ser Ministério Público. Presentar o Ministério Público. Garantir um Ministério 
Público atuante e forte. Fiscalizar administrativamente o Ministério Público. Não é 
tarefa para ser conduzida por quem desconheça a profundidade desse mister, cujo 
conhecimento em Ministério Público possa, talvez, não passar de 15 minutos de uma 
aula de direito constitucional e de algum fragmento de atuação funcional de apenas 
um dos ramos do MP que tão-somente ouviu-se dizer - ou melhor, criticar. 

É preciso publicar a complexidade, os desafios dessa missão constitucional e as 
agruras de exercê-la em todos os cantos do país. E ter a coragem de defender nossa 
autonomia funcional, a completude da revisão interna de nossos atos finalísticos, que 
em nada se confunde com o natural controle jurisdicional a que todos se submetem 
por força constitucional e que deflui do direito de ação. 

Sem profundo conhecimento teórico e aplicado qualquer controle é insuficiente 
e equívoco. Insuficiente porque não domina todos os aspectos a serem observados e 
aprimorados da atuação funcional; e equívoco porque restrito a uma visão externa e 
parcial da instituição. Esse esclarecimento precisa ser prestado à população por meio 
da ciência. E essa produção científica implica em autonomia e independência, sejam 
as funcionais ou as de cátedra. Condições para publicar e dividir nossas dúvidas e, por 
que não, nossas insatisfações. 

E aqui parabenizo nossos formandos pela coragem, liberdade e isenção com que 
se portaram durante a formação, com que redigiram seus Trabalhos de Conclusão de 
Curso. Por vezes, apontando desafios e dificuldades institucionais.

Sim, as temos. Não se faz Ministério Público sem debate e sem divergência. 
Aliás, não se faz nada sem que, ao menos em breves instantes, precisemos nos dese-
quilibrar. Harmonia

não é sinônimo de equilíbrio absoluto e imutável. Ao revés, harmonia é constru-
ída pelo incessante desequilíbrio temporário das forças envolvidas. 
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Basta observar todos os campos da vida em que há harmonia. Se todas as notas 
musicais ressoam ao mesmo tempo e em mesma intensidade, há ruído, e não canção. 
Se ambas as pernas avançam ao mesmo tempo, há queda, e não caminhar. Se tudo é 
verão, sol, o mundo se faz deserto. Paremos um instante para contemplar o trivial, o 
cotidiano que salta aos olhos. Um ciclista que harmonicamente passa em velocidade, 
ele não o faz com os dois pedais na mais elevada posição em igualdade absoluta, mas 
pela incessante alternância entre as posições, e seu avanço depende da harmonia 
desse desequilíbrio momentâneo. Acreditar que em todos os momentos haverá per-
feito regozijo, absoluto e imutável, é desconhecer o mais elementar funcionamento 
da natureza. Encontrar a paz e a harmonia na tempestade, o belo que a chuva traz, a 
reflexão da derrota, o ombro amigo de quando sofremos um ataque, uma ofensa, a 
magnitude do inverno e como seu rigor nos faz maiores. 

Ajustar as expectativas e aceitar que a vida é mais do que a vitória e a satisfação 
em tempo integral. Isso se aplica a nós, como indivíduos. Há tempo de produzir além 
do esperado, de avançar no trabalho para lá da hora normal, de virar as noites e os 
finais de semana para nos preparar para aquele júri mais complexo, aquela ACP mais 
complicada, aquela visita institucional diferenciada, para organizar uma atividade na 
Promotoria, para trabalhar em conjunto com uma entrega acadêmica, uma aula, um 
curso. E há tempo de descansar, de aproveitar a família, de receber os louros da vi-
tória, como os que vocês recebem no presente momento. Promotora e Promotor de 
Justiça em tempo integral, sim, mas é justamente por o sermos, que precisamos do 
momento de estar com os nossos, de descansar. E é tempo rico, é o momento que 
nos faz compreender a complexidade das relações humanas, a importância de todos 
os bens jurídicos que tutelamos.  

Isso também se aplica às instituições e ao Ministério Público. Nem sempre nos-
sa tese se firmará majoritária, nem sempre nosso clamor será acolhido pela opinião 
pública e nem sempre a mobilização popular será suficiente para impedir retrocessos. 
Mas é preciso resiliência nas derrotas, compreender que ela faz parte da convivên-
cia harmônica entre os poderes e dos dissensos típicos da democracia. Nas derrotas, 
precisamos de ainda mais união, coesão e coragem. Coragem para aplicar a novel le-
gislação, mesmo que divergindo; coesão para construir em conjunto a interpretação 
do texto normativo mais consentânea à proteção eficiente dos bens jurídicos e para 
sinalizar sua aplicação prática sob a égide constitucional; e união, para nos manter-
mos fortes mesmo nos tempos mais difíceis, aceitar que há momento de esperar, 
de trabalhar e de colher os resultados da atuação funcional. E, tão logo possível, de-
monstrar, por meio da atuação funcional concreta e da produção acadêmica, os pon-
tos positivos e negativos das mudanças em vigor, apresentando de forma inequívoca 
as necessidades de aprimoramento, com respeito e interlocução entre os poderes, a 
opinião pública e a sociedade. 

É da nossa imensa capacidade técnica, mas também da variedade de compe-
tências e do vasto domínio das diversas áreas de atuação funcional que o Ministério 
Público se faz indispensável ao país. 

E aqui no Ministério Público do Paraná somos diversos, somos múltiplos. Somos 
paranaenses, das mais distintas regiões do estado, mas somos também do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas Gerais, da Bahia, 
de Rondônia, do Rio Grande do Norte, entre tantos outros. Somos mulheres, as 9 
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formandas, nossa paraninfa, nossa Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos 
de Planejamento institucional e a Melissa, que, além de Promotora de Justiça espe-
tacular, tanto me ensina nesses anos de vida em comum, a ser melhor e a não me 
conformar com o que está posto, com o padrão. Mulheres que inspiram, que com 
coragem e resiliência honram as mulheres que vieram antes e enfrentaram esta luta 
talvez ainda mais solitárias; que moldam a sociedade atual e futura, em que a Lívia 
não tenha de passar por todas as lutas que vocês já passaram e ainda passam. A cada 
ataque sofrido no júri, a cada licença maternidade - e tive o privilégio de passar por 
duas com a Melissa e vivenciar em conjunto as inseguranças e os desafios. Líderes, e 
aqui um agradecimento especial à minha líder, a Dra. Samia, que demonstra na dose 
certa como cobrar resultado e eficiência em tempos tão complexos e exigentes quan-
to estes de pandemia. 

Temos orgulho da defesa incondicional da igualdade de gênero, das nossas ori-
gens, todas elas, da nossa diversidade; e, sim, do nosso conhecimento aplicado e 
teórico. Orgulho de formar dezoito especialistas em Ministério Público que são o tes-
temunho do perfil constitucional desta instituição, de seu caráter permanente e de 
seu papel de salvaguarda dos direitos fundamentais, cláusula pétrea constitucional. 
Meus mais sinceros cumprimentos a todas e a todos os nossos queridos formandos! 

Murilo Cezar Soares e Silva
Promotor de Justiça
Assessor de Gabinete da Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planeja-
mento Institucional do Ministério Público do Paraná - SUBPLAN
Patrono do 1º Curso de Especialização em Ministério Público da Escola Superior do 
Ministério Público do Paraná
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DISCURSO DE FORMATURA DOS VITALICIANDOS

Excelentíssimas Autoridades presentes, integrantes da Mesa, Servidores e Ser-
vidoras, Senhores e Senhoras presentes... A quem todos saúdo na pessoa do Exce-
lentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Gilberto Giacóia. Aos ausentes 
lembrados e hoje presentes em nossos corações…

“Meus lindos e minhas lindas”…

Ao receber carinhosamente a honrosa missão de ser Paraninfa desta querida 
turma de formandos (digerida a emoção e gratidão do momento), fiz o que sempre 
faço… (um parêntese para lembrar que estou destreinada, pois a última vez que fui 
Paraninfa de uma turma, contava com pouco mais de 8 (oito) anos de idade, quando 
fui convidada para ser Paraninfa da turma de alfabetização da minha irmã… E sim, eu 
já gostava de dar “pitacos” desde a mais tenra idade… Sorte dos últimos “afilhados” 
que não dispunham da ferramenta dos áudios de whatsapp à época…)

Bem, já um pouco mais madura, fiz o de sempre: busquei o sentido cultural e 
etimológico da palavra “Paraninfa” e vi que, em várias derivações do grego, havia uma 
associação constante com o sentido de “estar ao lado” e “aconselhamentos”. Inevita-
velmente, sorriso e suspiro vieram-me juntos… Nesta exata concorrência…

Porque é desta forma que gosto de estar: “ao lado” dos meus pares, dinamizan-
do este sentido, para além da unidade e indivisibilidade que nos ata organicamente e 
desafia o senso individualista tão marcado nos nossos tempos, insinuando uma pro-
jeção plasmada de cada integrante do Ministério Público à nossa cara sociedade… Um 
corpo só: Ministério Público e sociedade. Esta mesma sociedade de onde haurimos o 
apoio que tanto nos é caro e decisivo quando somos (e muito ainda seremos!) ataca-
dos por cumprirmos nossa missão constitucional.

E por falar em missão constitucional e no sentido de ser Paraninfa, agora ligada 
ao “aconselhamento”, sucedeu-me que no mês de dezembro próximo, farei 12 (doze) 
anos de Ministério Público no Estado do Paraná. 

E doze anos incompletos, vejo-me saindo da “infância ministerial”… Mas, como 
diz a principiologia da proteção integral e, se é verdade que devemos bem formar as 
nossas crianças, preparando-as para cumprir uma maturidade responsável e cons-
ciente, ouso a considerar que meus responsáveis institucionais foram felizes neste 
mister.

E nesta nostalgia, lembro-me do meu primeiro colega titular, na saudosa Goio-
erê: Thadeu Augimeri, que simplesmente, no primeiro dia de trabalho, repassou-me 
seu memorável arquivo em pendrive contendo todos os seus modelos de peças pro-
cessuais.

Seguiram-se mais colegas titulares como Ricardo Lois, que me repassou seu mo-
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biliário de “pomposa” madeira escura (que ele logo me advertiu da duvidosa proce-
dência genuína de jacarandá) para que eu montasse minha primeira residência para-
naense… 

Ou a colega Leandra Flores, que deixou a chave da sua casa em Campina da La-
goa, para que eu mais eficientemente pudesse estar na Comarca durante suas férias 
(a colega nunca tinha sequer me visto e confiou sua casa a mim… Até hoje devo-lhe o 
conserto do seu aquecedor).

E foi da colega titular Elaine Gonçalves que, antes do envio dos meus primeiros 
relatórios de atividades funcionais (… e todos sabem o que isso significa…) ouvi o “… 
é, baiana… Acho que você é boa mesmo, viu? Boa de briga e escreve bem… Acho que 
vai se dar bem por aqui...”

Concluo aqui minhas memórias com meus colegas titulares para não cometer a 
injustiça com os demais, pois TODOS E TODAS foram absolutamente generosos comi-
go.

E é com essa memória que ouso a sugerir o que minha função adverte: “aconse-
lhamentos”. Claro, todos baseados em minha modesta experiência pessoal e funcio-
nal. Só serão 12 conselhos: 1 para cada ano.

(o número 12 é cercado de simbologia e, desde os babilônios, o principal sis-
tema temporal é baseado em um ano de 12 meses, e um dia de 12 horas diurnas e 
12 horas noturnas. É um número que dá a dimensão do encerramento de um ciclo e 
início. Nas religiões africanas também esta fração é lembrada, além da figura bíblica e 
alegórica que o número sugere: os 12 apóstolos mais próximos a Jesus. O número 12 
aparece em todo o Apocalipse, o livro final da Bíblia. De acordo com ele, o reino de 
Deus tem 12 portões guardados por 12 anjos.)

Enfim...

Vamos lá…

1) Somos Promotores e Promotoras de Justiça. Não somos heróis; não somos 
“mágicos” e o exercício diuturno da prestação de nossas atividades, acredito que a 
experiência tem mostrado que muito mais eficientemente nos mostramos na “justiça 
a varejo”, do que nas pretensiosas e midiáticas ações a “atacado”… Não somos servi-
dores que se resumem em uma só operação. O artigo 127, caput, e o não exaustivo 
artigo 129 da Carta Magna adverte-nos de muito mais…

2) Antes de sermos Autoridades Públicas, somos SERVIDORES PÚBLICOS… Por 
que o MINISTÉRIO É PÚBLICO, ele não é privado… Nunca fui “eu”; nunca será por e 
para mim. É por ele e por ela. É em prol do outro… Em primeiro e último caso. Em 
primeiro e último caso.
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Assim… Logo passo ao terceiro conselho…

3) Na dúvida sobre amparar-se na razão de fundo particular, desatando-se da 
nota pública das nossas funções, lembra-se que não é “a minha opinião particular” 
travestida de “minha independência funcional...” Há vínculos indissolúveis e de ra-
zões republicanas que nos atam funcionalmente ao artigo 127 da Constituição Fede-
ral… Na dúvida, volta para aquela leitura mais profunda de Direito Constitucional…

4) Estejam PRESENTES: na comarca, nas audiências, nas fiscalizações… No olho 
a olho de quem nos busca com uma demanda que, para nós, pode ser mais um dos 
atendimentos do dia. Para o destinatário das nossas funções, muitas vezes, é o verda-
deiro “nó” da sua vida… Tenhamos escuta civil e humanizada nas nossas presenças… 
E não nos esqueçamos: sempre foi em prol destas pessoas.

5) Então… Acresce o ingrediente da GENTILEZA nas presenças. Servidores e ser-
vidoras são parceiros… (quem não respira aliviado com aquele e-mail no fim do dia 
escrito no subject “Para correção”...?!). Temos deveres anexos com estagiários e esta-
giárias também (diria eu: morais!) No sentido de inspirar-lhes o profissionalismo. Na 
dúvida, lembra das tuas experiências pessoais de outrora, das doces às amargas expe-
riências nesta sensível pele… Ofereça teu melhor. Cuidem com gentileza pedagógica 
da formação de nossos estagiários e estagiárias.

Também importante…

6) Cuidem da projeção pública: das tuas falas, da tua imagem… Das tuas publi-
cações. Do teu trabalho… Não exatamente nesta ordem, vá lá… Mas com o empenho 
de reflexão sobre cada uma delas… Nesta “teia” de unidade e indivisibilidade, herda-
mos o passivo do nosso antecessor na comarca e legamos o nosso acervo ao nosso 
sucessor... (lembremos que erros de um viram “a imagem de todos” nestes tempos 
de publicidade de ocasião e certos periódicos que nos amam (dúvidas? Atuem no 
Júri…). Sejamos sempre inteiros e inspirações no exercício das nossas funções… É o 
que deixamos, para além dos nossos devaneios de vitaliciedade (que não é perpetui-
dade… Lembremo-nos!). Ao final, o legado do nosso nome é esquecido e é pelo que 
deixamos que seremos lembrados como o famoso “…não lembro do nome daquele 
Promotor, mas me lembro que ele foi porreta!” ou no “vou falar com a Promotoria”…

Para isso…

7) Maturidade! Acolhe tuas frustrações que, muitas vezes, vêm embaladas sob a 
forma de “indeferimentos”, “Representações” levianas ou ataques pessoais inauditos, 
generalizações cruéis e, muitas vezes, criminosas. Sejam gentis com vocês mesmos: 
vejam na oportunidade do enfrentamento das frustrações (seja de que ordem for…) 
a oportunidade aberta para a excelência. E como é gratificante nos superarmos a nós 
mesmos! Só quem já tomou posse se lembra do gosto do melhoramento quando se 
lembra da aventura que foi o primeiro concurso público! Nossos maiores inimigos 
estão em nós mesmos. Maturidade!
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8) Sereniza-se diante do ataque injusto e cruel… Para, chora, pensa… Cala! (o 
quanto me custou aprender isso…) A serenidade na gestão de um problema funcional 
diz muito sobre quem somos e da maturidade para o enfrentamento do nosso múnus, 
que é promover a justiça imparcializada. Lembrem-se do conselho 2: nunca é pessoal, 
por mais pessoal e devastadora que seja a dor sobre nossa pele. E não se esquece: há 
beleza na combatividade serena e é possível a serenidade combativa. Ao fim de tudo, 
é pela sociedade que minha boca fala ou cala!” Saibamos a hora de calar.

E por falar em silêncio...

9) Cuida da tua intimidade. Não porque provas ilícitas viraram mandamentos 
para fins de subversão da verdade ou porque criminosos cibernéticos são arautos dos 
nossos segredos indevassáveis, das nossas conversas privadas… Mas é porque o que 
compartilhamos na nossa intimidade reverbera nos nossos pensamentos comparti-
lhados, formando uma egrégora, um círculo de cumplicidade que escapa das tensões 
da reflexão crítica e autocrítica. O exercício da perfídia íntima diária modula pensa-
mentos, que conclama a cumplicidade aditiva, que incentiva ações,  e a partir daí, 
nossa “cuidada” intimidade vira a projeção pública do que somos externamente. E, 
talvez, do que verdadeiramente somos. E não somos perdoados: somos devassados e 
expostos e desacreditados… Cuida do teu mundo interior. Nos tempos de hoje, cora-
ção alheio é terreno onde muitos podem tatear e conhecer. Busca o refinamento dos 
teus pensamentos, dos compartilhamentos privados. É ali que reside o refinamento 
da real elegância e a prova da busca pela excelência.

10) Desconfia quando a maioria segue, acriticamente, a mesma maré da moda, 
da mídia, notadamente, as aquecidas pela “cultura da lacração”, tão presente nos 
nossos tempos de enredamento social. Para, avalia, analisa e espera… Somos servido-
res públicos responsáveis por agir assertiva e prudentemente. Busca incansavelmente 
a força para tuas demandas, tuas falas, tuas ações institucionais. E quando menciono 
força, menciono sabedoria para manejá-la em um possível recuo estratégico… Para 
avaliar onde depositar a efetiva energia para o cumprimento de nossas funções...

11) Não se iluda com a vaidade fomentada por elogios fáceis, principalmente, 
de quem não te conhece! A vaidade é o calcanhar dos fracos: delata deslumbrados, 
revela falsos humildes, desnuda uma personalidade inteira… E pior: serve de “bula” 
ou mapa para nos atar como reféns… Só os fracos são vaidosos.

12) Humanidade. Olha em cada réu, em cada ré, na memória das vítimas estam-
pada na dor dos que ficaram. Busca sentir estas pessoas. Todas! Ama teu labor: ele 
é a via para a solução de muitos problemas sociais, neste país cujo sentido de justiça 
decantou-se para todos os ambientes e virou ‘tábula rasa’ na boca de medíocres de 
oportunidade.

É a vivência da HUMANIDADE que amplia este sentido a que me referi de unida-
de... Que começa aqui, nesta sala, perpassa portas, adentra carceragens... Abre opor-
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tunidades e sorrisos… Acalma lutos que se prolongam com a injustiça e os percalços 
da prestação jurisdicional… Cria pontes, diálogos… Acertos… Promove Justiça…

Bem, voltando ao começo para terminar…

A última vez que vi o Thadeu Augimeri (por ocasião de sua promoção para uma 
comarca que nem me lembro mais o nome…) ensaiei a devolução do “bendito” pen-
drive das peças processuais dele:

Thadeu, preciso devolver teu pendrive… Já vitaliciei e ele me quebrou o maior 
galho…

Que pendrive?
O pendrive que salvou meus primeiros meses como Promotora...
 
Lembrando, acho que ele mal pensou na grandeza do que me diria: 

Ahh… O pendrive… Passa adiante para teu Subs...

Então, meus lindos e lindas, se foi a afetividade generosa que os motivou a me 
prestarem esta linda homenagem em ser paraninfa… Em estar “ao lado de vocês” e 
“aconselhá-los”, arrisco meu décimo terceiro conselho:

“Passem adiante para teu Subs...”

E sigam adiante! Pela nossa unidade! 

Vida longa ao Ministério Público Brasileiro!

Muito obrigada, “meus lindos e lindas”!

Ticiane Louise Santana Pereira
Promotora de Justiça junto à 3ª Promotoria dos Crimes Dolosos contra a Vida
Paraninfa do 1º Curso de Especialização em Ministério Público da Escola Superior do 
Ministério Público do Paraná
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SUPERAÇÃO LOCAL DE ENUNCIADOS DE SÚMULAS NÃO VINCULANTES: 
PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA 

Alexandre Galati Santos Pereira1

I. RESUMO:

O presente estudo tem por propósito demonstrar, de maneira objetiva, a pos-
sibilidade de superação casuística da Sumula 438 do Superior Tribunal de Justiça em 
benefício da comunidade local e do devido processo legal célere.

Em que pese o enunciado expresso na Súmula 438 do Superior Tribunal de Jus-
tiça, segundo o qual É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pre-
tensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da exis-
tência ou sorte do processo penal, o membro do Ministério Público deve se atentar à 
realidade local, não se olvidando de sua garantida independência funcional, de fundo 
constitucional (art. 127, §1o da Constituição Federal), para analisar a viabilidade de se 
invocar o referido instituto.

Em outras palavras, a utilização consciente do instituto viabiliza de forma prática 
a diminuição do acervo em comarcas prejudicadas com o grande volume de proces-
sos antigos, além de servir como aplicação prática e lógica intrínseca à Prescrição 
Retroativa.

II. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO:
 
Dentre as alternativas para a real implementação e observância ao princípio da 

Celeridade, o reconhecimento da prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, 
demonstra-se instrumento eficaz, notadamente nas comarcas com maior número de 
processos criminais antigos. Desse modo, o membro do Ministério Público deve pon-
derar se é viável e finalisticamente adequado prosseguir com a persecução penal em 
processos cuja prescrição inevitavelmente será reconhecida, por mera observância 
acrítica ao enunciado da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, ou se o caso 
aponta para o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

III. DESENVOLVIMENTO

A finalidade precípua dos enunciados das súmulas elaboradas pelos Tribunais 
Superiores é de uniformizar o entendimento e a compreensão jurisprudencial, permi-
tindo o aceso facilitado à jurisprudência predominante de um Tribunal sem, contudo, 
causar o engessamento jurídico de determinado tema.

Nesse sentido, segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho, A palavra “sú-
mula” significa o diminutivo de suma, originada do latim, que quer dizer “pequeno 
resumo”. Deveria se tratar de uma única súmula com diversos enunciados, mas a 

1 Foi Delegado de Polícia do Estado de São Paulo (2012-2019), sendo requisitado ao STJ na função de 
assistente na 5ª Turma Criminal (2016-2019); é Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.
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terminologia “súmula”, embora seja menos técnica, acabou sendo adotada tanto na 
legislação processual como no próprio texto constitucional. (Pinho, Humberto Dalla 
Bernardina de Manual de direito processual civil contemporâneo / Humberto Dalla 
Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020, p. 1400)

Atualmente, com a edição do Código de Processo Civil, as súmulas ganharam 
ainda mais importância, incorporando, em parte, a essência do Common Law no di-
reito pátrio, com o sistema dos precedentes obrigatórios, no qual se impõe aos tri-
bunais a uniformização da jurisprudência, com a edição de enunciados de súmula 
correspondentes a sua jurisprudência dominante (artigo 926 do Código de Processo 
Civil). Desse modo, a Lei aduziu que não se considera fundamentada qualquer decisão 
judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que deixar de seguir enunciado 
de súmula, de jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a 
existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 
489 do CPC).

Nesse sentido: Todavia, embora seja um mecanismo de orientação aos demais 
profissionais do direito, não impede que as partes tragam novos entendimentos e 
argumentos a serem fomentados pelo Supremo, que, por sua vez, pode alterar o seu 
posicionamento sobre determinado objeto. Destacamos, inclusive, que há permissão 
no Regimento Interno do Supremo no sentido de admitir que qualquer Ministro da-
quele órgão proponha “revisão” de súmula. Eis o teor do artigo do referido regimento 
(Pinho, Humberto Dalla Bernardina de Manual de direito processual civil contempo-
râneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 
2020, p. 1400): 

Art. 103. Qualquer dos Ministros pode propor a revisão da 
jurisprudência assentada em matéria constitucional e da 
compendiada na Súmula, procedendo-se ao sobrestamento 
do feito, se necessário” (Regimento Interno do STF. Disponível 
em: http://www.stf.gov.br/arquivo/cms/legislacaoRegimen-
toInterno/anexo/RISTF_2008.pdf. 

Ainda, não obstante a previsão legal tenha surgido no Código de Processo Civil, 
Lei 13.105/2015, entende-se que os dispositivos servem como diretrizes a todo orde-
namento processual brasileiro, razão pela qual os enunciados sumulados em âmbito 
penal e processual penal teriam a mesma força parcialmente vinculante. 

Conclui-se, também, que os enunciados das súmulas não vinculantes que são 
editados de forma a englobar o maior número de situações possíveis, por vezes não 
conseguem identificar as particularidades de cada comarca existente e das situações 
processuais e de direito material peculiares que podem surgir no ordenamento jurídi-
co, como ocorre no caso da tentativa de generalização da proibição do reconhecimen-
to da prescrição em perspectiva. Nesse sentido, a súmula 438 do Superior Tribunal de 
Justiça aduz: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão 
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou 
sorte do processo penal.

A partir da edição do referido enunciado, o qual surgiu para que fossem evitados 
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abusos no reconhecimento da prescrição com base na pena em perspectiva, retirou-se 
um importante instrumento de desafogamento de inúmeras comarcas prejudicadas 
com número excessivo de processos antigos. Processos com prescrições certas tive-
ram que seguir seu transcurso processual, com realização de audiências de instrução, 
muitas vezes com novo desgaste psicológico da vítima, para que ao final, a sentença 
condenatória declarasse a inevitável prescrição da pretensão punitiva pela pena em 
concreto, a ocasionar, inclusive, gasto desnecessário ao Estado.

Não raras vezes a vítima de infração penal suporta o abalo psicológico por anos, 
até que supere as consequências advindas de determinado ilícito. Sendo assim, nas 
hipóteses em que a prescrição retroativa inevitavelmente ocorrerá, a realização de 
diligências que envolvem a rememoração dos fatos pela vítima deve ser afastada. A 
frustração ocasionada a quem teve seu bem jurídico lesionado, em razão do reco-
nhecimento da prescrição será inevitável, motivo pelo qual o titular da ação penal 
deve sopesar esses elementos antes de optar pelo prosseguimento do processo, fa-
zendo-o somente se o prejuízo ou o dissabor da vítima não restarem agravados pela 
obrigatória instrução processual que resultará inócua para o fim de penalizar o réu. 
Em paralelo, o Ministério Público estará atento a eventuais prejuízos à ordem pública, 
seja sob o aspecto da realização da justiça em concreto, seja sob o foco do dispêndio 
desnecessário de recursos públicos em desfavor do erário e da comunidade.

Ao realizar a análise sistêmica do enunciado sumulado, cuja vedação se refere 
a extinção da punibilidade pela pena hipotética, parte dos defensores do instituto da 
prescrição em perspectiva passaram a adotar o entendimento de que estando o pro-
cesso fadado a prescrição em concreto, não haveria ao titular da ação penal interesse 
de agir, principalmente no que tange à utilidade.

Com efeito, a ideia de interesse de agir ou de interesse processual está relacio-
nada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimenta-
ção do aparato judiciário. Deve-se demonstrar, assim, a necessidade de se recorrer 
ao Poder Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da 
legitimidade da pretensão. A fim de se verificar se o autor tem (ou não) interesse pro-
cessual para a demanda, deve se questionar se, para obter o que pretende o autor, é 
efetivamente necessária a providência jurisdicional pleiteada (art. 17 do novo CPC)2.

Ainda, sem adentrar de maneira profunda no tema, ressalta-se que a condição 
da ação interesse de agir, subdivide-se em necessidade de obtenção da tutela jurisdi-
cional pleiteada; adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 
obter; e utilidade, sendo esta a possibilidade de se aplicar eventual responsabilização 
penal após o término de um processo criminal.

Desse modo, a viabilidade da continuidade do processo seria analisada casuisti-
camente, caso a caso, sob a égide do interesse de agir.

Além disso, é possível que se utilize do próprio sistema de precedentes para a 
superação da súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça para cada caso apresentado. 
O artigo 489, §1o, VI, do Código de Processo Civil ressalta que § 1º Não se considera 
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, 
que: VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invoca-

2 Lima, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. 
rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag. 303.
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do pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento.

Dessa forma, entende-se que a demonstração objetiva e concreta da prescrição 
que inevitavelmente se concretizará configura existência de distinção no caso, apta à 
superação da súmula, com base em fundamento legal.

Importante ressaltar que a Constituição garante ao membro do Ministério Pú-
blico a independência funcional, prevista como princípio inserido na carta magna, em 
seu artigo 127, §1o, o qual aduz, literalmente, que:

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, es-
sencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a de-
fesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interes-
ses sociais e individuais indisponíveis.

§ 1º - São princípios institucionais do Ministério Público a uni-
dade, a indivisibilidade e a independência funcional. 

Nessa perspectiva, a doutrina leciona que, Além da autonomia funcional, a 
Constituição assegura aos agentes do Ministério Público a independência funcional. 
Os membros do Ministério Público (promotores e procuradores) e os órgãos do Minis-
tério Público (tanto os órgãos individuais quanto os órgãos colegiados, como o Con-
selho Superior ou o Colégio de Procuradores), no exercício da atividade-fim, só estão 
adstritos ao cumprimento da Constituição e das leis; não estão obrigados a observar 
portarias, instruções, ordens de serviço ou quaisquer comandos nem mesmo dos ór-
gãos superiores da própria instituição, no que diga respeito ao que devam ou não 
fazer. Estamos a referir-nos aqui à plena liberdade no exercício da atividade-fim (se, p. 
ex., é caso de dar ou não denúncia, se é caso de pedir condenação ou absolvição, ou de 
recorrer ou não): nesse ponto é irrestrita a liberdade funcional (...)". (MAZZILLI, Hugo 
Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público, p. 226. 7ª edição. 2014. Editora Saraiva).

Dessa forma, a previsão não vinculante de entendimentos sumulados não pode 
ser óbice à independência funcional do membro do Ministério Público. Com efeito, 
a súmula criada para evitar o uso abusivo do instituto da Prescrição em Perspecti-
va, não pode ser obstáculo para sua utilização em prol da agilização do andamento 
processual nas Comarcas e da consequente redução do acervo, com otimização da 
prestação dos serviços judiciários, entendido este sob a óptica do tripé: Ministério 
Público, Judiciário e Advocacia.

A prescrição em perspectiva, virtual ou antecipada não foi prevista de forma 
expressa na legislação brasileira, foi criada a partir de entendimentos doutrinários e 
jurisprudenciais a fim de se racionalizar o instituto da prescrição retroativa. A doutri-
na aponta que: 

A denominada prescrição antecipada ou virtual leva em 
conta a pena a ser virtualmente aplicada ao réu, ou seja, a 
pena que seria, em tese, cabível ao acusado por ocasião da 
futura sentença. Quando o juiz recebe a denúncia por uma le-
são corporal leve dolosa, por exemplo, pode vislumbrar a pos-
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sibilidade de, em caso de condenação, aplicar a pena mínima, 
ou seja, três meses de detenção. Nesse caso, estaria prescrita 
a pretensão punitiva do Estado, se já tivesse decorrido entre 
a data do fato e a do recebimento da denúncia um prazo su-
perior a 3 anos. Se o magistrado se baseasse na pena em abs-
trato prevista para o crime, isto é, 1 ano (máximo possível), a 
pretensão punitiva prescreveria em 4 anos, de modo que ain-
da não teria ocorrido. Se buscássemos resolver esse caso no 
âmbito de aplicação das normas penais, certamente não te-
ria ocorrido ainda a prescrição pela pena em abstrato e, não 
somente o promotor deveria denunciar, como o juiz receber 
a peça acusatória. Porém, ao ter em mãos o inquérito rela-
tado, o representante do Ministério Público, pela experiência 
e conhecimento que possui, sabe, desde logo, que a virtual 
pena a ser aplicada, no futuro, não poderia ser estabelecida 
em montante muito acima do mínimo (possivelmente, o ideal 
seja o mínimo), em razão das circunstâncias pessoais do réu, 
todas favoráveis. Por isso, ele denunciaria alguém que, com 
99,9% de certeza, receberia pena inferior a um ano, o que sig-
nificaria a consolidação da prescrição pela pena em concreto, 
tendo em vista que já teria sido ultrapassado prazo superior a 
três anos entre o fato e a denúncia.3

 
Especificamente no que tange à utilização da prescrição em perspectiva pelo 

Promotor de Justiça, é óbvio que o instituto não deve ser invocado com vistas a subs-
tituir ou criar a possibilidade de eventual desistência da ação penal ou como forma de 
amenizar os efeitos de eventual sentença condenatória em desfavor do réu. Pelo con-
trário, ao extinguir processos materialmente inócuos, priorizam-se os feitos em que 
a responsabilização penal é, de fato, possível. Dar continuidade a um processo que, 
com toda certeza, prescreverá por sua pena em concreto implica em um dispêndio 
desnecessário de recursos públicos e de esforços do judiciário como um todo, com in-
timações, análises, alegações finais e sentença, tudo para que se chegue ao resultado 
antevisto, a prescrição.

É natural a tendência de adoção imediata do entendimento sumulado, inclusive 
da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça, por parte do Judiciário de  primeiro e 
segundo graus. Cabe, portanto, ao Ministério Público empregar a força da argumenta-
ção e a demonstração clara de que o processo cuja pena em perspectiva aponta para 
a prescrição demanda esforços inúteis, tanto do Judiciário quanto pelo Ministério Pú-
blico e retarda a solução das questões jurídicas em prejuízo da própria comunidade.

Em relação à defesa, não se vislumbra interesse recursal contra a decisão que 
reconhece a prescrição em perspectiva. Destarte, sem recurso, haverá coisa julgada e 
o processo se encerrará na instância ordinária. 

3 NUCCI, Guilherme Souza. Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – Rio de Janei-
ro: Forensse, 2020. p. 814/815. 
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São inúmeros os exemplos práticos cuja possibilidade da prescrição da pena em 
perspectiva contribui para a celeridade processual em comarcas com grande acervo. 
A situação mais verificada é, infelizmente, a da lesão corporal no âmbito da violência 
doméstica. Não se pode olvidar da gravidade concreta e do abalo social que os crimes 
praticados em âmbito doméstico causam, porém, com uma pena cominada em abs-
trato de 3 (três) meses a 3 (três) anos, os agressores, muitas vezes primários, em regra 
são condenados a uma pena abaixo de 1 ano de detenção. Em suma, a possibilidade 
do reconhecimento da prescrição em perspectiva nos processos de violência domés-
tica que perduraram por mais de 3 (três anos) após o recebimento da denúncia, com 
réus primários, sem agravantes, ainda que o prazo prescricional em abstrato seja de 
8 (oito) anos, contribui para o prosseguimento do feito de forma célere, evita o gasto 
desnecessário de recursos públicos e aponta de forma precoce eventual deficiência 
em determinado setor naquela comarca. 

Outrossim, até mesmo em crimes mais graves, é possível se vislumbrar a ocor-
rência da prescrição em perspectiva, evitando, até mesmo, a infrutífera realização de 
uma complexa audiência no Tribunal do Júri. Nessa perspectiva, o entendimento já foi 
adotado, inclusive, em processo que versava sobre o crime de homicídio:

(...)

Em acurada análise dos autos, vislumbra-se que, em que pese 
não ter se verificado a prescrição da pretensão punitiva em 
abstrato, verifica-se a fluência do referido lapso, quando pro-
jetada em perspectiva a pena a ser aplicada ao crime.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva antes de tran-
sitar em julgado a sentença final é regulada pelo máximo da 
pena privativa de liberdade cominada ao crime e verifica-se 
nos prazos abalizados no artigo 109 do Código Penal.

No caso em epígrafe, imputou-se ao réu a prática do crime 
previsto no artigo 121, caput, combinado com o artigo 14, in-
ciso II, todos do Código Penal, infração cujo máximo da pena 
privativa de liberdade é 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses 
de reclusão, perfazendo-se o prazo prescricional em 20 (vinte) 
anos, a teor do artigo 109, inciso I, do Código Penal. In verbis.

(…)

No entanto, nota-se que o réu não registra antecedentes cri-
minais, ou seja, em caso de futura condenação e se atentan-
do às circunstâncias do fato concreto, a pena corporal ficará 
próxima ao mínimo, não ultrapassando, em nenhuma hipó-
tese, 04 (quatro) anos de reclusão, ainda que considerado o 
redutor mínimo da tentativa de 1/3 (um terço).

Dessa forma, considerando a pena projetada (não excedente 
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a 04 anos), tem-se o prazo prescricional, in concreto, de 08 
(oito) anos, a teor dos artigos 109, inciso IV, c/c artigo 110, 
§1°, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, considerando que a denúncia foi recebida 
em 27.10.2010 (seq. 1.46), não havendo outras causas inter-
ruptivas, impeditivas e/ou suspensivas desde então, e já ten-
do transcorrido mais de 09 (nove) anos desde a aludida data, 
verifica-se que se operou a prescrição da pretensão punitiva 
do Estado.

Destarte, no mesmo momento em que Vossa Excelência 
eventualmente reconhecer que houve o fato típico e ilícito, 
praticado por agente culpável (crime) e aplicar a pena, ha-
verá de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão 
punitiva retroativa e, por isso, extinguirá a punibilidade do 
agente.

É o que se chama sentença autofágica, “porque ela admite 
ter havido crime, mas ao mesmo tempo extingue a punibili-
dade do Estado. Para fins penais é como se o agente nunca 
tivesse sido processado. Em outras palavras: essa sentença 
não vale para antecedentes criminais, reincidência etc. 

Não se vislumbra, consequentemente, nenhuma utilidade na 
tramitação de uma ação penal cujo resultado será fatalmente 
a extinção da punibilidade do réu, em virtude da prescrição 
retroativa, sendo necessário o reconhecimento da prescrição 
retroativa antecipada.

Até porque a prescrição, enquanto matéria de ordem pública, 
pode e deve ser reconhecida de ofício, pelo juízo, a qualquer 
tempo. Ressalva-se que, sem desconhecer a controvérsia 
acerca da aplicação da prescrição em perspectiva, é assente 
que, em casos de nítida ausência de punibilidade concreta do 
acusado, não se mostra adequada a movimentação da má-
quina judiciária, dando-se continuidade ao feito e aprecian-
do-se, ao final, o mérito referente à imputação criminal, em 
razão de sua flagrante inutilidade.

No caso vertente, a falta de interesse de agir superveniente 
figura-se transparente. Prosseguir com a ação penal, saben-
do-se que, inevitavelmente, haverá a declaração da extinção 
da punibilidade do acusado, é impor, como exposto, movi-
mento desnecessário à máquina judiciária e ônus injustificá-
vel ao réu.

(...)
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Observa-se, portanto, que ao realizar análise minuciosa do caso concreto e par-
tir da pior hipótese possível na dosimetria da pena como, por exemplo, a aplicação da 
causa de diminuição da tentativa no seu mínimo legal, desaparece ao titular da ação 
penal o interesse de agir. 

Reconhecida, portanto, de forma inequívoca a ocorrência de prescrição virtual, 
o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, com fulcro no disposto no art. 
485, VI, do Código de Processo Civil4, em razão da ausência de interesse processual; 
ou, ainda, anulado, nos termos do art. 564, II, do Código de Processo Penal5, tendo em 
vista a ausência do interesse de agir, uma das condições da ação. Apesar de entender-
mos ser esta a fundamentação legal mais adequada ao instituto, tem sido admitida a 
extinção da punibilidade, também, na forma do artigo 107, IV c/c 110, §1o, ambos do 
Código Penal.

IV. CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conclui-se que o Membro do Ministério Público deve ponde-
rar sobre a necessidade de superação da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça 
nos casos concretos apresentados. Na prática, diversos magistrados aceitam a alega-
ção da prescrição em perspectiva quando demonstrada, de forma objetiva, a inevitá-
vel ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena a ser 
aplicada, a partir de critérios já aferidos nos autos.

Ademais, o teor do enunciado da Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça 
não deve se sobrepor à garantia de independência funcional do Promotor de Justiça. 
Outrossim, não havendo interesse recursal da parte ré, tendo em vista que o reco-
nhecimento da prescrição em perspectiva extingue todos os efeitos primários e se-
cundários da eventual sentença condenatória a ser proferida, o processo será extinto 
definitivamente em primeiro grau.

V. REFERÊNCIAS:

LIMA, Renato Brasileiro de Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de 
Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020.

MAZZILLI, Hugo Nigro. Regime Jurídico do Ministério Público, 7ª edição. Editora Saraiva,  
2014

NUCCI, Guilherme Souza. Manual de direito penal / Guilherme de Souza Nucci. – 16. ed. – 
Rio de Janeiro: Forense, 2020

PINHO, Humberto Dalla Bernardina de Manual de direito processual civil contemporâneo 
/ Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2020

4 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse 
processual; 

5 Art. 564.  A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: II - por ilegitimidade de parte;



27MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA SUPERAÇÃO DA 
MERITOCRACIA VISANDO A (RE) CONSTRUÇÃO DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Ana Righi Cenci1

“É pouco surpreendente que tenhamos perdido a habilida-
de de refletir juntos sobre questões públicas amplas ou até 
mesmo escutar um ao outro.” Michael Sandel, em “A tirania 
do mérito”

RESUMO

Este trabalho foi pensado e teve o reforço argumentativo nas ideias da obra “A 
tirania do mérito”, de Michael Sandel, o qual questiona o conceito de bem comum em 
uma sociedade estruturada sobre o ideal meritocrático. As reflexões que daí decorre-
ram, ao se conjugar o conteúdo por ele produzido com a atuação e o papel constitu-
cional do Ministério Público, auxiliam no convencimento de que existem formas mais 
corretas de enxergar a organização social, tornando mais factível o ideal de transfor-
mação e emancipação das camadas vulnerabilizadas, no que diz respeito à aquisição 
de direitos fundamentais. Por esse caminho, a primeira parte do trabalho traz as crí-
ticas de Sandel à meritocracia. Na segunda, incluiu-se a ideia de solidariedade como 
uma contribuição que inclusive decorre de comando constitucional, e, na última, fo-
ram consideradas, de forma específica, algumas possibilidades de postura e atuação 
do Ministério Público, que contribuem para a definição do bem comum e também do 
interesse público, no sentido de rompe com o estado de coisas inconstitucional, em 
relação ao projeto constituinte de 1988.

1. INTRODUÇÃO

A ideia de que a Constituição é o “estatuto jurídico do político”2, (CANOTILHO, 
2003, p. 52) diz muito, no sentido de que não é possível pensar o texto constitucional 
sem considerar a sociedade política que lhe confere legitimidade. A interpretação e 
a aplicação da Constituição não são atividades neutras, e, por isso, é uma tarefa que 
vai além do conhecimento jurídico, devendo obedecer a uma análise interdisciplinar. 

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná. Socióloga e Mestre em Direito pela 
Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. Pós-graduada em Direito Público e em 
Direitos Difusos e Coletivos pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

2 Nas palavras de José Joaquim Gomes Canotilho, “o Estado constitucional é ‘mais’ que o Estado de 
direito. O elemento democrático não foi apenas introduzido para ‘travar’ o poder (to check the power); foi 
também reclamado pela necessidade de legitimação do mesmo poder (to legitimate State Power). Se quiser-
mos um Estado constitucional assente em fenômenos não metafísicos, temos que distinguir claramente duas 
coisas: (1) uma é a da legitimidade do direito, dos direitos fundamentais e do processo de legislação no sistema 
jurídico; (2) outra é a da legitimidade de uma ordem de domínio e da legitimação do exercício do poder político. 
O Estado ‘impolítico’ do Estado de direito não dá resposta a este último problema: donde vem o poder. Só o 
princípio da soberania popular segundo o qual ‘todo o poder vem do povo’ assegura e garante o direito à igual 
participação na formação democrática da vontade popular.
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Ao dizer que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 
jurisdicional do Estado e lhe atribuir a responsabilidade pela defesa da ordem jurídi-
ca, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o texto 
constitucional exige, a fim de corporificar sua missão transformadora e emancipató-
ria, que a compreensão desta missão se dê também à luz dos objetivos traçados no 
art. 3º da Constituição Federal, que conjuntamente se inserem no plano da razão de 
ser da instituição.

Então, nesta perspectiva, a solidariedade considerada como objetivo do Estado 
de Direito (art. 3º, I da CF), norteadora da atuação do Ministério Público, não pode 
ter seu conteúdo definido, nem dimensionado seu alcance para a realidade social, 
unicamente a partir da literatura jurídica3. Se, de um lado, a Constituição não é mera 
recomendação e tampouco seu conteúdo é puramente político, na medida em que 
é dotada de força jurídica que vincula o Estado ao seu cumprimento, é inegável que 
os conceitos que integram o texto constitucional são essencialmente políticos e sua 
correta concreção só é possível por meio da atividade interpretativa.

Nesse contexto, este trabalho pretende refletir, especialmente pelo momento 
de tragédia sanitária, ética e social, sobre a necessidade de resgatar, ou mesmo cons-
truir a melhor dimensão social e jurídica para a solidariedade, consoante a expecta-
tiva criada pelo texto constitucional, considerando o agravamento das fragilidades 
vivenciadas pela maioria da população (com a intensificação da desigualdade social) 
nesta situação de crise mundial (considerada especialmente a pandemia do coronaví-
rus), que empurrou nas nações emergentes, de forma mais contundente, uma grande 
quantidade de pessoas para uma situação de vulnerabilidade social.

Para este fim, é importante iniciar considerando a necessidade de superar o 
discurso meritocrático que, contemporaneamente, predomina nos ambientes sociais, 
cujas amarras culturais e estruturais são fortes responsáveis e dificultam a construção 
de uma sociedade livre, justa e solidária, não contribuindo, ainda, para a adequada 
compreensão e definição do que seja interesse público a partir deste contexto cultural 
e estrutural.

O conceito de interesse público toca diretamente a atuação do Ministério Públi-
co e por isso é constantemente revisitado por seus integrantes, eis que serve de guia e 
orientação para a tomada de decisões institucionais e também para que a instituição 
cumpra sua missão constitucional.

2. O PROBLEMA DA MERITOCRACIA: UMA SOCIEDADE DE VENCEDORES E PERDEDORES

Os últimos 40 anos, aproximadamente, corresponderam à chamada era da glo-
balização financeira, representada pela facilidade na produção e circulação de infor-
mações, bem como de dinheiro, sem, contudo, ter sido este panorama acompanhado 
da democratização no acesso ao conhecimento e aos recursos básicos para uma vida 

3 Edilson Vitorelli, ao construir as categorias de direitos transindividuais de difusão local, global e irra-
diada, lembra que “a correta conceituação dos direitos transindividuais depende de uma reaproximação com a 
Sociologia. A teoria brasileira se valeu de conceitos sociológicos, tais como sociedade, grupo, comunidade, co-
letividade, sem, entretanto, buscar o conteúdo desses conceitos em sua ciência de origem, o que a aprisionou 
em formulações incompletas e tautológicas” (VITORELLI, 2018, p. 1220).
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digna4. Pelo contrário, os índices de desigualdade social aumentaram5 e o Estado se 
mostra cada vez menos capaz de cumprir, ainda que minimamente, um caminho de 
avanço para um padrão ideal de dignidade humana, da forma como constitucional-
mente prometida a todos – sobretudo pelo comprometimento dos recursos públicos 
com questões fiscais, orçamentárias e econômicas mais voltadas à manutenção dos 
privilégios consolidados.

Sob a perspectiva da relação do indivíduo com a coletividade, a noção de “con-
trato social”, como a forma organizativa do Estado moderno, parece fragilizada por 
um discurso oficial que, de forma impiedosa, continua responsabilizando indivíduos 
os relegando à pela própria sorte, ao promover a segregação da sociedade em “ilhas” 
(corporativas, econômicas, etc), que não se comunicam, principalmente as que des-
frutam de privilégios, sem deles abrir mão. Sob a perspectiva ética, é senso comum 
em nosso tempo que as conquistas são alcançadas pelo mérito individual, enquanto 
as políticas afirmativas limitam-se à pretensão de assegurar “oportunidades (pontos 
de partida) iguais”, sob a justificativa de reduzirem as desigualdades.

Então, a meritocracia é compreendida de forma quase uníssona como um ideal 
a ser perseguido socialmente, inclusive como resposta à desigualdade social. De acor-
do com Michael Sandel (2020, p. 178-179), “quando pessoas reclamam da merito-
cracia, a reclamação, em geral, não é sobre o ideal, mas sim sobre não conseguirmos 
viver de acordo com ele”. Contudo, questiona o autor: “e se o problema real com a 
meritocracia não for o fato de não termos conseguido alcançá-la, mas sim o fato de o 
ideal ser falho?”.

Sandel (2020, p. 155) compreende determinados fenômenos políticos contem-
porâneos (especificamente a eleição de Donald Trump, nos Estados Unidos, em 2016, 
e a saída do Reino Unido da União Europeia)6, como uma reação popular à lógica 
meritocrática, e que a ética meritocrática produz “comportamentos moralmente de-
sagradáveis” tanto entre os que são tidos como “vencedores” quanto os que são con-

4 De acordo com o jurista e geógrafo Milton Santos (2001, p. 37-38), nos últimos anos do século XX, o 
mundo “torna-se unificado – em virtude das novas condições técnicas, bases sólidas para uma ação humana 
mundializada. Esta, entretanto, impõe-se à maior parte da humanidade como uma globalização perversa”, de-
vido a uma dupla tirania, intimamente relacionadas: do dinheiro e da informação. De acordo com Santos, essa 
dupla tirania fornece a base do sistema ideológico que legitima as ações características dessa época e, ao criar 
um novo ethos, influencia o caráter das pessoas. “A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, 
é fonte de novos totalitarismos. (…). Dentro desse quadro, as pessoas se sentem desamparadas, o que também 
constitui uma incitação a que adotem, em seus comportamentos ordinários, práticas que alguns decênios atrás 
eram moralmente condenadas. Há um verdadeiro retrocesso quanto à noção de bem público e de solidarie-
dade, do qual é emblemático o encolhimento das funções sociais e políticas do Estado com a ampliação da 
pobreza e os crescentes agravos à soberania, enquanto se amplia o papel político das empresas na regulação 
da vida social”.

5 Em 2019, o Brasil alcançou o pior índice de desigualdade social desde 1989, segundo relatório da FGV 
Social. Segundo o relatório, o 1% mais rico concentra 28,3% do total de rendimentos. Pesquisa disponível em ht-
tps://www.cps.fgv.br/cps/bd/docs/A-Escalada-da-Desigualdade-Marcelo-Neri-FGV-Social.pdf, acesso em 02 de 
abril de 2021. Ver também: “Desigualdade global: entre as democracias, Brasil lidera concentração de renda”, 
disponível em https://www.cps.fgv.br/cps/bd/clippings/vc395b.pdf, acesso em 02 de abril de 2021.

6 De acordo com Sandel, “As convulsões populistas de 2016 – o referendo na Grã Bretanha e a eleição 
de Trump nos Estados Unidos – repudiavam as elites meritocráticas e a abordagem neoliberal e tecnocrática 
à política. Em resposta a previsões de economistas de que sair da União Europeia resultaria em dificuldades 
econômicas para o Reino Unido, um líder proponente do Brexit disse: “O povo deste país já está cansado de 
especialistas” (SANDEL, 2020, p.155).
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siderados “perdedores”, gerando, entre aqueles, o sentimento de arrogância e, entre 
estes, os sentimentos de humilhação e ressentimento. Ele pontua que

A noção de que o sistema recompensa talento e empenho in-
centiva vencedores a considerar seu sucesso como resultado 
de suas próprias ações, uma medida da sua virtude – e a des-
prezar pessoas menos afortunadas do que eles. (…) Uma me-
ritocracia perfeita (…) diminui nossa capacidade de nos en-
xergar compartilhando uma sina comum. Deixa pouco espaço 
para a solidariedade que pode surgir quando refletimos sobre 
a contingência de nosso talento e destino. (SANDEL, 2020, p. 
37).

Do ponto de vista social, essa supervalorização do comportamento (e da respon-
sabilidade) individual conduz a um vazio coletivo e a uma importante dificuldade na 
identificação do que seja o bem comum. De acordo com Sandel (2020, p. 88), “ainda 
que a desigualdade tenha sido ampliada em vastas proporções, a cultura pública re-
forçou a ideia de que somos responsáveis por nosso destino e merecemos o que re-
cebemos”, o que se deve a uma espécie de consenso criado na esfera política de que 
o bem público poderia ser alcançado por meio de mecanismos de mercado7. Embora 
tal discussão pertença ao âmbito da filosofia, suas implicações sociais e jurídicas são 
evidentes, pois produzem um novo tipo de estratificação social, baseada no que o 
autor denomina “credencialismo”.

Referindo-se às realidades norte-americana e britânica, o autor observa a ob-
tenção de um diploma universitário tornou-se um balizador do lugar social dos sujei-
tos, impulsionando inclusive o discurso político – que, com uma pretensão de neutra-
lidade, passou a propagar o uso do adjetivo “inteligente” (smart), com uma profunda 
mudança de sentido8. Tal adjetivação, contudo, não é neutra e esconde uma outra 
face, a “não inteligente”: de acordo com Sandel, “as elites pareciam desatentas não 
apenas em relação ao caráter partidário de suas políticas “inteligentes”, mas tam-
bém em relação aos comportamentos arrogantes que suas falas, sobre “inteligente” e 
“burro”, expressavam” (2020, p. 139).

Essa dualidade (“inteligente x burro”), sob a perspectiva coletiva, justifica que a 
tomada de decisões políticas seja atividade das elites e, portanto, retira o poder dos 
cidadãos comuns, abandonando o projeto de persuasão política, tornando o discurso 
público, nas palavras de Sandel, “cada vez mais rude e estridente”. A apresentação de 
questões políticas com um (falso) aspecto de neutralidade pressupõe a ideia equivo-
cada de que todos deveriam concordar acerca dos fatos (como um elemento pré-po-
lítico), quando, na verdade, quem formula a narrativa sobre os fatos já está à frente 

7 De acordo com Sandel, a ascensão da ética meritocrática decorre também de uma característica pecu-
liar  do argumento político de centro-esquerda, desde os anos 1990: em vez de questionar a premissa da fé no 
mercado de Thatcher e Reagan, políticos tais como Tony Blair e Bill Clinton aceitaram-na e buscaram suavizar 
suas características mais duras. Aceitaram o conceito Reagan - Thatcher de que os mecanismos de mercado são 
instrumentos básicos para alcançar o bem público” (SANDEL, 2020, p. 93).

8 Analisando os discursos político de Clinton e Obama, Sandel (2020, p. 136) observa frequentemente 
o argumento de que determinada ação era  “não apenas a coisa certa a se fazer”, mas “a coisa inteligente a 
se fazer. Esse vício de linguagem sugeria que, em uma era meritocrática, ser inteligente tinha peso persuasivo 
maior do que estar certo”.
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para vencer a discussão (SANDEL, 2020, p. 155-156).
O credencialismo conduziu a uma formatação tecnocrática da política, afastan-

do cada vez mais o cidadão comum dos espaços de poder, a partir da pressuposição 
de que as melhores decisões (as mais inteligentes) só poderiam ser tomadas pelos 
portadores de diplomas, com educação formal. Segundo Sandel, “em 1979, 41% dos 
membros do Parlamento do Partido Trabalhista foram eleitos sem terem recebido um 
diploma universitário; em 2017, apenas 16% conseguiram isso”, o que se assemelha 
ao contexto prevalente na Europa no fim do século XIX, quando o sufrágio era limita-
do por condições de propriedade (“na década de 2000, pessoas sem diploma univer-
sitário eram tão raras nas legislaturas nacionais quanto na época dos aristocratas e da 
gentry, a alta burguesia”) (SANDEL, 2020, p.143).

Ocorre que a maior escolarização não conduziu a um debate público de maior 
qualidade (conforme Sandel, “até mesmo uma olhada superficial no estado precário 
do discurso político no Congresso e nos Parlamentos europeus pode nos fazer parar 
para pensar”). A discussão sobre o bem comum não depende de diplomas universi-
tários, e sim exige sabedoria pragmática e virtude cívica – capacidades que não são 
bem desenvolvidas na maioria das universidades. Nesse quadro, Sandel conclui que

o mérito tecnocrático não só fracassou como modo de gover-
nança, mas também restringiu o projeto cívico. Hoje, o bem 
comum é compreendido, sobretudo, em termos econômicos. 
Tem menos relação com o cultivo de solidariedade ou apro-
fundamento dos laços de cidadania do que com a satisfação 
das preferências do consumidor quando medida pelo Produto 
Interno Bruto. Isso contribui para um discurso público empo-
brecido (SANDEL, 2020, p. 41).

A lógica meritocrática, gradualmente, fez com que os cidadãos se considerassem 
únicos responsáveis por seu sucesso e fracasso e, ao mesmo tempo, deteriorou a 
discussão pública, enfraquecendo a política e relegando ao mercado as decisões mais 
relevantes sobre o destino do bem comum9 (SANDEL, 2020, p. 41).

No caso do Brasil, o discurso meritocrático se mostra igualmente presente e, do 
mesmo modo, repercute na política, tornando-a tecnocrática, ao valorizar apenas os 
argumentos daqueles que possuem “credenciais” – especificamente, reconhecimen-
to pelas instituições formais de ensino. Acrescenta-se aqui, contudo, um importante 
componente: a histórica desigualdade social, que jamais permitiu que os cidadãos 
olhassem uns aos outros com efetivo sentimento de estarem compartilhando um des-
tino em comum. Nos últimos anos, todo discurso de promoção de igualdade girou 
em torno de assegurar igualdade de acesso à universidade (com a premissa de que o 
acesso à educação formal seria suficiente para diminuir os índices de desigualdade ao 

9 Conforme pondera Sandel (2020, p. 41): “apesar das diferenças, essas versões tradicionais de meri-
tocracia política – da confuciana, passando pela platônica, à republicana – compartilham da noção de que os 
méritos relevantes para governar incluem virtudes morais e cívicas, confiança nos mecanismos de mercado 
para definir e alcançar o bem comum e no fracasso do discurso público para abordar as grandes questões mo-
rais e cívicas que deveriam estar no centro do debate político: o que deveríamos fazer em relação à crescente 
desigualdade? Qual é a importância moral das fronteiras nacionais? O que promove a dignidade do trabalho? 
O que devemos uns aos outros como cidadãos?”
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longo dos anos).
É interessante observar que se dissemina a ideia de se atribuir ao indivíduo a 

responsabilidade exclusiva por seu sucesso ou fracasso, como se, diante das mesmas 
condições de oportunidade, as pessoas pudessem chegar necessariamente aos mes-
mos resultados (dependendo unicamente de seu esforço pessoal). Nesse contexto, 
não há responsabilidade coletiva pelos contextos individuais, que são atribuídos uni-
camente ao comportamento de cada um.

A efetiva constituição de uma esfera pública e da concepção de bem coletivo 
(imprescindível, inclusive, à existência do Ministério Público) depende da superação 
do pressuposto de que as escolhas individuais são o fator determinante para o des-
tino de cada sujeito. Em contextos de extrema desigualdade social10, como é o caso 
brasileiro, a assimilação da meritocracia somente contribui para uma espécie de anes-
tesia social e, também, para forjar a sensação de desresponsabilização do Estado e da 
sociedade pelas precárias condições de vida da maioria dos sujeitos.

3. O CONTEÚDO JURÍDICO DA SOLIDARIEDADE E O BEM COMUM X A MERITOCRACIA

Dado o incontroverso caráter normativo do texto constitucional, é necessário 
analisar a atuação do Estado, e neste contexto também o desempenho da função mi-
nisterial, a partir da obrigação imposta a todas as instituições republicadas, no art. 3º 
da CF, em especial pelos incisos I e III: construir uma sociedade livre, justa e solidária e 
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. 
Além de um dever constitucional, o cumprimento de tais objetivos, sob a perspectiva 
social, constitui uma necessidade urgente, imprescindível à estruturação e justifica-
ção do próprio Estado.

A justiça social preconizada constitucionalmente não é passível de ser atingida 
apenas mediante a asseguração do bom funcionamento dos mecanismos de mercado 
e da garantia da igualdade de oportunidades, vez que o ideal constitucional somente 
pode ser concretizado num cenário que congregue uma atitude pública altruísta, ou 
seja, quando houver na percepção coletiva, a capacidade de identificação com o so-
frimento do outro.

Eis porque se antevê como contradição insuperável com os objetivos constitu-
cionais uma organização social baseada no mérito individual, porque isso prejudica 
a compreensão dos problemas estruturais de uma sociedade e não propicia a elabo-
ração da emancipação social. Ou seja, prega-se uma coisa mas se pratica uma outra, 
que é totalmente contraditória com os desígnios emanados da vontade do constituin-
te, base do Estado democrático de direito.

É inegável que, como alerta Renato Janine Ribeiro (2001, p.48), a democracia 
contemporânea caracteriza-se por seu “baixo custo”, ou seja, exige pouco dos cida-
dãos. De acordo com o autor,

10 Como alerta Sandel (2020, p. 181), “o que importa para uma meritocracia é que todo mundo tenha 
uma oportunidade igual para subir as escadas do sucesso; não há nada a dizer sobre qual deveria ser a distân-
cia entre os degraus da escada. O ideal meritocrático não é remédio para desigualdade; ele é justificativa para 
desigualdade. Isso não é, por si só, um argumento contra ele. Mas levanta uma questão: a desigualdade que 
surge da competição meritocrática é justificável?”
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nos tempos modernos a liberdade que conta é a do indivíduo, 
que não admite ser oprimido pelo coletivo. A coletividade 
para nós é um peso, um fardo. O convívio político e mesmo 
social se tornou custoso. Ampliou-se enormemente a vida 
privada, como área de produção econômica, como tempo de 
lazer e como espaço em que escolho os valores e fins mais 
preciosos de minha vida. (grifo nosso).

Portanto, há um conflito evidente entre o que determina o texto constitucional 
(a solidariedade social e a redução das desigualdades) e o cenário cultural e político, 
que acentua cada vez mais a atuação do indivíduo sob a perspectiva individual (e me-
ritocrática). Há uma inequívoca tensão entre o fortalecimento do cidadão (do indiví-
duo como membro e responsável pela coletividade) e do consumidor (o indivíduo que 
somente participa do grupo no limite do necessário para a satisfação de seu próprio 
desejo). Quanto a isso, Santos (2001, p. 49) afirma:

Consumismo e competitividade levam ao emagrecimento 
moral e intelectual da pessoa, à redução da personalidade e 
da visão do mundo, convidando, também, a esquecer a opo-
sição fundamental entre a figura do consumidor e a figura 
do cidadão. É certo que no Brasil tal oposição é menos senti-
da, porque em nosso país jamais houve a figura do cidadão. 
As classes chamadas superiores, incluindo as classes médias, 
jamais quiseram ser cidadãs; os pobres jamais puderam ser 
cidadãos. As classes médias foram condicionadas a apenas 
querer privilégios e não direitos. (grifo nosso).

O surgimento de novas formas de totalitarismo em razão da tirania da informa-
ção e do dinheiro – realidade que, sem dúvidas, vivenciamos atualmente - foi aler-
tado por Milton Santos ainda no final do último século. A democracia, bem como os 
demais institutos políticos emancipadores estabelecidos nas constituições modernas, 
se curvam à lógica do mercado e passam a ser compreendidos meramente como o 
“consumo de eleições”, levando a um empobrecimento do debate de ideias e à pró-
pria morte da política (SANTOS, 2001, p. 26).

Esse contexto vem produzindo sequelas graves à vida política e social dos bra-
sileiros, o que inclui a corrosão da estima social dos sujeitos que não tiveram acesso 
à educação formal e aos direitos sociais básicos e a um desprezo pela participação 
política (seja porque a política deve ser deixada para “os vencedores”, sob o ideal me-
ritocrático; seja porque há urgência em resolver questões individuais – ignorando seu 
fundo essencialmente coletivo). Durante a maior parte do século XX, “as discussões 
sobre o Estado de bem-estar social eram discussões sobre solidariedade, sobre o que 
devemos uns aos outros como cidadãos”, contudo, a partir dos anos 1980, “debates 
sobre o Estado de bem-estar social têm sido menos sobre solidariedade do que so-
bre até que ponto pessoas desfavorecidas são responsáveis pelo próprio infortúnio”11 

11 Analisando discursos de diversos presidentes norte-americanos, Sandel enfatiza que Bill Clinton, em 
1992, em sua campanha presidencial, prometia “acabar com as políticas de bem-estar social da forma como as 
conhecemos” e, em seu discurso de posse, afirmou a necessidade de “oferecer mais oportunidade para todas 
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(SANDEL, 2020, 94).
Infelizmente, esses vácuos de sentido público invariavelmente são preenchidos 

por formas duras, autoritárias de identidade e pertencimento, seja na forma de fun-
damentalismo religioso, seja na forma de nacionalismo estridente (Sandel, 2020, p. 
43). Ou seja, ao mesmo tempo em que a política perde espaço e os assuntos públicos 
passam a ser decididos no âmbito privado (no mercado financeiro, especialmente), é 
inevitável que esse espaço, na vida individual, seja preenchido por outras lógicas que 
assegurem o sentimento de pertencimento a uma comunidade.

A erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais, como a 
Constituição impõe às instituições da república, é imprescindível à sobrevivência da 
própria ideia de contrato social, estruturante do Estado tal como o conhecemos. A so-
ciedade meritocrática produziu a ausência de espaços de compartilhamento entre os 
que considera “vencedores” e “perdedores”12, conduzindo-os a modos de vida sepa-
rados, estanques. Essa estratificação social, por sua vez, é um importante empecilho 
à solidariedade social, na medida em que impede que os sujeitos percebam o destino 
que compartilham por habitarem o mesmo espaço (o mesmo bairro, a mesma cidade, 
o mesmo país ou o mesmo planeta), bem como destrói qualquer sentimento de res-
ponsabilidade em relação ao outro – já que o outro não é visto como um igual.

O cumprimento da determinação constitucional de construção de uma socie-
dade solidária, devido ao momento político, cultural e econômico no qual estamos 
imersos, nunca foi tão difícil e, ao mesmo tempo, tão imprescindível. É necessário 
reconhecer, no entanto, que a solidariedade não emergirá de forma automática, sem 
o adequado enfrentamento da desigualdade social. Não é possível haver solidarie-
dade quando não há identificação com o outro, empatia, reconhecimento de cada 
ser como um igual, detentor dos mesmos direitos e dignidade. Ou, ainda pior: não 
é possível construir uma sociedade solidária enquanto, culturalmente, reforçarmos 
os discursos que atribuem a cada um, individualmente, a responsabilidade exclusiva 
pelo próprio destino.

Os objetivos traçados pelo constituinte determina que os cidadãos brasileiros 
tenham acesso à dignidade, à cultura e a um padrão mínimo de vida independen-
te de suas escolhas individuais; independente de ascenderem socialmente em uma 
perspectiva meritocrática (e, quanto a isso, é importante ressaltar que o mérito diz 
respeito não apenas à quantidade de dinheiro que alguém obtém, mas também com 
o significado da sua posição social e sua autoestima).

Devemos pensar a redução das desigualdades como pressuposto para a cons-
trução de uma sociedade solidária. Como afirma Sandel (2020, p. 332) não se trata de 
uma igualdade perfeita, mas é necessário que “cidadãos de diferentes níveis sociais 

as pessoas e exigir delas mais responsabilidade. É hora de romper com o hábito ruim de esperar algo do gover-
no ou uns dos outros sem dar nada.”

12 Sandel questiona sobre quais os espaços de convivência diária entre os norte-americanos “com” e 
“sem” diploma. Individualmente, pode-se questionar em que momentos e lugares do dia pessoas com ensino 
superior convivem com pessoas sem essa formação ou, ainda pior, em que contextos sociais é possível observar 
a convivência de pessoas que trabalhem como patrões e empregados, além do próprio espaço de trabalho. É 
inevitável concluir pela segmentação social (formação de “ilhas”, como afirma Sandel) e pela ausência de espa-
ços públicos em que haja uma convivência minimamente igualitária. Quais são os espaços públicos capazes de 
reunir pessoas de todas as classes, raças, etnias e crenças? É possível construir uma sociedade democrática a 
partir da convivência exclusiva entre “iguais”, sem se deparar com a diferença (e com a desigualdade)?
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e estilos de vida se encontrem em espaços compartilhados e lugares públicos”, pois 
somente assim podemos aprender a negociar e a acatar nossas diferenças.

O fortalecimento dos discursos meritocráticos e sua evidente repercussão sobre 
a solidariedade social está, no presente momento, colaborando para a corrosão do 
projeto democrático estabelecido na Constituição – o que tende a se agravar com a 
inércia das instituições políticas e da sociedade civil organizada no sentido de rearticu-
lar a política como espaço de diálogo das diferenças e, principalmente, com a ausên-
cia de expressa responsabilização do Estado pela garantia de direitos fundamentais.

4. REFLEXÕES SOBRE O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NESTE CONTEXTO

Nesse cenário de enfraquecimento da política como lugar da discussão pública 
e do agravamento da desigualdade social é que avulta o repensar do papel do Minis-
tério Público, refletindo sobre seus limites e potencialidades.

De acordo com Marcelo Goulart (2020, p. 133), 

o projeto da nova ordem social delineada na Constituição 
parte do correto pressuposto de que ainda vivemos numa so-
ciedade injusta e antidemocrática. Ou seja, revela a contradi-
ção que se estabelece entre a realidade existente e o projeto 
constitucional de emancipação social, apontando a necessi-
dade de superação dessa contradição para implementação 
do projeto.

O lugar que detém a instituição, na ordem constitucional, segundo Goulart 
(2020, p. 106), não é o de um órgão da sociedade política, não estando vinculado 
à estrutura pública estatal, e sim o de agente da sociedade civil. Partindo-se dessa 
compreensão, é imprescindível que o Ministério Público desenvolva cada vez mais a 
capacidade de ouvir os diferentes interesses que compõem a sociedade, em especial 
os segmentes mais vulnerabilizados, porque são aqueles efetivamente privados de 
meios para travar o diálogo e buscar a concretização dos seus direitos básicos de so-
brevivência, inclusive. Ou seja, é necessário que o Ministério Público trace estratégias 
para ouvir os “perdedores” do jogo meritocrático.

Nesse contexto, cabe destacar o “ativismo ministerial constitucional”, como con-
ceituado por Marcus Paulo Queiroz Macêdo (2020, p. 108), o qual impõe

ao agente ministerial o auxílio na organização dos coletivos, 
através da criação de conselhos comunitários, associações, 
organizações não governamentais, etc., tudo no sentido de 
fazer com que os grupos vulneráveis possam, com o apoio 
do Ministério Público, eles próprios produzirem a defesa 
de seus direitos, através dos seus próprios meios, sejam eles 
políticos ou jurídicos, já que empoderar a sociedade e edu-
car para e pela cidadania, a fim de que os sujeitos construam 
suas próprias histórias, também faz parte das atribuições mi-
nisteriais. (MACÊDO, 2020, p. 109-110, grifo nosso).

O fortalecimento da atuação ministerial com essa perspectiva depende, essen-
cialmente, da valorização da política como local de discussão da coisa pública – ou 
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seja, da produção de um sentimento de pertencimento social que dê sentido à par-
ticipação cívica e que fortaleça a cultura democrática. Na condição de defensor do 
regime democrático (art. 127 da CF), o papel do Ministério Público não se limita à fis-
calização dos procedimentos de participação indireta (controle exercido sobre o pro-
cesso eleitoral), devendo, nas palavras de Goulart (2020, p. 137), ser um fomentador 
da cultura de participação direta, estimulando, postulando ou exigindo, entre outros, 
o uso da gestão orçamentária participativa, do referendo popular, do plebiscito e das 
audiências públicas como instrumento da política urbana; a participação e o acesso 
à informação, pela população, aos relatórios de impacto ambiental e impacto de vizi-
nhança; o regular funcionamento dos conselhos incumbidos da definição de políticas 
públicas nas áreas sociais e na política agrícola; e a gestão democrática do ensino. Ain-
da, cabe ao Ministério Público a defesa do pluralismo político, assegurando, dentre 
outras coisas, a defesa da liberdade de consciência, de expressão de pensamento, de 
reunião, de associação e de organização partidária.

No contexto de tensão já mencionada entre política e mercado (e, na perspec-
tiva individual, entre cidadão e consumidor), cabe ao Ministério Público empreender 
esforços para o protagonismo da política e, consequentemente, para o cumprimento 
da Constituição Federal, ainda que isso importe na imposição de limites ao mercado. 
Marcelo Goulart (2020, p.141-142) destaca três dimensões da pessoa, as quais pre-
cisam ser igualmente contempladas para uma existência digna: trata-se de perceber 
cada sujeito como ser individual (hipertrofiado e deformado na sociedade capitalista, 
superdimensionado); ser social (a pessoa é o conjunto das relações sociais que inte-
gra; está comprometida com a melhoria das condições de vida); e ser humano (cada 
um tem o compromisso de dar continuidade à história da humanidade pela sua prá-
xis). Portanto, cabe à instituição ministerial priorizar a percepção do homem como ser 
político e não como ser econômico.

Sobre a atuação ministerial com a perspectiva de construção da solidariedade 
social, cabe ainda destacar o que afirma Marcos Pereira Anjo Coutinho acerca da res-
ponsabilidade do Ministério Público no enfrentamento dos “ciclos de pobreza”, os 
quais se caracterizam pela retroalimentação originada do próprio ambiente defici-
tário, do qual são, ao mesmo tempo, causa e efeito. São exemplos de ciclos de po-
breza “os loteamentos clandestinos, o precário saneamento básico, o ensino público 
fundamental de má qualidade e o assistencialismo/clientelismo/fisiologismo político” 
(COUTINHO, 2017, p. 148).

A adoção de tais posturas pelos membros do Ministério Público torna-se ainda 
mais relevante em um momento político em que é notória a dificuldade de estabe-
lecer diálogos entre os que pensam diferente – o que exige uma democracia madura 
e a percepção da política com locus de discussão dos interesses comuns. O cenário 
de polarização conduz à perda da qualidade do debate político e, em uma sociedade 
dividida, cresce a necessidade de o Ministério Público desenvolver sua função socio-
mediadora, como afirma Marcelo Goulart. Ele sintetiza, de forma muito apropriada, 
que a atuação dos agentes políticos do Ministério Público deve ser reflexiva (com co-
nhecimento prévio sobre a problemática de atuação ministerial), proativa (interven-
ção antecipatória à situação de crise) e resolutiva (efetividade da atuação ministerial), 
sendo que cada uma dessas qualificações exige o desenvolvimento de capacidades 
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específicas (GOULART, 2019, p. 460)13.
Assim, é função do Ministério Público o fortalecimento da esfera política como 

locus de discussão do interesse público e produção de consensos, sendo importante 
pontuar a adoção das seguintes posturas, que são desejáveis e imprescindíveis, pelos 
integrantes da instituição:

a) compreender de forma prévia que uma discussão pública aceitável e de qua-
lidade depende da escuta de diversos sujeitos, não apenas de sujeitos tecnicamente 
formados, pois a política é o lugar de todos, e não “dos inteligentes”. Assim, é neces-
sária vigilância permanente sobre a própria atuação, a fim de não (re)produzir argu-
mentos tecnocráticos, que acabam por distanciar o povo do poder político, violando 
o disposto no art. 1º, parágrafo único, da CF;

b) defender de maneira intransigente os direitos fundamentais em todas as áre-
as de atuação ministerial, por serem imprescindíveis ao sentimento de pertencimento 
social, de igualdade entre os sujeitos e ao necessário fortalecimento do espaço pú-
blico, o que exige o aprimoramento da atuação em áreas sensíveis, como o controle 
externo da atividade policial;

c) criar estratégias de aproximação institucional com a população pobre, excluí-
da do gozo de direitos básicos, fortalecendo a capacidade dos membros do Ministério 
Público de ouvir suas demandas e produzir soluções jurídicas satisfatórias, sobretudo 
mediante a provocação dos poderes na formulação e implementação de políticas pú-
blicas, capazes de solucionar as demandas sob a perspectiva coletiva;

d) apropriar-se do conhecimento jurídico e técnico necessário para fiscalizar 
adequadamente as políticas públicas, sobretudo as relacionadas aos direitos funda-
mentais à saúde, à educação e à moradia, destacando-se, nesse ponto, a relevância 
das escolas institucionais na formação continuada dos membros da instituição;

e) não permitir a criminalização dos movimentos sociais, fortalecendo a perspec-
tiva democrática na atuação do Estado, para não ser hostilizado o ambiente democrá-
tico, cuidando de não (re)produzir preconceitos em relação às organizações sociais;

f) criar condições de acesso dos grupos minoritários às instâncias de poder, for-
talecendo a igualdade material e considerando as especificidades dos sujeitos (rela-
cionadas à raça, gênero e classe social);

g) atuar buscando a responsabilização estatal pela garantia do “mínimo exis-
tencial” a todo cidadão, independente de seu sucesso na perspectiva meritocrática, 

13 De acordo com Goulart, a postura reflexiva implica: (i) contato permanente com os produtores do co-
nhecimento (comunidade científica); (ii) realização periódica de audiências públicas e de outras formas de escu-
ta das demandas sociais; (iii) realização de visitas aos espaços de intervenção, objetivando a constatação direta 
da realidade; (iv) monitoramento e avaliação periódica das políticas públicas, dos programas e dos serviços, 
contando, para essa atividade, com o apoio de equipes técnicas próprias ou de agências de produção de pes-
quisas, análises e estatísticas socioeconômicas; (v) estabelecimento da política institucional baseada em planos 
e programas de atuação que contemplem prioridades democraticamente eleitas, objetivos e metas. A postura 
proativa, por sua vez, exige: (i) clareza sobre o desenvolvimento das disputas que se travam na sociedade em 
torno dos objetos de intervenção do Ministério Público; (ii) capacidade de articulação política, sobretudo no 
que tange à formação de alianças e identificação de adversários; (iii) autoridade para mediar demandas sociais 
(capacidade para o exercício de liderança); (iv) capacidade de diálogo; (v) senso de oportunidade para o desen-
cadeamento das intervenções. A postura resolutiva requer: (i) pesquisa exaustiva dos fatos, em suas múltiplas 
dimensões e em sede procedimental, como base para a intervenção qualificada; (ii) uso de instrumentos ade-
quados; (iii) escolha correta das arenas de negociação; (iv) construção de consenso emancipador como objetivo 
imediato; (v) excepcionalidade do recurso à judicialização nos casos em que essa via não é obrigatória.



38 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

pois a compreensão de que cada sujeito é responsável, individualmente, pelo pró-
prio destino, sem qualquer intervenção social, viola o senso comunitário e o dever de 
solidariedade estabelecidos no texto constitucional. Em resumo, é imprescindível a 
permanente vigilância sobre a própria atuação no sentido de enxergar os indivíduos 
como cidadãos (e não como consumidores), integrantes de um contrato social, e des-
tinatários da atuação estatal. 

Finalmente, deve-se pontuar a necessidade de observação do Ministério Públi-
co como um agente dentro da esfera político-social, passível de críticas próprias do 
ambiente democrático – ainda que muitas delas sem qualquer interesse no plano de-
mocrático. É importante que não se perca a autopercepção necessária a uma atuação 
eficaz na esfera político-social e nesse sentido é que Marcelo Pedroso Goulart (2019, 
p. 448) acentua ser urgente que as pautas institucionais se sobreponham às pautas 
corporativas.

Os aspectos elencados acima consistem em possibilidades de interação com a 
sociedade civil e de intervenção política por parte da instituição, no sentido de forta-
lecer o projeto democrático delineado na Constituição de 1988. Não se desconhece a 
complexidade inerente à própria relação entre Ministério Público e sociedade civil

14

, 
mas o fato é que o adequado desempenho da função ministerial exige a atividade “so-
ciomediadora” – ou seja, intervir na realidade, dentro das atribuições institucionais, 
de modo a contribuir para o avanço do processo democrático.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conceito de organização social interiorizado em cada um de nós, é muito for-
temente assentado e arraigado à ideia de mérito. Mexer com isso equivale a produzir 
um abalo nas estruturas e pilares da concepção de vida social, de quem se formou 
com base nos padrões de conhecimento eurocêntricos e ocidentais, convencido de 
que os lugares sociais são resultados de esforço pessoal e merecimento.

Por isso o questionamento do discurso meritocrático pode impactar subjetiva-
mente também os integrantes do Ministério Público, vez que não há como dissociar a 
própria legitimidade para o exercício das funções ministeriais de um procedimento e 
uma normatividade decorrente do conceito de mérito.

Contudo, o que está em questão é o desafio de superar a concepção corporativa 
para se reconhecer o lugar político ocupado pelo Ministério Público a partir da Consti-
tuição de 1988. Isso implica em que, quando alguém passe a integrar a instituição, se 
comprometa com a efetivação do projeto político escolhido e determinado pelo cons-

14 Luciano da Ros (2009, p. 41-42) classifica três possibilidades de interação entre Ministério Público e 
sociedade civil indicadas pela doutrina sociológica: a primeira delas critica a possibilidade de um caráter verti-
calizado e paternalista na atuação ministerial, amesquinhando a sociedade civil e comprometendo iniciativas 
emancipadoras; a segunda se mostra mais otimista em relação à atuação do Ministério Público, relacionado 
à defesa das minorias e de diversos grupos formadores da sociedade civil, advogando um potencial transfor-
mador da realidade social; e a terceira  acabaria endossando uma visao intermediária da instituição, reconhe-
cendo-a como grande, complexa e multifacetada – o que prejudicaria a percepção de um padrão de interação 
entre Ministério Público e sociedade civil. De acordo com essa última percepção, o Ministério Público seria 
“uma espécie de órgão de mediação entre vários setores da sociedade civil e do Estado, sendo capaz, por sua 
posição estratégica na arquitetura institucional, de promover coordenação entre vários grupos de interesses e 
movimentos sociais sem se tornar, contudo, insensível a eles”.
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tituinte, e, portanto, tenha compromisso com atitudes proativas que correspondam, 
de forma contínua e evolutiva, a tudo aquilo que seja necessário para a consecução 
do interesse público e do bem comum, como expressões do projeto constitucional.

Por este motivo é que incumbe aos agentes do Ministério Público o desenvolvi-
mento da capacidade de percepção do conteúdo essencialmente político de discursos 
que se apresentam como neutros na aparência, mas que ignoram ou acentuam fato-
res relacionados à desigualdade social e à falta de solidariedade entre as pessoas de 
forma involuntária ou mesmo intencional, como é o discurso meritocrático.

Para auxiliar nessa correção de rumos, emerge a necessidade de produzir e re-
forçar ambientes democráticos, mediante a escuta dos diversos atores sociais e o em-
penho na produção de consensos possíveis a respeito da inclusão democrática.

A relação entre democracia e solidariedade social é uma via de mão dupla, na 
medida em que, quanto mais solidariedade social, melhor se torna a qualidade do 
ambiente democrático; e, quanto mais democrática a sociedade, mais acentuada se 
torna a solidariedade entre seus integrantes. 

Os contornos do Ministério Público, como desenhados pelo constituinte de 
1988, só se justificam e interessam para o jogo democrático. Em um ambiente auto-
ritário ou excessivamente individualista (como tende a ser o ambiente social funda-
do na meritocracia), o Ministério Público é um peso a ser eliminado, inclusive como 
forma de frear qualquer possibilidade de reação social por todas as camadas sociais 
destituídas de poder na agenda política - justamente aquelas que efetivamente ne-
cessitam da atuação ministerial.

O atual cenário de empobrecimento do debate político, do esfacelamento da 
solidariedade social, de acentuação do individualismo e da preponderância de pos-
turas arbitrárias, produz uma grande tensão no ambiente democrático. Diante disso, 
é função do Ministério Público, enquanto guardião deste regime, encontrar meios 
de estabelecer o diálogo social, o entendimento entre opostos, colaborando para a 
construção de uma realidade social efetivamente inclusiva, permitindo a convivência 
de diferentes identidades com respeito às suas diversidades. 

É, pois, dever do Ministério Público aproximar o mundo do “ser”, de nossa re-
alidade, daquele do “dever ser” constitucional, na sua respectiva conformação insti-
tucional, e, para tanto, é insuficiente a atuação exclusivamente processual, devendo 
se ocupar, também, da produção de um ambiente social que contribua, de outras 
maneiras, para a concretização efetiva do Estado Democrático de Direito, de modo 
que este não seja apenas uma promessa.

A missão do Ministério Público de defesa da ordem jurídica, do regime democrá-
tico e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, precisa ser interpretada com o 
auxílio da sociologia, da filosofia, da psicologia social e da história, bem como de ou-
tros saberes que auxiliem na modificação de uma postura de neutralidade para uma 
outra comprometida com a efetiva construção de um estado de coisas que, embora 
sendo expressão da vontade constituinte da nação, continua sem correspondência na 
realidade.
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A CONFISSÃO NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Antonio Cezar Quevedo Goulart Filho1

RESUMO

O presente texto visa à análise do papel da confissão do acordo de não perse-
cução penal e a forma de sua obtenção. Inicialmente defende que não pode se res-
tringir a mero requisito da pactuação, mas deve ser visto como prova a ser utilizada 
no processo na hipótese de rescisão do acordo. Lançada essa premissa, passa-se aos 
esclarecimentos dos cuidados que se deve ter na obtenção dessa confissão e qual o 
seu conteúdo, a fim de que se preste à finalidade probatória pretendida.

1. A APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA

O acordo de não persecução penal foi trazido ao ordenamento jurídico brasileiro 
pela Resolução n.º 181 do Conselho Nacional do Ministério Público, de 07 de agosto 
de 2017. Sua constitucionalidade foi muito questionada por ter sido o instituto pre-
visto por Lei em sentido formal, argumento superado pelo advento do denominado 
“Pacote Anticrime”, Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que positivou o insti-
tuto no novel artigo 28-A do Código de Processo Penal.

A relevância do acordo de não persecução penal é facilmente demonstrável, 
pois se trata de um forte instrumento mitigador ou modulador2 do denominado prin-
cípio da obrigatoriedade da ação penal. O presente opúsculo visa a abordar um de 
seus elementos, a confissão, a fim de explorar suas possibilidades e limites.

O acordo de não persecução penal entra no âmbito da Justiça negociada e dos 
institutos despenalizadores, que encontram previsão desde a Lei n.º 9.099/1995. No 
entanto, o novo insttituo alargou o âmbito de aplicação dos acordos para um grande 
número de tipos penais, tendo em vista que o requisito da pena mínima inferior a 4 
anos. Trata-se do que ROXIN denomina de medida de diversificação, destinada, no 
caso, ao que ele denomina de criminalidade média, uma vez que são condutas que, 
por sua reprovabilidade, não podem ser descriminalizadas, mas é possível evitar a 
condenação formal por um juiz criminal com a adoção de medidas alternativas3

Dado o amplo escopo de aplicação do novo instituto, sua interpretação deve 

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná. Graduado e Mestre pela Universidade 
Federal do Paraná.

2 CABRAL defende a ideia de que a obrigatoriedade “não pode ser vista como se fosse uma imposição 
cega de fazer a mesma coisa sempre a todo custo”, pois a “ideia importante da obrigatoriedade é a que não 
pode o Ministério Público, sem justa causa, simplesmente abrir mão de dar uma resposta às investigações pe-
nais maduras e viáveis que se encontram em seu poder” ´(2020, p. 33). O autor fala em nova compreensão do 
princípio da obrigatoriedade, que busca uma resposta efetiva, mas não em mitigação.

3 “Nas hipóteses em que a descriminalização não é possível — como no furto —, poder-se-á evitar as 
desvantagens da criminalização através de alternativas à condenação formal por um juiz. Tais métodos de di-
versificação são utilizados em quantidade considerável na Alemanha, pois o juiz e também o Ministério Público 
podem arquivar o processo quando se tratar de delitos de bagatela em cuja persecução não subsista interesse 
público; tal arquivamento pode ocorrer inclusive no âmbito da criminalidade média, se o acusado prestar ser-
viços úteis à comunidade (como pagamentos à Cruz Vermelha ou a reparação do dano)” (ROXIN, 2006, p. 14).
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analisar com seriedade seus requisitos, mormente naquilo que o diferencia dos de-
mais. Neste sentido, é central o papel da confissão do investigado, por ser tal requisito 
uma das notas diferenciadoras do acordo de não persecução penal.

No entanto, estão ganhando força vozes que buscam desnaturar a importância 
da confissão no acordo de não persecução penal, o que merece especial atenção dos 
membros do Ministério Público, pois atuam na condição de dominus litis e principal 
interessado, na relação jurídica processual, na efetividade da persecução penal4.

Vale dizer, a confissão, no âmbito do acordo de não persecução penal, tem sua 
importância como requisito do ajuste entre Ministério Público e investigado, mas há 
que se saber se é possível seu aproveitamento posterior para o processo. Buscar-se-á 
demonstrar que sim, mas para tanto é necessário o enfrentamento dos diversos argu-
mentos contrários à sua utilização.

Uma vez afirmada a possibilidade de que a confissão produza efeitos em caso 
de futura ação penal, é preciso analisar como deve se dar a obtenção dessa confissão 
para que seja passível de utilização como formação de elemento de convencimento.

Para tanto, a abordagem passará, primeiramente, pelo papel da confissão no 
acordo e, num segundo momento, pela sua utilização na ação penal a ser proposta 
pelo Parquet.

2. A CONFISSÃO NÃO PODE SER VISTA COMO MERO REQUISITO PARA O  ACORDO DE NÃO 
PERSECUÇÃO PENAL

A confissão é um requisito para realização do acordo de não persecução penal. 
Ou seja, o art. 28-A do CPP traz como conditio sine qua non para celebração do pacto 
a realização de confissão: “[…] tendo o investigado confessado formal e circunstan-
cialmente a prática de infração penal […] o Ministério Público poderá propor acordo 
de não persecução penal […]”.

De acordo com determinada linha de argumentação, seu papel seria apenas 
esse: requisito para celebração do acordo. Não se admitiria qualquer outra eficácia 
no mesmo caso penal.

A questão, evidentemente, se coloca nas hipóteses de rescisão do acordo. Na 
ocasião de adequado cumprimento dos termos avençados, já há duas consequências 
suficientes ao caso: extinção da punibilidade e vedação de novo acordo pelo prazo de 
5 anos (CPP, art 28-A, §§12 e 13). Se a confissão for feita, mas não houver a celebração 
ou a homologação do acordo, por decorrência do princípio da boa-fé, a admissão do 
fato criminoso não poderia ser utilizada pelo órgão de acusação; neste caso, inclusive 
se poderia invocar em analogia o que ocorre nos acordos de colaboração premiada 
(Lei n.º 12.850/2013, art. 3º-B, §6º, com redação pela Lei n.º 13.964/2019). No en-
tanto, celebrado e homologado judicialmente o acordo, a posterior rescisão por des-
cumprimento dos termos da avença coloca a possibilidade de utilização da confissão 
em futura ação penal.

4 Diz-se principal porque a vítima pode figurar no processo como assistente de acusação (CPP, art. 268-
273). Caso não assuma essa posição ou não haja vítima determinada, o Parquet será o único interessado. 
Deve-se ressaltar, também, que o interesse na efetividade da persecução não se confunde com a busca pela 
condenação, já que, acima de tudo, atua como fiscal da ordem jurídica (CF/88, art. 127, caput), pelo que deve 
não apenas demonstrar um empenho ímpar na busca pela condenação quando convencido buscar a correta 
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Para determinada corrente, a utilização da confissão é impossível. Tratar-se-ia 
de mero requisito formal: “a confissão feita num acordo de não persecução penal ser-
ve apenas e tão somente para cumprir o requisito legal a fim de permitir a realização 
do acordo, nada mais” (ROSA et alli, 2021, p. 60).

Há uma plêiade de argumentos expedidos para sustentar essa posição. Não se 
há pretensão de esgotá-los, mas se indica os principais com os quais se deparou.

O primeiro argumento é o da inconstitucionalidade da própria exigência da 
confissão. NUCCI assim entende, alegando justamente a possibilidade de utilização 
da confissão, “se o acordo não for cumprido, o MP pode denunciar o investigado, 
valendo-se da referida admissão de culpa. Logo, a confissão teria gerado danos ao 
confitente” (2020, p. 121). O autor não apresenta outra justificativa para a alegada 
inconstitucionalidade, mas parece fazer menção ao direito de não produção de prova 
contra si mesmo. De forma mais explícita, MARTINELLI sustenta a inconstitucionali-
dade justamente com fundamento na utilização da confissão como prova em caso de 
não cumprimento das condições do acordo, aduzindo que isto violaria o princípio de 
que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (2021).

Com a devida vênia, o argumento é frágil. Nesse ponto, a temática já foi enfren-
tada no âmbito dos acordos de colaboração premiada. Ora, o ajustamento entre ór-
gão de acusação e investigado, em ambos os casos, pressupõe a voluntariedade, dado 
que é negócio jurídico bilateral. CUNHA et alli informam que “a colaboração premiada 
é autêntico meio de defesa conferido ao acusado” (2020, p. 1894), lição válida para o 
acordo de não persecução, pois igualmente confere vantagens ao investigado. Como 
bem ensina LIMA, “como não há dever ao silêncio, todo e qualquer investigado (ou 
acusado) pode voluntariamente confessar os fatos que lhe são imputados. Nessas 
condições, cabe ao próprio indivíduo decidir, livre e assistido pela defesa técnica, se 
tem (ou não) interesse em celebrar o acordo de não persecução penal” (2020, p. 283). 
Em suma, se há acordo, o investigado não está sendo obrigado a confessar, mas opta 
por fazê-lo.

O segundo argumento é aquele que defende a inutilidade da confissão, tendo 
em vista que nada agregaria. MARTINELLI sustenta que “se não houver justa causa 
para a ação penal, a investigação deve ser arquivada; se a justa causa estiver presen-
te, a confissão é desnecessária” (2021, p. 313). Ou seja, há ideia de que, para fins de 
oferecimento de denúncia, a confissão nada agrega, uma vez que, necessariamente, 
o oferecimento de acordo deve se dar com a justa causa devidamente caracterizada.

E, de fato, com este argumento se concorda. Mas é justamente por isso que a 
confissão não pode ser apenas utilizada como requisito para o acordo de não perse-
cução. Se é mero requisito, representa inútil imposição de sofrimento moral ao inves-
tigado, que se vê obrigado a confessar o crime, conduta que usualmente impõe ver-
gonha a quem a comete. Mas, na perspectiva de que se trata de um negócio jurídico 
bilateral, que deve representar vantagens e concessões a ambos os lados envolvidos 
na negociação, a possibilidade de utilização da confissão para a ação penal representa 
verdadeiro ganho à atividade acusatória (aprofundar-se-á na utilidade da confissão na 
sequência).

Novamente, a exigência não representa violação aos direitos do investigado por-
que ele pode optar por não confessar. Ora, se entende que não cometeu a conduta 
que está lhe sendo atribuída, pode perfeitamente rejeitar o acordo. A vantagem do 
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acordo é evitar o ônus do processo e o risco de condenação ao final, mas se o inves-
tigado se entende inocente e – devidamente assistido por defesa técnica – que os 
elementos contra ele não serão robustos suficientes para levar a uma condenação, 
pode perfeitamente recusá-lo. E, nesse ponto, é de se aclarar que a defesa detém 
claras vantagens informacionais em relação ao Ministério Público para realização da 
negociação: o Parquet, por decorrência de diversos princípios constitucionais (tais 
como moralidade, publicidade, impessoalidade – CF/88, art. 37, caput), tem o dever 
de disclosure (ou seja, não pode ocultar nenhum elemento de informação obtido na 
investigação), bem como já deve apresentar desde logo qual a provável acusação, 
sendo vedado o overcharging (acusações mais gravosas a fim de forçar o acordo) (CA-
BRAL, 2020, p. 53); o investigado, por outro lado, não precisa revelar outros meios de 
prova que detém. 

Um terceiro argumento para a utilização meramente na fase investigatória seria 
decorrência do fato de que os autos de investigação preliminar (inquérito policial, 
procedimento investigatório criminal ou outros) não podem ser juntados no processo 
de conhecimento. ROSA et alli afirmam que a discussão da utilização da confissão só 
existe em razão da suspensão da figura do juiz de garantias em sede liminar das ADIs 
6298, 6299, 6300 e 6305 (2021, p. 60), pois, quando vigentes tais disposições, o acor-
do de não persecução penal será homologado pelo juiz das garantias, o qual acaute-
lará os autos (CPP, art. 3º-B, §3º), implicando que não haverá remessa do acordo e da 
confissão ao juiz da causa.

A figura do juiz das garantias foi incluída durante o trâmite legislativo no deno-
minado “Pacote Anticrime”, junto a tantas outras modificações, subvertendo a lógica 
do Projeto de Lei que visava a garantir maior efetividade na persecução penal. Escapa 
aos objetos do presente texto fazer críticas ao instituto, de modo que se restringirá ao 
necessário para análise da questão posta.

O principal fundamento para criação do juiz das garantias e a rígida separação 
de competências entre este e o juiz de instrução e julgamento (CPP, art. 3º-D, caput) 
reside na inexistência de contraditório e ampla defesa na fase preliminar, sendo os 
elementos de informação obtidos reputados como imprestáveis para o convencimen-
to judicial. Assim, o juiz das garantias, que terá contato com esse material, ficaria cog-
nitivamente “contaminado”, mas sua análise do caso estaria restrita à viabilidade da 
ação penal com o recebimento da denúncia (CPP, art. 3º, §§1-3º). No dizer de LOPES 
JÚNIOR, deve haver “originalidade cognitiva”, pois o juiz “[d]eve formar sua convicção 
pela prova colhida originariamente no contraditório judicial, sem pré-juízos e pré-cog-
nições acerca do objeto do processo” (2021, p. 141).

Se o principal problema de se aportar os documentos decorrentes de atos de 
investigação na ação penal é a falta de contraditório e ampla defesa, tais óbices de-
saparecem relativamente à confissão formulada no acordo de não persecução penal.

O princípio do contraditório ou da bilateralidade de audiência é, conforme TÁ-
VORA e ALENCAR: “[t]raduzido no binômio ciência e participação, e de respaldo cons-
titucional (art,. 5º, LV, CF/1988), impõe que às partes deve ser dada a possibilidade 
de influir no convencimento do magistrado, oportunizando-se a participação e mani-
festação sobre os atos que constituem a evolução processual” (2021, p. 81). Ainda, os 
autores pontuam que não basta assegurar informação e reação em um plano formal, 
mas também na acepção material.
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Já o princípio da ampla defesa tem como destinatário o acusado/investigado/
suspeito. “Deve ser assegurada a ampla possibilidade de defesa, lançando-se mão dos 
meios e recursos disponíveis e a ela inerentes (art. 5º, LV, CF/1988), sendo, ademais, 
dever do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV, CF/1988)”. (TÁVORA; ALENCAR, 2021, p. 83). 
Compreende tanto o inafastável direito à defesa técnica como o direito à autodefesa 
no âmbito do Processo Penal.

Como se vê, os princípios são observados no acordo de não persecução penal. 
Quando da proposta de acordo de não persecução penal, já se mencionou que o 
Parquet tem o dever de disclosure, expondo todos os elementos de informação que 
tem à disposição ao investigado, a fim de que este possa avaliar a seriedade da futura 
acusação. Nisso há claro respeito ao direito de informação. O investigado necessa-
riamente é assistido por defesa técnica, podendo negociar os termos do acordo com 
o órgão de acusação, o que é manifestação o direito à participação. Como parte do 
acordo, se abstém de usar seu direito ao silêncio ou de negar os fatos, o que acaba 
sendo uma estratégia de defesa, uma vez que vislumbra melhores efeitos do que o 
trâmite processual que poderá redundar em uma condenação.

Se há pleno respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, mesmo 
sob a ótica dos defensores irrestritos do novo sistema trazido pela Lei n.º 13.964/2019, 
não há coerência em defender a exclusão do acordo de não persecução penal e da 
confissão dos autos do futuro processo pelo simples fato de que são excluídos os ele-
mentos de investigação.

Poder-se-ia argumentar com a literalidade dos dispositivos para defender a ex-
clusão, pois o começo do art. 3º-C, §3º, do CPP assim dispõe: “Os autos que compõem 
as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria 
desse juízo, à disposição do Ministério Público e da defesa, e não serão apensados 
aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento [...]”. Neste sentido 
aponta MOREIRA: “quem tem competência para a homologação do acordo é o Juiz 
das Garantias (art. 3º-B, XVII, CPP) e, conforme estabelece o art. 3º-C, §3º, os autos 
que compõem as matérias de competência do Juiz das garantias não são apensados 
aos autos do processo enviados ao Juiz da Instrução e Julgamento [...]” (2021, p. 209).

Não se pode descurar, no entanto, que o mesmo dispositivo traz exceções na 
sequência, dentre as quais “medidas de obtenção de provas”. Ora, é inegável que a 
confissão é também uma prova, inclusive estimulada pelo ordenamento jurídico em 
diversas passagens legais. E é justamente isso que o acordo de não persecução penal 
traz em seu bojo, a obtenção dessa prova, para ser utilizada em eventual ação penal, a 
ser ajuizada em caso de rescisão. Portanto, não há óbice, mesmo à luz da literalidade 
do art. 3º-C, §3º, do CPP, ao aporte da confissão para a ação penal, devendo, para tal 
fim, o acordo de não persecução penal ser encarado como medida de obtenção de 
prova.

Nessa perspectiva, a possibilidade de utilização da confissão na ação penal serve 
como mais um sério fator de desestímulo ao descumprimento às condições do acor-
do, uma vez que essa prova já foi obtida, como requisito à celebração do acordo de 
não persecução. O acordo, entre outros objetivos, serve como medida de obtenção 
da confissão, o que configura como exceção legal e permite sua utilização no processo 
em contraditório.
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O quarto argumento contrário à utilização judicial da confissão visa a dar uma 
finalidade diversa ao ato: “impedir que terceiros assumam a autoria de um crime que 
não cometeram” (ROSA et alli, 2021, p. 58). Ora, se a intenção é essa, basta não exigir 
a confissão. É um contrassenso exigir que alguém assuma a autoria de um crime para 
que outras pessoas não a assumam.

O que os autores parecem defender é que investigados não sofram as conse-
quências, ainda que negociadas, do crime cometido por outrem. Mas a exigência da 
confissão não evita essa possibilidade: se há prova da materialidade e há indícios de 
autoria contra determinada pessoa que, em verdade, é inocente, dificilmente o órgão 
de acusação identificará a falsidade da confissão para fins de acordo e, por outro lado, 
a recusa do acordo por esse inocente não impedirá o oferecimento de denúncia. Vale 
dizer, embora a confissão possa se prestar a esse fim de identificação da inocência, é 
muito pouco para, por si só, justificar sua inclusão como requisito do acordo.

A confissão, igualmente, não se presta à verificação da voluntariedade do acor-
do.

Se este raciocínio estivesse correto, a exigência seria completamente inútil. Seria 
uma imposição desnecessária, dando razão à crítica ao tratamento legal da confissão 
formulada por LOPES JÚNIOR: “a questão situava-se (e situa-se, ainda) no campo da 
culpa judaico-cristã, em que o réu deve confessar e arrepender-se, para assim buscar 
a remissão de seus pecados [...]” (2021, p. 511).

Nos institutos despenalizadores previstos da Lei n.º 9.099/1995, transação pe-
nal e suspensão condicional do processo, jamais se exigiu confissão para celebração 
do acordo e isso não foi óbice para verificação da voluntariedade.

A análise da voluntariedade deve se ater aos seguintes pontos: se o investigado 
sabe a conduta que lhe é atribuída; quais os termos da proposta formulada pelo Mi-
nistério Público e se ele sabe ao que terá que se submeter; quais as consequências 
de descumprimento dos termos do acordo; quais as consequências e os riscos da 
não aceitação do acordo; se não sofreu nenhum tipo de ameaça, violência ou de al-
guma forma se viu obrigado a aceitar o acordo; se pôde conversar com seu defensor 
para avaliar a legalidade, a oportunidade e a conveniência da aceitação da proposta 
ministerial. Ou seja, tudo o que permite verificar se a vontade está livre de vícios de 
consentimento, se não há erro ou coação.

Um quinto argumento é a da limitação da vontade manifestada para o acordo 
de não persecução penal: o investigado apenas manifestaria interesse na celebração 
do acordo e sua confissão não poderia ser utilizada para outros fins, inclusive para a 
posterior ação penal. Sobre o curioso argumento, colaciona-se explicação de ROSA et 
alli (2021, p. 61):

Ainda, na mesma linha do já dito anteriormente, não poderá 
ser utilizada a confissão para outra finalidade que não a rea-
lização de um ANPP. Dentro de uma lógica negocial, quando 
o acordo é homologado, ele é resolvido para todos os efei-
tos. Por mais que se considere a existência de uma cláusula 
condicional de que a confissão poderá ser utilizada mesmo 
se rescindido o acordo (o que entendemos ser uma cláusula 
abusiva), não há possibilidade de se prever uma condição em 
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prejuízo a só uma das partes, pois fere a lealdade, a confian-
ça, a boa-fé objetiva e a proporcionalidade, o que motivaria 
que a cláusula fosse rechaçada pelo juiz ao, no juízo da homo-
logação, aferir a legalidade do acordo.

Não podemos nos esquecer que estamos falando de justiça 
penal negociada e de um instituto com caráter civilista. Ao se 
falar sobre acordo de não persecução penal, é preciso ter em 
mente que, num acordo, as duas partes cedem para aquela fi-
nalidade, e aquela finalidade apenas. Não é possível presumir 
algo que não foi pactuado pelas partes. Podemos pensar na 
lógica contratual de compra e venda de um apartamento, por 
exemplo. Se Luísa compra um apartamento, e depois o negó-
cio se desfaz, por desistência ou ausência de requisito de vali-
dade, o fato de Luísa ter manifestado a vontade de comprá-lo 
naquele momento da compra não poderá ser usado contra 
ela posteriormente, a fim de a obrigar a comprá-lo somente 
porque disse que o compraria.

O argumento peca por confundir institutos do Direito Civil e por ser uma analo-
gia imperfeita.

Ora, qualquer argumentação no sentido de que o comprador estaria desobriga-
do de pagar o preço porque sua manifestação de vontade visaria, apenas, ao recebi-
mento da coisa seria entendida como absurda na análise civilista. Mas é justamente o 
que os autores sugerem na interpretação do acordo de não persecução penal.

Se, por outro lado, houver a retratação da vontade antes de concretizada a com-
pra e venda, o contrato não se perfectibilizou, houve mera proposta. Tal hipótese não 
seria uma analogia em relação à rescisão do acordo de não persecução penal, mas sim 
à sua não celebração ou não homologação.

O acordo de não persecução penal é um negócio jurídico bilateral que prevê 
vantagens a ambos os lados: o investigado obterá para si o benefício de não ser pro-
cessado criminalmente e, por consequência, não ter contra si a possível condenação 
que adviria ao final, bem como as condições que terá que cumprir são mais brandas 
do que a pena a ser imposta5; o Ministério Público, na condição de representante da 
sociedade, que deseja sancionar os comportamentos intoleráveis6, obterá uma res-
posta célere e com isso atendendo às finalidades de retribuição, prevenção geral e 
prevenção especial, além de lograr reduzir seu acervo de procedimentos e ter condi-
ções de dar resposta mais efetiva a outros casos mais graves ou em que não caiba a 
proposta do acordo de não persecução penal.

5 Basta ver o art. 28-A, inciso III, do CPP, que indica um quantum de prestação de serviços à comunidade 
inferior à pena mínima cominada ao delito: “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 
juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)”

6 “Entendo que o controle social do intolerável é a tarefa assinalada ao Direito penal e também é a única 
opção discursiva capaz de justificar a existência da pena.” (BUSATO, 2020, p. 623)
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Ocorre que a mera existência da obrigação não é suficiente para a satisfação do 
credor. Ele precisa de mecanismos para assegurar que haverá o adimplemento. Nas 
obrigações de Direito Civil, há mecanismos como cláusula penal ou arras (CC/02, arts. 
408-420), que visam a estimular o devedor para que cumpra a prestação que lhe cabe.

A confissão, no acordo de não persecução penal, tem papel análogo a tais instru-
mentos. Serve de ganho probatório à acusação, tendo o investigado ciência de que, 
caso descumpra as condições que lhe cabiam, provavelmente será ofertada denúncia, 
devidamente instruída com a confissão do investigado; é, em suma, um grande deses-
tímulo ao descumprimento dos termos avençados.

Para fins de comparação, o instituto que mais se aproxima do acordo de não per-
secução penal é o da colaboração premiada, pois é o outro em que o investigado deve 
ter uma postura ativa de colaborar com a acusação. E, neste instituto, na hipótese de 
rescisão por conduta do colaborador – ou seja, acordo legal, homologado –, todas as 
provas por ele trazidas, inclusive as autoincriminatórias, são aproveitadas7 (CUNHA et 
alli, 2020, p. 1950).

Entender de forma contrária, como já exposto, é criar um instrumento em pro-
veito unicamente do autor do fato, que conseguiria ganhar tempo ao aceitar firmar o 
acordo, tempo este que fragilizará a acusação: senão por conduta ativa do investigado 
de destruir provas contra si, ao menos servirá para tornar a memória dos fatos mais 
distante, enfraquecendo os depoimentos de testemunhas.

Analisados os argumentos contrários, passa-se à análise da razão de ser da con-
fissão como requisito no acordo de não persecução penal.

3. O PAPEL DA CONFISSÃO NO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

Como se delineou até o presente momento, a confissão no acordo de não perse-
cução não pode se limitar a mero requisito, mas deve ser encarado como prova a ser 
utilizada na futura ação penal em caso de rescisão.

Repise-, delimita-se a hipótese de utilização à rescisão. Se o acordo de não per-
secução penal, por qualquer motivo, não for homologado, é descabida a utilização da 
confissão. Como sustenta CABRAL: “Na hipótese de o acordo não ser homologado, 
volta-se ao status quo ante, não sendo possível, por força do princípio da lealdade e 
da moralidade administrativa, o seu uso em prejuízo do investigado” (2020, p. 114).

Nesse ponto, deve-se socorrer da consolidada teoria dos planos do negócio ju-
rídico: existência, validade e eficácia. A possibilidade de utilização da confissão se 
situa no plano da eficácia e terá lugar após o inadimplemento, pelo investigado, das 
condições acordadas. No entanto, para que tal eficácia decorra do acordo de não per-
secução penal, é prévia condição de eficácia a homologação judicial (CABRAL, 2020, 
p. 123), a qual deverá analisar a legalidade do pacto, assim entendida a avaliação dos 
planos de existência e validade do negócio (CC/02, art. 104): agente capaz; objeto 

7 Também já entendeu assim o STF, conforme trecho do voto da Ministra Carmen Lúcia: “Negócio jurí-
dico que é, tem ele o objetivo de propiciar meios de obtenção de provas, em casos de rescisão do acordo por 
culpa exclusiva do colaborador, as provas até então produzidas são lícitas e não ilícitas, não devendo, portanto, 
serem invalidadas. Os colaboradores perdem os seus benefícios, mas o Estado não perde as provas obtidas, por 
não ter sido responsável pelo desfazimento do que pactuado.” (STF, INQ 4483 QO, Plenário, Rel. Min. Edson 
Fachin, j. 21/09/2017). Trata-se de 
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lícito, possível e determinado ou determinável; forma prescrita em lei; vontade livre 
e consciente.

A existência de confissão formal e circunstancial se afigura como condição para 
validade do acordo de não persecução penal, pois é forma prescrita em Lei, notada-
mente no art. 28-A, caput, do Código de Processo Penal. Mas qual a utilidade de se 
confessar se não for para aproveitar essa declaração acerca dos fatos ocorridos? Pas-
saria a ser mera imposição de sofrimento e expiação de culpa pelo Estado, em ranço 
do processo inquisitorial cristão, como da já mencionada crítica de LOPES JÚNIOR.

Além disso, há manifesta proporcionalidade e lógica sistêmica na possibilidade 
de utilização da confissão.

Isso porque se deve fazer um cotejo entre os demais institutos despenalizadores 
previstos no ordenamento jurídico: transação penal, suspensão condicional do pro-
cesso, acordo de não persecução penal e acordo de colaboração premiada.

Quanto à transação penal, prevista no art. 76 da Lei n.º 9.099/1995, deixa-se de 
tecer maiores considerações, dado seu âmbito de aplicação restrito às infrações pe-
nais de menor potencial ofensivo, ou seja, às condutas de menor gravidade.

O acordo de colaboração premiada possui um intrincado regramento, com di-
versas previsões esparsas para os diversos crimes. A principal base legal, no entanto, 
reside na Lei n.º12.850/2013, de combate ao crime organizado. A exclusão de pena 
pelo perdão judicial é a medida mais ampla, mas são previstas várias medidas de 
abrandamento no art. 4º. E o benefício se volta aos crimes de maior gravidade, pois 
o crime de organização criminosa possui pena de 3 a 8 anos (art. 2º) e também pode 
abranger outros crimes cometidos no âmbito desta. Pressupõe, no entanto, elevado 
grau de colaboração pelo investigado ou acusado, devendo produzir um dos resulta-
dos dos incisos do art. 4º.

A suspensão condicional do processo, prevista no art. 89 da Lei n.º 9.099/1995, 
se aplica a infrações penais com pena mínima de até 1 ano. O acordo de não persecu-
ção penal, do art. 28-A do CPP, tem como requisito a pena mínima inferior a 4 anos. 
Isso sugeriria que o primeiro benefício seria menos rigoroso do que o último, já que 
aplicável a crimes menos graves.

No entanto, ao se olhar para as condições a serem pactuadas para ambos os 
benefícios, percebe-se que não é isso o que ocorre.

A suspensão condicional do processo impõe um período de prova de 2 a 4 anos, 
condição inexistente para o acordo de não persecução penal. Ademais, é muito fre-
quente a colocação de condição de prestação pecuniária ou prestação de serviços à 
comunidade, com  fulcro no art. 89, §2º, da Lei n.º 9.099/19958, o que não permite 
diferenciar o primeiro benefício do último neste tocante.

8 O que já foi admitido como lícito pelo STJ. Veja-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS 
CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. CONDIÇÕES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. 
PERDA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. 1. Não há óbice 
legal, segundo o art. 89, § 2º, da Lei n. 9.099/1995, a que o réu assuma obrigações equivalentes, do ponto de 
vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pe-
cuniária), visto que tais condições são apenas alternativas colocada à sua disposição para evitar sua sujeição a 
um processo penal e cuja aceitação depende de sua livre vontade (AgRg no RHC n. 83.810/PR, Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17/8/2017). 2. É legítima a fixação da perda do valor da fiança como condição 
do sursis processual. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”  (AgRg no RHC 97.534/PR, Rel. Ministro 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018)
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Se assim é, o ponto realmente diferenciador entre os institutos, que permitiria 
considerar o acordo de não persecução penal como mais gravoso do que a suspensão 
condicional do processo, é justamente a necessidade de confissão.

Se essa confissão não puder ser utilizada como prova posterior e for encarada 
como mero requisito formal, como já expresso, passa a ser uma exigência inútil e que 
deveria ser extirpada. Por outro lado, se para o investigado ficar a advertência de que, 
se descumprir os termos do acordo de não persecução, será contra ele ajuizada a 
competente denúncia, que, ainda por cima, contará com a confissão por ele mesmo 
realizada, isso servirá de forte elemento de estímulo para que dê o adequado cumpri-
mento das condições com as quais concordou para se livrar da ação penal.

A interpretação de que a confissão seria mero requisito, mormente se aplicadas 
as sugestões hermenêuticas de vedação da utilização mesmo para outros processos e 
da necessidade de cláusula de confidencialidade, gerariam uma disparidade no acor-
do de não persecução penal e uma verdadeira quebra em seu caráter sinalagmático. 
Isso porque o descumprimento do acordo seria desprovido de consequências. A única 
consequência seria possibilitar ao Parquet o oferecimento da inicial acusatória, mas 
isso já lhe era possível antes do acordo, não agregando a rescisão em nada neste 
tocante (ou melhor, como outra sanção tem-se a ausência de oferta de suspensão 
condicional do processo – CPP, art. 28-A, § 11 –, mas, nestes moldes, o benefício do 
art. 89 da Lei n.º 9.099/1995 seria mais gravoso de qualquer forma). Ou seja, nesta 
construção argumentativa, o investigado apenas conseguiria retardar indevidamente 
a marcha persecutória, fragilizando o material probatório da acusação, como já expla-
nado.

Em suma, o acordo de não persecução penal, nos moldes propostos pela inter-
pretação da confissão como mero requisito, se transforma em instrumento de exclu-
sivo benefício da defesa. Fica ao bel prazer do investigado optar se cumpre os termos 
do acordo, porque não lhe interessa sofrer a ação penal, ou, caso não esteja inte-
ressado em cumpri-lo, aceite celebrá-lo como forma de chicana processual, já que a 
rescisão levaria ao status quo ante.

Vale dizer, é certo que há discricionariedade regrada por parte do Ministério 
Público, que pode optar, dentro dos critérios legais, por oferecer ou não o acordo 
de não persecução penal (LIMA, 2020, p. 277), havendo margem discricionária em 
especial no que tange aos conceitos jurídicos indeterminados contidos no trecho do 
caput do art. 28-A: “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 
No entanto, uma vez feita a oferta, o Ministério Público ficaria refém dos interesses do 
investigado. Certamente o caráter bilateral do negócio, bem como a origem histórica 
do instituto nas Resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público (incorporado 
com poucas modificações) visando à otimização dos trabalhos do Parquet, não permi-
tem a colocação do acordo no interesse exclusivo da defesa.

Se assim é, a necessidade de consequência/sanção para o comportamento ilí-
cito do investigado, de descumprir as obrigações assumidas no negócio jurídico, é 
inerente ao instituto e a maior sanção possível é, justamente, o aproveitamento da 
confissão na ação penal a ser proposta. Essa consequência é também o que torna o 
acordo de não persecução penal mais gravoso do que a suspensão condicional do 
processo e, portanto, o torna proporcional. Vale dizer, se o acordo de não persecução 
penal precisa atender à necessidade e suficiência de reprovação do crime, isso abran-
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ge que o investigado se sinta desestimulado a descumprir os termos pactuados.
De todo o exposto decorre, por questão de lógica, que a eficácia da confissão é 

a de prova produzida pelo próprio investigado de forma voluntária. E essa eficácia 
não é meramente endoprocessual, mas também extraprocessual.

Quanto à eficácia endoprocessual9, está submetida a condição suspensiva, nota-
damente, ao descumprimento das condições avençadas no acordo de não persecução 
penal e ao posterior oferecimento e recebimento da denúncia, com o que se forma a 
relação jurídica processual, na qual a confissão ingressará como prova pré-constitu-
ída, mas com participação de ambos os envolvidos (autor e réu), o que permite sua 
admissão no feito.

Nesse ponto, é importante referir que a confissão jamais poderá, por si só, le-
var à condenação, pois não é, como referido em tempos inquisitoriais, a “rainha das 
provas”. Certamente deverá estar consentânea com as demais provas para que possa 
embasar a sentença penal condenatória.

Quanto à eficácia extraprocessual, se refere à possibilidade de sua utilização em 
outros feitos. Quando essa conduta atingir terceiros, não parece haver óbices. A dis-
cussão é acerca da utilização contra o próprio investigado. E, neste caso, não há como 
condicionar a produção da eficácia à rescisão do acordo.

LOPES JÚNIOR chega a propor a necessidade de uma cláusula de confidenciali-
dade e a impossibilidade de sua utilização em outros casos: “A lei não estabelece li-
mite de efeitos e esse risco existe. Daí por que pensamos que deverá haver no acordo 
uma cláusula de limitação de valor probatório, não sendo permitida a publicidade ou 
o compartilhamento da confissão ou dos termos do acordo de não persecução penal” 
(2021, p. 223). No entanto, a exigência de uma cláusula de confidencialidade não exis-
te na Lei e sequer deve ser a regra, dada a publicidade que deve viger como regra nos 
atos praticados pelo Poder Público (CF/88, art. 37, caput), embora seja admissível em 
alguns casos, notadamente por razões de interesse público ou preservação da intimi-
dade (CF/88, art. 5º, inciso XXXIII, e art. 97, inciso IX). Quanto à limitação da eficácia 
probatória, o mesmo autor referido reconhece que a lei nada dispõe.

Sem pretender esgotar a casuística, pensa-se aqui na referência a três situações: 
esfera administrativa, ação de improbidade administrativa e ação de reparação do 
dano.

Na primeira situação, o fato escapa ao controle do Ministério Público, que não 
pode se imiscuir no exercício do poder disciplinar pela Administração Pública, sendo 
esta autorizada a utilizar a confissão para instruir o Procedimento Administrativo Dis-
ciplinar.

Na área de improbidade administrativa, que é independente das consequências 
penais do fato, a confissão igualmente pode ser utilizada. Ocorre que o Pacote Anti-
crime também previu o acordo de não persecução cível, com a alteração do art. 17, 
§1º, da Lei nº 8.429/1992. Sendo o Ministério Público regido pelo princípio da indivi-
sibilidade (CF/88, art. 127, caput), deve haver coerência entre suas ações. Sendo os 
acordos de não persecução cível e penal dotados de requisitos próprios10 (), é possível 

9 Embora feita antes da existência do processo propriamente dito, refere-se à investigação do mesmo 
fato a ser denunciado. A designação é utilizada para diferenciar da eficácia relativa a outros contextos.

10 O acordo de não persecução cível não tem previsão legal expressa acerca de seus requisitos, em razão 
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que seja cabível um e não o outro, mas em regra ambos deverão ser ofertados. Quan-
do o mesmo membro do Parquet detiver atribuições nas áreas de patrimônio públi-
co e criminal, isso não representará um problema, mas deverá haver coordenação e 
coerência entre os diversos membros nas Comarcas em que houver essa divisão de 
atribuições, tudo de forma a conferir um tratamento justo e isonômico ao investigado 
– que, de qualquer forma, pode só se interessar na avença se conseguir esgotar todas 
as consequências do fato.

Por fim, a reparação do dano já é uma condição prevista no acordo de não per-
secução penal (CPP, art. 28-A, inciso I). Mas pode ser que o Ministério Público, ao 
formular a proposta, não tenha pleno conhecimento da extensão do dano, pois não 
necessariamente o procedimento investigatório conseguiu amealhar todos os ele-
mentos para sua aferição. Deve-se entender que há possibilidade de que a vítima 
peça a complementação do valor arbitrado do dano. No entanto, a situação é diversa 
do que ocorre na sentença penal condenatória, em que há um título executivo judicial 
reconhecendo a existência do fato e um valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, in-
ciso IV), situação em que a vítima precisará apenas promover a liquidação para com-
provação da real extensão do dano (CPP, art. 63, parágrafo único). No caso do acordo 
de não persecução penal, a vítima não contará com o título judicial, mas poderá pro-
mover uma ação de conhecimento, em que deverá comprovar o ato ilícito ensejador 
do dever de reparação (CC/02, arts. 186 e 944), situação em que a confissão do inves-
tigado servirá como prova da existência do fato ilícito e da culpa.

Esgotada a demonstração da eficácia, faz-se necessário trabalhar como deve ser 
feita essa confissão, para que, de fato, possa ser aproveitada na forma pretendida.

4. COMO DEVE SER COLHIDA A CONFISSÃO

O art. 28-A do CPP traz que o investigado deverá ter “confessado formal e cir-
cunstancialmente” para fazer jus ao acordo de não persecução penal. Há uma altera-
ção em relação ao texto do art. 18 da Resolução n.º 181/2017 do Conselho Nacional 
do Ministério Público, que menciona ser cabível o acordo se “o investigado tiver con-
fessado formal e circunstanciadamente”.

A expressão “formal” não gera maiores dúvidas: será colhida durante um depoi-
mento formal do investigado perante o Ministério Público.

GUARAGNI indica que a troca das expressões prejudicou “a clareza da carga se-
mântica do termo adotado na Resolução n.º181/2017” (2021, p. 288). Segundo o au-
tor, “circunstanciadamente” faria referência à característica minudente do relato, en-
quanto “circunstancialmente” seria relativa a determinada circunstância, ou seja, da 
celebração do acordo. Conclui pela necessidade de interpretação histórica, a fim de 
que se entenda pela necessidade de relato minucioso e detalhado, pois o objetivo não 
é só a extinção da punibilidade, mas também o esclarecimento do fato (2021, p. 291). 
BEM, por outro lado, discorda dessa interpretação e afirma que não seria exigível a 
confissão detalhada, embora reconheça que o acordo poderá vir a ser recusado por 
vir o Parquet a entender que a medida não seria necessária e suficiente à reprovação 

do veto do art. 17-A da Lei n.º 8.429/1992. Na lacuna, cabe ao Conselho Nacional do Ministério Público e aos 
Ministérios Públicos regularem a matéria internamente (PEREIRA, 2020, p. 38.)
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do ilícito (2021, p. 255).
O entendimento do GUARAGNI é o mais adequado. Além de fazer mais sentido 

a interpretação histórica com os contornos do instituto, é evidente que a redação do 
art. 28-A do CPP, no que tange à expressão “circunstancialmente”, se trata de equí-
voco. Basta ver que, na Lei n.º 8.038/1990, o Pacote Anticrime, ao modificar o art. 
1º, §3º, para trazer o acordo de não persecução penal aos processos originários dos 
Tribunais Superiores, trouxe a redação “tendo o investigado confessado formal e cir-
cunstanciadamente”.

Outro ponto que corrobora essa noção vem da normativa aplicável aos mem-
bros do Parquet quando da celebração de acordos de não persecução penal.

Quando da novidade do acordo de não persecução penal trazida pelas Resolu-
ções 181 e 183 do Conselho Nacional do Ministério Público, houve uma celeuma acer-
ca da constitucionalidade da previsão do instituto por este instrumento normativo, o 
que foi superado pela superveniência da Lei n.º 13.964/2019, ao menos para a maio-
ria da doutrina e jurisprudência11. O advento da Lei, no entanto, faz questionar acerca 
da vigência das Resoluções, tendo em vista que não houve revogação expressa.

Esse ponto é relevante porque o art. 18, §2º, da Res. 181/2017 assim prevê: “A 
confissão detalhada dos fatos e as tratativas do acordo serão registrados pelos meios 
ou recursos de gravação audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informa-
ções, e o investigado deve estar sempre acompanhado de seu defensor”. Tal previsão 
não foi reproduzida pelo novo art. 28-A do CPP.

Disso BEM extrai que haveria revogação da Resolução e que seria inexigível a 
confissão detalhada dos fatos e o registro em meio audiovisual, bastando uma con-
fissão simples (2021, p. 252-253). No entanto, o posicionamento de CABRAL é mais 
adequado, pois defende que a nova redação do CPP prevalece e, no que não há anti-
nomia ou vedação pela nova Lei, dizendo respeito a temas de organização interna do 
Ministério Público, a Resolução permanece vigente (2020, p. 55).

Ademais, uma confissão clara, completa e descritiva é a única compatível com o 
regramento legal. O art. 197 do CPP determina o cotejo da confissão com as demais 
provas do processo para verificar se entre ela e estas existe compatibilidade ou con-
cordância. Como fazer essa avaliação sem uma narrativa detalhada?

Mesmo que o propósito da confissão fosse, como nos argumentos anteriormen-
te rechaçados, apenas mera formalidade que teria como propósito evitar que tercei-
ros assumissem indevidamente a culpa por um fato, este propósito restaria frustrado.

Assim, a confissão deve ser, sim, suficientemente detalhada. E, mais, nos termos 
da Resolução n.º181/2017 do CNMP, com registro em meio audiovisual para obter 
maior fidelidade nas informações e com acompanhamento de defensor.

Ou seja, é inviável a confissão por termo. Deve haver o registro gravado por 
meio audiovisual, para aferição da fidedignidade. Ademais, ao contrário do que en-
tende GUARAGNI (2021, p. 290), a presença de defesa técnica é indispensável, tanto 
porque a normativa aplicável aos membros do Parquet não a torna facultativa como 

11 TÁVORA e ALENCAR (2021) sustentam a inconstitucionalidade mesmo com esse panorama, sob o ar-
gumento de que a Constituição só previu como espaço de consenso a transação penal, sendo que os demais 
institutos seriam inconstitucionais por ferirem o princípio da obrigatoriedade. Entende-se que é mais adequado 
o entendimento de CABRAL (2020) sobre o princípio da obrigatoriedade, que teria como conteúdo dar respos-
tas efetivas e dentro da legalidade ao fenômeno da criminalidade.
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porque o novo art. 28-A, §3º, do CPP traz que o acordo será firmado com a presença 
do defensor. A preocupação das previsões legais e regulamentares é com a lisura do 
acordo, não podendo haver dúvidas quanto à vontade livre e informada do investiga-
do na celebração do pacto.

Ainda, conforme registra a Resolução, não apenas a confissão, mas as tratativas 
do acordo devem ser registradas em meio audiovisual. Essa medida é importante 
para que não haja dúvidas quanto à compreensão do investigado acerca dos termos 
do acordo e das consequências, tanto de sua aceitação como de seu descumprimen-
to. É de suma importância que estes esclarecimentos precedam à confissão, para que 
não haja dúvida de que o investigado admitiu os fatos de forma consciente, sabedor 
dos impactos de sua estratégia de autodefesa.

Há uma discussão sobre a possibilidade de aproveitamento da confissão em in-
quérito policial. ROSA et alli defendem que é possível, desde que o Ministério Público 
entenda que esta confissão é suficiente (2021, p. 58). A resposta afirmativa não é o 
melhor entendimento. Via de regra, o interrogatório policial não é feito através de 
gravação audiovisual e com a presença de defensor. Mas, mesmo que essas caracte-
rísticas estejam presentes, o investigado ainda não estava ciente da possibilidade de 
acordo de não persecução penal e pode haver detalhes não suficientemente esclare-
cidos, sendo mais adequada a obtenção da confissão durante as tratativas, perante o 
membro do Ministério Público. A mera ratificação da confissão também poderá ser 
alvo de questionamentos futuros, sendo sempre recomendável que se colha nova-
mente a confissão, cercando-se de todas as cautelas e questionando sobre todos os 
detalhes da conduta.

Sendo a confissão detalhada e fidedignamente registrada, bem como, conforme 
se defende, podendo ser utilizada na ação penal no caso de rescisão da avença, faz-se 
necessário indicar que esta confissão jamais poderá bastar, por si só, para sustentar 
uma sentença penal condenatória.

O já mencionado art. 197 do CPP assim determina: “O valor da confissão se afe-
rirá pelos critérios adotados para os outros elementos de prova, e para a sua aprecia-
ção o juiz deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre 
ela e estas existe compatibilidade ou concordância”.

Neste sentido, a confissão a ser colhida deve ter em vista a sua utilização no 
eventual futuro processo. Embora o Ministério Público não detenha as demais provas 
neste momento, uma vez que serão produzidas no curso processual (salvo as exce-
ções legais), detém uma perspectiva das provas que a acusação conseguirá levar ao 
processo e da narrativa que buscará comprovar ao Juízo.

Para obter uma condenação, o Ministério Público precisa conseguir comprovar: 
1) o fato típico; 2) autoria ou participação; 3) nexo de causalidade; 4) elemento sub-
jetivo do agente. Além disso, se exsurgir dúvida fundada quanto à presença de exclu-
dentes de ilicitude ou de culpabilidade, será ônus da prova da acusação afastar esta 
dúvida mediante a demonstração de fatos incompatíveis com essas causas12. A narra-

12 Esta sistematização do ônus da prova da acusação conforme a corrente majoritária é feita por LIMA 
(2020, p. 677 e seguintes). O autor aponta e defende uma corrente minoritária que defende que o ônus da pro-
va é todo da acusação. Porém, não se percebe diferenças fundamentais entre uma e outra, uma vez que mesmo 
a corrente minoritária não entende que a acusação deve comprovar a inocorrência de toda e qualquer causa 
excludente de ilicitude ou culpabilidade, mas sim aquelas suscitadas pela defesa e sobre as quais há dúvida 
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tiva da confissão tem que observar estes parâmetros.
Sendo assim, a confissão pormenorizada servirá como forte elemento para ligar 

as informações trazidas pelas demais provas e deverá versar sobre estes temas tanto 
quanto possível.

A existência do fato, quando deixar vestígios no mundo físico, não dependerá 
da confissão. Mas há diversas infrações penais que não deixam vestígios, sendo a 
confissão útil para sua demonstração, como, para ficar em um exemplo, na injúria 
preconceituosa realizada de forma verbal (CP, art. 140, §3º)13. De igual modo, quando 
desaparecidos os vestígios, a confissão poderá auxiliar a extrair sentido da prova tes-
temunhal destinada a suprir a falta do exame de corpo de delito (CPP, art. 167).

O nexo de causalidade dificilmente será demonstrado pela confissão, mas esta 
poderá ajudar na compreensão da dinâmica dos fatos.

O reconhecimento da autoria ou da participação é um dos elementos mais im-
portantes a serem extraídos da confissão, pois a admissão da prática da conduta deli-
tuosa é justamente o que a caracteriza.

O elemento subjetivo é, igualmente, de grande importância. No caso da culpa, 
sendo esta definida por fatores objetivos (violação de deveres de cuidado) e subje-
tivos (atuação voluntária, com previsibilidade do resultado), a utilidade da confissão 
seria mais restrita, mas poderia abranger a previsão do resultado (culpa consciente) 
ou extração de características do autor que permitem aferir a possibilidade de evita-
ção do resultado. Por outro lado, para caracterização do dolo, a confissão pode ser 
muito relevante para informar se houve vontade na produção do resultado típico ou 
indiferença quanto a isso. Ora, basta pensar no crime de receptação (CP, art. 180): a 
admissão do acusado de que ele sabia se tratar de produto de crime é essencial para 
eliminar dúvidas quanto à eventual caracterização da modalidade culposa.

Ademais, ainda no elemento subjetivo, o elemento subjetivo diverso do dolo 
também pode assumir protagonismo na confissão. Na hipótese do tráfico privilegiado 
(Lei n.º11.343/2006, art. 33, §4º)14, a admissão de que a droga apreendida em poder 
do investigado se destinava a terceiros afasta a alegação de posse para consumo pes-
soal.

Deve-se rechaçar a possibilidade da admissão da confissão qualificada para fins 
de acordo de não persecução penal, ao contrário do defendido por MOREIRA (2021, 
p. 208). Como assevera BEM, a confissão qualificada é incompatível com o acordo de 
não persecução penal: se for embutida na confissão fato excludente de ilicitude ou de 
culpabilidade (e isso já está suficientemente demonstrado na investigação, acrescen-
te-se), é caso de arquivamento pela não ocorrência de delito (2021, p. 261).

Ademais, se a confissão serve para equilibrar o acordo, ofertando uma vanta-

fundada de ocorrência no caso.

13 É de se notar que há uma crescente corrente pelo descabimento de acordo de não persecução penal 
para este crime, diante dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro de combate ao ra-
cismo, às previsões constitucionais sobre o tema e em razão da necessidade de reprovação e prevenção a estes 
crimes que não restaria atendida. A título de exemplo, cita-se a Nota Técnica n.º 01/2021 do Centro de Apoio 
Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa de Direitos Humanos do Ministério Público do Estado do Para-
ná.

14 Isto porque na modalidade comum do tráfico de drogas o acordo é descabido, em razão da pena míni-
ma.



56 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

gem probatória ao Ministério Público em caso de rescisão, é descabido afirmar que a 
confissão qualificada é aceitável nesse contexto.

5. CONCLUSÕES

À guisa de conclusão, oferece-se as seguintes proposições a serem extraídas do 
opúsculo apresentado:

a) a confissão é requisito para o acordo de não persecução penal;
b) a confissão não pode ser aproveitada, para nenhum fim, no caso de não ho-

mologação do acordo de não persecução penal;
c) não é óbice ao aproveitamento da confissão a sua realização anterior ao ofe-

recimento e recebimento da denúncia, tendo em vista que feito com vontade livre de 
vícios e na presença de defesa técnica, com o devido esclarecimento de suas condi-
ções e consequências e com a legalidade avaliada por ocasião da homologação judi-
cial;

d) o acordo de não persecução penal, no que tange à confissão do investigado, 
serve como medida de obtenção de prova, não sendo óbice à utilização na instrução 
do processo o fato de se inserir no rol de competências do Juiz das Garantias;

e) a confissão possui eficácia probatória extraprocessual e endoprocessual, sen-
do que, no último caso, está sujeita à condição suspensiva consistente na rescisão do 
acordo;

f) para que a confissão possa ser aproveitada, deverá estar consonante com as 
provas produzidas no curso do processo;

g) para que possa se avaliar a consonância da confissão com as demais provas, a 
sua obtenção deve ser realizada de forma fidedigna e com lisura, registrada em meio 
audiovisual e com acompanhamento de defesa técnica, precedida de todos os escla-
recimentos acerca dos termos da proposta de acordo e sua negociação, bem como 
contenha relato pormenorizado;

h) a confissão deve versar sobre os seguintes tópicos: fato típico; autoria ou 
participação;  nexo de causalidade; elemento subjetivo do agente; eventuais causas 
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam incidir no caso.
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ACOLHIMENTO FAMILIAR: BENEFÍCIOS E POSSIBILIDADES

Bruna Britto Martins1

1. RESUMO

O trabalho inicia com a delimitação do problema, a justificativa e o objetivo do 
estudo do tema. No desenvolvimento, são trazidos conceitos legais sobre a convivên-
cia familiar e comunitária, os reais benefícios do acolhimento familiar de crianças e 
adolescentes, o histórico do acolhimento familiar no Brasil e a experiência do Serviço 
de Acolhimento Familiar de Assis Chateaubriand. Na sequência, trata-se sobre a vin-
culação no acolhimento familiar, a remuneração da família acolhedora, o custo do 
serviço para o Poder Público e a possibilidade de duração do acolhimento até os vinte 
e um anos de idade. Por fim, são pontuadas questões sobre os casos complexos e a 
atuação do Ministério Público no acolhimento familiar.

2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

O trabalho visa a esclarecer os benefícios do acolhimento familiar para crianças 
e adolescentes e trazer luz aos supostos empecilhos para implementação e ampliação 
do alcance do instituto, uma vez que o Ministério Público deve atuar para garantir a 
criação, implementação e fortalecimento dos serviços de acolhimento familiar.

O acolhimento familiar é uma modalidade protetiva, temporária e excepcional 
de acolhimento de crianças e adolescentes provisoriamente afastados de suas famí-
lias de origem, por medida de proteção imposta em decisão judicial, que ocorre na 
residência de famílias selecionadas, cadastradas e acompanhadas por equipe técnica 
responsável por esta política pública no âmbito da proteção especial de alta comple-
xidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). 

Embora o artigo 34 da Lei nº 8.069/90 disponha que o acolhimento familiar deve 
ser preferencial em relação ao acolhimento institucional, estatísticas disponíveis em 
ferramenta do Conselho Nacional de Justiça2 apontam que atualmente existem 3.655 
serviços de acolhimento institucional para cuidar de 27.661 crianças e adolescentes e 
1.464 famílias acolhedoras3 que cuidam de 1.409 crianças e adolescentes. O número 
de crianças e adolescentes acolhidos em Serviços de Acolhimento Institucional  (Abri-
go Institucional, Casa Lar) supera em muito o número de acolhidos em Serviço de 
Acolhimento em Família Acolhedora, o que vai na contramão daquilo que o Estatuto 
da Criança e do Adolescente prevê. 

Por isso, o presente trabalho tem como objetivos esclarecer os benefícios do 
acolhimento familiar às crianças e adolescentes e sensibilizar os integrantes do Mi-

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Disponível em: <https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=cc-
d72056-8999-4434-b913-f74b5b5b31a2&sheet=4f1d9435-00b1-4c8c-beb7-8ed9dba4e45a&opt=currsel&se-
lect=clearall> Acesso em: 23. out. 2021.

3 Número informado de acolhimento familiar reflete o total de famílias acolhedoras cadastradas. Cada 
Serviço de Acolhimento Familiar pode ter mais de uma família cadastrada. 
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nistério Público sobre a temática a fim de ampliar o Serviço e reduzir o número de 
acolhidos institucionalmente, como prevê a Recomendação 82/2021-CNMP.

3. DESENVOLVIMENTO
3.1 CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

Os artigos 227 da Constituição Federal e 4º, 16, V, e 19 da Lei nº 8.069/90 pre-
veem o direito à convivência familiar e comunitária, que pode ser definido como o di-
reito fundamental de toda pessoa de viver junto à família de origem, em ambiente de 
afeto e de cuidado mútuos, configurando-se como um direito vital quando se tratar 
de pessoa em formação (criança e adolescente)4. Entende-se a convivência familiar e 
comunitária como a possibilidade de a criança ou adolescente permanecer no meio a 
que pertence, preferencialmente junto a sua família, seus pais e/ou outros familiares 
e, caso não seja possível, em outra família que a acolher. 

A família acolhedora, inserida pela Lei nº 12.010/2010 como espécie de medida 
protetiva (art. 101, VIII, do ECA), tem a função de cuidar e zelar temporariamente 
pela criança e pelo adolescente em situação de risco, enquanto a família natural ou 
extensa é fortalecida pela rede de proteção da Infância e Juventude, com o fito de 
reintegrar seus pequenos ou na hipótese excepcional de destituição do poder familiar 
com colocação em família substituta na modalidade adoção. O artigo 19 da Lei nº 
8.069/90 prevê o direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência fa-
miliar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Dados 
científicos apontam que o acolhimento familiar reproduz um ambiente que melhor 
garante tal direito e, consequentemente, o desenvolvimento integral da criança e do 
adolescente.

3.2 REAIS BENEFÍCIOS DO ACOLHIMENTO FAMILIAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

A Romênia foi governada por Nicolae Ceauşescu entre os anos de 1974 e 1989, 
período no qual ocorreram diversas violações de direitos humanos, dentre as quais 
destacam-se a proibição do aborto, do uso de contraceptivos e a cobrança de altos 
impostos das famílias que não tinham filhos ou dos que tinham poucos, medidas im-
postas com objetivo de aumentar a natalidade e a mão de obra. O resultado de tais 
medidas foi o aumento expressivo da taxa de natalidade que, aliado à crise econômi-
ca, levou milhares de crianças e adolescentes à institucionalização em orfanatos.

Em 1989, quando foi Ceauşescu foi executado pelo Exército, havia mais de 170 
mil órfãos vivendo em 700 instituições superlotadas e precárias. Um membro do novo 
governo manifestou a intenção de fechar instituições e desejava obter dados científi-
cos para sucesso em sua empreitada5, o que ensejou a pesquisa “Programa de Inter-

4 MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: Aspectos 
teóricos e práticos / Andréa Rodrigues Amin...[et al.]; coordenação Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel. 
11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 116. 

5 Geração Amanhã. O Caso dos Órfãos da Romênia – O Começo da Vida. Youtube. Disponível em: <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=QmKggL2oJeo>. Acesso em: 9 de out. 2021. 4:44.
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venção Precoce de Bucareste”6. O estudo iniciou-se em outono de 2000 e acompa-
nhou crianças desde a infância até os dezesseis anos de idade, avaliando domínios de 
desenvolvimento (medidas de crescimento físico, função cognitiva, desenvolvimento 
socioemocional, apego e desenvolvimento do cérebro) a fim de examinar os efeitos 
da institucionalização precoce no desenvolvimento do cérebro e do comportamen-
to6. 

Pesquisadores selecionaram 136 crianças entre 6 meses e 2,5 anos, deixadas em 
instituições governamentais nos primeiros anos de vida, todas sem problemas neuro-
lógicos ou genéticos. Metade dessas crianças foi transferida para um acolhimento de 
alta performance criado especialmente para o estudo; outra parte permaneceu nas 
instituições precárias e superlotadas; por fim, foi selecionado um grupo comparativo 
de crianças que nunca haviam sido institucionalizadas e viviam com suas famílias de 
origem. A pesquisa demonstrou que os cuidados essenciais vão muito além de prover 
suas necessidades básicas dos acolhidos, já que o desenvolvimento cerebral de bebês 
e crianças pequenas depende de estímulos e da interação social e afetiva, através dos 
quais se amplia o entendimento de mundo e são estabelecidos padrões de pensa-
mento, raciocínio e linguagem que acompanham o indivíduo na vida adulta. 

Em síntese, foi verificada diferença de QI médio do grupo institucionalizado 
(pontuação entre 70 e 75), do grupo de crianças adotadas (10 pontos a mais) e do 
grupo de crianças que jamais ficou em instituições (padrão médio de 100 pontos). 
As crianças encaminhadas ao acolhimento familiar antes do fim do período crítico 
de dois anos se saíram muito melhor que os que permaneceram em uma institui-
ção quando testadas mais tarde (aos 42 meses), em quociente de desenvolvimento e 
na atividade elétrica cerebral. Apenas 18% das crianças institucionalizadas, 42 meses 
depois do acolhimento, conseguiram criar vínculos afetivos seguros, enquanto que 
nas crianças em acolhimento familiar esse número chegou a 68%. Além do QI, foram 
observadas outras diferenças entre as crianças que viviam com famílias e as que vi-
viam nas instituições, como atrasos no desenvolvimento da linguagem, problemas de 
relacionamento e até diagnóstico psiquiátrico (63% para os institucionalizados contra 
20% dos que nunca foram institucionalizados). Os índices de depressão e ansiedade 
também foram o dobro nas crianças de instituições e o volume cerebral bem menor 
do que nas que convivem em famílias.7

Por outro lado, efeitos positivos do acolhimento familiar foram verificados na 
recuperação de dimensões cognitivas, de linguagem, de expressão emocional, de se-
gurança e organização da vinculação das crianças abrangidas por esta resposta. Resul-
tados de outros estudos demonstram também efeitos positivos no ajustamento psi-
cológico, na recuperação de problemas comportamentais e de sintomas de estresse 
pós-traumático, no maior aproveitamento escolar e taxa de empregabilidade, refor-
çando os benefícios do acolhimento familiar comparativamente ao residencial8.

6 Coordenada pelos professores e pesquisadores Charles A. Nelson III, da Escola de Medicina de Harvard 
e do Hospital de Crianças de Boston; Nathan A. Fox, da Universidade de Maryland; e Charles H. Zeanah, da Uni-
versidade de Tulane, em cooperação com o novo governo romeno.

7 Geração Amanhã. O que é Acolhimento Familiar. Disponível em: <https://acolhimentofamiliar.com.
br/o-que-e/o-que-e-acolhimento-familiar/#orfaos>. Acesso em: 7 de out. 2021.

8 NEGRÃO, Mariana et al. Conhecimentos e percepções públicas acerca do acolhimento familiar: Contri-
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Tais dados demonstram a importância de avaliar as consequências do acolhi-
mento institucional, especialmente porque o período crítico de desenvolvimento 
ocorre numa janela de tempo curta e pode afetar campos cognitivos e emocionais. 
Tem sido reunido um substancial consenso em torno da primazia do acolhimento fa-
miliar sobre o residencial para a maioria das crianças cuja história de vida é marcada 
pela vulnerabilidade, disfuncionalidade familiar, negligência e maus tratos que oca-
sionam a retirada familiar9.

No modelo mais utilizado no Brasil, o acolhimento em instituições possui profis-
sionais competentes e são supridas as necessidades básicas dos acolhidos. Os víncu-
los afetivos e emocionais das crianças e adolescentes, contudo, são prejudicados pela 
natureza dos serviços prestados por cuidadores e funcionários de tais instituições, 
que no mínimo saem desses locais para retornar às suas famílias todos os dias. Além 
disso, por mais que se busque lutar contra a falta de individualização dos acolhidos, 
a natureza deste acolhimento e muitas vezes a sobrecarga das instituições dificulta 
que sejam consideras características e necessidades individuais de cada criança ou 
adolescente. Essas características e circunstâncias do modelo de acolhimento insti-
tucional podem prejudicar o estabelecimento de referenciais que assegurem o pleno 
desenvolvimento físico, social e emocional dos infantes.

3.3 ACOLHIMENTO FAMILIAR NO BRASIL

As políticas de assistência às crianças e adolescentes em vulnerabilidade histori-
camente priorizaram o internamento em instituições, com pouco ou nenhum convívio 
comunitário e social e com favorecimento do rompimento dos vínculos familiares. 
Implantar uma nova proposta de acolhimento para infantes cujos direitos são viola-
dos, que seja de qualidade e mais eficaz que a antiga institucionalização, exige tempo 
e mudanças de ordem legal, de práticas institucionais, de paradigmas de família, de 
concepções de criança e adolescência, de práticas e políticas sociais10. 

A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), 
a Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/93 – LOAS), somados à Política Na-
cional de Assistência Social (PNAS/2004) e ao Plano Nacional de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária 
(PNCFC/2006) embasaram e constituíram o marco legal para a argumentação, justifi-
cativa e inclusão do acolhimento familiar como uma política pública nacional. 

A Norma Operacional Básica (NOB/SUAS) da Política Nacional de Assistência So-
cial (PNAS/2004) apresenta a política pública do acolhimento familiar ao caracterizá-
-lo como serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, que inclui os servi-
ços que “garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho 

butos para o desenvolvimento da medida. Aná. Psicológica, Lisboa, v. 37, n. 1, p. 81-92, mar. 2019. Disponível 
em: <http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0870-82312019000100007&lng=pt&nrm=iso>. Aces-
so em 7 out. 2021.

9 Id., ibid.

10 COSTA, Nina Rosa do Amara; ROSSETI FERREIRA, Maria Clotilde. Acolhimento familiar: uma alternativa 
de proteção para crianças e adolescentes. Psicologia: Reflexão e Crítica [online]. 2009, v. 22, n. 1, pp. 111-118. 
Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722009000100015>. Acesso em: 8 out. 2021.
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protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situa-
ção de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.” 
Os serviços de proteção especial têm estreita interface com o sistema de garantia de 
direitos, exigindo uma gestão mais complexa e compartilhada com o Poder Judiciário, 
Ministério Público e outros órgãos e ações do Executivo (artigo 88, inciso VI, da Lei nº 
8.069/90). 

Em 2009, a Lei nº 12.010/2009 alterou o ECA e reafirmou a importância do Servi-
ço de Acolhimento Institucional, trazendo a definição de sua prioridade em relação ao 
acolhimento institucional. Para trazer à luz os desafios, possibilidades e a percepção 
sobre esta modalidade de acolhimento, foi realizada pesquisa empírica junto ao Pro-
grama de Acolhimento Familiar da cidade de Assis Chateaubriand.

3.4 ACOLHIMENTO FAMILIAR EM ASSIS CHATEAUBRIAND

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora foi instituído pela Lei nº 
3.110/2018, de autoria do Poder Executivo Assis Chateaubriand (Projeto de Lei nº 
019/2018).

A gestão do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora é responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Mulher e a equipe técnica possui 
uma assistente social, uma psicóloga e uma coordenadora, todas com nível superior 
e com trabalho em regime de dedicação exclusiva, com carga horária de 40 (quaren-
ta) horas semanais. A equipe cadastra, seleciona, capacita, assiste e acompanha as 
famílias acolhedoras antes, durante e após o acolhimento e também é responsável 
pelo acompanhamento da família de origem, da família acolhedora, da criança e do 
adolescente em acolhimento e do processo de reintegração familiar.

A inscrição e seleção de candidatos à família acolhedora, gratuita e por tempo 
indeterminado, é feita mediante preenchimento de formulário de inscrição, apresen-
tação de documentos11 e comprovação de compatibilidade para assumir a respon-
sabilidade. A Lei estabelece os requisitos para comprovação da compatibilidade da 
família para assumir tal responsabilidade, dentre os quais se pode destacar: responsá-
vel(is) maior(es) de 21 anos, sem restrições quanto ao sexo e idade civil; concordância 
de todos os membros da família; residência há no mínimo 3 (três) anos na cidade, 
em espaço físico suficiente para acolher criança ou adolescente; disponibilidade de 
tempo e demonstração de interesse em oferecer proteção e afeto a crianças e adoles-
centes; existência de membros da família com renda fixa e/ou emprego; inexistência 
de problemas psiquiátricos, dependência ou abuso de substâncias lícitas ou ilícitas; 
disponibilidade para participação do processo de habilitação e das atividades do ser-
viço; inexistência de inscrição no Sistema Nacional de Adoção. 

Em outubro de 2021, o Serviço possuía 14 (catorze) famílias cadastradas e aptas 
para recebimento de acolhidos, com faixa etária entre 35 (trinta e cinco) e 53 (cin-

11 Documento de identificação com foto de todos os membros da família; certidão de nascimento ou 
casamento de todos os membros da família; título de eleitor do domicílio eleitoral do município de Assis Chate-
aubriand/PR; comprovante de residência; certidão negativa de antecedentes criminais de todos os integrantes 
da família que sejam maiores de idade; comprovante de atividade remunerada de, pelo menos, um membro da 
família; cartão do INSS (no caso de beneficiários da Previdência Social); atestado médico comprovando saúde 
física e mental dos responsáveis.
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quenta e três) anos. Em todas elas, há fonte de renda diversa da bolsa oferecida pelo 
Programa, conforme exigido na lei municipal. Com a inscrição da família e entrega 
de documentação, há um acompanhamento da equipe com as famílias interessadas, 
contatos via WhatsApp e participação da capacitação com seis eixos de formação, 
além de encontros temáticos quinzenais. Para buscar o cadastramento de mais famí-
lias, a equipe tem confeccionado e divulgado material gráfico, além de realizar apre-
sentações e produção de matérias impressas em mídias. No momento, estão em aco-
lhimento familiar 4 (quatro) crianças, com idades de 2 (dois) meses, 1 (um) ano e 6 
(seis) meses, 6 (seis) anos e 8 (oito) anos, e 2 (dois) adolescentes, com 12 (doze) e 17 
(dezessete) anos de idade.

Aos acolhidos e família acolhedora as visitas, as orientações e o acompanha-
mento da equipe técnica se dá com frequência diária, de forma presencial e eletrô-
nica (ligações e mensagens via WhatsApp). A equipe também acompanha o contato 
dos acolhidos com a família de origem por meio de visitas supervisionadas, por cartas 
produzidas pelos infantes e familiares, remessas de fotografias e contato telefônico – 
salientando-se que este contato somente não ocorre caso haja decisão judicial nesse 
sentido. Também há atendimento quinzenal com acolhido e com a família acolhedora 
e, se necessário, com toda a família.

No entender da equipe técnica, há certa resistência tanto do Poder Judiciário 
quanto do Ministério Público em relação ao Serviço, havendo uma percepção de que 
ainda falta conhecimento e vivência dos benefícios da convivência num ambiente fa-
miliar para crianças e adolescentes. Os desafios e dificuldades da implementação do 
acolhimento familiar também podem ser observados na pesquisa coordenada pela 
Dra. Luciana Perez entre 23 de novembro de 2020 e 23 de fevereiro de 2021, num 
estudo encomendado pela Coalizão Pelo Acolhimento Familiar em parceria com a 
Secretaria Nacional de Assistência Social. Dentre os fatores que fragilizam a oferta 
do serviço de Famílias Acolhedoras, estão a interrupção do serviço nos momentos de 
troca de gestão e a falta de conhecimento sobre o serviço. A pesquisa também identi-
ficou como fatores que favorecem a oferta do serviço o apoio dos gestores municipais 
de assistência social e a sensibilidade de juízes e promotores quanto à importância do 
serviço. 

Diante da importância das informações sobre a natureza e funcionamento do 
Serviço e da necessidade de sensibilização dos integrantes do Poder Judiciário e do 
Ministério Público sobre o tema, passa-se à análise dos itens geralmente apontados 
como empecilhos ao acolhimento familiar.

3.5 A VINCULAÇÃO E O ACOLHIMENTO FAMILIAR

A Teoria do Apego (TA), desenvolvida no trabalho de John Bowlby, com contri-
buições de Mary Ainsworth, baseia-se no pressuposto de que o apego é biologica-
mente motivado como uma busca por conforto e segurança e é estruturado por meio 
da formação dos modelos operantes internos, representações mentais da pessoa e 
de suas figuras de apego, que nortearão as expectativas futuras do sujeito sobre si e 
sobre o mundo. Em síntese, Bowlby defende que ao longo das interações com a figu-
ra de apego, a criança utiliza sua avaliação sobre a disponibilidade e responsividade 
dessa figura para elaborar representações internas de si, das pessoas significativas e 
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do mundo. Tais representações são chamadas de modelos operantes internos, que 
guiarão as futuras percepções de mundo, comportamentos e relações pessoais. Se 
as experiências da criança a levarem a construir um modelo de figura de apego como 
alguém que lhe proverá apoio quando necessário, necessitará de menos proximidade 
dessa figura para explorar o meio quando comparada a uma criança que não formou 
uma representação de figura de apoio responsiva e disponível às suas demandas. 

Bowlby postula que se a figura de apego esteve disponível às necessidades da 
criança de segurança e conforto e ao mesmo tempo às necessidades de autonomia 
para explorar o mundo, possivelmente ela desenvolverá um modelo de si mesmo 
como alguém valorizado e digno de amor. De modo oposto, se a figura de apego 
frequentemente rejeita as necessidades de proteção e de autonomia da criança, ela 
construirá um modelo operante interno de si como alguém sem valor. A construção 
desse mundo interno com seus modelos operantes é muito importante porque tam-
bém auxiliará a criança a predizer como será o comportamento de sua figura de apego 
atual e o que deve esperar de suas futuras relações interpessoais12.  De acordo com 
a teoria, o sujeito quer as figuras de apego porque com elas se sente seguro: incon-
dicionalmente aceite, protegido e com os recursos emocionais e sociais necessários 
para o seu bem-estar. Paradoxalmente, a segurança que o vínculo transmite permite 
que a criança se afaste da sua base segura para explorar o ambiente desconhecido13.

Dentre os mitos relacionados à ideia de apego e à criação de vínculos, podem-se 
destacar a ideia de que a criança só pode ter uma relação de apego; a ideia de que se 
uma criança que tenha uma relação forte de apego com os seus pais não é capaz de 
formar uma relação desta natureza com os seus acolhedores numa nova família; e a 
ideia de que uma criança com um forte sentido de identidade, lealdade e de pertença 
à sua família biológica não é capaz de ser membro de uma nova família permanente. 
Na realidade, entretanto, as crianças formam múltiplas relações de apego, concor-
rentemente e consecutivamente, com familiares ou outras pessoas significativas, que 
hierarquizam em função da importância ou de diferentes necessidades. Além disso, é 
possível pertencer a várias famílias (como sucede com as crianças afetadas por divór-
cios ou que vivem em famílias reconstituídas, por exemplo), sendo possível também 
criar um sentido de pertença à família dos acolhedores, com o destaque para o fato 
de que a integração total na família de acolhimento não exclui a pertença à família de 
origem, com a qual o contato permanece (salvo decisão judicial em contrário).

O acolhimento familiar constitui um espaço privilegiado para o desenvolvimento 
de crianças e adolescentes retirados de suas famílias e o apego é, na realidade, algo 
a ser buscado nessa medida, não devendo nunca ser analisado como um empecilho 
à sua efetivação. Neste ponto, cabe pontuar que mesmo as crianças e adolescentes 
institucionalizados constroem vínculos e possuem apego em relação aos profissionais 
cuidadores, mas o risco de mudança de tais profissionais e a perda da referência emo-
cional é maior do que no caso do acolhimento familiar. 

Sobre o término do vínculo emocional estabelecido entre o acolhido e a família 

12 Id., ibid.

13 DELGADO, Paulo. A experiência da Vinculação e o Acolhimento Familiar: reflexões, mitos e de-
safios. Temas em Psicologia - 2010, Vol. 18, no 2, 457 – 467. Disponível em: <https://recipp.ipp.pt/bitstre-
am/10400.22/6361/1/ART_DelgadoPaulo_2010.pdf> Acesso em: 30 set. 2021.
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acolhedora, com o retorno do acolhido à família natural ou sua colocação em família 
substituta na modalidade adoção, vale observar que as experiências de construção e 
rompimentos de vínculos são importantes para o fortalecimento emocional do indi-
víduo. Na maioria dos casos, os acolhidos passaram por experiências traumáticas e 
viveram fragilização ou rompimento de vínculos com as famílias naturais, de modo 
que uma experiência positiva de acolhimento pode auxiliá-los a aprender que nem 
todo rompimento de vínculos da vida deve ser ruim, tratando-se, na realidade, de um 
aspecto natural da existência humana.

As contribuições da teoria do apego vão no sentido de demonstrar que os indi-
víduos são motivados e estruturam-se a partir dos vínculos construídos ao longo da 
vida, que devem ser vistos como positivos, sendo o acolhimento familiar uma manei-
ra eficaz de auxiliar em seu estabelecimento. Nesse sentido, interessante observar 
que o artigo 92, §7º, da Lei nº 8.069 reconhece a importância da vinculação afetiva 
ao prever, em relação a crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos em acolhimento institucio-
nal, a necessidade de se dar especial atenção à atuação de educadores de referência 
estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das 
necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. 

 O fortalecimento de vínculos durante a vida também é essencial para garantia 
de autonomia no futuro, já que a segurança que o vínculo transmite permite que a 
pessoa se afaste da sua base segura para explorar o ambiente desconhecido. 

Por fim, interessante observar que a família acolhedora não pode estar inseri-
da no Sistema Nacional de Adoção e que, desde o início do acompanhamento pela 
equipe técnica, é esclarecida e orientada sobre a transitoriedade do acolhimento e 
da impossibilidade de adoção do acolhido. O acompanhamento da equipe do Serviço 
é fundamental para garantir que a natureza do vínculo – que deve ser incentivado, 
conforme já exposto – seja compreendido e que o acolhimento forneça a crianças e 
adolescentes a possibilidade de ter garantido, de forma ampla, seu direito à convivên-
cia familiar e comunitária em um seio familiar.

Por fim, ressalta-se que o acolhimento familiar também é uma forma importan-
te de participação da sociedade, solidariamente com a família e o Estado, da proteção 
e da promoção da criança na primeira infância, conforme dispõe o artigo 12, inciso V, 
da Lei nº 13.257/2016 (Lei da Primeira Infância).

3.6 REMUNERAÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA

Um dos mitos difundidos sobre o acolhimento familiar é que a remuneração das 
famílias desvirtua a finalidade da sua atuação. 

É preciso considerar que as famílias são selecionadas e acompanhadas pela 
equipe técnica, que, no recrutamento, seleção e formação dos cadastrados, afasta do 
sistema aqueles que se movam por interesses exclusivamente pecuniários e lesivos 
do interesse superior da criança. Em Assis Chateaubriand, por exemplo, a Lei Munici-
pal que instituiu o serviço impõe que na família acolhedora haja membros com renda 
fixa e/ou emprego, ainda que sem carteira assinada.

O recebimento de bolsa-auxílio ocorre porque as famílias acolhedoras desem-
penham funções complexas e exigentes, a todas as horas e durante todos os dias do 
ano, que devem ser recompensadas da mesma forma em que se sucede com outras 
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atividades ou profissões do âmbito social, salientando-se que seus deveres e respon-
sabilidades são estabelecidos em lei e seu exercício é acompanhado de perto por 
profissionais capacitados. Ademais, a remuneração justa pelo trabalho desenvolvido 
aumenta o leque de famílias dispostas a acolher, responsabiliza-as pelo seu desem-
penho e diminui o risco de predominância da ideia de que basta boa vontade e altru-
ísmo para acolher, que é, em última análise, prejudicial à manutenção das crianças e 
adolescentes mais desafiadores em tais famílias, diante do surgimento de situações 
naturais mas que, muitas vezes, não são compreendidos por quem acolhe14.

De qualquer forma, necessário observar que o valor recebido pela Família Aco-
lhedora, que em Assis Chateaubriand é de 1 (um) a 1,5 salário-mínimo (em casos es-
pecíficos em que o acolhido necessidade de cuidados especiais), além de gratificação 
natalina na proporção de 1/12 avos devido por mês de acolhimento, até o valor de 
um salário-mínimo, o que serve basicamente ao suprimento de alimentação, vestu-
ário, higiene pessoal, lazer e outras necessidades básicas da criança ou adolescente 
acolhido. 

Uma outra preocupação relacionada à remuneração das famílias acolhedoras é 
sobre o acolhimento de diversos infantes concomitantemente, tornando-se a residên-
cia uma espécie de Abrigo ou Casa Lar irregular. Para evitar casos assim, a Lei estabe-
lece que cada família acolhedora deve receber somente uma criança ou adolescente 
de cada vez, exceto quando houver grupos de irmãos, o que impede o desvirtuamen-
to do instituto nesse aspecto.

3.7 CUSTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL X CUSTOS DO ACOLHIMENTO FAMILIAR

Além dos benefícios diretos à criança e ao adolescente, o acolhimento familiar 
também tem um custo menor para o Poder Público do que o institucional. Estima-se 
que uma criança ou adolescente acolhido institucionalmente custa aproximadamen-
te R$ 5.000 a R$ 6.000,00 por mês (gastos com moradia, alimentação, manutenção, 
pagamento de servidores, móveis etc.). Por sua vez, o gasto com acolhimento familiar 
restringe-se basicamente ao pagamento das bolsas auxílio, da equipe técnica15 e da 
infraestrutura mínima necessária para o Serviço, prevista nas Orientações Técnicas 
para Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente do CONANDA.

3.8 POSSIBILIDADE DE DURAÇÃO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS DE IDADE

O acolhimento institucional é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 
como medida excepcional e transitória. Entretanto, para algumas crianças e adoles-
centes esta vinculação com a instituição permanece até que seja realizado seu des-
ligamento aos 18 (dezoito) anos, quando a pessoa deixa de ser adolescente, para os 
fins da lei, e passa a ser um jovem adulto.

14 DELGADO, Paulo. A experiência da Vinculação e o Acolhimento Familiar: reflexões, mitos e de-
safios .Temas em Psicologia – 2010, Vol. 18, no 2, 457 – 467. Disponível em: <https://recipp.ipp.pt/bitstre-
am/10400.22/6361/1/ART_DelgadoPaulo_2010.pdf> Acesso em: 30 set. 2021. 

15 Em Assis Chateaubriand, um dos benefícios concedidos na Lei de Assis Chateaubriand é a isenção do 
IPTU, na proporção de 1/12 do imposto devido por mês de efetivo acolhimento, até total isenção.
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A adolescência e juventude não são fases universais, mas socialmente constru-
ídas, e variam conforme o contexto em que jovens e adolescentes estão inseridos. 
A experiência nos mostra que, muitas vezes, aqueles que completam dezoito anos 
ainda não estão preparados para a vida independente ou adulta, o que é ainda mais 
visível no caso de acolhidos por violações de direitos em suas famílias de origem. Há, 
portanto, necessidade de apoio para que tais jovens se estruturem emocionalmente 
e também financeiramente.

Em regra, o acolhimento institucional encerra-se aos 18 (dezoito) anos de idade. 
A Posição Oficial do CAOPCAE/MPPR é a de que, com a chegada desta idade e não 
havendo uma instituição específica, nos moldes de uma república ou uma entidade 
de acolhimento voltada para jovens, o acolhido (agora jovem) deverá permanecer 
na mesma instituição de acolhimento até que se consiga auxiliá-lo a viver de forma 
autônoma – sem a necessidade do acolhimento15. Embora haja precedentes do Tri-
bunal de Justiça Paraná que estendam este acolhimento até os 21 (vinte e um) anos, 
em casos excepcionais, não é esta a regra, pois há políticas específicas dirigidas aos 
jovens adultos, as quais, contudo, enfrentam dificuldades de implementação devido 
aos custos. 

Um dos benefícios do acolhimento familiar é a possibilidade de que seja estendi-
do até os 21 (vinte e um) anos de idade, permitindo-se que não haja um rompimento 
aos dezoito anos de idade, com a presunção de que, a partir deste momento, o jovem 
adulto conseguirá ter autonomia suficiente para manter-se sozinho. Com a extensão 
do acolhimento familiar ao jovem adulto, diminui a necessidade de gasto público para 
construção de repúblicas, por exemplo, permitindo que este jovem tenha apoio de 
um núcleo familiar para estruturar-se após os 18 (dezoito) anos de idade.

3.9 CASOS COMPLEXOS

Se, por um lado, o acolhimento familiar deve ser prioritário em relação ao aco-
lhimento institucional, por imperativo legal (artigo 34, §1º, da Lei nº 8.069/90), sua 
aplicação deve sempre buscar o melhor interesse da criança e do adolescente, princí-
pio que norteia toda atuação na Infância e Juventude, devendo ser reconhecido que 
nem sempre esta será a medida adequada ao caso concreto.

Um exemplo interessante é a hipótese em que entidade de acolhimento insti-
tucional receba, em caráter excepcional e de urgência, criança ou adolescente sem 
prévia determinação da autoridade competente, que será comunicada em 24 (vinte e 
quatro) horas. Embora doutrinariamente seja possível defender o encaminhamento 
da criança ou adolescente diretamente ao Programa de Acolhimento Familiar, desde 
que ele exista e funcione regularmente, por uma interpretação sistemática da Lei nº 
8.069/90, especialmente da prioridade do acolhimento familiar em detrimento do 
institucional, nem sempre isto será recomendável. A partir das peculiaridades do caso 
concreto, será possível verificar a medida mais adequada, inclusive permitindo-se 
que, inicialmente, ocorra o acolhimento institucional e, após as providências iniciais 
da equipe, haja encaminhamento ao acolhimento familiar. Em outros casos, existindo 
famílias cadastradas no Serviço de Acolhimento Familiar aptas a receber, viável que 
a criança ou adolescente retirado do convívio familiar vá direto para este núcleo. Em 
suma, tudo dependerá do caso concreto, visando obter reais vantagens à criança ou 
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adolescente.
Também há casos em que, incluída a criança ou adolescente no acolhimento 

familiar, com efetivo trabalho da equipe para superação de eventuais dificuldades 
com a família acolhedora, posterior busca de outras famílias que possam suprir as de-
mandas do acolhido, pode haver fracasso nessas tentativas, havendo necessidade de 
acolhimento institucional. Tratam-se de situações excepcionais, que devem ser ava-
liadas desta forma, respeitando-se a primazia do acolhimento familiar em detrimento 
do institucional, como quer o ECA. 

4. CONCLUSÃO

Dados científicos demonstram as reais vantagens do acolhimento familiar para 
crianças e adolescentes, de modo que ele deve ser implementado e fortalecido, ga-
rantindo-se, na prática, sua prioridade em relação ao acolhimento institucional, como 
previsto na Lei nº 8.069/90, com apoio e incentivo de todos os órgãos que atuam na 
rede da Infância e Juventude.

O Ministério Público exerce papel importante na articulação desta política e na 
ampliação do diálogo interinstitucional para seu fortalecimento. Atento à necessida-
de de se esgotar todos os recursos para que a criança ou o adolescente permaneça 
em sua família de origem, extensa ou na comunidade, antes de se determinar o enca-
minhamento para os programas de acolhimento, o Conselho Nacional do Ministério 
Público editou, em 10 de agosto de 2021, a Recomendação nº 82/2021, com o obje-
tivo orientar a concentração de esforços para salvaguardar o direito à convivência fa-
miliar e comunitária das crianças e dos adolescentes mediante ações que promovam 
a ampliação do serviço de acolhimento familiar e a redução do número de acolhidos 
institucionalmente. 

Consta na referida Recomendação que os membros do Ministério Público de-
vem promover a ampliação do diálogo, especialmente com as Secretarias de Assistên-
cia Social, os Conselhos da Assistência Social e os Conselhos de Direito da Criança e 
do Adolescente, a fim de fortalecer o controle das políticas públicas e a compreensão 
sobre a real situação do município quanto à política de convivência familiar. Devem, 
ainda, verificar a existência dos planos municipais de convivência familiar e comu-
nitária e, caso estes não existam, promover ações, em âmbito municipal, para sua 
assimilação pelos entes público e pela comunidade, tendo como parâmetro o Plano 
Nacional de Convivência Familiar e Comunitária (PNCFC). 

O teor da Recomendação é claro no sentido de que a política pública de acolhi-
mento familiar deve ser fomentada e estimulada pelo Ministério Público, o que exige 
a sensibilização de seus membros sobre o tema, um dos objetivos do presente tra-
balho, para que, assim, seja de fato priorizada essa modalidade de acolhimento para 
crianças e adolescentes em detrimento da institucionalização. 
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A VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE DOS BENS JURÍDICOS E OS 
DIREITOS DAS VÍTIMAS DE CRIMES NO BRASIL: UMA ANÁLISE À LUZ DA 

LEGISLAÇÃO E DE BOAS PRÁTICAS EM CURSO

Camilla Tramujas Grosbelli1

RESUMO

Trata o presente artigo de uma análise do processo penal, com enfoque nas 
vítimas e com base no princípio da proporcionalidade em sua face de proibição da 
proteção deficiente, mais especificamente visando identificar iniciativas e projetos 
direcionados às vítimas de crimes no sistema jurídico brasileiro. Busca-se enfatizar 
neste trabalho que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição do 
excesso por parte do Estado, mas também podem ser traduzidos como proibições de 
proteção insuficiente. O Estado, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais 
e sociais), deve garantir ao cidadão a segurança de forma eficiente, evitando-se a 
impunidade. E, na devida apuração do delito e eventual punição do autor do fato, de-
vem ser respeitados os direitos dos investigados ou processados, mas, também, dos 
demais participantes do processo penal, especialmente das vítimas, as quais devem 
ter seus direitos observados e efetivados no âmbito criminal.

1. INTRODUÇÃO

O princípio da proporcionalidade revela-se de necessária observância no âmbito 
do direito penal e processual penal, devendo-se levar em conta as duas vertentes que 
dele decorrem.

Assim como é essencial que o Estado, ao cumprir seu dever de proteção, esteja 
atento à proibição de excesso, de modo a evitar limitar de forma desproporcional 
direitos fundamentais, especialmente dos investigados, também incumbe ao Estado 
atuar de forma suficiente, isto é, alcançando os níveis de proteção dos bens jurídicos 
constitucionalmente exigidos, cumprindo as funções de pacificação social, de realiza-
ção da justiça e de tutela dos direitos e garantias das vítimas.

Objetiva-se, assim, com este trabalho, enfocar essa segunda vertente do princí-
pio da proporcionalidade, pois, a partir do momento em que as vítimas são reconheci-
das como sujeitos de direitos, revela-se necessário que o Estado os efetive, principal-
mente visando evitar a vitimização secundária e a consequente proteção deficiente 
de bens jurídicos.

Para tanto, serão pontuados alguns desses direitos, bem como algumas iniciati-
vas e projetos no âmbito legislativo e de atuação do Ministério Público, que buscam, 
justamente, efetivá-los, a fim de ampliar sua aplicação.

2. PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE E DIREITOS DAS VÍTIMAS NO ÂMBITO CRIMI-
NAL

1  Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.
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O princípio da proporcionalidade, na seara penal e processual penal, esteve 
sempre muito associado à necessidade de vedação de excesso por parte do Esta-
do, ou seja, de garantir que os investigados tivessem seus direitos respeitados, sem 
restrições excessivas a direitos fundamentais, especialmente os de primeira geração, 
relacionados ao valor da liberdade.

Nada obstante, a vedação de excesso não é a única vertente decorrente do prin-
cípio da proporcionalidade, sendo também necessária a observância da vedação da 
proteção deficiente, que busca garantir que os direitos fundamentais de todos os in-
tegrantes da sociedade sejam suficientemente protegidos.

O objetivo do Estado no âmbito criminal deve ser justamente o de alcançar o 
garantismo integral, de forma que, para além de assegurar que não haja restrições 
excessivas à liberdade dos indivíduos e que os direitos dos investigados sejam obser-
vados durante a persecução penal, seja também garantida ao cidadão segurança de 
modo eficiente – dever de segurança este que se desdobra não apenas em evitar con-
dutas criminosas, mas, também, caso ocorram, na sua devida apuração, respeitando-
-se os direitos de todos os envolvidos no processo, especialmente eventuais vítimas. 

 Nesse sentido, esclarecem Douglas Fischer e Frederico Valdez Pereira2:

“De igual modo, complementamos, é dever de todos os Pode-
res vinculados à existência de um Estado Social e Democrático 
de Direito a adoção de todos os meios que, sem desproteger 
direitos fundamentais de primeira geração (garantismo ne-
gativo), maximizem a proteção dos demais direitos e deveres 
impostos constitucionalmente como essenciais, equilibrando-
-se a balança do sistema por intermédio do denominado ga-
rantismo positivo. Noutras palavras, o garantismo positivo se 
caracteriza como um dever de proteção (de ação) que implica 
a obrigação de o Estado, nos casos em que for necessário, 
adequado e proporcional em sentido estrito, restringir direi-
tos fundamentais individuais dos cidadãos (embora, repise-
-se, a teoria garantista na ideia de Ferrajoli não se pauta por 
análise dos subprincípios da ‘‘proporcionalidade’’). Portanto, 
é fundamental compreender que o conteúdo objetivo dos 
direitos fundamentais permitiu também a elaboração dos 
deveres de proteção, justificando a obrigação de o Estado 
assegurar a proteção de bens jurídicos por meio de medidas 
legislativas e operacionais, portanto, exigindo uma ação po-
sitiva estatal (PEREIRA; FISCHER, 2018, p.33).”

 
Assim, deve ser superado o paradigma de que a atuação do Estado contém ape-

2  PEREIRA, Frederico Valdez; FISCHER, Douglas. As Obrigações Processuais Penais Positivas Segundo os 
Precedentes das Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos. Revista Acadêmica Escola Superior do 
Ministério Público do Ceará, p. 67.
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nas limites no âmbito penal e processual penal, reconhecendo-se que a ordem jurídi-
ca lhe impõe uma posição ativa. E é nesse garantismo positivo que se insere a neces-
sidade de se observar os direitos das vítimas.

Como exposto, é dever do Estado garantir segurança à sociedade e, a partir do 
momento em que condutas criminosas são verificadas, promover a devida apuração 
do fato e a responsabilização do seu autor.

Na persecução penal, muito se diz sobre a observância dos direitos dos acusa-
dos, de forma que os ofendidos acabam sendo esquecidos, figurando, muitas vezes, 
apenas como um meio – de prova – para se alcançar o fim – eventual condenação do 
réu.

Não se defende que a vedação de excesso não seja observada, mas também 
deve o Estado atuar de forma suficiente, isto é, alcançando os níveis de proteção 
constitucionalmente exigidos, ao cumprir as funções de pacificação social, de realiza-
ção da justiça e de tutela dos direitos e garantias fundamentais das vítimas.

As vítimas devem ser respeitadas como sujeitos de direitos no âmbito criminal, 
revelando-se necessário que o Estado os reconheça e lhes dê efetividade, principal-
mente visando evitar a vitimização secundária e a consequente proteção deficiente 
de bens jurídicos.

Importante mencionar que tal obrigação estatal é exigida inclusive no âmbito 
internacional, havendo mais de um caso em que a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos reconheceu a falta de proteção suficiente às vítimas e responsabilizou os 
respectivos Estados pela omissão, como no caso González e outros versus México 
(Campo Algodonero), envolvendo homicídios sistemáticos de mulheres em Ciudad 
Juárez, no México, e no caso Ximenes Lopes versus Brasil, em que, para além de vio-
lações à vida e dignidade humana, reconheceu-se a violação ao dever de uma investi-
gação séria, imparcial e efetiva por parte do Estado brasileiro3.

Ressalte-se que algumas alterações legislativas na esfera processual penal de-
monstram certa conscientização da necessidade de se tratar os ofendidos de forma 
mais adequada, a fim de preservar seus direitos e resguardar seus interesses, sem 
que isso signifique uma limitação aos direitos de liberdade dos acusados. É possível 
buscar equilíbrio entre esses dois polos.

São exemplos disso: a alteração promovida no art. 387 do Código de Processo 
Penal pela Lei nº 11.719/2008, ao estabelecer que o juiz, na sentença condenatória, 
deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, conside-
rando os prejuízos sofridos pelo ofendido; a Lei nº 11.340/06, que estabeleceu me-
didas para proteger, assegurar e dar garantia aos direitos das mulheres vítimas de 
violência no âmbito doméstico e familiar; e a Lei nº 11.431/2017, que dispõe acerca 
do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência. 

Importante destacar, também, a Resolução nº 253/2018 do Conselho Nacional 
de Justiça, que define a política institucional do Poder Judiciário de atenção e apoio 
às vítimas de crimes e atos infracionais.

3 Jurisprudência Corte IDH. Sentenças por tema (até 2013). Disponível em: https://www.cnj.jus.br/po-
der-judiciario/relacoes-internacionais/jurisprudencia-corte-idh/sentencas-por-tema-ate-2013/ . Acesso em 24 
de maio de 2021.
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Destaca-se, aqui, a necessidade de serem ampliados e aprofundados os direitos 
das vítimas que decorrem do dever estatal de investigação do fato e de punição do 
seu autor, como, por exemplo, o direito à informação. O Código de Processo Penal 
prevê, em seu art. 201, § 2º, que “o ofendido será comunicado dos atos processuais 
relativos ao ingresso e à saída do acusado da prisão, à designação de data para au-
diência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem”.

A fim de aprofundar tal previsão – o que, de fato, é necessário –, o Conselho 
Nacional de Justiça, na supracitada Resolução nº 253/2018, determinou que também 
devem ser comunicados os seguintes eventos: a) instauração da ação penal ou arqui-
vamento do inquérito policial; b) expedição de mandados de prisão, alvarás de soltura 
e respectivos cumprimentos; c) fugas de réus presos; e d) prolação de sentenças e 
decisões judiciais monocráticas ou colegiadas.

Porém, além da mencionada comunicação, entende-se que o direito à informa-
ção das vítimas também deve abarcar a devida orientação acerca da persecução pe-
nal, das fases do inquérito policial e judicial, bem como do papel a ser desempenhado 
pelos ofendidos, inclusive sobre seus direitos, como o de participar de todos os atos 
do processo, caso desejem, e de poder prestar suas declarações sem a presença do 
acusado.

Nesse sentido, a Resolução nº 253/2018 do CNJ dispõe que os tribunais deve-
rão instituir plantão especializado para atendimento às vítimas, no qual os servidores 
deverão prestar-lhes “orientação sobre as etapas do inquérito policial e de eventual 
processo e de seu direito de consultar ou de obter cópias dos autos” e “informações 
amplas pertinentes aos seus direitos, nos limites do campo de conhecimento da equi-
pe multidisciplinar”. 

O direito à proteção é igualmente relevante, pois em diversos casos há risco de 
que as vítimas sejam intimidadas durante a persecução penal, bem como, eventual-
mente, revitimizadas, a depender da forma como forem tratadas e ouvidas.

O Código de Processo Penal, em seu art. 201, §§ 4º e 6º, determina que deve ser 
reservado espaço separado para o ofendido, antes do início da audiência e durante 
a sua realização, bem como que “o juiz tomará as providências necessárias à preser-
vação da intimidade, vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, 
determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras infor-
mações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de 
comunicação”.

Cita-se, ainda, a Lei nº 9.807/99, que estabelece normas para organização e ma-
nutenção de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas.

Outra importante e recente previsão legislativa é citada Lei nº 13.431/2017, que, 
dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou teste-
munha de violência, dispõe acerca da escuta especializada e do depoimento especial, 
que são formas de oitiva que buscam justamente evitar a revitimização no âmbito da 
investigação criminal e do processo penal.

Por fim, destaca-se, também, o direito à assistência, de fundamental importân-
cia, visando fornecer às vítimas o devido auxílio, seja psicológico, de assistência social 
ou até mesmo financeiro, para superar o trauma e as demais consequências muitas 
vezes nefastas do crime.

A esse respeito, a Resolução nº 253/2018 do CNJ estabelece que, no plantão es-
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pecializado a ser instituído pelos tribunais, os servidores deverão promover o encami-
nhamento para rede de serviços públicos, incluídos os serviços de assistência jurídica, 
assistência médica, psicológica e social disponíveis na localidade, bem como fornecer 
informações sobre os programas de proteção a vítimas ameaçadas, com o respectivo 
encaminhamento, se for o caso.

São vários, portanto, os direitos já positivados a serem assegurados, pelo Esta-
do, às vítimas de crimes. Cumpre ao Estado, por meio de seus agentes e órgãos de 
execução, e aqui se incluem, em particular, todos os que participam do processo de 
investigação criminal e persecução penal em juízo, estar atento à promoção do garan-
tismo integral, fornecendo proteção eficiente e suficiente dos bens jurídicos.

A seguir, serão apresentadas algumas sugestões práticas e iniciativas implemen-
tadas no âmbito do Ministério Público com a finalidade de efetivação dos direitos das 
vítimas. 

3. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DAS VÍTIMAS – SUGESTÕES E INICIATIVAS PRÁTICAS
 
Inicialmente, serão abordados alguns projetos desenvolvidos em sede extraju-

dicial com a participação do Ministério Público e, na sequência, medidas que podem 
ser adotadas judicialmente, durante o trâmite dos processos criminais.

No Rio Grande do Sul, o Ministério Público e o Poder Judiciário estaduais desen-
volveram, na região do Partenon em Porto Alegre/RS, um projeto de humanização do 
atendimento às vítimas de roubo desde o primeiro contato com o Sistema de Justiça. 

Nessa iniciativa, o Ministério Público realiza o primeiro contato com as vítimas 
desse delito patrimonial, a fim de comunicar-lhes a existência do projeto, por meio 
do qual, caso desejem participar, lhes é prestado atendimento jurídico, no sentido de 
fornecer informações acerca do trâmite judicial, com orientações sobre os atos judi-
ciais, inclusive as audiências. Há também oferta de participação em círculos de justiça 
restaurativa, para suporte e apoio às vítimas, além da busca por identificar eventuais 
necessidades, para que seja promovido o devido encaminhamento, por exemplo a 
serviços de saúde ou de assistência social.

Por fim, coletam-se informações acerca de eventuais prejuízos, para que cons-
tem nas ações penais pedidos adequados de indenização para a reparação de danos 
causados.

Observa-se, assim, que o projeto está em perfeita consonância com os direitos 
das vítimas descritos no capítulo anterior, vez que busca garantir o direito à informa-
ção, à participação, à reparação, à proteção e à assistência. 

Outra importante iniciativa é a Liga Boqueirão de Enfrentamento à Violência Se-
xual contra Crianças e Adolescentes, da qual participa o Ministério Público do Estado 
do Paraná em conjunto com o Poder Judiciário e a Defensoria Pública estaduais, bem 
como a rede de proteção e a sociedade.

O projeto busca, por meio de uma atuação multidisciplinar, promover o apoio às 
crianças e adolescentes vítimas de crimes de natureza sexual, com escuta especializa-
da, apoio às famílias e realização de ações na comunidade, como palestras educativas 
nas escolas da região, a fim de fazer com que essas vítimas recebam um tratamento 
diferenciado e digno.

Ainda, no âmbito da Comarca de Ivaiporã/PR, está em fase de elaboração pelo 
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Ministério Público projeto de atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica 
e familiar contra a mulher, que tem por objetivo, por meio de orientação e acompa-
nhamento, com o auxílio da rede de assistência social e de saúde municipal, coibir, 
prevenir e reduzir os casos de violência doméstica contra mulheres na referida Co-
marca.

O projeto originou-se a partir da análise de diversas iniciativas no Ministério 
Público do Estado do Paraná voltadas ao atendimento dos agressores, com o fim de 
conscientização destes e de redução da reincidência, entendendo-se apropriada não 
só a constituição de um grupo reflexivo para os autores dos crimes como também de 
um grupo de apoio às vítimas.

No âmbito judicial, relevante citar prática adotada nas Promotorias de Justiça de 
Carlópolis e Campina da Lagoa, no Estado do Paraná, consistente em ampliar a utiliza-
ção do depoimento especial previsto na Lei nº 13.431/2017 para mulheres vítimas de 
crimes contra a dignidade sexual.

Após requerimento formulado pelo Ministério Público, o Poder Judiciário auto-
rizou a realização do depoimento especial nos dois casos apresentados, tendo sido o 
fato noticiado recentemente no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do 
Paraná4.

A extensão das formas humanizadas de oitiva de crianças e adolescentes vítimas 
de violência previstas na Lei nº 13.431/2017 para as mulheres vítimas de violência 
sexual é medida de extrema relevância, porque tem por finalidade fornecer a essas ví-
timas uma prestação jurisdicional acolhedora e que de fato garanta seus direitos, em 
especial o de participação digna no processo e de proteção, evitando a revitimização.

Inclusive, conforme constou em uma das manifestações ministeriais nos feitos 
já referidos, o artigo 10-A, §1º, inciso III, da Lei Maria da Penha estabeleceu, como 
diretriz para a inquirição de mulheres vítimas de violência, a “não revitimização da 
depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, 
cível e administrativo, bem como questionamentos sobre a vida privada”. Ainda, dis-
correu-se acerca da inexistência de impedimentos legais para a extensão e apontou-
-se que a ausência de previsão legal específica não seria obstáculo, tendo em vista 
que, antes mesmo da edição da Lei n.º 13.431/2017, o Superior Tribunal de Justiça 
autorizava a aplicação do “depoimento sem dano” em crimes sexuais, mesmo inexis-
tindo previsão legal para tanto.

Outro importante argumento exposto pelo Ministério Público, no caso em que 
a vítima se tratava de mulher com deficiência, é o de que, “embora não exista previ-
são expressa para essa modalidade de depoimento para pessoas maiores de idade, 
a interpretação sistemática dos dispositivos da Lei Maria da Penha, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência e da Convenção de Nova York faz exsurgir um microssistema 
de proteção às pessoas em dupla vulnerabilidade social, como no presente caso, em 
que há indícios de violência sexual pela condição de mulher portadora de deficiência 
mental, exigindo do Estado a adoção de medidas cabíveis para resguardar os seus 

4  Poder Judiciário autoriza depoimento especial para vítimas de violências sexuais a pedido das Pro-
motorias de Justiça das Comarcas de Carlópolis e Campina da Lagoa. Disponível em: https://direito.mppr.
mp.br/2021/03/167/Poder-Judiciario-autoriza-depoimento-especial-para-vitimas-de-violencias-sexuais-a-pe-
dido-das-Promotorias-de-Justica-das-Comarcas-de-Carlopolis-e-Campina-da-Lagoa.html. Acesso em 08 de 
maio de 2021.
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direitos fundamentais”.
Relevante destacar, ainda, no âmbito do processo penal judicial, duas importan-

tes práticas a serem adotadas pelo Ministério Público, as quais já possuem há tempo 
previsão legal, porém muitas vezes acabam não sendo devidamente exploradas no 
processo penal.

A primeira delas é a busca por elementos a fim de pleitear, na dosimetria da 
pena, eventual aumento da pena-base tendo em vista as consequências sofridas pela 
vítima.

O artigo 59 do Código Penal estabelece que o juiz deverá estabelecer a pena ini-
cial atendendo “à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade 
do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao 
comportamento da vítima”.

Quanto às consequências do crime, tem-se que são justamente os efeitos 
decorrentes da infração penal, seus resultados, particularmente para a vítima (quando 
existente), para sua família ou para a coletividade. Nesse sentido:

 “(...) 5. Em relação às consequências do crime, que devem 
ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avalia-
ção negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita 
se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutela-
do se revelar superior ao inerente ao tipo penal. (...)” (AgRg 
no AgRg no HC 493.923/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Assim, visando promover a devida justiça às vítimas, deve-se buscar elementos, 
especialmente durante sua oitiva em audiência de instrução e julgamento, acerca de 
prejuízos que tenham sofrido em razão do crime, para que, em sendo caso de conde-
nação, possam ser devidamente considerados quando da apresentação de alegações 
finais, pugnando por aumento de pena em razão de eventuais consequências dano-
sas.

Por fim, a segunda prática relevante refere-se à devida reparação por tais danos, 
ou seja, também se revela de extrema importância a atenta oitiva da vítima acerca 
das consequências negativas do crime para, além de serem consideradas na dosime-
tria da pena, poderem balizar a fixação de indenização pelo juiz quando, em sendo o 
caso, proferir sentença condenatória. 

Conforme já exposto, o artigo 387 do Código de Processo Penal estabelece em 
seu inciso IV que o juiz fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela 
infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Nada obstante, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é 
necessário pedido expresso por parte da acusação para que tal indenização seja fixa-
da na sentença. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. 
PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. 
ESTELIONATO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
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DE EXAURIMENTO DO POTENCIAL OFENSIVO. CONDENAÇÃO 
A REPARAÇÃO DE DANOS. NECESSIDADE DE PEDIDO PRÉVIO E 
EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...) 3. “Nos termos do entendimento desta Corte Superior 
a reparação civil dos danos sofridos pela vítima do fato cri-
minoso, prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Pe-
nal, inclui também os danos de natureza moral, e para que 
haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título 
de indenização, é necessário pedido expresso, sob pena de 
afronta à ampla defesa” (AgRg no AREsp n. 720.055/RJ, rela-
tor Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado 
em 26/6/2018, DJe 2/8/2018). 4. Agravo parcialmente provi-
do para afastar a condenação a reparação de danos. (AgRg 
no REsp 1820918/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA 
PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 
12/11/2020, DJe 03/11/2020) – grifou-se 

Assim, mostra-se de extrema importância que o Ministério Público, no âmbito 
judicial, formule o devido requerimento para indenização dos danos eventualmente 
sofridos pela vítima, bem como que busque elementos a fim de confirmar sua existên-
cia e quantificá-los, promovendo, dessa forma, o direito à reparação civil por delitos.

4. CONCLUSÃO

Buscou-se, com o presente trabalho, analisar os principais direitos das vítimas 
de crimes no Brasil e destacar alguns projetos e iniciativas que buscam justamente 
efetivá-los, a fim de dar atendimento ao princípio da proporcionalidade na sua ver-
tente da vedação da proteção deficiente.

Da análise da proibição da proteção deficiente e dos direitos das vítimas no âm-
bito criminal, foi possível verificar que, nada obstante o princípio da proporcionalida-
de, na seara penal e processual penal, ter sido sempre muito associado à necessidade 
de vedação de excesso por parte do Estado, esta não é sua única vertente, sendo tam-
bém necessária a observância da vedação da proteção deficiente, que busca garantir 
que os direitos fundamentais de toda a sociedade sejam suficiente e eficientemente 
protegidos.

Conforme exposto, a incumbência do Estado no âmbito criminal deve ser o ga-
rantismo integral, impedindo restrições excessivas à liberdade dos indivíduos, mas 
também garantindo ao cidadão segurança de forma eficiente, o que significa não ape-
nas evitar condutas criminosas, mas, também, caso ocorram, sua devida apuração, 
respeitando-se os direitos de todos os envolvidos no processo, inclusive das vítimas. 

Nesse ponto, verificou-se a existência de algumas alterações legislativas na es-
fera processual penal que demonstram a conscientização dessa necessidade, ou seja, 
de tratar os ofendidos de forma mais adequada, a fim de preservar seus direitos e 
resguardar seus interesses. Foram elencados diversos direitos a serem observados, 
como os de informação, proteção, reparação e assistência.

Constatou-se, com a realização do presente trabalho, que já existem iniciativas 
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no âmbito do Ministério Público destinadas a dar efetividade a tais direitos, as quais 
devem ser intensificadas e ampliadas, para que as vítimas de crime sejam tratadas 
adequadamente no âmbito do processo judicial e recebam a orientação e o encami-
nhamento necessários, pois, em muitos casos, os danos e abalos sofridos são intensos 
e duradouros, merecendo, portanto, a devida atenção por parte daqueles que atuam 
no sistema criminal.

Assim, das previsões legais e projetos analisados no presente trabalho, foi possí-
vel verificar que a garantia dos direitos das vítimas tem ganhado maior relevância no 
debate público, nas leis e nos processos judiciais no Brasil, mas o garantismo integral 
ainda é incipiente, havendo espaço para intensificação e ampliação de projetos no 
âmbito do Ministério Público.
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FLAGRANTE DE ATO INFRACIONAL: PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA REDE 
DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE EM RELAÇÃO AO ADOLESCENTE 

APREENDIDO

Caroline Bertolino Mezzaroba1

RESUMO

O presente trabalho visa fomentar as discussões e reflexões quanto à atuação 
dos diversos profissionais quando da apreensão em flagrante de adolescente que pra-
tica ato infracional, esboçando-se, ao final, fluxograma como sugestão de atuação 
eficaz, com respeito às normas legais e atenção à realidade social.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DO TRABALHO

Durante os estudos acadêmicos e aqueles voltados à aprovação no concurso 
público para o cargo de Promotor de Justiça, aparenta-se de uma simplicidade ímpar 
como deve ser a atuação de um agente ministerial quando se depara com a hipótese 
de apreensão de adolescente pela prática de ato infracional: garantir que todos os 
seus direitos sejam atendidos, tratar o feito com prioridade absoluta, realizar a oitiva 
informal, avaliar se o caso em apreço contempla a hipótese de remissão ou se é ne-
cessário o oferecimento de representação, aplicar eventuais medidas socioeducativa 
e de proteção que forem necessárias e acompanhar o caso até a solução definitiva. 

Contudo, a atuação diária nos conflitos envolvendo adolescentes que praticam 
ato infracional demonstra que é necessário traçar fluxos de trabalho que sejam im-
plementáveis e que, sincronicamente, atendam ao disposto na Constituição Federal, 
no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas Regras de Beijing (1985), nas Regras de 
Tóquio (1990) e nas Diretrizes de Riad (1990).

Tais normas delineiam, em síntese, parâmetros mínimos para proteção dos jo-
vens privados de liberdade e para administração da justiça da infância e da juventude; 
preveem cooperação de órgão estatais; ressaltam a necessidade de especialização e 
tratamento qualificado na punição e prevenção de atos infracionais; formulam prin-
cípios básicos para promover o uso de medidas não-custodiais; buscam salvaguardar 
os direitos aos adolescentes e tratam o ato infracional como problema transitório de 
amadurecimento entre a adolescência e a idade adulta.

Contudo, não há descrição nos aludidos diplomas das nuances vislumbradas na 
realidade prática. A título de exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente previu 
em seu Título V, Capítulo III, Seção V, o procedimento para apuração de ato infracional 

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná. Bacharel em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná. Especialista em Direito Comparado pela Escola da Magistratura do Estado do 
Paraná. Ex-servidora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educa-
ção do Ministério Público do Estado do Paraná.
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atribuído a adolescente, dispondo em seu art. 174 o seguinte:

Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, 
o adolescente será prontamente liberado pela autoridade 
policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de 
sua apresentação ao representante do Ministério Público, no 
mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imedia-
to, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua 
repercussão social, deva o adolescente permanecer sob inter-
nação para garantia de sua segurança pessoal ou manuten-
ção da ordem pública.

Da primeira leitura do dispositivo, parece óbvio que é atribuição da autoridade 
policial a pronta liberação do adolescente aos seus pais ou responsável, sob termo de 
compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério 
Público. No entanto, na prática, surgem alguns empecilhos: o que fazer se os pais/
responsável se recusam a buscar o adolescente? E se os pais/responsável não residem 
na comarca? E se os pais/responsável não são localizados?

Sem a pretensão de esgotar o tema e de ofertar uma solução definitiva, busca-se 
trazer sugestões às aludidas (e também outras) questões e fomentar as discussões e 
reflexões sobre os assuntos apresentados, propondo-se um protocolo de atuação que 
abarque a aplicação dos diplomas legais sem se afastar do senso de realidade que se 
verifica em grande parte das comarcas paranaenses, ou seja: escassez de recursos 
profissionais, técnicos e materiais.

DO PROTOCOLO DE ATUAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E JUVENTUDE QUAN-
TO À APREENSÃO EM FLAGRANTE DE ADOLESCENTE QUE PRATICA ATO INFRACIONAL

Diz o provérbio africano que “é necessário um vilarejo/aldeia para criar uma 
criança” (tradução livre), ou seja, uma comunidade inteira deve interagir para que 
uma criança se desenvolva em um ambiente seguro e saudável. É com esse parâmetro 
que devemos atuar em qualquer cenário que diga respeito às crianças e adolescentes.

Com efeito, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, atendendo aos pa-
râmetros internacionais, previu o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente, que pressupõe a atuação conjunta dos diversos atores que compõem 
a  conclamada “Rede de Proteção” e, no mundo do “dever ser”, cada qual possui seu 
papel definido e capacitação para tanto.

No entanto, ao se deparar com a realidade, não raras vezes o Promotor de Justi-
ça verifica que sequer há na sua comarca (e, consequentemente, nos diversos municí-
pios que a compõem) um Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 
e uma Rede de Proteção estruturados e que não existe um regramento na forma de 
atuação em qualquer das hipóteses que envolva crianças e adolescentes.
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Neste trabalho, apresenta-se apenas um recorte das incontáveis situações que 
surgem no dia a dia do Promotor de Justiça, o qual, como agente de transformação 
social e garantidor do direito das crianças e adolescentes, deverá ter participação 
ativa no fomento da rede de proteção2, seja de forma a criá-la onde não existe ou 
melhorá-la para utilizar da forma mais eficaz os recursos que estão a sua disposição.

A propósito, destaca-se que a ideia da confecção do presente artigo se deu du-
rante as inúmeras dúvidas apresentadas no decorrer de uma das (diversas) reuniões 
para estruturar a Rede de Proteção na comarca de Pontal do Paraná que, a despeito 
de possuir  profissionais interessados em atuar da melhor forma em relação aos ado-
lescentes autores de atos infracionais, divergiam quanto à responsabilidade de cada 
órgão.

Assim, ressalta-se a importância da criação e fomento da Rede de Proteção local 
para que sejam promovidos debates entre todos os atores e, de acordo com a sua 
realidade fática, estabeleçam políticas públicas e protocolos de atuação. 

Fluxogramas prontos, tais como o que se sugere, auxiliam no esboço e funcio-
nam como parâmetros, porém nada substitui a efetiva discussão entre os profissio-
nais de cada cidade para a definição do que de fato funciona.

O aludido recorte do presente artigo dará ênfase à fase policial do procedimento 
de apuração de ato infracional, especialmente quanto aos primeiros instantes após a 
apreensão do adolescente em flagrante, sistematizando-a com sugestões em forma 
de fluxograma, objetivando facilitar a visualização do “como fazer” pelos atores do 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente.

Das três etapas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, é a fase po-
licial objeto de maiores questionamentos e a menos pormenorizada pela doutrina. 
Aliás, é possível ser verificada a recorrência das dúvidas em relação à atuação no site 
do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança e do Adolescente e da 
Educação do Ministério Público do Estado do Paraná3.

Passa-se, portanto, a delinear ideias e sugestões para atuação da Rede de Pro-
teção em relação ao momento da apreensão em flagrante do adolescente de acordo 
com a ordem cronológica disposta nos artigos legais do procedimento previsto na Lei 
nº 8.069/90.

São as fases do procedimento de apuração de ato infracional4:

2 Sobre o tema, sugere-se consulta ao site do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Criança 
e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Estado do Paraná que reúne vasto material de auxílio 
aos profissionais da área: http://crianca.mppr.mp.br/

3 Disponível em: http://crianca.mppr.mp.br/. Acesso em 15 maio 2021.

4 FULLER, Paulo Henrique Aranda. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Obra digital. 1. 
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1. fase policial (arts. 171 a 178): compreende a apuração pre-
liminar do ato infracional e se encerra com o encaminhamen-
to do auto de apreensão em flagrante, boletim de ocorrência 
circunstanciado ou relatório das investigações e demais do-
cumentos ao Ministério Público (arts. 175, caput, 176 e 177);

2. fase ministerial (arts. 179 a 182): consiste na oitiva infor-
mal do adolescente, de seus pais ou responsável, vítima e tes-
temunhas pelo Ministério Público (art. 179, caput), que então 
delibera sobre as possibilidades contidas no art. 180: (I) re-
querer o arquivamento dos autos (art. 181); (II) conceder a re-
missão pré-processual (arts. 126, caput, e 181); (III) oferecer 
representação (a denúncia do processo penal) para aplicação 
de medida socioeducativa (art. 182);

3. fase judicial (arts. 183 a 190): pressupõe o recebimento 
da representação oferecida pelo Ministério Público (art. 184, 
caput) e se desmembra em:

a) audiência de apresentação (art. 186, caput e §§ 1º e 2º), 
com oitiva do adolescente, de seus pais ou responsável, bem 
como possibilidade de remissão processual (arts. 126, pará-
grafo único, e 188);

b) defesa prévia (art. 186, § 3º);

c) audiência em continuação (art. 186, § 4º), com oitiva das 
testemunhas, debates orais e sentença sancionatória ou ab-
solutória (arts. 189 e 190).

 
Dispõe o artigo 172 do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 172. O adolescente apreendido em flagrante de ato in-
fracional será, desde logo, encaminhado à autoridade policial 
competente.

Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada 
para atendimento de adolescente e em se tratando de ato 
infracional praticado em co-autoria com maior, prevalecerá 
a atribuição da repartição especializada, que, após as provi-
dências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto 
à repartição policial própria.

ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.
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Havendo a apreensão em flagrante, o adolescente deve ser encaminhado à au-
toridade policial. Dispensa-se aqui o detalhamento das hipóteses de flagrante, haja 
vista que exaustivamente tratadas por toda a doutrina processual penal, focando-se 
na apreensão do adolescente e seu encaminhamento à autoridade policial compe-
tente. 

Da prática é possível constatar que a quase unanimidade das apreensões em 
flagrante são realizadas pela polícia militar ou guarda municipal, que deve levar o 
adolescente até a Delegacia de Polícia e, conforme disposição legal (ECA, art. 172, p. 
único), o fará em repartição especializada (caso existente).

Nessa primeira abordagem, além de garantir a preservação dos direitos do ado-
lescente, tais como o dever de informação5, o direito ao silêncio, a garantia da inte-
gridade física e moral6, a não condução ou transporte em compartimento fechado 
de veículo policial7 e a não utilização de algemas (salvo nas hipóteses previstas na 
Súmula Vinculante 118 e desde que devidamente justificada por escrito), sugere-se 
que desde logo a polícia militar ou guarda municipal providencie a busca dos pais ou 
responsável e os encaminhe à Delegacia de Polícia.

Veja-se que muito embora não haja previsão legal para tanto, uma vez que, 
como será tratado a seguir, a busca ativa dos pais ou responsável é atribuição da au-
toridade policial (Delegado de Polícia), tal medida auxiliará (e muito) a liberação do 
adolescente de forma mais ágil, atendendo-se aos princípios previstos no artigo 100, 
parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial da proteção in-
tegral e prioritária (inciso II), do interesse superior da criança e do adolescente (inciso 
IV), proporcionalidade e atualidade (inciso VIII) e responsabilidade parental (inciso X).

Com efeito, a realidade que se vislumbra em cidades do interior do Estado é que 
a apreensão de adolescentes cujos pais não possuem condição de se deslocar imedia-
tamente à Delegacia de Polícia pode ocasionar demora na pronta liberação do ado-
lescente aos pais ou responsáveis. Assim, a busca ativa e a condução concomitante 
dos pais permitirão o acompanhamento imediato de todos os procedimentos a serem 
realizados pela autoridade policial.

5 ECA. Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, prefe-
rindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Parágrafo único. (…). 
XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e 
capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos 
que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;

6 CF/88. Art. 5º, inciso XLIX: é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. 

7 ECA. Art. Art. 178. O adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional não poderá ser conduzi-
do ou transportado em compartimento fechado de veículo policial, em condições atentatórias à sua dignidade, 
ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental, sob pena de responsabilidade.

8 STF. Súmula Vinculante 11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de 
fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excep-
cionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de 
nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
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Entregue o adolescente na Delegacia, prevê o Estatuto que:

Art. 173. Em caso de flagrante de ato infracional cometido 
mediante violência ou grave ameaça a pessoa, a autorida-
de policial, sem prejuízo do disposto nos arts. 106, parágrafo 
único, e 107, deverá:

I - lavrar auto de apreensão, ouvidos as testemunhas e o ado-
lescente;

II - apreender o produto e os instrumentos da infração;

III - requisitar os exames ou perícias necessários à comprova-
ção da materialidade e autoria da infração.

Parágrafo único. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavra-
tura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência 
circunstanciada.

Desnecessários maiores comentários quanto ao aludido dispositivo, haja vista 
que consiste em procedimento bastante semelhante àqueles adotados no inquérito 
policial, sobejamente tratado pela doutrina e jurisprudência, não ensejando, em re-
gra, dúvidas pelos agentes de atuação.

Seguindo-se a previsão do ECA, tem-se que:

 Art. 174. Comparecendo qualquer dos pais ou responsável, 
o adolescente será prontamente liberado pela autoridade 
policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de 
sua apresentação ao representante do Ministério Público, no 
mesmo dia ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imedia-
to, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua 
repercussão social, deva o adolescente permanecer sob inter-
nação para garantia de sua segurança pessoal ou manuten-
ção da ordem pública.

Art. 231. Deixar a autoridade policial responsável pela apre-
ensão de criança ou adolescente de fazer imediata comunica-
ção à autoridade judiciária competente e à família do apreen-
dido ou à pessoa por ele indicada:

Pena - detenção de seis meses a dois anos.
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Ademais, dispõe o artigo 49 do Sinase (Lei nº 12.594/2012):

Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumpri-
mento de medida socioeducativa, sem prejuízo de outros pre-
vistos em lei:

I - ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu 
defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo 
ou judicial;

Da leitura integrada de tais previsões legais conclui-se que logo que o adolescen-
te chega até a unidade policial, caso seus pais ou responsável não estejam presentes, 
deve a autoridade policial realizar sua imediata busca, a fim que se garanta o acom-
panhamento daqueles nos procedimentos legais e que o adolescente seja liberado 
sob termo de compromisso e responsabilidade para que se apresente ao Ministério 
Público.

Veja-se que a busca não se restringirá aos pais, haja vista que podem também os 
responsáveis receber o adolescente sob termo de responsabilidade, entendendo-se 
como tais aqueles que fazem parte da família extensa do adolescente9, desde que 
haja convívio próximo e que demonstrem vínculos de afetividade e afinidade.

Aliás, a doutrina amplia a definição dada à família extensa pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente às pessoas que não possuem parentesco entre si:

O dispositivo deixa claro que nem todo “parente” pode ser 
considerado como integrante da “família extensa”, pois para 
tanto é necessária a presença de vínculos de afinidade e afe-
tividade (sob a ótica da criança/adolescente), além de um 
convívio próximo (embora não seja necessária a coabitação). 
Atualmente é também aceita a possibilidade de que mesmo 
pessoas que não tenham relação de parentesco, mas apre-
sentem essa relação de proximidade, afinidade e afetividade, 
sejam consideradas como membros da “família extensa”10. 

Dessa forma, podem os tios, avós, primos ou pessoas com convívio próximo com 
o adolescente (uma madrinha, por exemplo) recebê-lo mediante termo de responsa-
bilidade, devendo ser verificada, contudo, a existência convivência e afetividade e afi-

9 ECA. Art. 25. Parágrafo único.  Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

10 DIGIÁCOMO, Murillo José; AMORIM, Ildeara. Estatuto da criança e do adolescente anotado e inter-
pretado. Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. 7. Ed. Curitiba: Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017, p. 40.
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nidade entre eles. Tal medida atende ao princípio da prevalência da família, previsto 
no art. 100, parágrafo único, inciso X, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Destaque-se que, como a entrega do adolescente a pessoa diversa de seus pais 
se trata de situação excepcionalíssima, deve o Conselho Tutelar ser imediatamente 
acionado para que oriente aos responsáveis (ECA, art. 101, II, c.c. art. 136) que even-
tual guarda de fato, se for o caso, seja imediatamente regularizada (ECA, art. 28, § 2º).

Na hipótese de a autoridade policial deixar de fazer imediata comunicação à au-
toridade judiciária competente e à família do apreendido ou à pessoa por ele indicada 
sobre a apreensão de criança ou adolescente, haverá a prática por ela (autoridade 
policial) do delito previsto no art. 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Assim, diferentemente do que é visto habitualmente, com a chegada do adoles-
cente à Delegacia de Polícia não deve a autoridade policial simplesmente acionar o 
Conselho Tutelar para que este tome as medidas necessárias à proteção do infrator. 
Deve ela, como parte do Sistema de Garantias, atuar de maneira a garantir a imediata 
comunicação e participação dos pais ou responsável.

Sobre o tema, colaciona-se a resposta dada pelo Procurador de Justiça Murillo 
José Digiácomo a uma das consultas efetuadas ao Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação do Ministério Público do Es-
tado do Paraná11:

Ora, se o adolescente tem o direito da presença dos pais/ res-
ponsável quando de sua apreensão em decorrência da prá-
tica de ato infracional, e se estes têm o dever de compare-
cer perante a autoridade policial e acompanhar a lavratura 
do boletim de ocorrência circunstanciado/ auto de apreen-
são em flagrante, e a comunicação da apreensão e zelo pelo 
comparecimento dos pais/ responsável é uma obrigação fun-
cional da autoridade policial, então é esta (e não o Conselho 
Tutelar), que deverá acionar e, se necessário, diligenciar no 
sentido da localização dos pais/ responsável, podendo inclusi-
ve "conduzi-los coercitivamente" em caso de recusa (até por-
que, como dito acima, eventual recusa, por parte dos pais/ 
responsável em participar do "processo ressocializador" do 
adolescente pode, em tese, levar à sua "responsabilização cri-
minal"). Desnecessário dizer que a Polícia, muito mais do que 
o Conselho Tutelar, tem a "expertise" e os "meios" necessários 
à localização/ busca de pessoas, o que muitas vezes impor-
ta na realização de diligências em locais perigosos, tomados 

11 Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2056. Aces-
so em: 16 maio 2021.
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pelo tráfico e outros grupos armados).

Vale dizer que o objetivo dessa comunicação e "busca ativa" 
dos pais/ responsável por parte da autoridade policial é não 
apenas fazer com que estes acompanhem "burocraticamen-
te" a formalização da apreensão do adolescente, mas tam-
bém que aqueles, prestem o necessário suporte emocional ao 
mesmo e, desde logo, assumam suas responsabilidades para 
com este (no sentido do preconizado pelo art. 100, par. úni-
co, inciso IX, do ECA), a começar, no caso de liberação, pelo 
"compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao re-
presentante do ministério público, no mesmo dia ou, sendo 
impossível, no primeiro dia útil imediato", nos moldes do pre-
visto no art. 174, primeira parte, do ECA. 

Localizado pai, mãe ou responsável, este acompanhará o adolescente em todas 
as fases do procedimento (Lei nº 12.594/2012, art. 49, inciso I) e, se for o caso de 
liberação daquele, assinará termo de compromisso e responsabilidade de sua apre-
sentação ao representante do Ministério Público, no mesmo dia ou, sendo impossível, 
no primeiro dia útil imediato.

Note-se que os pais ou responsável e o adolescente já sairão da Delegacia de 
Polícia devidamente cientificados sobre a data e horário que devem comparecer ao 
Ministério Público, razão pela qual se mostra essencial que o Promotor de Justiça in-
forme à autoridade policial os horários disponíveis para o atendimento do adolescen-
te na Promotoria de Justiça, sugerindo-se o compartilhamento da agenda ministerial 
online para tanto.

O adolescente somente permanecerá internado caso se verifique a gravidade 
do ato infracional e sua repercussão social, para garantia de sua segurança pessoal ou 
manutenção da ordem pública (ECA, art. 175, caput), oportunidade em que imediata-
mente será encaminhado ao representante do Ministério Público.

Acerca da matéria, é a lição doutrinária12:

Entendemos que, para efeito de liberação do adolescente, 
comparecendo qualquer dos pais ou responsável, a autorida-
de policial deve adotar como paradigma os requisitos legais 
para o cabimento de fiança (arts. 323 e 324 do CPP, a “contra-
rio sensu”), independentemente da quantidade da pena má-
xima cominada. Assim, sempre que o caso concreto possibili-
tar a concessão de fiança para um adulto (ainda que somente 

12 FULLER, Paulo Henrique Aranda. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Obra digital. 1. 
ed. -- São Paulo :Editora Revista dos Tribunais, 2018.
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pelo Juiz), deve o adolescente ser prontamente liberado pela 
autoridade policial, em face da regra de proporcionalidade 
contida no art. 54 das Diretrizes das Nações Unidas para a 
Prevenção da Delinquência Juvenil - Diretrizes de Riad (um 
adolescente não pode responder de forma mais intensa que 
um adulto).

Por identidade de motivos, deve a liberação ser procedida em 
atos infracionais que correspondam a infrações penais consi-
deradas de menor potencial ofensivo (contravenções penais 
e crimes com pena máxima cominada igual ou inferior a dois 
anos - art. 61 da Lei 9.099/1995), independentemente dos as-
pectos pessoais do adolescente (art. 69, parágrafo único, da 
Lei 9.099/1995).

Diante de conceitos amplos como “repercussão social” e “garantia de sua segu-
rança pessoal”, é importante destacar a crítica13:

“Repercussão social” do ato infracional. É conceito amplo, 
tal como o de gravidade do ato – mas este último pode ser 
mensurado mesmo a partir do que o ECA 173 dispõe, que dá 
mais relevância às condutas que envolvam violência ou grave 
ameaça à pessoa. No caso da repercussão social, a vagueza 
do conceito chama a atenção, especialmente num país em 
que grassa a desigualdade social e a desconsideração pelo 
sofrimento das camadas mais desprivilegiadas da sociedade. 
Há o risco de que determinada conduta não seja considerada 
“repercussão social” para a camada formadora de opinião e 
que tem mais facilidade de se expressar pelos veículos de im-
prensa, mas o seja para uma comunidade pobre e que não 
dispõe de meios para se expor publicamente. A saída é in-
terpretá-la como equivalente ao “clamor social”, componente 
do fator garantia de ordem pública, como o faz a doutrina 
especializada.

• 3. Garantia da segurança pessoal como justificativa para a 
internação provisória. O processo penal deixou já há tempos 
de considerar a segurança pessoal para a decretação de pri-
são preventiva, uma vez que ninguém prefere estar preso – e 
da mesma forma isso não pode ocorrer no âmbito do ECA. A 
privação da liberdade é sempre um mal, uma exceção, uma 
anormalidade (Nucci. ECA, p. 558).

13 NERY JUNIOR, Nelson. Leis civis comentadas e anotadas [livro eletrônico].  2. ed. e-book baseada na 5. 
ed. impressa. São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2019.
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Caso não seja possível a liberação imediata, o encaminhamento do adolescente 
ao Promotor de Justiça deve ser realizada no prazo máximo de vinte e quatro horas 
(ECA, art. 175, § 1º), permanecendo ele, até a apresentação ao Ministério Público, em 
dependência separada do local destinado aos adultos (ECA, art. 175, § 2º).

Ressalte-se que não deve o adolescente ser colocado em locais insalubres e de-
gradantes, tais como o famoso “corró” ou compartimento sem condições mínimas de 
higiene, restringindo-se, outrossim, o uso de algemas às particularidades previstas na 
Súmula Vinculante 11, ou seja: “em casos de resistência e de fundado receio de fuga 
ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito”. 

Tanto na hipótese de liberação imediata como no cenário de manutenção da 
apreensão, se a autoridade policial não conseguir localizar os pais ou responsável 
por seus próprios meios (incluindo-se a consulta ao adolescente), deve buscar auxílio 
junto à Rede de Proteção, sugerindo-se que contate os órgãos de assistência social 
para tanto, os quais, em regra, possem conhecimento amplo das famílias residentes 
no município e, consequentemente, seus telefones e endereços. Aqui, pode também 
ser estabelecido diálogo com o Conselho Tutelar visando a obtenção de informações 
sobre a família.

Esgotadas todas as tentativas (que devem ser devidamente registradas em do-
cumento que demonstre os esforços para localizar pais ou responsável), evidente a 
situação de risco do adolescente (ECA, art. 98, inciso II), oportunidade na qual será o 
Conselho Tutelar acionado para aplicação das medidas de proteção previstas no art. 
101, incisos I a VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, art. 136).

Veja-se que, neste momento, já houve o exaurimento de todas as formas de 
localização e não pode o adolescente, por falta de seus pais ou responsável, ser com-
pelido a ficar na Delegacia de Polícia, pois, embora muitos se esqueçam, é ele sujeito 
de direitos em fase de amadurecimento, em evidente situação de risco.

Assim, como órgão encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente (ECA, art . 131) deve o Conselho Tutelar, que 
possui a experiência necessária, verificar quais as medidas essenciais a garantir a in-
columidade física e psíquica do adolescente, sugerindo-se o acolhimento institucional 
para o recebimento desses jovens. 

O acolhimento igualmente pode ser adotado temporariamente na hipótese de  
os pais residirem em município diverso, não possuindo condições de acompanhar o 
adolescente e recebê-lo imediatamente. Nessa situação, na impossibilidade de des-
locamento dos pais à comarca da apreensão, é essencial que a Delegacia de Polícia 
atue em conjunto com a assistência social para providenciar o recâmbio do infrator 
ao município que estão seus responsáveis, preferencialmente acompanhado de um 
educador social. 
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Quanto ao recâmbio do adolescente à comarca que residem seus pais ou res-
ponsáveis, ensina o Procurador de Justiça Murillo José Digiácomo14:

Deve a medida, enfim, estar amparada por um verdadeiro 
programa de atendimento, que contemple inclusive previsão 
de recursos para eventual deslocamento dos pais ou respon-
sável pela criança ou adolescente até o local em que esta se 
encontre, de modo que aqueles mesmos a levem de volta a 
seu local de origem, quando se constatar que esta providên-
cia (que por sinal encontra respaldo no disposto no art. 100, 
par. único, inciso IX, do  ECA) é viável, sem a necessidade de 
deslocamento de técnicos da área social para promover o re-
câmbio. Em havendo necessidade de recâmbio, o transporte 
deve ser efetuado por motorista habilitado dos quadros da 
Prefeitura, em veículo adequado, que garanta condições de 
segurança aos transportados, de preferência com a partici-
pação de um educador social ou outro servidor para tanto 
qualificado.

Como mencionado, é essencial a articulação da Rede de Proteção para que tal 
encaminhamento já esteja previsto no Plano Municipal de Atendimento Socioedu-
cativo, que pode dispor, por exemplo, que nos casos em que houver o acolhimento 
temporário e que passagem do adolescente seja de curtíssima duração (necessária 
apenas para que a Rede se organize para que ele volte aos cuidados dos pais ou res-
ponsável) justificadamente não será expedida guia de acolhimento.

Defende-se, nessa situação, que a burocracia da expedição de guia não atenderá 
a maior brevidade possível quanto ao período de permanência na instituição. Com 
efeito, veja-se que, se expedida a guia, no lugar da imediata reintegração da criança 
ou do adolescente à família de origem, o adolescente precisará aguardar os trâmites 
cartorários, a manifestação do Ministério Público e a decisão judicial (ECA, art. 101, 
§ 8º). 

A dispensa da guia não enseja, por outro lado, que a situação seja registrada 
em documentação do Conselho Tutelar e da instituição de acolhimento, que, como 
agentes públicos, devem manter seus atos em arquivos que consignem como foi re-
alizada a tramitação do caso, inclusive para demonstração futura da legalidade do 
procedimento. Ademais, deve-se exigir que os pais ou responsável assinem termo de 
responsabilidade (ECA, art. 101, inciso I).

14 DIGIÁCOMO, Murillo José; AMORIM, Ildeara. Estatuto da criança e do adolescente anotado e inter-
pretado. Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. 7. Ed. Curitiba: Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias da Criança e do Adolescente, 2017, p. 175.
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Após acolhido, na hipótese de não existir disposição diversa no Plano Socioedu-
cativo Municipal, é o dirigente da entidade que desenvolve programa de acolhimento  
o responsável por apresentar e acompanhar o adolescente no dia útil seguinte ao Mi-
nistério Público para a realização da oitiva informal, haja vista que o ECA o equiparou 
ao guardião15.

Quanto ao encaminhamento à oitiva informal, entende-se plausível que seja es-
tabelecido entre a Rede de Proteção que o Conselho Tutelar providenciará a apresen-
tação do adolescente ao Ministério Público, com fundamento no art. 101, inciso II, c.c. 
o art. 136, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que preveem que 
é atribuição (também) do Conselho Tutelar aplicar a medida de acompanhamento 
temporário.

Em quaisquer das hipóteses apresentadas, é essencial que em todas as etapas 
do procedimento o adolescente seja cientificado acerca das medidas e dos motivos 
pelos quais está sendo tomada uma ou outra providência, sendo garantida pelo Esta-
tuto da Criança e Adolescente, outrossim, sua oitiva obrigatória e participação (ECA, 
art. 100, parágrafo único, incisos XI e XII). 

Após, o rito seguirá o curso normal, com a apresentação do adolescente ao Mi-
nistério Público, que deverá apreciar se todos os direitos do adolescente foram res-
peitados e proceder à oitiva informal, aplicando-lhe se necessárias outras medidas de 
proteção.

Em suma, as intervenções apresentadas são, como foi mencionado, apenas su-
gestões de abordagens pelos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente a fim de se evitar omissões e improvisos no atendimento do adoles-
cente que, em evidente situação de risco em razão de sua conduta, precisa ser aten-
dido com segurança e técnica. 

CONCLUSÃO

A área da infância e juventude é um verdadeiro desafio ao Ministério Público, 
que, como agente de transformação social e garantidor do direito das crianças e ado-
lescentes, não raras vezes, precisa atuar como instigador e fomentador da criação e 
fortalecimento da Rede de Proteção em sua comarca. 

Assim, a fim de auxiliar o Promotor de Justiça na definição de responsabilidades 
de cada ator da Rede de Proteção, apresenta-se abaixo o fluxograma com o resumo 
do protocolo de atuação no momento em que há a apreensão em flagrante de ado-
lescente que pratica ato infracional:

15 ECA, art. 92. § 1º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é 
equiparado ao guardião, para todos os efeitos de direito.
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Longe de determinar a forma de agir, o fluxograma apresentado consiste apenas 
em um esboço que pode auxiliar no planejamento do Sistema de Garantia de Direitos 
da Criança e do Adolescente, cujos profissionais devem se reunir para planejar e con-
catenar estratégias, delimitar atuações e estabelecer responsabilidades de cada ator 
no Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo, de forma a atender as necessi-
dades e realidades fáticas da comarca.
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PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS CRIMES DE 
AÇÃO PENAL PRIVADA

Claudio Prestes Junior1 

RESUMO

O presente trabalho versa sobre a possibilidade de transação penal nos crimes 
de ação penal privada e em relação à legitimidade do Ministério Público para propor 
o referido benefício despenalizante nos crimes desta natureza. À luz do princípio da 
igualdade e dos fins do Direito penal, verificar-se-á que a transação penal não pode 
ficar restrita aos crimes de ação penal pública e não deve ficar subordinada exclusiva-
mente aos interesses do ofendido. 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O instituto da transação penal é cabível nos crimes de ação penal privada? Caso 
seja cabível, quem seria o legitimado para propor o referido benefício despenalizante?

JUSTIFICATIVA

O presente trabalho de conclusão de curso de vitaliciamento justifica-se em de-
corrência na falta de regulamentação expressa em lei do tema, que gera entendimen-
tos  conflitantes, tanto na jurisprudência como na doutrina, e, por consequência, gera 
uma aplicação diversificada do instituto, ocasionando insegurança jurídica e violação 
da isonomia.

OBJETIVO DO TRABALHO

O presente trabalho de conclusão de curso de vitaliciamento pretende expor os 
argumentos jurídicos, a fim de identificar a aplicação mais adequada do instituto da 
transação penal nos crimes de ação penal privada, propondo-se, ao final, uma tese 
institucional com a finalidade de uniformizar a atuação do Ministério Público nestes 
casos.

1. NOÇÕES INTRODUTÓRIAS ACERCA DA AÇÃO PENAL PRIVADA

Inicialmente, se faz necessária uma exposição acerca da finalidade do Direito pe-
nal, sem pretensão de esgotar a temática, mas apenas a fim elaborar um pano de fun-
do a partir do qual se analisará a ação penal privada.

Sabe-se que não há consenso quanto a qual seria a missão do Direito penal, ha-
vendo corrente que defende, como finalidade primordial, a proteção da norma; outra 

1 Pós-graduado em Direito Constitucional Aplicado. Promotor Substituto do Ministério Público do Esta-
do do Paraná.
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corrente defende, como finalidade, o reforço de valores ético-sociais, com o direcio-
namento e orientação das pessoas à observância de determinados valores; outra cor-
rente sustenta que a finalidade seria o controle social do intolerável (BUSATO, 2017); 
e há, inclusive, quem defenda que, para além dos objetivos declarados do Direito pe-
nal, existira um objetivo real “de gestão diferencial da criminalidade e de garantia das 
relações sociais desiguais da contradição capital/trabalho assalariado das sociedades 
contemporâneas” (SANTOS, 2014, p. 14), vertente que se relaciona com a Criminologia 
Crítica.

Contudo, o entendimento majoritário é de que “a missão do Direito penal é a 
de proteger bens jurídicos de possíveis lesões ou perigos. Tais bens jurídicos devem 
ser aqueles que permitem assegurar as condições de existência da sociedade, a fim 
de garantir os aspectos principais e indispensáveis da vida em comunidade” (BUSATO, 
2017, p. 9).

Portanto, nota-se que, de modo geral, entende-se que o Direito penal, em maior 
ou menor medida, tutela as condições de vida em sociedade, razão pela qual a infração 
a uma normal penal viola interesse eminentemente público e social, por isso diz-se 
que, quando se pratica um crime, há sempre um sujeito passivo geral que é o Estado, 
além da vítima particular, ou seja, independente do delito, haverá sempre uma viola-
ção a interesse público (TOURINHO FILHO, v. 1, 2012).

Por tais razões, o direito – ou o dever (BUSATO, 2017) – de punir os infratores e 
impor uma sanção a eles é atribuído ao Estado, é o que se convencionou chamar de 
jus puniendi.

Entretanto, até chegar ao atual estágio de aplicação do Direito, no que tange 
às violações das regras de convívio social, passou-se por várias fases, dentre as quais 
destaca-se a vingança privada, na qual os indivíduos que compunham a sociedade, por 
suas próprias mãos, sancionavam o infrator, conforme descreve Cezar Roberto Biten-
court (2018, p. 113): 

Evoluiu-se, posteriormente, para a vingança privada, que po-
deria envolver desde o indivíduo isoladamente até o seu grupo 
social, com sangrentas batalhas, causando, muitas vezes, a 
completa eliminação de grupos. Quando a infração fosse co-
metida por membro do próprio grupo, a punição era o bani-
mento (perda da paz), deixando-o à mercê de outros grupos, 
que fatalmente o levariam à morte. Quando, no entanto, a 
violação fosse praticada por alguém estranho ao grupo, a pu-
nição era a “vingança de sangue”, verdadeira guerra grupal.

Contudo, a atribuição ao Estado do monopólio do uso da força para resolução 
de conflitos, por si só, não é garantia de estabilidade e justiça, pois o Estado, principal-
mente no campo penal, também pode praticar abusos e arbitrariedades (TOURINHO 
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FILHO, v. 1, 2012). Por isso, exige-se que o Direito penal se estruture a partir de uma 
concepção democrática, que significa “submeter o exercício do ius puniendi ao império 
da lei ditada de acordo com as regras do consenso democrático, colocando o Direito 
Penal a serviço dos interesses da sociedade, particularmente da proteção de bens ju-
rídicos fundamentais, para o alcance de uma justiça equitativa” (BITENCOURT, 2018, 
p. 55).

Dentre as limitações básicas ao jus puniendi do Estado para garantia de um Esta-
do Democrático de Direito está separação entre as funções acusatórias e de julgamen-
to, próprias de um sistema acusatório.

Na antiguidade, há registros de civilizações que adotaram essa divisão e atribuí-
ram a função acusatória a particulares, podendo-se citar o direito romano, no qual ha-
via uma sistemática denominada accusatio, por meio da qual o polo ativo do processo 
era assumida por um cidadão do povo (LOPES JR, 2016). Todavia, esse método gerou 
alguns inconvenientes, os quais são descritos por Aury Lopes Jr (2016, p. 145/146): 

[..] Esse método também proporcionava aos cidadãos com 
ambições políticas uma oportunidade de aperfeiçoar a arte de 
declamar em público, podendo exibir para os eleitores sua ap-
tidão para cargos públicos.                                                                                                     

[…] Mas, na época do Império, o sistema acusatório foi se mos-
trando insuficiente para as novas necessidades de repressão 
dos delitos, ademais de possibilitar com frequência os incon-
venientes de uma persecução inspirada por ânimos e inten-
ções de vingança.

Por razões como as verificadas já no Império Romano, e considerando o interes-
se público na aplicação da lei penal, que não recomendam a atribuição exclusiva do 
exercício da ação penal a particulares, haja vista a possibilidade de sua inatividade que 
geraria a impunidade do infrator, preferiu-se adotar um modelo de acusação pública, 
exercida por órgão estatal diferente do julgador (TOURINHO FILHO, v. 1, 2012). 

O caráter publicístico da ação penal é adotado em diversos ordenamentos jurídi-
cos, inclusive, em alguns, tem caráter absoluto, ou seja, a ação penal é sempre pública 
(TOURINHO FILHO, v. 1, 2012). 

No ordenamento jurídico brasileiro, a regra é a ação penal pública, cuja legitimi-
dade é atribuída ao Ministério Público, e como exceção há a ação penal privada, cuja 
legitimidade é atribuída ao ofendido, ou, caso seja falecido ou ausente, a seu cônjuge, 
ascendente, descendente ou irmão.

Apesar de reservado há situações excepcionais, as hipóteses de ação penal priva-
da não são isentas de críticas, conforme lição de Fernando da Costa Tourinho Filho (v. 
1, 2012, p. 517/518): 
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Grosso modo, dizem, ou é sentimento de vingança ou o interes-
se pecuniário que leva o particular a promover a ação penal, 
móveis esses incompatíveis com a finalidade da pena, que é de 
reeducação e defesa social. Por isso, grande parte da doutrina 
entende que não se deve conceder tal direito ao particular. Só 
o Estado é que deve ser o árbitro do direito de proceder ou não 
proceder. Não se deve permitir, diz Maggiore, que a vontade 
privada estorve ou paralise a função punitiva do Estado.

Quanto à ação penal privada, também não há consenso acerca da natureza da 
legitimidade atribuída ao particular. Majoritariamente, entende-se que mesmo nas 
ações penais privada, o exercício do poder punitivo continua sendo titularizado pelo 
Estado, que apenas delega ao particular o exercício desse poder (SANTOS, 2014), ou 
seja, seria uma hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), pois o 
ofendido age em nome próprio em defesa de interesse alheio, já que o Estado continua 
sendo titular da pretensão punitiva (LIMA, 2017).

Nesse sentido, cita-se as lições de Aloysio Lopes de Carvalho Filho (v. 4, 1958, p. 
11):

[…] ação pública, pertence ao poder público, ação privada, 
pertence ao indivíduo. Se os dois termos devessem exprimir 
noções antagônicas, a impropriedade seria flagrante, pelo me-
nos nos nossos dias. Erigida a função de punir em atributo do 
Estado, e sendo a ação penal o instrumento da sua realização, 
não se compreenderia, a rigor, a ação privada. Toda ação é pú-
blica, posto que o indivíduo caiba, excepcionalmente, a inicia-
tiva do seu exercício. A queixa da parte ofendida, essencial na 
ação privada, não é senão uma condição para o exercício da 
ação penal, esclarece Florian. Não lhe altera a estrutura, nem 
contraria o seu caráter de ação pública. É o que já se chamou 
ação intrinsecamente de ordem pública e extrinsecamente de 
natureza privada.

Em sentido contrário, há quem entenda que inexiste substituição processual, 
mas sim que o particular, nas ações penais privadas, é titular da pretensão acusatória, 
e atua em nome próprio, da mesma forma que o Ministério Público nas ações penais 
públicas (LOPES JR, 2016).

Outro ponto que merece destaque, são os fundamentos para que o ordenamen-
to jurídico preveja determinado crime como de ação penal privada. Quanto a isso, 
destaca-se que a titularidade da ação penal pelo particular não é justificada pela ex-
clusividade do interesse individual atingido por determinada infração penal, pois, em 
virtude do caráter fragmentário e subsidiário do Direito penal, não se admite uma nor-
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ma penal incriminadora que não tutela  bens e valores cuja proteção seja efetivamente 
exigida pela comunidade. Em outros termos, a existência de tipo penal já evidencia a 
existência de interesse público na reprovabilidade da conduta, caso contrário estar-se-
-ia desvirtuando princípios básicos deste ramo jurídico (PACELLI, 2017).

São mencionados, isoladamente ou em conjunto, 03 (três) fundamentos para a 
existência de crimes de ação penal privada.

Primeiro, justifica-se as ações penais privadas para certos crimes em virtude do 
strepitus fori ou strepitus judicii, que é o escândalo do processo, ou seja, há casos em 
que a exposição da vítima pode gerar mais prejuízos do que a impunidade do infrator, 
razão pela qual a legislação atribuí ao ofendido o exercício da ação penal e, por conse-
quência, o sopesamento destas circunstâncias (TOURINHO FILHO, v. 1, 2012).

Segundo, há crimes que afetam mais diretamente interesses particulares da víti-
ma do o interesse geral. E terceiro, há crimes que a produção de prova é quase exclu-
sivamente dependente da colaboração do ofendido (LIMA, 2017).

Por todo o exposto no presente capítulo, percebe-se que a ação penal privada é 
instituto de aplicabilidade excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, e é objeto 
de críticas e ressalvas, por uma parcela da doutrina, em virtude de algumas incompati-
bilidades da sua aplicação com os fins e com a natureza do Direito penal.

2. TRANSAÇÃO PENAL EM CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA

A previsão acerca dos Juizados Especiais Criminais está na Constituição Federal, 
em seu art. 98, inciso I, dispositivo no qual expressamente consta a possibilidade de 
transação penal. A regulamentação do referido instituto despenalizante veio através 
da Lei nº 9.099/95, em especial no seu art. 76.

Doutrinariamente, prevalece o entendimento de que a transação penal tem na-
tureza de acordo entre o titular da ação penal e o noticiado (AVENA, 2018). Além disso, 
o mencionado instituto é considerado uma das exceções ao princípio da obrigatorieda-
de da ação penal (LIMA, 2017).

Conforme disposto no art. 76 da Lei nº 9.099/95, a transação penal consiste na 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos e multa, proposta pelo titular da ação 
penal e aceita pelo noticiado, cujo cumprimento enseja a extinção da punibilidade, 
sem importar em reincidência.

Há quem sustente que, como a legislação traz os requisitos de cabimento da 
transação penal, o referido instituto trata-se de direito subjetivo público do noticiado. 
Pode-se definir direito subjetivo como uma relação jurídica, que se constrói com um 
sentido de bilateralidade, suscetível de expressão na fórmula poder-dever: poder do 
titular do direito exigível de outrem; dever de alguém para com o titular do direito, 
cujo descumprimento possibilita ao titular exigir coercitivamente o seu cumprimento 
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(PEREIRA, v. 1, 2017).

Contudo, prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que trata-se de poder-
-dever do Ministério Público, conforme decidiu o STF2 em decisão acerca da suspensão 
condicional do processo, mas cuja argumentação é extensível à transação penal:

[…] Não há que se falar em obrigatoriedade do Ministério 
Público quanto ao oferecimento do benefício da suspensão 
condicional do processo. Do contrário, o titular da ação penal 
seria compelido a sacar de um instrumento de índole tipica-
mente transacional, como é o sursis processual. O que desna-
turaria o próprio instituto da suspensão, eis que não se pode 
falar propriamente em transação quando a uma das partes (o 
órgão de acusação, no caso) não é dado o poder de optar ou 
não por ela. [...]

Ressalta-se, todavia, que este poder-dever não atribui ao Ministério Púbico uma 
discricionariedade ampla, admitindo-se livremente a escolha da solução mais adequa-
da ou conveniente à administração da jurisdição e/ou aos interesses da Justiça Penal, 
entre ajuizar a ação penal ou propor a transação penal, ou seja, é atribuída ao Ministé-
rio Público uma discricionariedade regrada, de modo que ele somente poderá deixar 
de propor a transação penal se, fundamentadamente, explicitar a ausência dos requi-
sitos para tanto (PACELLI, 2017).

Caso o Ministério Público deixe, injustificadamente, de propor transação penal 
– por não se tratar de direito subjetivo do noticiado e por ser de ato jurídico bilateral 
– não é possível que o Juízo, em substituição ao titular da ação penal, proponha de 
ofício o benefício, sob pena, inclusive, de violação do art. 129, inciso I, da Constituição 
Federal (LIMA, 2017).

A solução para o caso de recusa injustificada de propor o benefício                                                                                                                                    
é aplicação analógica do art. 28 do CPP (AVENA, 2018). Este entendimento está con-
substanciado no enunciado 86 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) e  na 
súmula 696 do STF (em enunciado direcionado à suspensão condicional do processo, 
mas extensível à transação penal).

Feita está introdução quanto ao instituto objeto do presente trabalho, se faz ne-
cessária a análise quanto à possibilidade da transação penal ser proposta para crimes 
de ação penal privada. Tal questionamento surge em virtude da expressa previsão le-
gal, no art. 76, caput, da Lei nº 9.099/95, de que a transação é cabível apenas em cri-
mes de ação penal pública condicionada ou incondicionada.

2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Habeas Corpus 84342. Impetrante: Defensoria Pública 
da União. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Paciente: Rosangela Martins Pereira. Relator: Min. Carlos Bri-
to. Julgado em 12/04/2005. Disponível em: <https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur92791/false>. 
Acesso em 27 fev. 2021.
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Em que pese literalidade do dispositivo, o entendimento que prevalece, doutri-
nariamente ou jurisprudencialmente, é de que deve-se estender a aplicação do aludi-
do benefício despenalizante aos crimes de ação penal privada (AVENA, 2018).

O fundamento, geralmente, utilizado para aplicação da transação penal no âmbi-
to dos crimes de ação penal privada é a analogia in bonam partem, conforme julgou o 
STJ3. Apesar de concordarmos com a extensão do referido instituto aos crimes de ação 
penal privada, discordamos desta fundamentação.

A analogia não se trata de meio de interpretação, mas sim de meio de integração 
do direito com previsão expressa no art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito 
Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/1942), podendo ser definido como “processo lógico 
pelo qual o aplicador do direito estende o preceito legal aos casos não diretamente 
compreendidos em seu dispositivo, Pesquisa a vontade da lei, para levá-la às hipóteses 
que a literalidade de seu texto não havia mencionado” (PEREIRA, v. 1, 2017, p. 76). 
Portanto, para a analogia, pressupõe-se a existência de lacuna normativa (NADER, V. 
1, 2018).

Contudo, é preciso diferenciar a lacuna normativa da omissão deliberada pelo 
legislador comumente denominada de silêncio eloquente. Nesse sentido, menciona-se 
o seguinte trecho de julgado do STF4:

[…] só se aplica a analogia quando na lei haja lacuna, e não 
o que os alemães chamam de “silêncio eloquente” (beredtes 
schweigen), que é o silêncio que traduz que a hipótese con-
templada é a única a que se aplica o preceito legal, não se 
admitindo aí, portanto, o emprego da analogia.

Em outros termos, quando o legislador edita dispositivo legal direcionado a de-
terminadas hipóteses e, de forma explícita, exclui outras situações, ou seja, quando há 
uma decisão do legislador em diferenciar determinadas situações, não há que se falar 
em lacuna e, por consequência, é incabível a analogia.

No caso do cabimento da transação, o legislador expressamente restringiu sua 
aplicabilidade aos crimes de ação penal pública incondicionada ou condicionada à re-
presentação do ofendido. Não há como alegar omissão involuntária, já que, na mesma 

3 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (6. Turma). Habeas Corpus 31.527/SP. Impetrante: Miguel Pereira 
Neto e Outros. Coator: Nona Câmara do Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Paciente: Eduardo 
Batista. Relator: Min. Paulo Gallotti. Julgado em 01/03/2005. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/Ge-
tInteiroTeorDoAcordao?num_registro=200301987491&dt_publicacao=28/03/2005>. Acesso em 27 fev. 2021.

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal (1. Turma). Recurso Extraordinário nº 130.552-5/SP. Recorrente: Mi-
nistério Publico Federal. Recorridos: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Avaré e Dante Tezza Filho. Relator: 
Min. Moreira Alves. Julgado em 04/06/1991. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=207609>. Acesso em 1º abr. 2021.
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lei, ao tratar da composição civil de danos, o efeito de renúncia foi restringido aos cri-
mes de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, ou seja, o legislador, 
ao tratar dos institutos despenalizantes pré-processuais, foi taxativo quanto à natureza 
dos crimes em que seria admitida a aplicação.

Sendo assim, não há lacuna a ensejar a integração por meio de analogia.

Por outro lado, em que pese a ausência de lacuna, a restrição feita pelo legislador 
viola o princípio da igualdade, direito fundamental com assento constitucional (art. 5º, 
caput),  isso porque o referido princípio, além de impor a aplicação igual da lei a todos 
(igualdade perante lei), também veda que o legislador promova discriminações injusti-
ficáveis entre situações semelhantes (CORBO, 2017).

A violação do princípio da igualdade fica explícita ao analisar o caso pelos crité-
rios estabelecidos por Celso Antônio Bandeira de Mello. O mencionado autor siste-
matizou critérios para identificação do respeito à isonomia, o primeiro diz respeito ao 
elemento tomado como fator de desigualação, o segundo relaciona-se à correlação 
lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade 
estabelecida no tratamento jurídico diversificado, e o terceiro refere-se à consonância 
desta correlação lógica com os interesses absorvidos no sistema constitucional e des-
tarte juridicizados (MELLO, 2000).

No caso em apreço, importa o segundo critério supracitado, isso porque a natu-
reza pública ou privada da ação penal pode ser um fator de distinção, passando pela 
aprovação quanto ao primeiro critério. Contudo, não se apresenta como lógica o esta-
belecimento do cabimento de transação a depender da natureza pública ou privada da 
ação penal do crime.

A fim de ilustrar a análise deste segundo critério, cita-se o mesmo exemplo trazi-
do por Celso Antônio Bandeira de Mello (2000, p. 38): 

[…] suponha-se hipoteticamente lei que permitisse aos fun-
cionários gordos afastamento remunerado para assistir a 
congresso religioso e o vedasse aos magros. No caricatural 
exemplo exemplo aventado, a gordura ou esbeltez é elemen-
to tomado como critério distintivo. Em exame perfuctório pa-
recerá que o vício de tal lei, perante a igualdade constitucio-
nal, reside no elemento fático (compleição corporal) adotado 
como critério. Contudo, este não é, em si mesmo, fatos insus-
cetível de ser tomado como fato deflagrador de efeitos jurí-
dicos específicos. O que tornaria inadmissível a hipotética lei 
seria a ausência de correlação entre o elemento de discrímen 
e os efeitos jurídicos atribuídos a ela. Não faz sentido algum 
facultar aos obesos faltarem ao serviço para congresso reli-
gioso porque entre uma coisa e outra não há qualquer nexo 
plausível. Todavia, em outra relação, seria tolerável considerar 
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a tipologia física como elemento discriminatório [...]

Quanto à transação penal, não faz sentido permitir que o noticiado, que tenha 
contra si imputado crime de ação penal pública, possa firmar acordo para aplicação 
imediata de uma pena, com a possibilidade de extinção da punibilidade sem configu-
rar reincidência, enquanto o que tenha imputado contra si um crime de ação penal 
privada não, sendo obrigado a submeter-se a um processo criminal (a depender do 
interesse do ofendido em ajuizar queixa-crime).

A ilogicidade deste fator de discrímen nesta situação fica evidente através da se-
guinte análise, o crime de injúria (art. 140 do Código Penal) tem pena máxima de 06 
(seis) meses de detenção, enquanto o crime de resistência (art. 329 do Código Penal) 
tem pena máxima de 02 (dois) anos de detenção, levando-se em conta a literalidade do 
art. 76 da Lei nº 9.099/95, é incabível a transação penal no primeiro crime, mas cabí-
vel no segundo. Conclui-se que a utilização da natureza da ação penal do crime, como 
fator de diferenciação dos casos em que será aplicada a transação penal, permite que 
autores de crimes abstratamente mais leves não possam se beneficiar de um instituto 
despenalizante, enquanto autores de crimes abstratamente mais graves possam.

Há quem sustente que a intenção do legislador em restringir o cabimento da 
transação penal foi com base em uma visão tradicionalista da vítima, segundo a qual a 
disponibilidade do ato não se coaduna com os poderes que lhe são conferidos com a 
mera substituição processual (GRINOVER et al., 2005, apud SANTOS, 2011).

Contudo, tal distinção deixa de fazer sentido se verificarmos que a disponibili-
dade é um dos princípios que rege a ação penal privada (TÁVORA, 2017), tanto que o 
ofendido pode renunciar ao direito de queixa ou perdoar o autor do crime.

Sendo assim, como não há correlação lógica abstrata entre o fator de diferencia-
ção (natureza pública ou privada da ação penal) e a disparidade estabelecida no trata-
mento jurídico diversificado (cabimento de transação penal), resta demonstrado que 
a restrição promovida pelo legislador no art. 76 da Lei nº 9.099/95 viola o princípio da 
igualdade e, por consequência, é inconstitucional.

O fato é que, seja pela aplicação da analogia in bonam partem seja pela incons-
titucionalidade da restrição de cabimento, a transação penal é cabível em relação aos 
crimes de ação penal privada.

3. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERECIMENTO DE TRANSAÇÃO PENAL 
EM CRIMES DE AÇÃO PENAL PRIVADA

Estabelecida a premissa quanto ao cabimento da transação penal nos crimes de 
ação penal privada, passa-se, agora, à análise acerca da legitimidade para propor o 
referido benefício.
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No âmbito jurisprudencial, o entendimento prevalecente, em especial no STJ5, 
é que apenas o ofendido seria legitimado para propor a transação penal, caso ele se 
recuse ou seja omisso nesse sentido, dar-se-á prosseguimento à persecução penal, não 
podendo o Ministério Público oferecer o benefício.

Dentre os fundamentos que embasam a mencionada posição, destaca-se o fato 
de o ofendido ser o titular da ação penal privada e incidir os princípios da oportunida-
de e da disponibilidade, diferentemente das ações penais públicas, em que vigora os 
princípios da obrigatoriedade e indisponibilidade. Outrossim, alega-se que a transação 
penal tem natureza de acordo e uma das partes não pode ser obrigada ou compelida a 
firmar um acordo, sob pena de desnaturar-se o instituto.

Contudo, algumas ressalvas quanto ao entendimento majoritário são pertinen-
tes.

Primeiro, assim como considera-se violador do princípio da igualdade o estabe-
lecimento da transação penal apenas para os crimes de ação penal pública, também 
viola o referido direito fundamental a possibilidade do legitimado ativo da ação penal 
privada deixar de oferecer a proposta do benefício sem qualquer fundamentação jurí-
dica, enquanto que, nas ações penais públicas, o legitimado ativo somente pode deixar 
de ofertar o benefício se ausentes os requisitos legais.

Em outros termos, ocorrendo a referida distinção, mas uma vez a situação não 
passa pelo segundo critério estabelecido por Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO, 
2000), já que inexistiria correlação lógica abstrata entre o fator erigido em critério de 
discrímen e a disparidade estabelecida no tratamento jurídico diversificado.

A fim de evidenciar a falta de lógica, faz-se a seguinte comparação: se o agente 
xingar um desafeto, praticando o crime de injúria (art. 140 do Código Penal), a ação 
penal será privada e o ofendido pode ajuizar queixa-crime, não precisando justificar o 
não oferecimento da transação penal, podendo, assim, buscar diretamente a condena-
ção, sem a incidência de nenhum instituto despenalizante; por outro lado, se o mesmo 
agente agredir fisicamente seu desafeto, ofendendo sua integridade física, configu-
rando o crime de lesão corporal (art. 129, caput, do Código Penal), a ação penal será 
pública e o Ministério Público somente poderá deixar de oferecer a transação penal se 
os requisitos não estiverem preenchidos.

O segundo argumento é o fato de que, segundo a corrente majoritária, o ofen-
dido, na ação penal privada, é legitimado extraordinário, já que a pretensão punitiva 
pertence ao Estado. Conforme já exposto, o Estado, por meio do Ministério Público, ao 
exercer a titularidade da ação penal, possui uma discricionariedade regrada, de modo 
que ele somente poderá deixar de propor a transação penal se, fundamentadamente, 

5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça (Corte Especial). Ação Penal nº 634/RJ. Autor: R. H. C.. Réu: A. C. 
F. De M.. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em 21/03/2012. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/Ge-
tInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201000842187&dt_publicacao=03/04/2012>. Acesso em 1º abr. 2021.
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explicitar a ausência dos requisitos para tanto (PACELLI, 2017).

Sendo assim, é ilógico que o titular ordinário da pretensão punitiva (Estado) se 
submeta a uma discricionariedade regrada quanto ao oferecimento ou não da tran-
sação penal, enquanto o seu substituto processual possua uma ampla discricionarie-
dade, sem precisar observar os parâmetros legais do instituto em questão. Em outros 
termos, o substituto processual teria mais poderes quanto ao exercício da pretensão 
punitiva do que o seu titular ordinário.

Conforme mencionado, alega-se que na ação penal privada incide os princípios 
da oportunidade e da disponibilidade, os quais, em síntese, permitem que o ofendido 
deixe de exercer a pretensão punitiva ou, caso já tenha exercido, possa desistir de pros-
seguir no processo (LIMA, 2017).

Tais princípios decorrem dos fundamentos da existência da ação penal privada 
– possibilidade de se evitar o strepitus judicii, crimes que afetam mais diretamente 
interesses particulares da vítima do o interesse geral, e prova quase exclusivamente 
dependente da colaboração do ofendido – fundamentos esses que justificam que o 
ofendido possa ponderar se é vantajoso ou não exercer a pretensão punitiva. Todavia, 
decidindo por exercer a pretensão punitiva, os mesmos princípios não permitem que 
o titular da ação penal privada tenha mais poderes do que o titular da ação penal pú-
blica.

Os princípios da oportunidade e da disponibilidade permitem a incidência de ins-
titutos específicos das ações penais privadas, em contraponto aos princípios da obriga-
toriedade e da indisponibilidade da ação penal pública. 

Em outros termos, os princípios em apreço fundamentam a existência de institu-
tos referentes ao não exercício da pretensão punitiva, e não permitem que o titular da 
ação penal privada exerça a pretensão punitiva sem se submeter às limitações legais 
que o titular da ação penal pública. Logo, se o ofendido decidir por exercer a pretensão 
punitiva, ele deve, na medida do possível, estar submetido às mesmas limitações e 
dotado dos mesmos poderes e ônus do Ministério Público, como titular da ação penal.

Corroborando o exposto, menciona-se o magistério de Paulo César Busato (2017, 
p. 961):

Fala-se em iniciativa e não, como é comum referir-se, em ação 
penal pública e ação penal privada. Essas denominações pare-
cem equivocadas, porque a ação penal é sempre pública. Sen-
do O Direito penal o mecanismo mais incisivo de controle so-
cial, não parece lógico que o Estado permita que particulares 
o manejem. A única e breve concessão que se faz diz respeito à 
iniciativa da ação, ou seja, a possibilidade de deflagrá-la. Uma 
vez deflagrada a ação penal, todo o controle sobre o seu fluxo, 
bem como o manejo, imposição e execução de suas consequ-
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ências, permanece nas mãos do Estado. Por isso parece incor-
reto falar em ação penal pública e ação penal privada, sendo 
preferível a denominação de ação penal de iniciativa púbica e 
ação penal de iniciativa privada. 

Percebe-se, então, que nos crimes de ação penal privada a única diferença é a 
pessoa legitimada para deflagrar a ação, do que pode depreender-se que, no restante, 
ambos os legitimados – público e privado – detêm os mesmos poderes e ônus dentro 
do processo criminal.

Outro argumento que pode-se evocar é que, ao admitir-se que o ofendido, como 
titular da ação penal privada, possa recusar a oferta de benefícios despenalizantes, 
mesmo preenchidos os requisitos legais, estar-se-á desvirtuando os fins do Direito pe-
nal, que é a proteção de bens jurídicos.

Quando a legislação, por uma opção de política criminal (PACELLI, 2017), estabe-
lece que, em determinadas situações (preenchidos certos requisitos), a condenação 
penal não é a melhor solução, sendo suficiente a transação penal, e o titular da ação 
penal, mesmo preenchidos os requisitos para a transação, opta por prosseguir com o 
processo para se obter uma condenação penal, verifica-se que o Direito penal já não 
está sendo instrumento de proteção de bens jurídicos, mas sim de vingança privada.

Nesse ponto, cita-se o seguinte trecho da obra de Juarez Cirino dos Santos (SAN-
TOS, 2014, p. 633): 

O monopólio estatal do poder de punir exclui a vingança pri-
vada nas sociedades modernas, com alguns desdobramentos 
necessários. Primeiro, o monopólio do poder de punir atribui 
ao Estado a tarefa de proteger os cidadãos contra fatos cri-
minosos, mediante normas legais materiais e processuais de 
definição de crimes e de punição dos autores. Segundo, o mo-
nopólio estatal do poder punitivo reduz a insegurança social, 
mas aumenta o risco de condenar acusados inocentes ou ad-
versários políticos do poder. Por último, a proteção de inocen-
tes contra abusos do poder punitivo do Estado pressupõe a 
criação de garantias constitucionais e legais, sintetizadas no 
conceito de processo legal devido do moderno Estado De-
mocrático de Direito. (grifo nosso)

Pode-se concluir que, sob pena de caracterizar abuso do poder punitivo, o legiti-
mado ativo deve observar as garantias constitucionais e legais. Sendo assim, quando 
o ofendido, na ação penal privada, deixa de ofertar transação penal, apesar de preen-
chidos os requisitos, ele não está observando a legalidade e, por consequência, está 
incidindo em abuso de direito.
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Em síntese – em relação ao entendimento majoritário de que o ofendido é o 
único legitimado para propor transação penal nos crimes de ação penal privada e que 
ele pode deixar de propô-la independente de estarem preenchidos os requisitos legais 
– é possível encontrar as seguintes objeções: tal posicionamento viola o princípio da 
igualdade por permitir que o réu em ação penal privada possa ser privado da transação 
penal sem nenhuma justificativa, enquanto o réu em ação penal pública comente pode 
ser privado deste benefício despenalizante se demonstrado que os requisitos não es-
tão presentes; os princípios da oportunidade e da disponibilidade, incidentes na ação 
penal privada, permitem uma maior discricionariedade ao ofendido para exercer ou 
não a pretensão punitiva, mas, ao optar por exercê-la, não terá ônus e poderes diferen-
tes dos atribuídos ao titular da ação penal pública; atribuir mais poderes e menos ônus 
ao legitimado extraordinário (ofendido) do que ao titular ordinário (Estado) da ação 
penal, no exercício da pretensão punitiva, é ilógico e subverte a ordem do sistema ju-
rídico; se a transação penal é aplicável aos crimes de ação penal privada e a legislação 
prevê requisitos para sua incidência, o ofendido, ao deixar de propor transação penal, 
mesmo preenchidos os requisitos para tanto, está incidindo em abuso de direito.

Se acolhidas as objeções quanto ao entendimento majoritário, surge a dúvida de 
o que ser feito caso o ofendido, injustificadamente, deixa de propor transação penal 
ao noticiado.

A primeira alternativa é o Ministério Público propor transação penal. 

Em que pese o Ministério Público não seja o legitimado para propor a ação penal 
privada, não se verificam impedimentos legais para que ele, como fiscal da ordem ju-
rídica, ao vislumbrar que a atuação do ofendido viola o princípio da igualdade e incide 
em abuso de direito, assuma a incumbência de propor a transação penal.

Salienta-se, mais uma vez, que o ofendido é um legitimado extraordinário no 
exercício da ação penal, o que justifica que o Estado, por meio do Ministério Público, 
como titular natural da ação penal, atue para impedir um abuso de direito por parte 
do ofendido.

Além disso, a transação penal, mesmo proposta pelo Ministério Público no bojo 
da ação penal privada, não desvirtua a natureza de acordo do instituto, pois continua 
dependendo do consenso das partes.

Este entendimento encontra guarida no enunciado 112 do Fórum Nacional de 
Juizados Especiais6, bem como no enunciado 35.1 decorrente da consolidação dos 
enunciados jurídicos e administrativos criminais resultantes das discussões dos encon-
tros de juízes de juizados especiais criminais e turmas recursais do Estado do Rio de 

6 ENUNCIADO 112 (Substitui o Enunciado 90) – Na ação penal de iniciativa privada, cabem transação pe-
nal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público (XXVII Encontro – Palmas/
TO). 
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Janeiro7. 

Contudo, ainda que não se admita a proposta de transação penal pelo Ministério 
Público, há uma segunda alternativa, proposta por Eugênio Pacelli (2017, p. 347) para 
as ações penais públicas, mas que é perfeitamente extensível às ações penais privadas:

Pensamos, porém, que o aludido controle poderia ser feito 
em etapa posterior, isto é, após o oferecimento da denúncia, 
quando esse for o posicionamento final e em última instância 
do Ministério Público (no sentido do não cabimento da transa-
ção penal). Nesse caso, se o juiz entender que a hipótese era 
efetivamente de transação penal, por preencher o acusado 
todos os requisitos previstos em lei e por se tratar de infração 
penal para a qual ela seja cabível, deverá rejeitar a peça acu-
satória por falta de justa causa (art. 395, III, CPP), ou mesmo 
por falta de interesse de agir (art. 395, II, CPP). Fundamento: 
a existência de solução legal mais adequada ao fato e ao su-
posto autor, à disposição do autor da ação penal. Haveria, as-
sim, uma alternativa legal ao processo condenatório escolhido 
pelo Ministério Público.

A solução que ora nos parece mais adequada, de rejeição da 
denúncia oferecida (recusada pelo parquet a transação) por 
ausência de justa causa ou de interesse de agir, pode não ser 
a melhor, mas, inegavelmente, tem um mérito: o de manter 
em mãos do Judiciário o controle de legalidade dos atos pra-
ticados pelos órgãos estatais, inclusive em relação aos seus 
próprios atos.

Logo, se o ofendido, mesmo preenchidos os requisitos para transação penal, op-
tar por ajuizar a queixa-crime, deixando injustificadamente de propor o referido bene-
fício despenalizante, poderia o Juízo rejeitar a peça acusatória, por falta de justa causa 
ou, como entendemos mais adequado, por falta de interesse de agir.

Em resumo, nas ações penais privadas, a legitimidade para propor transação pe-
nal é, a princípio, do ofendido, por ser o legitimado ativo. Contudo, caso o ofendido, 
injustificadamente, deixe de propor o benefício despenalizante, cabe ao Ministério Pú-
blico propor a transação, ou, subsidiariamente, deve o Juízo rejeitar a queixa-crime por 
ausência de justa causa ou interesse de agir. 

4. CONCLUSÃO

7 ENUNCIADO 35.1 – Na ação penal privada, oferecida a queixa-crime, o Ministério Público pode ofere-
cer transação penal (II EJJECRIM).
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 Por todo o exposto, nota-se que a restrição da transação penal aos crimes de 
ação penal pública não é adequada, seja pela aplicação do instituto despenalizante aos 
crimes de ação penal privada via analogia seja pela inconstitucionalidade da mencio-
nada restrição, por ofensa ao princípio da igualdade. 

 Quanto à legitimidade para propor o benefício em questão nas ações privadas, 
deve ser, prioritariamente, o ofendido o autor da proposta, ou até mesmo o Ministério 
Público com consentimento do ofendido. Entretanto, caso os requisitos para propo-
situra da transação penal estejam presentes, e o ofendido se recuse a fazer a propor, 
deve o Ministério Público ofertar a transação penal ao suposto autor do crime, com 
fundamento no princípio da igualdade, bem como para evitar o desvirtuamento dos 
fins do Direito penal, para evitar abuso de direito e para evitar a ilogicidade de o subs-
tituto processual possuir mais poderes do que o legitimado ordinário.

 Subsidiariamente, caso o Juízo não homologue a transação penal proposta pelo 
Ministério Público e o ofendido exerça a pretensão punitiva (ou acusatória), com o 
ajuizamento de queixa-crime, deve o Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, 
manifestar-se pela rejeição da peça acusatória, pela falta de interesse de agir.
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MINISTÉRIO PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS: APRIMORAMENTO DO 
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, 
NOS TERMOS DA LEI 13.431/17, COM ENFOQUE NA IMPLEMENTAÇÃO DO 
"DEPOIMENTO ESPECIAL" (PA MPPR-0055.20.000529-0 – GOIOERÊ/PR)

Edson Ricardo Scolari Filho1

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso – TCC apresenta proposta de fluxo 
de atendimento oriundo de situação prática e real, qual seja, do Procedimento Admi-
nistrativo MPPR-0055.20.000529-0, instaurado em abril de 2020 na 2ª Promotoria de 
Justiça de Goioerê/PR e que tem por objeto “acompanhar e induzir o aprimoramento 
do protocolo de atendimento a casos de violência contra crianças e adolescentes 
pelas redes de proteção dos Municípios da Comarca de Goioerê/PR, nos termos da 
Lei 13.431/17”.2

Trata-se de procedimento de indução a aprimoramento a política pública ainda 
em andamento.

Inobstante, avanços já foram identificados, podendo-se destacar a uniformiza-
ção do atendimento em todos os Municípios da Comarca, maior qualidade da produ-
ção de provas e maior celeridade na tramitação dos processos.

1. INTRODUÇÃO (PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO)

O presente trabalho de conclusão de curso – TCC apresenta proposta de fluxo 
de atendimento oriundo de situação prática e real, qual seja, do Procedimento Admi-
nistrativo MPPR-0055.20.000529-0, instaurado em abril de 2020 na 2ª Promotoria de 
Justiça de Goioerê/PR e que tem por objeto “acompanhar e induzir o aprimoramento 
do protocolo de atendimento a casos de violência contra crianças e adolescentes 
pelas redes de proteção dos Municípios da Comarca de Goioerê/PR, nos termos da 
Lei 13.431/17”.3

No início do ano de 2020, foram identificadas carências e ausência de uniformi-
zação no atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência na Comarca de 
Goioerê/PR, podendo-se destacar a baixa qualidade dos depoimentos constantes nos 
inquéritos policiais, bem como a inobservância da prioridade absoluta pelos órgãos 
de persecução criminal.

Outra deficiência identificada foi a falta de celeridade nas investigações (inqué-
ritos policiais) e ações penais envolvendo vítimas crianças e adolescentes.

Frise-se que, em crimes sexuais, a palavra da vítima perfaz meio prova essencial, 

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Em um primeiro momento o procedimento tratava apenas de crimes sexuais. Após as diligências ini-
ciais, foi ampliado para incluir todas as espécies de infrações penais.

3 Em um primeiro momento o procedimento tratava apenas de crimes sexuais. Após as diligências ini-
ciais, foi ampliado para incluir todas as espécies de infrações penais.
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conforme já pacificado pela jurisprudência:

2) Em delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a pa-
lavra da vítima possui especial relevância, desde que esteja 
em consonância com as demais provas acostadas aos autos. 
(STJ. Jurisprudência em Teses. ed. 151, 12/06/2020).

Nesse sentido, eram comuns na Comarca de Goioerê/PR processos criminais 
que, anos após sua deflagração, chegavam ao final da instrução com versão da crian-
ça ou do adolescente supostamente vítima resumida em um relatório parco e escasso 
em informações, denominado (ou não) como “escuta especializada”, o que tendia, 
inevitavelmente, a uma absolvição por ausência de provas (art. 386, VII, CPP).

Além disso, a Comarca de Goioerê/PR é composta de 4 Municípios, de maneira 
que cada rede de proteção municipal tinha o seu fluxo de atendimento, a sua forma 
de lidar com uma criança ou adolescente supostamente vítima de violência, por vezes 
de maneira desorganizada e sem formalização.

Para arrematar, do ponto de vista normativo, a Lei 13.431/17, importante ino-
vação no ordenamento pátrio que “Estabelece o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”, ou seja, que visa um 
tratamento humanizado alheio a violências institucionais, não estava sendo aplicada, 
3 anos após sua promulgação.

Em suma, constatado o cenário acima exposto, em abril de 2020 foi instaurado 
o referido PA.

Pese referido procedimento ainda estar em curso (maio de 2021), uma série de 
resultados positivos já foram alcançados.

Esse trabalho de conclusão de curso – TCC visa expõe que ações e medidas fo-
ram tomadas no âmbito do PA MPPR-0055.20.000529-0 e que resultados foram al-
cançados, servindo assim como um protocolo de atuação (ou ao menos um ponto 
de partida) para agentes ministeriais que encontrarem o mesmo diagnóstico em suas 
Comarcas.

Problema de pesquisa:
De que forma pode o Ministério Público atuar para aprimorar o atendimento a 

crianças e adolescentes vítimas de violência, em especial no que tange à implementa-
ção do depoimento especial previsto na Lei 13.431/17?

Justificativa da pesquisa:
A não implementação dos instrumentos previstos na Lei 13.431/17 viola o prin-

cípio da proteção integral (art. 227, CF, art. 3º, ECA, art. 3º, Convenção sobre os Di-
reitos da Criança), eis que eleva a probabilidade de manutenção ou maximização da 
situação de risco, de revitimização e, ainda, a efetividade de eventuais medidas de 
proteção. Além disso, conduz a uma baixa qualidade probatória no âmbito do proces-
so penal.

Objetivo:
Expor as ações executadas no âmbito do Procedimento Administrativo MPPR-

0055.20.000529-0, em tramitação na 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Goioe-
rê/PR, como exemplo de protocolo de atuação capaz de aprimorar a implementação 
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da Lei 13.431/17 em uma Comarca e, consequentemente, a efetividade do microssis-
tema jurídico da infância e juventude, o que inclui a integração dos órgãos da rede de 
proteção.

Em relação ao método de procedimento, será (i) exploratório, proporcionando 
um quadro do tema de pesquisa sem qualquer comprometimento estatístico; (ii) qua-
litativo, com definição e contextualização do tema de pesquisa, identificando assim 
sua natureza; e (iii) dissertativo.

E referente às técnicas de pesquisa, tem-se consulta à documentação direta 
(Constituição Federal, legislação, PA MPPR-0055.20.000529-0); e indireta (notícias, 
reportagens, doutrina e jurisprudência).

2. DESENVOLVIMENTO

Inicialmente, tem-se a legitimidade do Ministério Público para instaurar o aludi-
do PA nos termos do art. 127 e art. 129, II e VI, da CF, e art. 201, VIII, do ECA.

Pois bem.
Visando obter um panorama atualizado de como estava ocorrendo o atendi-

mento a crianças e adolescentes vítimas de violência na Comarca de Goioerê, o PA 
MPPR-0055.20.000529-0 teve como principal diligência inaugural:

[…] III. Expedição de ofícios aos Conselhos Tutelares e Secreta-
rias de Assistência Social dos Municípios da Comarca de Goio-
erê, via e-mail e whatsapp, solicitando, no prazo de 15 dias, 
esclarecimentos sobre o procedimento de atendimento atual-
mente adotado em situações que envolvam violência sexual 
de crianças e adolescentes, incluindo resposta aos seguintes 
questionamentos:

1. Quando da notícia de violência sexual contra criança ou 
adolescente,

que medidas iniciais são adotadas?

2. Após o primeiro atendimento, que medidas de acompanha-
mento são

adotadas?

3. Quais os critérios para encerramento do acompanhamen-
to?

4. Está sendo utilizado o Prontuário Eletrônico do SUAS (ht-
tps://aplicacoes.mds.gov.br/prontuario)? Em caso negativo, 
por que não?

Não respondido no prazo ou com respostas insuficientes, rei-
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tere-se com as ressalvas legais do descumprimento.

Após, venham conclusos.4

Acerca da responsabilidade e pertinência dos órgãos aos quais foram requisita-
das informações, dispõe o ECA:

Art. 86. A política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de 
ações governamentais e não-governamentais, da União, dos 
estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:

[…] II - serviços, programas, projetos e benefícios de assis-
tência social de garantia de proteção social e de prevenção e 
redução de violações de direitos, seus agravamentos ou rein-
cidências; III - serviços especiais de prevenção e atendimento 
médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, 
exploração, abuso, crueldade e opressão; […]

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: I - munici-
palização do atendimento; […]

Art. 136. São atribuições do Conselho Tutelar: I - atender as 
crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos arts. 98 
e 105, aplicando as medidas previstas no art. 101, I a VII; […] 

Recebidas as respostas, promoveu-se reunião com o Delegado e escrivães de 
Polícia Civil tendo por assunto “atendimento de ocorrências de crimes sexuais contra 
crianças e adolescentes”.5

Após, promoveu-se reunião por videoconferência com o assunto “fluxo de aten-
dimento de crianças e adolescente vítimas de crimes sexuais”, tendo sido requisitados 
os seguintes órgãos:

4 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MPPR). Procedimento Administrativo MPPR-
0055.20.000529-0. Portaria de instauração. Disponível em: 2ª Promotoria de Justiça de Goioerê/PR. Acesso 
em: 19 mai 2021.

5 Ibdem, despacho.
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a) Autoridade Policial e – todos – os escrivães de polícia da Comarca;
b) Presidentes dos CMDCAs dos Municípios da Comarca;
c) Conselheiros(as) Titulares dos Municípios da Comarca;
d) Psicólogos(as) arrolados(as) na certidão de fl. 28-V;
e) Representantes dos CRAS, CREAS e CAPS dos Municípios da Comarca.6

Em ambas as reuniões, foram feitos questionamentos bem como colhidas críti-
cas, ideias e sugestões acerca do atendimento a crianças e adolescentes vítimas de 
violência. Nesse sentido, foi apresentada aos integrantes da rede uma versão “rascu-
nho” de fluxo de atendimento a ser implementado na Comarca, para que estes discu-
tissem e opinassem a respeito:

Figura 1: fluxograma de atendimento - versão agosto/2020

Desse modo, foram concluídas o que se pode denominar “diligências iniciais”, 
que, como exposto, tinham por objetivo colher informações, opiniões e dados atu-
alizados do contexto da Comarca no que se refere ao objeto do procedimento. Tais 
diligências confirmaram o diagnóstico de que o fluxo de atendimento a crianças e 
adolescentes nos Municípios da Comarca de Goioerê/PR não era padronizado e não 
atendia (ao menos não completamente) a Lei 13.431/17.

6 Ibdem, despacho.
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Esse, a nosso ver, é um ponto essencial na atuação do Ministério Público e, por-
tanto, em qualquer “protocolo de atuação”: a etapa do diagnóstico, ou seja, conhecer 
a realidade fática, de sair às ruas, ouvir e colher informações, ainda que de maneira 
virtual, dado o cenário de uma pandemia mundial. Como diria Miguel Reale, direito é 
fato (destaco), norma e valor7.

Concluído o diagnóstico, parte-se para a construção de uma solução.
Uma iniciativa de destaque dessa etapa de construção de solução está na audi-

ência pública realizada em 10/09/2020, de modo 100% virtual e com transmissão e 
gravação via YouTube.8

Na oportunidade, especialistas da área foram convidados a expor desafios, opi-
niões e recomendações com relação ao fluxo de atendimento a crianças e adolescen-
te vítimas de violência, inclusive apresentando exemplos de práticas consolidadas em 
outras Comarcas. 

Confira-se o rol de participantes e os temas das exposições:

Entre os tópicos em debate estarão: a violência no mundo 
contemporâneo, com a psicóloga Maria Cristina Neiva de 
Carvalho, doutora em Direito e professora da PUC-PR; o pac-
to de silêncio muitas vezes existente entre vítima e agressor, 
com a psicóloga Natália Tamura, que atua no Centro de Re-
ferência Especializado em Assistência Social de Goioerê e o 
atendimento psicológico na âmbito da assistência social, com 
a psicóloga Janaína Letícia da Silva, que atua no Centro de 
Referência em Assistência Social de Rancho Alegre do Oeste. 
Além disso, será apresentado um estudo de caso sobre a for-
ma como está constituída a rede de proteção à infância em 
Maringá, modelo que pode ser adotado como referência para 
a comarca de Goioerê. A explanação será feita pela psicóloga 
do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de 
Crimes (Nucria), Célia Regina Corteletti.

Destaque-se que a audiência pública contou com a participação de especialistas 
de âmbito estadual, órgãos da rede de proteção da comarca, Cidadãos, alunos e, ain-
da, do juiz da Vara da Infância e da Juventude, Dr. Christian Palharini Martins, o que 
enriqueceu sobremaneira os debates.

Concluídos os debates, o fluxograma foi alterado e apresentado às redes de pro-
teção da Comarca, que iniciaram a sua implementação:

7 REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

8 MPPR. MPPR em Goioerê promove, nesta quinta-feira (10), audiência pública on-line sobre atendi-
mento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Disponível em: https://mppr.mp.br/2020/09/22923,11/
MPPR-em-Goioere-promove-nesta-quinta-feira-10-audiencia-publica-on-line-sobre-atendimento-a-criancas-e-
-adolescentes-vitimas-de-violencia.html. Acesso em 20 mai 2021.
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Figura 2: fluxograma de atendimento - versão setembro/2020
 
Importante destacar que, consideradas as circunstâncias locais à época, em es-

pecial a ausência de sinergia com a Polícia Civil (situação que atualmente está sobre-
maneira melhor ante a troca da Autoridade Policial), optou-se por priorizar o depoi-
mento especial (art. 8º) em detrimento da escuta qualificada  (art. 7º, Lei 13.431/17)9.

Assim, a versão final do fluxograma foi encaminhada a todos os órgãos das redes 
de proteção da Comarca, que, frise-se, já estavam conscientizados do procedimento, 
eis que participaram dele desde o seu início.

Frise-se que acreditamos que não cabe ao Ministério Público “impor” uma polí-
tica pública, mas induzir, propor, discutir mudanças e aprimoramentos. No caso con-
creto, tal visão prevaleceu, eis que contou com ampla aceitação e participação de 
todos os atores.

Dando seguimento ao retrospecto histórico, o fluxo de atendimento foi gradati-
vamente sendo implementado e aplicado.

Como uma das principais novidades, obteve-se como “regra” a propositura de 
medidas cautelares de produção antecipada de provas (art. 156, I, CPP)10 na modali-

9 Sobre os institutos do depoimento especial e da escuta especializada, ver: DIGIÁCOMO, Murillo José; 
DIGIÁCOMO, Eduardo. Comentários à Lei nº 13.431/2017. Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arqui-
vos/File/publi/caopca/lei_13431_comentada_jun2018.pdf. Acesso em 20 mai 2021.

10 Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: 
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e 
relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida; [...]
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dade depoimento especial (Lei 13.431/17)11 em situações de violência contra criança 
e adolescente.

Tal medida tem como pontos positivos possibilitar o contraditório (o investigado 
é citado e possui defesa técnica), além de maior qualidade do acervo probatório, eis 
que o ato é gravado e permite a formulação de questões  pelas partes, ainda que in-
diretas, via perito, à suposta criança ou adolescente vítima.

Destaque-se que, em setembro de 2020, houve a assunção da presidência do 
procedimento pela Promotora Titular da 2ª Promotora de Justiça de Goioerê, Dra. 
Simone Berci Françolin, que promoveu aprimoramentos na condução do feito.

Assim, novos ajustes foram implementados ao longo dos meses.
À guisa de exemplo, verificou-se que as medidas cautelares de produção an-

tecipada de provas distribuídas junto ao Poder Judiciário estavam tramitando com 
certa letargia, demorando meses entre o protocolo da inicial e a efetiva prática do 
ato, o que vai de encontro ao princípio da absoluta prioridade, eis que os respectivos 
inquéritos policiais envolviam crianças e adolescentes. Outra questão identificada foi 
o sobrestamento dos processos ante ausência de profissional capacitado ou, ainda, 
a prática do ato pelo juiz como regra, o que viola a Lei 13.431/17. Assim, em abril de 
2021, após reunião com representantes do Poder Judiciário, obteve-se maior celeri-
dade e correções do fluxo.

Além disso, os órgãos de rede de proteção identificaram dúvidas acerca do flu-
xograma do atendimento, em especial no que tange à etapa terapêutica e de acolhi-
mento.

Desse modo, foi elaborada nova versão do fluxo de atendimento, dando enfo-
que a “setores” do atendimento além do processo penal e produção antecipada de 
provas:

11 Art. 8º Depoimento especial é o procedimento de oitiva de criança ou adolescente vítima ou testemu-
nha de violência perante autoridade policial ou judiciária. […]  Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por 
protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova 
judicial, garantida a ampla defesa do investigado. § 1º O depoimento especial seguirá o rito cautelar de ante-
cipação de prova: I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; II - em caso de violência 
sexual. § 2º Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua impres-
cindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu 
representante legal.
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Figura 3: fluxograma de atendimento - versão maio/2021

Mais, novas frentes foram abertas, como por exemplo a disponibilização de uma 
sala adequada para o depoimento especial no Fórum e estruturação de fluxo de pro-
cesso dentro da própria Promotoria, o que inclui monitoramento semanal e inclusão 
das medidas cautelares no sistema Push.

Em suma, trata-se de procedimento de indução a aprimoramento a política pú-
blica ainda em andamento.

Inobstante, os avanços já são consideráveis, podendo-se destacar aqui a unifor-
mização do atendimento em todos os Municípios da Comarca, maior qualidade da 
produção de provas e maior celeridade na tramitação dos processos.

Por fim, indicam-se recentes publicações do CAOP-CAE-MPPR que podem auxi-
liar colegas em situações semelhantes. Tratam-se dos manuais “Conhecendo a rede 
de serviços” e “Orientações sobre a atuação em rede”12.

3. CONCLUSÃO

As ações e medidas tomadas no Procedimento Administrativo MPPR-
0055.20.000529-0 consubstanciam exemplo indução ao aprimoramento da política 
pública de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência em uma Co-

12 MPPR. Conhecendo a rede de serviços. Manual de atuação. Disponível em: https://crianca.mppr.
mp.br/. Acesso em: 21 mai 2021. MPPR. Orientações sobre a atuação em rede. Manual de atuação. Disponível 
em: https://crianca.mppr.mp.br/. Acesso em: 21 mai 2021.
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marca.
A requisição de informações aos órgãos da rede de proteção, a realização de 

reuniões com coleta de ideias, críticas e sugestões, a execução de audiência pública 
com especialistas, os ajustes ao longo da implementação, em suma, todo esse conjun-
to de diligências, teve o condão de possibilitar um diagnóstico da situação e a constru-
ção de uma possível solução.

Frise-se que, em nossa opinião, não cabe ao Ministério Público “impor” uma po-
lítica pública. Noutra senda, induzir o aprimoramento desta, por meio de uma cons-
trução conjunta dos órgãos e entidades envolvidos, perfaz realização de sua vocação 
constitucional.

No caso de Goioerê/PR, o trabalho continua.

4. REFERÊNCIAS

BRASIL. Código de processo penal. Disponível em: www4.planalto.gov.br/legislacao/. 
Acesso em: 20 mai 2021.

BRASIL. Estatuto da criança e do adolescente. Disponível em: www4.planalto.gov.br/
legislacao/. Acesso em: 20 mai 2021.

BRASIL. Lei 13.431/17. Disponível em: www4.planalto.gov.br/legislacao/. Acesso em: 
20 mai 2021.

DIGIÁCOMO, Murillo José; DIGIÁCOMO, Eduardo. Comentários à Lei nº 13.431/2017. 
Disponível em: https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/lei_13431_
comentada_jun2018.pdf. Acesso em 20 mai 2021.

STJ. Jurisprudência em Teses. ed. 151. Disponível em: www.stj.jus.br. Acesso em: 20 
mai 2021.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ (MPPR). Procedimento Administrativo 
MPPR-0055.20.000529-0. Disponível em: 2ª Promotoria de Justiça de Goioerê/PR. 
Acesso em: 19 mai 2021.

MPPR. Conhecendo a rede de serviços. Manual de atuação. Disponível em: https://
crianca.mppr.mp.br/. Acesso em: 21 mai 2021. 

MPPR. Orientações sobre a atuação em rede. Manual de atuação. Disponível em: 
https://crianca.mppr.mp.br/. Acesso em: 21 mai 2021.

MPPR. MPPR em Goioerê promove, nesta quinta-feira (10), audiência pública on-li-
ne sobre atendimento a crianças e adolescentes vítimas de violência. Disponível em: 
https://mppr.mp.br/2020/09/22923,11/MPPR-em-Goioere-promove-nesta-quinta-
-feira-10-audiencia-publica-on-line-sobre-atendimento-a-criancas-e-adolescentes-vi-
timas-de-violencia.html. Acesso em 20 mai 2021.

REALE, Miguel. Filosofia do direito. 20a ed. São Paulo: Saraiva, 2002.



122 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

DROGAS: HISTORIOGRAFIA, JURISPRUDÊNCIA E O APRIMORAMENTO DO 
USO DOS INSTITUTOS JURÍDICOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ

Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva1

RESUMO

O proibicionismo das drogas inicia-se na China (séc. XVII) e tem seu apogeu nas 
Convenções da ONU (séc. XX) e na política estadunidense de “guerra às drogas” (déca-
da de 1970). Embora haja mais recentemente um movimento contrário de descrimi-
nalização, ao menos do uso, no Brasil a Lei n.º 11.343/2006 mantém a criminalização 
do tráfico. Prestes a completar 15 anos, fez-se uma análise de sua aplicação na Juris-
prudência do Tribunal de Justiça do Paraná, para verificar o perfil dos casos, a corre-
lação entre as prisões preventivas e a pena final e a aplicação do tráfico privilegiado, 
para possível oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

1) INTRODUÇÃO

A atual Lei de Drogas (Lei n.º 11.343/2006) “prescreve medidas para prevenção 
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas” e 
“estabelece normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de 
drogas”. Diferentemente, a revogada Lei n.º 6.368/1976 dispunha “sobre medidas de 
prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes 
ou que determinem dependência física ou psíquica”.

Logo, alterou-se o tratamento dado ao usuário de droga, da criminalização para 
o paradigma médico, enquanto foi mantido o combate ao tráfico pela criminalização. 
A despeito da mudança, a Lei de Drogas continua tocando em dois pontos sensíveis 
do sistema de justiça criminal: o volume de processos nas Varas Criminais, notada-
mente na Justiça Estadual, e a superlotação no sistema penitenciário, vez que grande 
parte dos presos cumpre pena por crimes envolvendo drogas.

A análise historiográfica e jurimétrica no âmbito do Tribunal de Justiça do Paraná 
permite avaliar como essa política vem sendo conduzida e, após reflexão, sugere-se 
como o Ministério Público pode aprimorar a aplicação da Lei.

2) OBJETIVOS

O objetivo global é aprimorar a atividade do titular da ação penal e aperfeiçoar 
a aplicação da Lei de Drogas, a partir de uma perspectiva histórica.

Como objetivo específico, foi feita uma análise estatística da aplicação da Lei de 
Drogas na Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, em primeira e segunda 
instâncias, notadamente o perfil dos casos, a correlação entre a prisão preventiva e a 
pena final, e o entendimento sobre o tráfico privilegiado2, para oferecimento de Acor-

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado serão abordados no item 4.3.2.
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do de Não Persecução Penal (ANPP). Em âmbito recursal, foi analisado o provimento 
dos recursos interpostos pela defesa.

3) METODOLOGIA

Inicia-se a pesquisa com levantamento bibliográfico e legislativo. Após, foram 
extraídos do sistema PROJUDI todos Acórdãos e Sentenças para ciência do membro 
do Ministério Público do Paraná, em todo o Estado, entre os meses de outubro e 
novembro de 2019, na classe “Procedimento Especial da Lei Antitóxicos”. Para isso, 
houve apoio do Núcleo de Inteligência da instituição.

A delimitação até aquela teve como objetivo excluir eventuais ANPP3 ao tráfico 
privilegiado e evitar a pandemia do coronavírus, período durante o qual, como se 
pode observar, houve maior comedimento na decretação de prisões preventivas.

Adiante, foram analisados 200 (duzentos) casos em primeira instância e 31 (trin-
ta e um) em segunda, a fim de que o erro estatístico ficasse entre 5 e 10%/milhar, a 
partir de índices de amostragem e erro desenvolvidos por Arkin e Colton [1]. Mesmo 
não se obtendo essa margem em algumas respostas, certos dados serão expostos com 
a devida ressalva, apenas em caráter informativo e sugestivo para futuras pesquisas.

 Cada réu ou recorrente foi considerado como um caso, de modo que uma mes-
ma decisão poderia gerar mais de um caso.

A partir do conhecimento empírico, excluiu-se da amostra concurso do tráfico 
(art. 33, caput e §§, da Lei nº. 11.343/2006) com outros mais graves (organização cri-
minosa, crimes contra a vida, etc.) e casos com mais de 4 (quatro) réus, pois poderiam 
influenciar na prisão preventiva por motivos não ligados ao tráfico e na eventual re-
cusa do membro do Ministério Público em oferecer o ANPP, caso o instituto estivesse 
regulamentado legalmente à época. Tais casos não representam grande quantidade 
e não influenciariam na pesquisa em um ou outro sentido, pela margem de erro ado-
tada.

Por outro lado, foram admitidos concurso com corrupção de menores, crimes 
permanentes com pena mínima incapaz de, em abstrato, modificar o regime final 
da pena (e.g., posse e porte de arma de fogo), delitos menos graves, sem violência 
ou grave ameaça (e.g. embriaguez ao volante) e decorrentes da prisão em flagran-
te, como resistência, desacato e desobediência. Admitiu-se associação para o tráfico, 
pela relação direta e pela alta incidência dos casos em que são denunciados.

4) DESENVOLVIMENTO

4.1. Breve história da criminalização das drogas

Embora o uso das drogas seja “uma prática milenar e universal, não sendo, por-
tanto, um fenômeno exclusivo da época em que vivemos”, e que “a história da depen-
dência de drogas se confunde com a própria história da humanidade” [2], a criminali-
zação é algo relativamente recente.

3 Embora previsto na Resolução n.º 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, a aplicação 
massiva só ocorreu com a edição da Lei n.º 13.964, de 24 de dezembro 2019.
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No plano interno dos Estados-nações, atribui-se a primeira proibição ao tabaco, 
no Império Chinês do século XVII. Em razão disso, os chineses teriam aumentado o 
fumo de ópio, derivado da papoula, o qual veio a ser proibido no século XVIII, ao ar-
gumento de que a importação do produto desequilibrava sua balança comercial [3].

Descontente com a política, o Império Inglês, detentor de colônias exportadoras, 
travou e venceu duas guerras com o Império Chinês (“guerras do ópio”, 1839-1940 e 
1856-1860), culminando no fim da proibição, em benefício de sua Companhia Britâ-
nica das Índias Orientais [4]. Com a evolução científica, a necessidade de substituir 
drogas naturais por sintéticas mais rentáveis, produzidas pela indústria farmacêutica, 
levou a própria Inglaterra a querer proibir o ópio [5].

Nos Estados Unidos da América, o Estado do Maine proibiu a produção e con-
sumo do álcool em 1851, o que veio a ser seguido pelos demais estados daquele país 
nas próximas décadas [6], até a edição da “Lei Seca, aprovada em 1919 como uma 
emenda à Constituição estadunidense” [7]. A proibição teve apoio de setores da in-
dústria, como Henry Ford, preocupado com os impactos da droga na produtividade 
de seus trabalhadores. Após a crise econômica de 1929, houve interesse na regula-
mentação, visando arrecadação de impostos para reconstrução da economia [8].

Paralelamente no Brasil, embora existissem alguns regulamentos indiretos, a pri-
meira criminalização cultural foi a do pito de pango (contendo derivados da maconha 
e utilizado por escravos), com pena de prisão, pelo Codigo de Posturas da Illustrissima 
Camara Municipal do Rio de Janeiro, de 1854 (Título Segundo, §7º). Vale destacar que 
o vendedor de Boticário, branco e livre, recebia apenas uma pena de multa (§§1º e 2º 
do mesmo Título). Também havia preocupação com a produtividade dos escravos [9].

No plano internacional, esboçou-se tentativa de controle na Conferência de Xan-
gai em 1909 e a na Convenção de Haia em 1912 (primeira convenção do ópio) [10]. 
Todavia, é somente após a II Guerra Mundial, com o fortalecimento da comunidade 
internacional, que se obtém sucesso. A Convenção Única sobre Entorpecentes (1961), 
no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), incorporada ao direito brasileiro 
pelo Decreto n.º 54.216/1964, estabeleceu a criminalização das drogas como um pa-
drão. Foi dado prazo de 15 anos para abolição do uso do ópio e 25 para cannabis (art. 
49, 2, ‘d’ e ‘f’). Em vigência, a Convenção está em mora, para dizer o mínimo.

Cientes do fracasso, promulgou-se a Convenção sobre Substâncias Psicotrópi-
cas, de 1971 (Decreto n.º 79.388/77), agora com o preâmbulo trazendo preocupação 
“com a saúde e o bem-estar da humanidade”, “os problemas sociais e de saúde-públi-
ca que resultam do abuso de certas substâncias psicotrópicas”. Houve protagonismo 
dos EUA, cujo presidente Nixon deflagrou a política por ele denominada de “guerra às 
drogas”, declarando-as como “inimigo público número um” [11].

Apesar de parecer inofensiva, a terminologia bélica retira os atores jurídicos es-
tatais de seus papéis de aplicadores do direito e os coloca em situação de comba-
te, onde a manutenção do grupo importa mais do que garantias fundamentais, sob 
constante medo de perecimento da sociedade. Tudo isso em um crime considerado 
permanente, que qualquer pessoa pode estar cometendo, bastando a intenção (dolo) 
de vender, ainda que ínfima a quantia de droga. Afinal, trata-se de “perigo abstrato”. 
Com isso, a produção jurídica acadêmica cede espaço para “a realidade”, pois não 
pode haver regra em guerra, senão a sobrevivência. É nesse momento que se fortale-
cem as práticas policiais, que permanecem as mesmas até hoje no ocidente.
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Por fim, a Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psi-
cotrópicas (1988), adotada pelo Brasil através do Decreto n.º 154/1991, tem como 
foco “a magnitude e a crescente tendência da produção, da demanda e do tráfico 
ilícitos de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas”.

Dentro desse contexto, a atual Lei n.º 11.343/2006 foi editada. Após a utilização 
das expressões “entorpecentes” e “substâncias psicotrópicas”, a Lei define “droga” 
como “substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle 
especial” previstas na Portaria nº 344/1998 da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
ligada ao Ministério da Saúde (art. 66).

Recentemente, alguns países abandonaram a política de criminalização do uso 
e comércio drogas, a exemplo do Uruguai e alguns estados dos EUA, em movimento 
contrário ao da história recente.

O Brasil ainda vive contradições, pois inobstante a criminalização, a Comissão 
de Valores Mobiliários aprovou a possibilidade de investir no “setor farmacêutico re-
lacionado à indústria de consumo e de canabidiol”, através de fundo de investimento 
que aplica no exterior4. Estima-se que até 2026 a indústria vá movimentar US$ 194 
bilhões no mundo [12]. Como visto, a proibição – que pode ou não se dar pela crimi-
nalização – é e sempre foi permeada por aspectos econômicos.

Mas a contradição não é exclusivamente brasileira. Um estudo publicado por 
HASIN et. al. (2015) no The Journal of the American Medical Association [13] demons-
tra que, embora o uso de maconha tenha mais que dobrado e o potencial de THC 
aumentado entre 2001-2002 e 2012-2013 nos EUA, indicou-se “aumento notável” do 
“uso abusivo” entre negros, hispânicos e pessoas com renda mais baixa.

Importante observar que um dos critérios que o Manual Diagnóstico Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM-IV), da Associação Americana de Psiquiatria [14] (utili-
zado no estudo), adotava para considerar que alguém fazia uso abusivo de drogas era 
se a pessoa tivesse “problemas legais” decorrentes do uso.

Como visto, um critério jurídico foi utilizado para determinar se a maconha fazia 
mal à saúde, enquanto, para o direito, a droga é criminalizada porque supostos cri-
térios médicos indicam que ela é nociva à saúde, em raciocínio de circularidade. Não 
se descarta que o resultado da pesquisa possa ter ocorrido pela maior fiscalização 
das polícias naquele grupo, por xenofobia e racismo. Atualmente, a quinta edição do 
Manual (2013) não contempla essa hipótese [15].

Não significa que a maconha não seja nociva, mas o critério metodológico é fa-
lho e foi reproduzido sistematicamente em todas pesquisas, por décadas, no mundo 
todo, deixando dúvida científica sobre a extensão dos malefícios em comparação com 
drogas lícitas. Provavelmente porque, historicamente, a criminalização pouco teve a 
ver com saúde.

Afora isso, o tema é objeto de desacordos morais razoáveis no âmbito da política 
e do direito, com discussões que envolvem paixões, crenças e ideologias de ambos os 
lados.

4.2. Política Criminal e Lei de Drogas

4 O regulamento do fundo TREND CANNABIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, CNPJ nº 
34.218.740/0001-10, pode ser obtido em https://cvmweb.cvm.gov.br/swb/default.asp?sg_sistema=fundosreg
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Preliminarmente, o crime de tráfico de drogas consome significativa parte dos 
recursos do Estado, iniciando com os órgãos de segurança pública – atividade policial 
de campo da Polícia Militar e a atividade investigativa da Polícia Civil –, passando pelo 
processamento perante o Poder Judiciário, onde atuam o Ministério Público, Defen-
soria Pública e a advocacia privada, e culmina na obrigação do Poder Executivo de 
criar estruturas para a aplicação da pena, desde o regime aberto até a construção de 
estabelecimentos penais adequados.

Dados do Infopen [15] demonstram que o crime de tráfico de drogas está pre-
sente em cerca de 27% dos casos pelos quais as pessoas privadas de liberdade foram 
condenadas ou aguardam julgamento. No Estado do Paraná, o número é superior: 
31,2%.

Um estudo sobre o perfil sociodemográfico e criminal dos presos no Estado do 
Paraná indicou que 31% dos reincidentes tiveram seus delitos relacionados às drogas 
[17]. Como a pesquisa é de 2004 e a atual Lei de Drogas penaliza com maior rigor os 
reincidentes (afastando o tráfico privilegiado e ensejando necessariamente condena-
ção em regime fechado), é provável que o número seja maior.

Assim, tratar da Lei de Drogas significa, no mínimo, tratar de cerca de um terço 
dos crimes pelos quais as pessoas são colocadas em regime fechado e semiaberto no 
Brasil.

4.3. Aspectos jurídicos controvertidos da Lei de Drogas

4.3.1. A destinação da droga para uso ou tráfico

Para além do volume de processos em curso no Poder Judiciário, a atual legisla-
ção confere alto grau de abertura para aplicação do direito, o que não é desejável em 
termos de segurança jurídica5. Conquanto a Lei traga parâmetros objetivos (natureza 
e quantidade da droga), na prática prevalecem os critérios subjetivos. A doutrina le-
ciona que o sistema adotado no Brasil é o da quantificação judicial, em detrimento da 
quantificação legal [18].

Ainda, a redação dos artigos 28 e 33 da Lei de Drogas, que criminalizam, respec-
tivamente, a posse de drogas para uso pessoal e o tráfico, é objeto de críticas:

Maldosamente, o legislador estabelece os parâmetros de tipi-
ficação da conduta do porte de drogas para consumo pesso-
al, e não do tráfico de drogas, e o faz no próprio art. 28, e não 
no art. 33 da Lei de Drogas, o que poderia levar o intérprete 
a acreditar (equivocadamente) que, não restando provado 
que a droga era destinada ao consumo pessoal, o correto en-
quadramento típico deveria ser o de tráfico de drogas. Fica 
a impressão, assim, de que ao acusado caberia a prova do 

5 De acordo com o art. 28. § 2º, da Lei n.º 11.343/2006, “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”.
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consumo pessoal, sob pena de ser condenado pelo crime de 
tráfico de drogas. 

Essa interpretação, todavia, vem de encontro à regra proba-
tória que deriva do princípio da presunção de inocência (ou 
da não culpabilidade, como preferem alguns).

Como se vê, a própria Lei presume que a droga destina-se ao tráfico, o que é 
contornado por princípios acusatórios, mas leva ao processamento de muitas situa-
ções limítrofes, pois basta que haja indício para o recebimento da denúncia.

Três exemplos reais demonstram a disparidade: (i) um magistrado pode enten-
der que dois réus em um veículo portando 400 (quatrocentos) gramas de maconha 
configura posse para uso pessoal; (ii) outro pode entender que dois réus que trans-
portaram 91,150 kg (noventa e um quilos, cento e cinquenta gramas) em uma mochila 
no bagageiro de um ônibus praticaram tráfico privilegiado; e (iii) outro pode entender 
que um réu abordado pela polícia com um pote contendo 15 (quinze) gramas de crack 
praticou tráfico normal, impondo-lhe pena em regime inicial fechado, mesmo sendo 
primário – regime mais grave do que se tivesse cometido homicídio simples6. 

4.3.2. A identificação do tráfico privilegiado e o oferecimento do ANPP

Superado esse ponto e constatando-se que há elementos de tráfico, vem o se-
gundo dilema: o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

O benefício somente é cabível para a figura do tráfico privilegiado, “desde que o 
agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas 
nem integre organização criminosa” (art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006). 

Novamente, a Lei inverte o ônus da prova, estimulando o processamento e con-
denações que não seriam necessários. Afinal, é preciso de prova de fato negativo 
(“desde que [...] não se dedique [...]”) e, não raro, é necessário adentrar a instrução 
processual para aferir os requisitos.

As consequências dessa forma de legislar são gravosas, porque, superada a fase 
da denúncia e encerrada a instrução, caso o magistrado verifique que o caso é de trá-
fico privilegiado, na ausência de previsão legal, condena-se. Tal forma de agir enseja 
condenação de réus que atendiam aos requisitos para o ANPP.

Por mais que se defenda que o ANPP é uma política criminal aos casos cujos 
requisitos tenham sido demonstrados de plano, a arquitetura jurídica impede indevi-
damente sua aplicação em muitos casos menos graves na Lei de Drogas.

A melhor solução seria uma completa alteração da legislação, para, por exem-
plo, partir de uma pena menor (a exemplo da Lei anterior) e adotar a previsão de 
uma modalidade qualificada, na qual seria incabível o ANPP. Com isso, inverter-se-ia 
o raciocínio e o benefício passaria a ser oferecido como regra, afastando-se em casos 
mais graves. Haveria, ainda, um ganho de eficiência, pois o Poder Judiciário atuaria 
em casos relevantes e o aprisionamento seria destinado a criminosos, em tese, de 

6 Respectivamente, autos n.º 0009069-08.2017.8.16.0174, 0024448-89.2019.8.16.0021 e 0013919-
06.2017.8.16.0013. Todos transitados em julgado e de acesso público.
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maior periculosidade.
De todo modo, não se vislumbra, em um curto espaço de tempo, que a solução 

pelo parlamento virá. Daí porque a necessidade de analisar como os Tribunais e ma-
gistrados vem aplicando a Lei de Drogas, a fim de, dentro da legalidade, criar balizas 
para incidência do direito de forma minimamente isonômica e justa.

Nesse contexto, a atividade ministerial ganha relevo, já que o ANPP é oferecido 
por sua exclusiva iniciativa.

4.3.3. A prisão preventiva

A prisão preventiva faz parte da cultura processual brasileira. Na canção diário 
de um detento, do grupo Racionais MC's7, é narrada a história de um preso no Caran-
diru que, em um momento, questiona: “Será que o juiz aceitou a apelação?”. Escrita 
por um leigo em direito, o trecho fala de um preso com esperança de que a apelação 
seja provida, demonstrando, implicitamente, que o processo está em grau de recurso, 
ou seja, está preso preventivamente. Dada a esperança da narrativa no provimento, é 
possível que a situação não seja rara (embora preso, é absolvido).

Saliente-se que não é o escopo deste trabalho defender ou tecer críticas ao 
suposto uso excessivo da prisão preventiva no Brasil, mas há que se convir que, se 
o agente sequer seria processado criminalmente – caso do tráfico privilegiado, que 
cabe ANPP – e se a prisão preventiva visa precipuamente tutelar o processo, não pa-
rece razoável mantê-lo preso cautelarmente após a prisão em flagrante. Todavia, não 
é o que se identificou na prática, consoante será demonstrado a seguir.

É de bom alvitre recordar que o direito penal diferencia-se dos demais ramos do 
direito pela possibilidade de imposição de sanções pessoais, dentre as quais a mais 
grave é a restrição ao direito de liberdade (reclusão). Tudo isso após o devido proces-
so legal e o exercício do contraditório e ampla defesa, com o trânsito em julgado. 

Partindo dessa premissa, verifica-se a seriedade da prisão preventiva, que, em-
bora necessária para um processo penal justo, democrático, eficiente e que tutele 
o direito a segurança pública, permite colocar o agente em situação análoga àquela 
mais grave admitida pelo ordenamento jurídico, com menos requisitos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o magistrado 
não pode decretar a prisão preventiva de ofício8.

Desse modo, dois dos institutos centrais do direito penal e processual penal – 
ANPP e prisão preventiva – tem sua aplicação vinculada ao entendimento do membro 
do Ministério Público. E mais: contra esse entendimento, não há recurso judicial, ou 
seja, se houver recusa em oferecer o ANPP, a solução é o recurso ao Órgão Superior 
da instituição (art. 28-A, do §14, do Código de Processo Penal – CPP), bem como se o 
membro não requerer a prisão preventiva, a sociedade não pode se insurgir.

Trata-se de inegável confiança depositada pela legislação e pela jurisprudência 

7 Desde 2020, o disco “sobrevivendo no inferno” é obra exigida no vestibular da UNICAMP. Conferir em 
https://www.unicamp.br/unicamp/clipping/2018/05/30/sobrevivendo-no-inferno-e-uma-aula-de-historia-po-
litica-racismo-e-luta-por

8 […] Em razão do advento da Lei n. 13.964/2019 não é mais possível a conversão ex officio da prisão em 
flagrante em prisão preventiva […]. (RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, 
julgado em 24/02/2021, DJe 15/04/2021).
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na instituição, que deve desempenhar seu papel de modo a tornar a Lei mais efetiva 
aos casos que demandam sua aplicação.

4.3.4. Possíveis violações de direitos - Terry v. Ohio (EUA) e Caso de Fernández 
Prieto e Tumbeiro vs. Argentina (CorteIDH)

Por ser crime permanente, a praxe é que a droga seja encontrada com o agente 
após busca pessoal da Polícia Militar. Ainda que o art. 244 do CPP autorize a medida 
quando houver “fundada suspeita”, raramente é dito em que isso consiste.

Nessa toada, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou a Repúbli-
ca Argentina, no Caso de Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina, porque agentes 
de segurança pública do Estado localizaram armas e drogas após busca baseada em 
critérios abstratos, infundados e discriminatórios de atitude suspeita [19].

No Direito Comparado, a Suprema Corte dos Estados Unidos também entende 
que o stop and frisk (abordagem e revista) sem critérios objetivos é incompatível com 
a quarta emenda à Constituição estadunidense (Caso Terry v. Ohio, 1968) [20].

Tais questionamentos ainda não são levados a juízo com frequência, mas não 
tardarão a chegar. Por isso, o Ministério Público deve atuar preventivamente, enquan-
to órgão de controle da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal).

5) RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1. Análise das prisões preventivas

Dos 200 casos, responderam ao processo:

Quanto se analisa o perfil dos réus com prisão preventiva decretada, a maior 
parte (97) é primária – 72,3%. Isso ocorre porque a maior parte dos réus são primá-
rios:

Analisando-se a situação processual apenas dos réus primários:

Logo, 97 de 158 réus primários tiveram a prisão preventiva decretada em algum 
momento. De acordo com a metodologia proposta, não foram obtidos dados suficien-
tes na amostra para comparar com os réus reincidentes, sem que houvesse margem 
de erro menor que 10%. Registre-se que dos 42 (quarenta e dois) casos de réus reinci-
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dentes, apenas 5 (cinco) responderam o processo em liberdade. Tal fato está a sugerir 
que a reincidência é fator determinante para a decretação da preventiva.

Entretanto, já por ocasião da sentença, 86,6% dos réus primários que permane-
ceram presos são absolvidos ou condenados em regime mais brando que o fechado 
(16 e 68 casos, respectivamente, do total de 97 casos). Quanto se analisa o total de 
réus primários, presos e soltos (158 casos), 61% respondeu ao processo preso preven-
tivamente, mas só 10,7% foram condenados em regime fechado:

Assim, há uma grande descorrelação entre a prisão preventiva e a pena final de 
réus primários. A incidência de prisões preventivas nesse grupo é relativamente alta, 
mas dificilmente são condenados em regime fechado. Embora nunca fossem ocupar 
uma vaga no sistema penitenciário fechado, foram mantidos nessa situação antes do 
provimento final.

Os números não são totalmente simétricos porque há casos de réus primários 
que respondem em liberdade provisória, mas são condenados em regime fechado (4 
casos, dos quais 2 foram providos pelo Tribunal para alterar o regime).

Se considerada a decisão em sede de recurso no Tribunal – como se verá adian-
te – a diferença aumenta. Isso sem contar que não foram analisadas as decisões do 
Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 

Para saber se o padrão se reproduz em outros crimes, seria necessário realizar 
outra pesquisa que excluísse a Lei de Drogas, comparando os resultados. Contudo, 
empiricamente, afora alguns poucos crimes graves, cometidos com violência, não é 
comum que réus primários respondam ao processo com prisão preventiva decretada 
com tamanha frequência.

Rememore-se que entre um quarto e um terço das pessoas presas no Brasil 
estão nessa situação em decorrência de crimes envolvendo drogas. Logo, a política 
processual penal adotada, nesse contexto, tem sua parcela de responsabilidade na 
superlotação dos presídios. Pior, sugere um apenamento processual penal como re-
gra, à margem da lei material.

5.2. Espécies e quantidade de droga

Réus primários soltos / presos Reg. ab-semi-absolv / Reg. fechado
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Na amostra, as drogas mais comercializadas foram:

Embora a maior incidência de maconha na pesquisa, há empate técnico entre 
as três espécies. Os valores superam 100% porque um mesmo réu tinha mais de um 
tipo. As outras drogas, em geral, são LSD e ecstasy.

Com relação à variedade de tipos de drogas em um mesmo caso:

No que tange à quantidade, foram obtidas as seguintes médias e medianas:

Como visto, há grande dispersão nos resultados. Enquanto a média de apre-
ensão de maconha é de 31,78 kg, a mediana demonstra que, em metade dos casos, 
é apreendido 110 g ou menos. Para se ter uma ideia da dimensão, se considerada a 
metade inferior das apreensões de cocaína, 43 prisões “retiraram” 229 g de drogas de 
circulação. É notória a má alocação de recursos.

5.3. Tráfico privilegiado e ANPP

Dos 158 réus primários (pressuposto para o ANPP), o provimento final, em pri-
meira instância, foi no sentido de 34,1% (54 casos) condenações por tráfico, 45,1% (71 
casos) condenações por tráfico privilegiado e 20,8% (33 casos) de absolvições.

Sem adotar qualquer corte com relação à espécie e quantidade de drogas, 65,9% 
dos réus primários poderiam ser beneficiados pelo ANPP, já que ou foram absolvidos 
ou foram condenados por tráfico privilegiado.

No grupo dos réus primários que comercializaram apenas um tipo de droga (104 
casos), o grupo que poderia receber ANPP é de 71% (74 casos). Para os que comercia-
lizaram mais de um tipo (54 casos), o número dos beneficiados cairia para 55,5% (30 
casos). Contudo, o grau de reversibilidade no Tribunal é alto (ver adiante). Esse dado 
não alcançou o recorte metodológico, mas sugere que a variedade de drogas pode ser 
determinante para aferir o privilégio, talvez mais do que a quantidade.

De 40 denúncias por associação para o tráfico, 15 foram condenados em sen-
tença, dos quais 8 foram revertidos no Tribunal (17,5% total de condenados – fora da 
metodologia). Assim, o afastamento do ANPP nesses casos seria indevido.
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5.4. Reversibilidade das sentenças

A amostra foi pequena e, portanto, não tem o devido rigor científico, pois no 
segundo grau muitos atos infracionais são cadastrados em “Procedimento Especial da 
Lei Antitóxicos”, o que diminuiu a captação dos dados criminais. De todo modo, foram 
analisados recursos da defesa de réus primários. 

Dos 31 casos, 8 recorrentes foram condenados por tráfico privilegiado e 23 por 
tráfico de drogas. Ainda desse total (31), houve provimento em 14 casos (45,1%), seja 
para absolver, alterar a pena ou reconhecer o privilégio (1 foi provido para reconhecer 
o privilégio, 6 provimentos absolutórios e 7 para readequar a pena).

A despeito de carecer de nova pesquisa com maior amostragem, os dados suge-
rem que o entendimento de primeiro grau é frequentemente revertido em benefício 
do réu, ao menos com relação a réus primários. Assim, reforça-se o panorama suges-
tivo com relação à possibilidade de oferecimento de ANPP e o comedimento no uso 
das prisões preventivas, nos termos acima expostos.

6) CONCLUSÕES

1. Historicamente, a proibição de drogas é pautada por aspectos econômicos. 
A política de criminalização do uso e venda ganha força a partir do século XX, com 
as Convenções da ONU, ambiente no qual a Lei n.º 11.343/2006 é editada. No Brasil, 
o Codigo de Posturas da Illustrissima Camara Municipal do Rio de Janeiro (1854) já 
criminalizava o pito de pango, cujo uso era feito preponderantemente por escravos. 
Semelhantemente, o recente movimento de descriminalização é acompanhado pela 
crescente lucratividade dessa indústria.

2. Os critérios subjetivos utilizados pela Lei para diferenciar o uso do tráfico gera 
alto grau de abstração, com grande atividade interpretativa do magistrado, levando a 
posições demasiadamente díspares na definição do crime. Ainda, a previsão do dolo 
de uso no tipo penal do art. 28, e a ausência de previsão do dolo de tráfico no art. 33, 
estimula o processamento de muita situações limítrofes (1 em cada 5 réus primários 
foi absolvido). A incidência do privilégio nem sempre é definida pelo fato, mas pelos 
antecedentes e conduta social do réu, prevalecendo o direito penal do autor.

3. A redação dos requisitos do tráfico privilegiado dificulta a aplicação do ANPP, 
notadamente a análise dos pressupostos negativos (não se dedicar a atividades crimi-
nosas e não integrar organização criminosa), ensejando processamento de réus pri-
mários, de menor periculosidade, e ocupando grande volume no contencioso judicial 
criminal, já que o instituto permite o encerramento consensual e célere dos casos.

4. A melhor solução seria o aperfeiçoamento da Lei pelo Poder Legislativo, sem 
prejuízo do debate democrático da pertinência da criminalização das drogas.

5. A ausência de motivos concretos para a realização de busca pessoal (respon-
sável pela maioria dos casos) é incompatível com a Convenção Interamericana de 
Direitos Humanos (Caso de Fernández Prieto e Tumbeiro vs. Argentina) e, no direito 
comparado, é repudiada pela Suprema Corte dos EUA, conforme caso Terry v. Ohio 
(1968). Urge a necessidade de reformulação do modus operandi da Polícia Militar, 
com papel fundamental do Ministério Público no controle de sua atividade, evitando-
-se condenação do Brasil no âmbito do sistema interamericano de direitos humanos.
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6. Maconha, Crack e Cocaína estão presentes, respectivamente, em 52,5%, 40% 
e 42,5% dos casos. Quanto à variedade, 64% possuíam um tipo de droga; 25,5%, 
dois; e 10,5%, três ou mais. As médias de apreensão de maconha, crack e cocaína são 
31,78kg, 156g e 531g, enquanto as medianas são 110g, 12g e 14g, respectivamente. 
Logo, em metade dos casos a quantidade apreendida é pequena e tangencia o uso. É 
questionável o custo-benefício do excessivo policiamento contra os vendedores finais 
(“pequenos traficantes”) em detrimento da atividade de inteligência, pois não se che-
ga até o fornecedor por detrás do comércio e a quantidade total de droga apreendida 
é pequena, para muitas prisões. Com efeito, a apreensão de pequenas quantias, alia-
das ao alto encarceramento de réus primários que posteriormente são condenados 
em regime diverso do fechado, pode fazer com que essa população seja cooptada 
pela criminalidade organizada, e, ainda, propicia o trânsito entre pessoas em liberda-
de e pessoas presas, estimulando o intercâmbio entre meio externo e interno.

7. Da amostra de pessoas processadas por tráfico, 79% são primários. Da popu-
lação primária, 61% permanecem presos em algum momento da investigação ou do 
processo, mas apenas 10,7% são condenados em regime fechado após decisão de pri-
meira instância. Logo, para 5 em cada 10 réus primários, na prática a sanção proces-
sual (prisão preventiva) é mais gravosa que a sanção material (pena). A despeito da 
pequena amostra em segunda instância (31 casos), verificou-se provimento de 45% 
dos recursos (14 casos, sendo 6 absolvições,1 reconhecimento de tráfico privilegiado 
e 7 alterações de pena  - dado fora da metodologia), o que indica alta descorrelação 
entre a prisão preventiva e a pena em regime fechado em réus primários, sendo im-
perioso que se reduza o uso de prisões preventivas nesse grupo.

8. Considerando que entre um terço e um quarto das pessoas presas no Brasil 
respondem a crimes por drogas, considerando a presença da primariedade em 79% 
dos casos, considerando que esse grupo dificilmente é condenado em regime fecha-
do, parte da superlotação carcerária advém do alto aprisionamento preventivo. Com 
isso, retiram-se vagas do sistema, que poderiam ser destinadas a presos por outros 
crimes ou em casos mais graves de tráfico.

9. Em tese, o ANPP caberia para 65% dos réus primários, especialmente para 
aqueles que comercializaram um tipo de droga, sendo possível que o benefício esteja 
sendo subutilizado. A condenação de apenas 17,5% das associações para o tráfico 
indica excesso de acusação, com muitas negativas de ANPP. Esses dados são informa-
tivos e não entraram na metodologia. Contudo, os números são expressivos.

10. Uma nova pesquisa com maior amostragem poderia confirmar os dados e 
dar novas respostas, como correlacionar espécies e quantidades de droga com o trá-
fico privilegiado, verificar entendimentos do segundo grau, etc.
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ROTEIRO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS

Gabriela Sanchez Ribeiro1

RESUMO

O Ministério Público é uma instituição estruturada não apenas por recursos ma-
teriais e financeiros, mas, principalmente, por meio de recursos humanos2. Dentre 
os diversos aspectos que compreendem a gestão de pessoas, a forma e atenção que 
damos às pessoas que trabalham ao nosso lado na instituição é de suma importância 
para o desenvolvimento dessas pessoas tanto no ambiente interno como externo e 
reflete diretamente na missão institucional. A ideia deste roteiro é auxiliar os Procu-
radores e Promotores de Justiça a implementar, nas unidades ministeriais que pre-
sentam, algumas rotinas visando o desenvolvimento da liderança de pessoas, o que 
refletirá diretamente nos resultados produzidos pela instituição para a sociedade.

1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA:
 
O contato, de forma direta ou por meio de colegas, com diversas equipes nas 

mais variadas Comarcas fez com que fosse observado a ausência de padronização, 
ainda que mínima, na forma de liderança pelos membros da instituição, baixo foco em 
se manter a motivação dos colaboradores, poucas ações de comunicação capazes de 
promover o trabalho em equipe, desconhecimento das habilidades e competências 
de cada integrante da unidade ministerial, ausência de identificação de pontos que 
necessitem de capacitação, bem como baixa preocupação em se distribuir as tarefas 
de modo a promover o crescimento pessoal e profissional dos colaboradores, garan-
tindo o engajamento de todos os integrantes da unidade ministerial no cumprimento 
da missão constitucional do MP-PR. 

2. JUSTIFICATIVA:
 
Necessidade de aprimorar o exercício da liderança pelos membros do MP-PR 

que presentam Promotorias e Procuradorias de Justiça, haja vista que apenas há pou-
cos anos foram dotados de equipe (cada vez maior), propondo-se a adoção de boas 
práticas que possam ser aplicadas localmente, em suas rotinas profissionais, de modo 
a alavancar a gestão de pessoas em unidades ministeriais e o desenvolvimento das 
equipes que as integram. 

3. OBJETIVO DO TRABALHO:
 
Sensibilização dos membros da instituição para importância da liderança de 

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Ou, como sugere Janete Knapik, talentos humanos, por ser mais moderna, justa e carinhosa. “Uma 
empresa não contrata seus colaboradores por caridade, mas, sim, porque ela precisa de pessoas, de seus esfor-
ços, conhecimentos e experiências.” in Gestão de pessoas e talentos, Curitiba: Intersaberes, 2012. p. 73.
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pessoas, com fornecimento de uma sugestão de rotina aplicável em Promotorias e 
Procuradorias de Justiça focada no desenvolvimento da equipe, com o consequente 
autodesenvolvimento do líder.

4. DESENVOLVIMENTO:

O que torna o Ministério Público do Estado do Paraná uma instituição forte, 
respeitada e de credibilidade são as pessoas. A instituição não entrega à sociedade 
produtos, mas serviços, de modo que a forma como esses serviços são prestados é de 
suma importância para o alcance da missão institucional.

 
O modo como a equipe presta esses serviços à sociedade reflete o seu líder. 

O membro, portanto, dá exemplo a equipe não apenas na forma como ele mesmo 
desempenha a atividade-fim, como também na forma como se relaciona com sua 
equipe.

Assim, o estabelecimento de um ambiente saudável e de confiança é extrema-
mente relevante para o desenvolvimento da equipe e a entrega de todos na máxima 
potencialidade. 

Convida-se, então, a reflexão sobre algumas perguntas3:

• Qual é a importância que você dá para o clima organizacional onde está in-
serido? 

• Como você colabora para que o seu ambiente de trabalho seja melhor?
• Você sabe onde a instituição quer chegar e como você deve contribuir para 

isso?

É essencial cuidar do propósito de trabalho e das relações interpessoais entre 
colegas, colaboradores e seus líderes. 

Como já mencionado, o Ministério Público é feito de pessoas e os resultados são 
construídos por elas. Desse modo, é fundamental que consigamos formar equipes de 
alto desempenho.

4.1 ESTABELECENDO METAS PELO DIAGNÓSTICO DA REALIDADE LOCAL

Antes de se avaliar a equipe existente e/ou recrutar e selecionar as pessoas que 
integrarão a equipe, faz-se necessário a realização de um diagnóstico da Promotoria e 
um mapeando das metas macro, correlacionadas à missão institucional do Ministério 
Público, e das metas que direcionarão o time.

Para tanto, deve-se, inicialmente, recordar-se da missão, visão e valores institu-
cionais do Ministério Público do Estado do Paraná de forma a buscar concretizá-los.

3 RIBEIRO, Sheila Rutz. Treinamento de Desenvolvimento de time para empresa 3D studio de engenha-
ria. E-book (sem paginação).
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• Missão: Defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 
sociais e individuais indisponíveis.

• Visão: Ser reconhecido como instituição essencial à defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

• Valores:
• CREDIBILIDADE: Obter reconhecimento público por sua legítima atuação 

constitucional.
• EFETIVIDADE: Atuar com dinamismo e eficiência para a obtenção de resul-

tados efetivos para a sociedade.
• ÉTICA: Defender o interesse público com ética, postura isenta, equilibra-

da, impessoal e respeito aos cidadãos e às instituições.
• LEGITIMIDADE POLÍTICA E SOCIAL: Atuar em sintonia com as reais aspira-

ções da sociedade, desenvolvendo mecanismos de participação democrá-
tica para o planejamento das ações institucionais.

• TRANSPARÊNCIA: Dar a devida publicidade e visibilidade às ações institu-
cionais e práticas administrativas internas, valorizando o controle social 
para o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito.

• INDEPENDÊNCIA: Atuar sem qualquer ingerência ou pressão, seja inter-
na ou externa, pública ou privada, explícita ou velada, de modo que toda 
manifestação do MPPR decorra tão somente da livre e fundamentada con-
vicção do procurador ou promotor de Justiça, observando a Constituição 
e as leis.

O estabelecimento de metas é o desdobramento da missão institucional e de 
suma importância para uma gestão eficiente da Promotoria e da equipe.

Com base na proposta de Drucker4, para se estabelecer um plano de ações a 
primeira pergunta que deverá ser feita é “o que precisa ser realizado” e não “o que 
desejo fazer”. Esta pergunta, quase sempre, implicará em mais de uma tarefa urgente. 
Assim, deverão ser estabelecidas prioridades que necessitam ser fielmente observa-
das. Após a realização da tarefa prioritária inicial, o líder reajusta as prioridades em 
vez de passar à segunda meta da lista original, fazendo-se o seguinte questionamento 
“o que precisa ser feito agora?”, que, geralmente, resultará em prioridades totalmen-
te diferentes.

Destaca-se, neste ponto, as ferramentas disponibilizadas pela instituição no es-
tabelecimento de metas e planos de ação, em especial, o Plano Setorial de Ação, que 
já conta com ações e diretrizes específicas que poderão ser escolhidas pelos membros 
de acordo com o disgnóstico da unidade ministerial, permitindo, inclusive, uma conti-
nuidade nos trabalhos já desenvolvidos pelos membros anteriores.

 

4 DRUCKER, Peter F. O gestor eficaz. tradução de Jorge Fortes; revisão técnica Sandra R. H. Mariano, Joysi 
Morais. - Rio de Janeiro: LTC, 2017. E-book, p. 22-25.
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Conforme consta no sítio eletrônico do MP-PR5, “a elaboração do Plano Setorial 
de Ação consiste na seleção das Ações que serão desenvolvidas pela Promotoria de 
Justiça durante os anos de 2020 a 2022, enquanto desdobramento dos Objetivos Es-
tratégicos do Ministério Público do Estado do Paraná”.

Assim, deve-se utilizar o Plano Setorial de Ação como guia para a criação das 
metas do líder e daquelas que serão desdobradas para a equipe.

Lembra-se, ainda, que, durante o diagnóstico da realidade local, deve se levar 
em consideração não só as questões externas, mas também o próprio estado atual 
da equipe e o mapeamento de suas competências. Ou seja, uma avaliação do estado 
atual da Promotoria/Procuradoria da Justiça à luz do que ela já fez, de quem são os 
colaboradores atuais da unidade, do que precisa ser feito e da capacidade desses 
colaboradores de atingirem o que precisa ser feito, com eventuais ações de desenvol-
vimento de suas competências ou das que sejam exigidas para atingimento do novo 
resultado pactuado. 

Isso permitirá montar metas de elevação das competências pessoais não só do 
líder, mas também dos demais integrantes da unidade ministerial. 

Considerando que este trabalho visa propor uma rotina de gestão de pessoas 
e também o desenvolvimento da liderança, entende-se necessário que o membro 
tenha como uma das metas a liderança de equipe, com objetivo de estabelecer es-
paços dentro da sua rotina para o autodesenvolvimento e aperfeiçoamento sobre a 
temática.

No processo de estabelecimento de metas é relevante que se insira toda equipe, 
visando colher eventuais sugestões da equipe para atingir as metas institucionais. 

 Nesse passo, sugere-se que faça parte da rotina das Promotorias reuniões peri-
ódicas com toda equipe para identificação do plano de metas geral, guiada pela visão 
inicial do líder, como forma de gerar em todos um sentimento de pertencimento. 
Essa sensação de pertencimento, de valores compartilhados e de profunda empatia 
reforça drasticamente a confiança, a cooperação e a solução de problemas, tornando 
possível o estabelecimento de um Círculo de Segurança no ambiente de trabalho.

Conforme ensina Simon Sinek6, “a capacidade de um grupo de pessoas fazer 
coisas notáveis gira em torno do ajuste dessas pessoas como equipe”. Assim, o líder 
deve ter como meta criar uma cultura livre do perigo interno baseado na confiança 
mútua, pois, do contrário, as pessoas passarão mais tempo e energia protegendo-se 
umas das outras do que unindo esforços para combaterem o perigo externo, ou seja, 

5 Disponível em: https://planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu-
do=2824. Acesso em 21 de maio de 2021.

6 SINEK, Simon. Líderes se servem por último: como construir equipes seguras e confiantes; tradução 
Marcello Borges. Rigo de Janeiro: Atlas Books, 2019. E-book (sem paginação).
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as dificuldades e desafios que a equipe precisa enfrentar constantemente no desem-
penho de suas atividades na instituição.

Citado autor chama atenção para o fato de que não se pode simplesmente pe-
dir confiança às pessoas, assim como não se pode instruí-las a terem grandes ideias 
e exigir que cooperam. Tudo isso é consequência. “É o resultado da segurança e da 
confiança que impera entre as pessoas com quem trabalhamos”. Para ele “os líderes 
dão prioridade ao bem-estar de seu pessoal e, em troca, seu pessoal dá tudo que tem 
para proteger e assegurar o bem-estar dos colegas e da organização”.

Logo, Simon pontua que “para conquistar a confiança das pessoas, primeiro os 
líderes de uma organização precisam tratá-las como pessoas” e “para conquistar a 
confiança, devem demonstrar confiança”. 

Para que a equipe tenha alta performance, ela precisa saber o que é esperado 
dela. Desse modo, após a criação das metas que direcionarão a equipe, deverá ser 
designado o servidor responsável, dando a ele autonomia e poder necessários ao de-
sempenho daquela atividade, oferecendo confiança, empatia e fortalecendo o Círculo 
de Segurança.

 
Seguem exemplos de metas: 
 1. Integração e desenvolvimento da equipe:
Exemplo de ações:
  - implementar reuniões periódicas de feedback;
  - realizar plano de desenvolvimento individual;
 2. Redução de x% de inquéritos policiais há mais de x anos, fixando prazo e 

mensurando de quantidade;
 3. Redução de número de acolhidos;
 4. Redução de X tipo de procedimento extrajudicial, fixando prazo
 5. Realizar força tarefa para eliminar retrabalhos do time.

Sabe-se que esta etapa já é intrinsecamente exercida pela promotoria, porém 
é importante reforçar que o líder de pessoas deverá dar visibilidade das metas para 
a sua equipe e, portanto, desenvolvê-las de forma estruturada e formal, garantindo 
assim o alinhamento direcional e o desdobramento das metas para cada integrante 
da equipe.

4.2 FORMAÇÃO DE EQUIPE

A construção de um ambiente de trabalho seguro e de alto desempenho se inicia 
com a formação da equipe, seja na sua estruturação inicial ou na sua reformulação.

Faz-se necessário, portanto, a análise mais abrangente possível, de forma a aval-
iar não apenas a competência técnica, mas, em especial, as competências comporta-
mentais, a exemplo do caráter, e sua adequação à cultura institucional. Pessoas com 
caráter sempre farão o certo, independentemente dos desejos pessoais, colocando 
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os interesses da instituição no cumprimento de sua missão na frente dos interesses 
pessoais.

 
Dentre os modelos existentes de gestão de pessoas, propõe-se neste trabalho o 

modelo de gestão por competências. O objetivo será definir o perfil do servidor que 
se busca para integrar a equipe ou identificar as competências da equipe já existente, 
a partir da análise das três dimensões que constituem a competência. 

Competência pode ser definida como “uma característica de uma pessoa rel-
acionada a um desempenho superior em uma tarefa ou realização7” ou ainda como 
“um conjunto de conhecimento (C), habilidades (H) e atitudes (A) necessárias para 
que a pessoa desenvolva suas atribuições e responsabilidades8”. Nesse sentido, o con-
hecimento pode ser entendido como “um conjunto de informações articuladas e que 
podem ser utilizadas quando necessário”. A habilidade como “a capacidade de trans-
formar o conhecimento em ação, produzindo resultados que atendam ou superem 
uma expectativa”. E as atitudes “são determinadas por crenças, valores e princípios e 
estão relacionadas com o ‘querer ser’ e o ‘querer agir’”.

Sugere-se a realização de alguns tipos de avaliações a serem aplicados de forma 
conjunta:

• Avaliação Técnica (Competência Técnica): Neste ponto o que se busca é con-
hecer a competência técnica do servidor, seu conhecimento jurídico e for-
mação acadêmica, o que poderá ser avaliado por meio de testes seletivos e 
análise do currículo para situações em que se busca um novo servidor ou, no 
caso dos servidores já pertencentes à equipe, pelo desempenho no trabalho 
a partir da análise de, ao menos, 30 dias de atividade.

• Avaliação Referencial: O objetivo é ter contato com pessoas (colegas servi-
dores e membros) que tiveram a oportunidade de trabalhar com o servidor, 
a fim de conhecer algumas habilidades e eventuais limitações por meio de 
terceiros.

• Avaliação de Competências Comportamentais: O olhar aqui será para de-
scobrir as atitudes e hábitos dos profissionais dentro e fora da instituição, 
para que se identifique se o profissional terá a melhor desenvoltura frente 
à execução das suas atribuições, conhecidas as metas e desafios para cada 
função. É nessa etapa em que se deve descobrir o que motiva o servidor, 
com a finalidade de verificar se ele compartilha dos valores que norteiam a 
instituição na busca da sua missão.

Para auxiliar, ainda, na análise das competências comportamentais, relaciona-se 

7 CARVALHO, Ieda Maria Vecchioni; PASSOS, Antônio Eugênio Valverde Mariana; SARAIVA, Suzana Bar-
ros Corrêa. Recrutamento e seleção por competências. 2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FVG, 2016. E-book (sem 
paginação).

8 CARVALHO; PASSOS; SARAIVA. Op. cit., E-book (sem paginação). 
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abaixo alguns exemplos de competências de uma equipe de alto desempenho9:

• Comunicação assertiva: se reúnem periodicamente para alinhamento, prati-
cam feedback em sessões individuais e em grupo para correção e reconhe-
cimento. Entendem a importância da imagem pessoal no trabalho e como 
ela comunica com a sociedade e colaboradores. Praticam uma comunicação 
aberta, não violenta e respeitam a diversidade de pensamento.

• Sinergia: pessoas que possuem uma relação de confiança mútua com os out-
ros membros da equipe e seus líderes, entendem como seu expertise con-
tribui para a instituição e pode também contribuir com o desenvolvimento 
do outro. Sabe que as habilidades devem ser complementares e colabora 
com os outros para atingirem o mesmo objetivo. Valoriza o trabalho de to-
dos! "O talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe vence campeona-
tos!" Michael Jordan.

• Confiança e autonomia: Se sentem confiantes em falar o que pensam e 
sentem sobre o trabalho, são estimulados a inovar, compartilham falhas e 
discutem sobre como aprender com os erros, para torná-las processo de 
melhoria. Conhecem seu fluxo de trabalho e executam sem precisar receber 
ordens.

• Agilidade de aprendizado: Tem direção e sensibilidade para saber quando 
ir e quando esperar, não precisam ser sempre demandados. São confiantes, 
desenvoltos e determinados sem serem arrogantes. Inspiram uns aos outros, 
atuando sempre com o que e porque ao darem coordenadas as pessoas. En-
tregam mesmo contra as probabilidades, pois são resilientes e com postura, 
podem se recuperar rapidamente de contratempos.

• Inteligência emocional: Os pesquisadores Peter Salovey e John D. Mayer, 
definem a inteligência emocional no artigo “What is Emotional Intelligence?” 
da seguinte forma: “envolve a capacidade de perceber acuradamente, de 
avaliar e de expressar emoções; a capacidade de perceber e/ou gerar senti-
mentos quando eles facilitam o pensamento; a capacidade de compreender 
a emoção e o conhecimento emocional; e a capacidade de controlar emoções 
para promover o crescimento emocional e intelectual”. Segundo Daniel Go-
leman, muito mais que a nossa capacidade técnica, as nossas habilidades 
pessoais têm influência muito maior sobre o nosso sucesso.
Estima-se que a proporção ideal para se obter prosperidade nas metas seja 
80% de QE e 20% de QI.
Isso tem a ver com Autoconsciência, profundo entendimento das nossas 
emoções e dos impulsos que as provocam para reagir diante delas de manei-
ra positiva. Autorregulação: Controlar as emoções que geram negatividade: 
ansiedade, tristeza, ira, etc. Não se trata de reprimi-las porque elas têm sua 
utilidade, mas de encontrar o equilíbrio para não sermos prisioneiros delas. 
Automotivação, conseguir usar a vontade e a força necessárias para atin-
gir seus objetivos. O otimismo é um requisito imprescindível para alcançar 

9 RIBEIRO, Sheila Rutz. Treinamento de Desenvolvimento de time para empresa 3D studio de engenha-
ria. E-book (sem paginação).
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metas. Empatia – a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa, en-
tendendo seus sentimentos e motivações sem assumi-los como próprios. E 
habilidades sociais, relacionar-se com as pessoas do ambiente circundante 
para buscar não só nosso próprio benefício, mas também o dos demais.

• Engajamento: Se sentem motivados com novos desafios e trabalham com 
foco e empenho nas tarefas do dia-a-dia, para superar resultados.

 
Idealmente se estrutura o mapa de competências mapeando quais são as com-

petências que competem aos profissionais e são as esperadas pela instituição e estão 
diretamente relacionadas à missão institucional. Quais as competências inerentes à 
cultura organizacional (aquilo que intrinsecamente se vivencia, exemplo ambiente 
formal). Por fim, com base no papel em que será desenvolvido, quais as competências 
técnicas e comportamentais esperadas para exercer aquela função.

Cada líder precisa refletir sobre quais são as competências comportamentais 
que seu time precisa ter para entregar os resultados que são esperados e no que 
tange o desempenho em relação as metas. Assim, conseguirá elaborar perguntas du-
rante a seleção ou avaliação da equipe já existente de modo a capturar as competên-
cias comportamentais de cada um. 

Existem diversos livros e cursos que podem auxiliar nessa análise de competên-
cias. Indica-se o Livro “Seleção por competências: 100 perguntas para o RH analisar as 
qualidades de cada candidato”, das autoras Roberta Nascimento e Regina Lopes, que 
possui cartas com diversas perguntas que podem ser realizadas para identificação das 
competências.

4.3 DESENVOLVENDO A EQUIPE
 
Desenvolvimento é um conjunto de ações que tem por escopo potencializar ha-

bilidades e competências pessoais, aumentando as condições para que as pessoas 
atendam os objetivos individuais e organizacionais.

Para desenvolver a equipe é importante entender o processo de desenvolvimen-
to humano. Quando o trabalho não está associado a um sentido e um propósito, 
ele se transforma em mera obrigação, reduzindo as chances de se obter o máximo 
potencial do talento humano. O ser humano precisa associar o que faz à utilidade e 
valor para as pessoas ou para o planeta. O significado é uma das recompensas não 
materiais mais importantes para um profissional e cabe ao líder ajudar sua equipe a 
entender o alcance amplo daquilo que produz10.

Como bem esclarece Simon Sinek11, “a maneira como as pessoas se unem para 
descobrir como resolver os problemas é que costuma significar a diferença entre o 

10 Disponível no sítio eletrônico: https://administradores.com.br/artigos/desenvolvimento-humano-nas-
-organizacoes Acesso em 17/05/2021

11 SINEK, Op. cit., E-book (sem paginação).
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sucesso e o fracasso”.
Assim, para que o líder possa promover o desenvolvimento da equipe ele pode 

utilizar algumas ferramentas de forma conjunta, a seguir especificadas. 

A. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Estabelecidas as metas, com os respectivos prazos, e escolhidos os responsáveis 
para cada atividade, a equipe será avaliada frente aos desafios orientados. Deve se 
analisar quais metas propostas foram atingidas e quais não foram, avaliando as razões 
e reavaliando seu grau de importância. 

Segundo Janete Knapik12, “a avaliação de desempenho tem como orientação os 
objetivos do cargo e da empresa (no caso, instituição) e está diretamente relaciona-
da aos resultados e objetivos da organização”. É, portanto, “um processo dinâmico, 
constante e representa um importante meio para identificar e resolver problemas de 
desempenho, objetivando uma melhoria contínua e qualidade nas relações”.

Knapik13, ainda, ensina que é o momento em que serão analisados os resulta-
dos de sucesso, como estes foram obtidos e o que poderá ser feito para melhorar o 
desempenho e aumentar a eficácia para alcançar as metas estipuladas pelo planeja-
mento estratégico.

Não se deve buscar apontar culpados. O que se avalia não são as pessoas, mas 
o desempenho delas. O líder deve focar na solução, união e na ação. Nessa etapa é 
importante também que se mapeie quais situações estão retornando, inclusive, bus-
cando investigar os motivos do retorno para corrigi-los de forma mais efetiva.

 
Neste momento não será avaliada apenas a equipe, mas é também a oportuni-

dade que o Promotor se autoavalia como líder, inclusive, utilizando a ferramenta do 
feedback que será trabalhada no item abaixo, além de cursos, práticas e livros que 
poderão ser buscados. 

Acerca do tema é interessante a proposta de Francisco Homem de Mello ao 
trabalhar e definir gestão de desempenho, até mesmo, distinguindo este termo ao de 
avaliação de desempenho. 

Para ele, então, “gestão de desempenho (usamos desempenho e performance 
de maneira intercambiável) pode ser ainda definida como medir e melhorar o desem-
penho, ou resolver problemas de desempenho”. Concluindo que, “de qualquer forma, 
fica claro que dentro da gestão de desempenho há um componente de medir e outro 
de melhorar ou desenvolver, e que desempenho não pode ser desassociado dos obje-

12 KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: InterSaberes, 2012. p. 237.

13 KNAPIK, Op. cit. p 238.
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tivos estratégicos da empresa”14.

O que se buscará com a gestão de desempenho, portanto, é melhorar os resul-
tados da instituição por meio do desempenho de cada um dos integrantes da equipe, 
de forma individual ou coletivamente.

O autor citado entende desenvolvimento como “um aumento na capacidade 
dos indivíduos de produzir resultados (ou de contribuir para os resultados de um gru-
po) por meio de melhoras na sua produtividade”. 

 
Logo, a avaliação aqui proposta não deve focar apenas a mensuração do desem-

penho de cada integrante da equipe, mas, a partir disso, construir com cada um deles 
uma forma de melhorar o seu desempenho, aperfeiçoando algumas habilidades ou 
desenvolvendo novas habilidades.

 
Um programa de gestão de desempenho nas Promotorias visa garantir que os 

integrantes da equipe estão atuando, cotidianamente, de acordo com a cultura e os 
valores da instituição. Isso pode acontecer tanto na mensuração dos comportamen-
tos da equipe quanto no direcionamento (desenvolvimento) de seus comportamen-
tos em alinhamento com os comportamentos culturais da instituição.

Francisco Homem de Mello cita um exemplo de divisão do desempenho profis-
sional em duas grandes dimensões:

• resultados (outcomes): será “o quê” o servidor produz;
• comportamentos (behaviors): será “como” o servidor produz esses resulta-

dos.

Assim, poderá ser estabelecido um ciclo de gestão de desempenho que come-
çará com a definição das expectativas de desempenho entre o servidor, o líder e o 
Ministério Público, findando com uma avaliação desse desempenho e recomeçando 
imediatamente um novo ciclo com uma nova definição de expectativas, de maneira 
“contínua”.

B. PROCESSO DE FEEDBACK

Propõe-se, ainda, a utilização da ferramenta do feedback como forma de desen-
volvimento da equipe.

 
Pode-se definir feedback como o processo de dar uma informação que tem in-

tenção de ajudar no desenvolvimento de uma pessoa, seja reforçando ou corrigindo 
um comportamento. Não é sempre algo negativo. E também não se confunde com 

14 Disponível no sítio eletrônico: https://qulture.rocks/blog/o-que-e-gestao-de-desempenho/ Acesso em 
17/05/2021.
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bronca ou elogio. O mais importante é ajudar no desenvolvimento do outro.15

 
O feedback é, portanto, uma importante ferramenta de desenvolvimento. 

Como destaca Janete Knapik16, “todo empregado precisa receber um feedback, 
um retorno a respeito do seu desempenho para saber se está ou não no caminho certo 
e alinhar expectativas de atuação, identificar necessidades de mudanças de compor-
tamento e atitudes e de aquisição de habilidades”.

Segundo dados coletados pela Conquer17, 43% dos funcionários mais engajados 
recebem feedback uma vez por semana e quase 78% dos funcionários afirmaram que 
o reconhecimento por meio dessa cultura avaliativa os deixam muito mais engajados 
no ambiente de trabalho.

No vídeo citado são apresentadas 4 dicas que poderão auxiliar na utilização des-
sa ferramenta:

• Dica 1: “Prepare o terreno. Construa uma relação de confiança”. O que já foi 
abordado nos tópicos anteriores com o estabelecimento de um Círculo de 
Segurança pelo líder. 

• Dica 2: “Convide a autoavaliação. Escute. Faça perguntas. Entenda a visão 
do outro”. Por isso a necessidade mencionada anteriormente de estabelecer 
uma cultura de inclusão do servidor em todo o processo. 

• Dica 3: “Seja preciso, fale de dados e fatos. Fato não é opinião”. Neste ponto 
entra a questão da comunicação não violenta que é tão fomentada na insti-
tuição, partindo da observação sem julgamento, passando pelo sentimento, 
necessidade e finalizando com um pedido específico.

• Dica 4: “Foque na solução, ofereça ajuda na construção das ações”. Como já 
tratado anteriormente, o objetivo é desenvolver a equipe, de modo que não 
basta encontrar e apontar as falhas, mas deve-se, ao lado do servidor, buscar 
a solução e o seu desenvolvimento. A responsabilidade do líder é orientação 
e proteção. 

Existem várias metodologias de feedback, dentre elas, cita-se o Feedback 
BOOST18, que consiste na observação dos seguintes pontos no processo de feedback: 

• Balanceado: apresenta um balanço adequado de comportamentos que de-
vem ser reforçados e daqueles que precisam de atenção. 

15 Disponível no sítio eletrônico: https://veduca.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/a15179e-
b372717b5d3e24064e5b41933.pdf Acesso em 15/05/2021.

16 KNAPIK, Op. cit. p 237.

17 Vídeo disponível no youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PI3GopnvQ54 Acesso em 
15/05/2021.

18 Disponível no sítio eletrônico: https://veduca.sfo2.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/a15179e-
b372717b5d3e24064e5b41933.pdf Acesso em 15/05/2021.
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• Objetivo: avalia ações e comportamentos específicos, e não a personalidade 
do avaliado. 

• Observado: baseado em observações do próprio avaliador e não em fatos 
reportados por outras pessoas. 

• Específico (Specific, no original em inglês): o feedback deve ser detalhado, e 
não apontamentos vagos. 

• Tempo correto (Timely): deve ser dado na primeira oportunidade. 
 
O papel do líder é assumir a responsabilidade pelo sucesso de cada integrante 

de sua equipe. É garantir que recebam bom treinamento e sintam confiança na ex-
ecução de seus deveres.

Não se pode delegar as responsabilidades legais, os relacionamentos e o con-
hecimento, mas eles podem ser compartilhá-los com a equipe, auxiliando no desen-
volvimento de cada um deles. 

C. PLANO DE DESENVOLVIMENTO INDIVIDUAL

Partindo do ponto em que as metas estão estabelecidas, ou seja, o que é esper-
ado do liderado está claro, bem como que, no decorrer do exercício de suas tarefas de 
rotina e metas, foi realizado pelo líder e liderado o processo de avaliação, recomen-
da-se que o liderado seja convidado a traçar um plano de desenvolvimento individual.

O plano de desenvolvimento individual é também uma ferramenta de apoio ao 
desenvolvimento da pessoa, de modo individualizado e direcionado, e terá como fi-
nalidade destacar as áreas que foram positivas e negativas do servidor quanto ao 
desempenho de seu trabalho e metas, que estejam alinhados com as necessidades da 
instituição e com as perspectivas e expectativas de carreira do servidor.

Desenvolver as pessoas leva tempo e para que seja eficaz um plano de desen-
volvimento deve conter um sistema de apoio, feedback durante todo o processo e 
prever uma abordagem versátil (70% de experiências no trabalho + 20% de envolvi-
mento de outras pessoas + 10% por meio de cursos e treinamentos), que precisa 
acontecer sempre com uma atmosfera de otimismo e apoio.

O líder deve exercer um papel de mentor neste processo e focar em:

• Estabelecer um ambiente seguro, por meio de conexão emocional profunda;
• Ter coragem de mostrar-se autêntico e verdadeiro para a sua equipe, mostran-

do que nos aceitamos como humanos e somos vulneráveis;
• Tratar erros como forma de aprendizado, buscando soluções;
• Identificar as fortalezas e necessidades de desenvolvimento do indivíduo;
• Conhecer suas aspirações de carreira e de vida, focando no indivíduo inte-

gral;
• Entender o processo pelo qual as pessoas se tornam melhores;
• Delegar para o desenvolvimento criando vínculo de confiança;
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• Garantir metas desafiadoras que proporcionem crescimento;
• Implementar rotina periódica para as sessões de feedback e orientação de 

cada integrante da equipe.
 
Modelo de conteúdo do Plano de Desenvolvimento Individual:

Para desenvolver uma boa equipe é preciso se aperfeiçoar, desenvolver auto-
conhecimento e melhorar suas próprias capacidades, pois o verdadeiro líder lidera 
pelo exemplo.

5. CONCLUSÃO
 
Deve-se aprender a passar pela transição de não apenas realizar o trabalho, mas 

se responsabilizar pelas pessoas que também fazem parcela do trabalho. Para isso os 
membros deverão colocar em prática as suas habilidades de gestão e de liderança.

Entende-se por gestão a capacidade de garantir a execução das atividades e a 
entrega de resultados. Já da liderança espera-se a capacidade de inspirar, estimular os 
colaboradores e promover um ambiente saudável e engajador de trabalho19.

Mesmo que o membro não tenha responsabilidade sobre toda a instituição, tem 
sobre as pessoas ao seu lado, portanto, este roteiro de gestão de pessoas é também 
um convite aos promotores e procuradores para que assumam o protagonismo na 
liderança de pessoas nas unidades que presentam, desenvolvendo-as, pois são elas 
que desenvolverão a instituição.

A liderança é um compromisso com seres humanos. É o compromisso com o 
bem-estar daqueles que estão sob nossos cuidados e a disposição para fazer sacri-
fícios em nome de seus interesses, para que possam carregar a missão institucional 
muito depois que formos embora. 

Criar um ambiente em que as pessoas sintam confiança e possam ser vulne-
ráveis, o que não significa chorar ou ser emotivo, mas estar disposto a admitir que 
errou, que precisa de ajuda, estar disposto a expressar seus sentimentos em relação a 

19 Disponível no sítio eletrônico: https://www.sbcoaching.com.br/diferenca-gestao-lideranca/ Acesso 
em 24/05/2021
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alguém sem medo do que os outros vão pensar de você por fazer aquilo. 

Como bem ressalta Simon Sinek20, “para nos sentirmos realmente inspirados, 
precisamos de um desafio que supere os recursos disponíveis. Precisamos de uma 
visão do mundo que ainda não existe. Uma razão para ir trabalhar. Não apenas uma 
grande meta a cumprir”.

Conclui-se com este trabalho a importância do estabelecimento de uma rotina 
de gestão de pessoas a ser incorporada na unidade ministerial, porque as pessoas são 
as responsáveis pelos resultados da instituição. Entende-se, assim, que, ao seguir este 
roteiro, os membros da instituição terão a oportunidade de se aprofundar no tema e 
desenvolver suas habilidades de liderança de pessoas, pois liderança pode ser adqui-
rida e aprimorada.

“Sejamos todos os líderes que gostaríamos de ter tido21”.
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A EFICIÊNCIA/NECESSIDADE X INEFICIÊNCIA/DESNECESSIDADE DA 
RÉPLICA NO TRIBUNAL DO JÚRI

Izabel Queiroz Rocha1

RESUMO

Na sessão do Tribunal do Júri, os debates se iniciam após encerrada a instrução, 
oportunidade em que é concedida a palavra ao Ministério Público, a fim de que faça 
a sustentação que entenda pertinente, estando esta limitada à pronúncia ou decisões 
posteriores que julgaram admissível a acusação, sustentando, se for o caso, a exis-
tência de circunstância agravante, nos termos do artigo 476 do Código de Processo 
Penal. Ato contínuo, é concedida a palavra à defesa. Encerra-se, assim, a primeira eta-
pa dos debates, quando então o Ministério Público tem a oportunidade de replicar a 
sustentação realizada pela defesa, por meio da réplica e, nesse caso, a defesa obtém 
o direito de ir à tréplica. Ocorre que, por se tratar de uma faculdade do Ministério Pú-
blico, ir ou não à réplica, e então definir se haverá a tréplica, muito se discute acerca 
da eficiência/necessidade da réplica, considerando que o Ministério Público, em tese, 
já teria esgotado todo o conteúdo de sua acusação já na primeira oportunidade em 
que lhe fora concedida a palavra. Assim, muitos Promotores de Justiça não são adep-
tos ao instituto da réplica, enquanto outros tantos a consideram imprescindível para 
conseguirem convencer os jurados acerca de sua tese. 

1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA
 
Os Promotores de Justiça, de um modo geral, divergem acerca da eficiência/

necessidade da réplica no Tribunal do Júri, havendo uma considerável variação de opi-
niões e entendimentos. Na hipótese de se entender que a réplica é ineficiente/desne-
cessária, esta serviria apenas para dar a oportunidade da defesa reforçar suas teses 
e, ainda, para tornar mais exaustiva aos jurados a sessão plenária. De outro lado, a 
vertente que entende que a réplica é eficiente/necessária, reconhece no instituto a 
oportunidade de rebater especificamente os pontos mais ressaltados pela defesa, já 
que, na primeira oportunidade em que lhe é concedida a palavra, o Promotor de Jus-
tiça ainda não tem certeza quanto a todas as questões que serão trazidas por aquela. 

2. JUSTIFICATIVA
 
Necessidade de se analisar e refletir sobre a utilização da réplica no Tribunal do 

Júri, se esta é de fato benéfica à acusação ou se, ao contrário disso, pode trazer pre-
juízos, a fim de que a prerrogativa conferida pela legislação processual penal possa 
ser utilizada de forma a favorecer o Ministério Público quanto ao convencimento dos 
jurados acerca de suas teses.

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.
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3. OBJETIVO DO TRABALHO
 
Fomentar a reflexão pelos membros do Ministério Público, quanto à utilização 

ou não da réplica no Tribunal do Júri e a sua eficiência no caso concreto.

Com o objetivo de viabilizar essa reflexão, realizou-se pesquisa de campo com 
Promotores de Justiça de alguns estados brasileiros, questionando-os sobre a eficiên-
cia/necessidade ou ineficiência/desnecessidade de se ir à réplica na sessão plenária 
do Tribunal do Júri. 

Desse modo, o presente trabalho tem como principal objetivo maximizar a prer-
rogativa – réplica – conferida ao Ministério Público. 

4. DESENVOLVIMENTO

4.1. INTRODUÇÃO

Embora a nomeação de jurados já existisse no direito processual romano, foi na 
Inglaterra que teve início o Tribunal do Júri em seu formato atual, em 1215.

 
No Brasil, o Tribunal do Júri foi instituído em 1822, por decreto imperial e consti-

tucionalizado a partir de 1824, em seus artigos 151 e 152, estando presente em todas 
as demais constituições, com exceção da Constituição denominada de Polaca (1937), 
que não consagrou o instituto, justamente por se tratar de uma constituição inspirada 
no modelo semifascista polonês, conforme nos ensina Edilson Mougenot Bonfim2:

Independente de sua nascente, o fato é que desembocou 
como Instituição no Brasil, em primeira espécie normativa, 
por via de Decreto Imperial de 18-6-1822, alçando status de 
disposição constitucional em 1824 (arts. 151 e 152). Depois, 
à exceção da Carta de 1937, sempre foi recepcionado pelas 
sucedentes Cartas Magnas e, ainda hoje, assenta-se como 
garantia constitucional, como um dos “sintomas” da demo-
cracia.  (BONFIM, 2018, p. 263).

Na modernidade, o Tribunal do Júri tem um fundamento democrático, possibi-
litando a participação da sociedade, a partir de seus representantes, na tomada de 
decisões relacionadas à justiça, ao Poder Judiciário3:

O promotor de Justiça Paulo Sergio Markowicz de Lima, que 
integra o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Jus-

2 BONFIM, Edilson Mougenot, Júri: do Inquérito ao Plenário, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2018.

3 http://femparpr.org.br/site/2021/05/06/crimes-contra-vida-saiba-como-e-feito-um-julgamento-2/
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tiça Criminais, do Júri e de Execuções Penais, explica as razões 
históricas para o seu surgimento. “A participação popular na 
Justiça ocorre desde a Grécia antiga. Mas, na modernidade, o 
Tribunal do Júri surge como uma forma de participação popu-
lar no Judiciário, tendo tomado corpo a partir de reações ao 
absolutismo e à concentração do poder nas mãos de poucos, 
como na figura de um monarca ou mesmo das oligarquias, o 
que impedia a participação das demais estratos da sociedade 
na tomada de decisões”.

A Constituição Federal de 1988 consagrou o Tribunal do Júri em seu artigo 5º, 
ou seja, no rol dos Direitos e Garantias Fundamentais, segundo o qual, em seu inciso 
XXXVIII:

XXXVIII - é reconhecida a instituição do júri, com a organiza-
ção que lhe der a lei, assegurados:

a) a plenitude de defesa;

b) o sigilo das votações;

c) a soberania dos veredictos;

d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos con-
tra a vida;

Ingo Wolfgang Sarlet registra que, intrínseca à noção de direitos fundamentais 
está, justamente, a característica da fundamentalidade4:

A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito 
constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, devi-
damente adaptados ao nosso direito constitucional pátrio: a) 
como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fun-
damentais situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídi-
co; b) na qualidade de normas constitucionais, encontram-se 
submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e 
materiais (cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 
60 da CF); c) por derradeiro, cuida-se de normas diretamen-
te aplicáveis e que vinculam de forma imediata as entidades 
públicas e privadas (art. 5º, § 1º, da CF). A fundamentalidade 
material, por sua vez, decorre da circunstância de serem os 
direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição 

4 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 2a ed. Porto Alegre: Livraria do Advoga-
do, 2001, pp. 80-81. 
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material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura 
básica do Estado e da sociedade.

Assim, atualmente, no Brasil, os crimes dolosos contra a vida são de competên-
cia do Tribunal do Júri, tratando-se de uma garantia fundamental, não apenas o seu 
julgamento, mas, ainda, a plenitude de defesa, o sigilo das votações e a soberania dos 
veredictos.

Conforme acima transcrito, a organização do Tribunal do Júri se deu por meio de 
lei ordinária, estando prevista no Código de Processo Penal. 

4.2. DO JULGAMENTO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA
 
O Tribunal do Júri é dividido em duas fases, a primeira é denominada de sumário 

da culpa, estando consagrada a partir do artigo 406 do Código de Processo Penal, em 
que há o oferecimento da denúncia, apresentação de resposta à acusação, instrução 
processual, interrogatório do réu, seguida da prolatação da decisão, que pode ser de 
pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária.

A decisão de pronúncia será proferida quando houver indícios suficientes de au-
toria e prova da materialidade, tratando-se de uma decisão interlocutória mista não 
terminativa, que encerra a primeira fase do Júri, com a remessa do réu aos jurados 
(artigo 413, caput, do Código de Processo Penal). 

A segunda fase do júri, denominada de fase de julgamento, se inicia com a pre-
clusão da decisão de pronúncia, que ocorre por não ter havido recurso ou por ter 
havido recurso e este encontrar-se definitivamente julgado, conforme prescrição do 
Código de Processo Penal:

Art. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão en-
caminhados ao juiz presidente do Tribunal do Júri. (Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1o Ainda que preclusa a decisão de pronúncia, havendo cir-
cunstância superveniente que altere a classificação do crime, 
o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 2o Em seguida, os autos serão conclusos ao juiz para deci-
são. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

A segunda fase inicia-se com a organização para que ocorra a sessão plenária 
de forma devida, o que inclui a manifestação das partes acerca das provas a serem 
produzidas em plenário, organização da pauta e escolha dos jurados (artigo 422 a 453 
do Código de Processo Penal).
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Adentra-se, então, à sessão plenária propriamente dita (artigo 473 do Código 
de Processo Penal), oportunidade em que os jurados são sorteados e prestam com-
promisso, seguida da instrução processual, interrogatório do réu, partindo-se para os 
debates orais.

Os debates orais se darão da seguinte forma: será concedida uma hora e meia 
para a acusação e o mesmo tempo para a defesa, acrescida de uma hora para cada, 
caso haja mais de um acusado a ser julgado. 

Encerrada a primeira etapa dos debates orais, o Ministério Público tem a prer-
rogativa de ir à réplica, sendo-lhe concedida a palavra por mais uma hora, caso seja 
apenas um réu ou, sendo mais de um, por mais duas horas. Outrossim, caso o Promo-
tor de Justiça opte por ir à réplica, automaticamente, a defesa ganha o direito de ir à 
tréplica pelo mesmo tempo (artigos 476 e 477 do Código de Processo Penal).

Encerrados os debates orais, tem-se a votação, seguida da sentença e eventuais 
recursos. A preclusão da sentença encerra finalmente o julgamento do crime doloso 
contra a vida (artigos 492 e 493 do Código de Processo Penal). 

 
4.3. DA RÉPLICA

A réplica é a oportunidade que o Promotor tem de se contrapor às teses defen-
sivas, de tocar em pontos essenciais, a partir dos argumentos trazidos pela defesa e 
que podem ter, de alguma forma, plantado dúvidas nos jurados. Assim, ensina Danni 
Sales5:

Na réplica podemos contrapor todas as teses defensivas, afi-
nal, nem sempre conseguimos antevê-las. Nela, fornecemos, 
em arremate, todos os elementos úteis para que o Conselho 
de Sentença fixe a responsabilidade do réu, combatendo as 
falácias e dirimindo dúvidas. 

Ocorre que, por ser tratar de uma prerrogativa do Ministério Público, que deci-
de por ir ou não ir à réplica e, a partir de sua decisão, definir se a defesa irá ou não à 
tréplica, muito se discute acerca da eficiência/necessidade ou ineficiência/desneces-
sidade da réplica. 

Danni Sales Silva ressalta que6:

Quando o acusador decide, mesmo antes de tatear o desem-

5 SILVA, Danni Sales. Júri: Persuasão na Tribuna. 1a ed. Juruá, 2018, p. 129. 

6 SILVA, Danni Sales. Júri: Persuasão na Tribuna. 1a ed. Juruá, 2018, p. 129. 
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penho da defesa, que irá à réplica, ele deve subdividir o con-
teúdo a ser utilizado na primeira e na segunda oração. Nestes 
casos, é de bom grado guardar um elemento suasório inédito, 
apto a dar um ar de novidade ao retorno.

Enquanto há Promotores de Justiça que entendem que a réplica não tem consi-
derável eficiência, ao contrário disso, serve apenas para cansar ainda mais os jurados 
e conceder à defesa mais tempo para convencê-los de suas teses, há membros que 
entendem ser esta a parte mais importante dos debates orais, em que há oportuni-
dade de se tecer apontamentos cirúrgicos, que permanecerão na mente dos jurados 
até o momento da votação.

É válido trazer à baila o entendimento de Danni Sales acerca do assunto7:

Há oradores que chegam a ser superficiais na primeira ora-
ção, dando a impressão de apatia e desconhecimento dos au-
tos, quando, a bem da verdade, guardam os elementos mais 
contundentes de persuasão para a réplica. Essa técnica é in-
teressante, todavia, se a defesa tiver a certeza de que você a 
utilizará, ela também guardará surpresas para a tréplica. 

Nunca devemos utilizar a réplica para reproduzir o conteúdo 
da primeira oração, tampouco podemos retornar, somente, 
para rebater ataques pessoais. 

Particularmente, quando percebo que a defesa esgotou seu 
conteúdo e posta-se prolixa e repetitiva, utilizo minha réplica 
para devolver a palavra para a defesa. Neste técnica, a répli-
ca funciona como um instrumento provocador. Ao devolver-
mos a palavra para uma “defesa cansativa” intensificamos a 
rejeição do seu discurso, afinal, se já foi difícil escutá-la por 
uma hora e meia, o que dizer de mais uma hora. 

 
 É de suma importância saber analisar e refletir sobre a utilização da réplica no 

Tribunal do Júri, se esta é de fato benéfica à acusação ou se, ao invés disso, pode tra-
zer prejuízos, a fim de que a prerrogativa conferida pela legislação processual penal 
possa ser utilizada de forma a favorecer o Ministério Público quanto ao convencimen-
to dos jurados acerca de suas teses.

 Ao tratar sobre o tema, Edilson Mougenot Bonfim afirma8:

7 SILVA, Danni Sales. Júri: Persuasão na Tribuna. 1a ed. Juruá, 2018, p. 130.

8 BONFIM, Edilson Mougenot, Júri: do Inquérito ao Plenário, 5ª Ed., São Paulo, Saraiva Educação, 2018. 
p. 324.
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Após a sustentação inicial do libelo, a defesa contrariou a ar-
gumentação ministerial, estabelecendo, pela dialética, um 
princípio de dúvida no espírito do jurado. Ofereceu-lhe falá-
cias de todas sorte, cuja oportunidade única a combatê-las, 
obviamente, dá-se com a réplica. O promotor não se pode 
olvidar que os jurados não são acusadores, mas juízes e, por-
tanto, com muito mais facilidade quedam-se em dúvidas. É, 
pois, um gigantesco erro de avaliação prescindir-se, de regra, 
das réplicas… com elas, muitas absolvições indevidas teriam, 
com certeza, sido evitadas.

 O professor Marcelo Fortes Barbosa pontua que deve haver uma avaliação do 
teor dos debates lançados pela Defesa, com a finalidade de se aferir se o Defensor 
deixou de lançar os melhores argumentos para deles fazer uso na tréplica, situação 
em que a melhor decisão seria a de abrir mão da réplica e, portanto, finalizar os deba-
tes naquele instante9:  

(…) sendo certo (…) que a ausência de réplica pode ser uma 
tática, porque, em determinadas situações, verificando pelo 
teor dos debates que a defesa está guardando argumentos 
para a tréplica, melhor não replicar, o que implica a ausência 
de tréplica.

Assim, por ser um tema sensível e que pode ser o grande diferencial entre con-
seguir fazer com que a justiça prevaleça no julgamento do delito contra a vida, faz-se 
necessária a aptidão acerca de se saber tomar a melhor decisão, como membro do 
Ministério Público, entre ir ou não à réplica.

4.4. DA PESQUISA DE CAMPO

Em razão da importância do tema, realizou-se uma pesquisa de campo com al-
guns Procuradores e Promotores de Justiça de alguns estados brasileiros, a fim de 
coletar as diferentes opiniões acerca da eficiência/necessidade da réplica. 

O questionamento foi o seguinte: em poucas linhas, qual a sua opinião acerca 
da (in)eficiência/(des)necessidade da réplica no Tribunal do Júri? 

Colaciona-se algumas respostas abaixo, podendo-se encontrar a pesquisa com-
pleta anexada ao presente trabalho.

1. Jefferson Xavier de Souza Rocha – Promotor de Justiça de Entrância Final do 
Ministério Público do estado de Goiás - Com experiência de 20 anos de atuação no 

9 BARBOSA, Marcelo Fortes, TRIBUNAL DO JÚRI - Estudo sobre a mais democrática instituição jurídica 
brasileira, São Paulo: RT, 1999, p. 157.
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Tribunal do Júri e mais 05 anos acompanhando júris em Curitiba, onde meu pai atua-
va (Antônio Luiz de Souza Rocha – Procurador de Justiça do Estado do Paraná), posso 
afirmar, sem resquício de dúvida, que a réplica é de suma importância e indispensá-
vel para o sucesso no julgamento dos processos. A meu ver, a réplica é o momento 
do confronto de ideias, quando se rebatem as teses e argumentos trazidos pela de-
fesa, sem o que ficam sem respostas, pelo Ministério Público, as questões arguidas 
pelo advogado do réu. Ressalta-se que, depende, é claro, da percepção do Promotor 
de Justiça a conveniência e oportunidade de ir à réplica na sessão do júri. Todavia, 
constato que somente uma vez não utilizei tal faculdade, porque a defesa não teceu 
comentários sobre a única prova dos autos que poderia deixar em dúvida os jurados. 
Em outra oportunidade, fui à réplica, mesmo tendo pugnado pela absolvição, ante a 
defesa sofrível e confusa apresentada pelo advogado do réu, por receio de um julga-
mento injusto e eventual condenação. Assim, entendo que a réplica é condição sine 
qua non para a um trabalho responsável e eficaz do Ministério Público.

2. Alexandre Xavier de Souza Rocha – Promotor de Justiça de Entrância Final 
do Ministério Público do Estado de Goiás - entendo que a réplica no Tribunal do 
Júri, embora não seja necessária em todas as sessões (já que, em boa parte delas, é 
possível avaliar que a exposição inicial da acusação não foi rebatida a contento pela 
defesa), é muito importante, quiçá imprescindível, principalmente naquelas ocasiões 
em que a defesa traz inovações, apresentando teses nunca antes debatidas nos autos. 
Assim, a réplica surge como oportunidade de o Promotor rebater teses defensivas 
inéditas, exageradas e até descabidas, que, se não confrontadas, podem dar azo a ab-
solvições absolutamente contrárias às provas dos autos, como simples consequência 
do direito da defesa de falar aos jurados depois da acusação.

3. Gabriela Sanchez Ribeiro – Promotora de Justiça Substituta do Ministério 
Público do Estado do Paraná - penso que a decisão final sobre a necessidade ou não 
da réplica somente será realizada pelo Promotor de Justiça no dia do júri. A princípio, 
não há regra. É que, para tal decisão, deverá ser verificado se a Defesa do acusado 
trouxe argumentos novos ou capazes de gerar dúvidas nos jurados, de modo que será 
necessário os esclarecimentos pelo Promotor de Justiça para solidificar a decisão na 
mente dos jurados. Entendo, pois, ser pertinente ponderar, de acordo com o caso, se 
a primeira fala será suficiente para esclarecer todos os pontos importantes, além de 
estar minimamente preparado para o inesperado. Cabe destacar que a réplica não 
deverá ser utilizada apenas para repetir o que já foi dito, sob pena de ser cansativa 
aos jurados, mas sim para rebater e esclarecer pontos específicos. Assim, acredito ser 
adequado refletirmos sobre o uso da réplica diante do caso e dos acontecimentos no 
dia do plenário. Lembro, por fim, da única regra sobre a réplica que me parece corre-
ta: na dúvida, vá a réplica.

4. Carlos Frederico dos Guaranys E. Azevedo - Promotor de Justiça de Entrância 
Inicial do Ministério Público do Estado do Paraná - em termos gerais, se não houver 
inovação na tese defensiva, a réplica não é útil. Utilizar a réplica só para repetir a ma-
nifestação inicial cansa e estressa os jurados, além de prorrogar desnecessariamente 
júri. 
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5. Luís Fernando Feitosa – Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do 
Ministério Público do Estado do Paraná – depende do caso concreto, mas, muitas 
vezes, dar a entender que você vai utilizar da réplica e não utilizar, me parece uma 
estratégia bem interessante. Muitas vezes, eu me utilizei disso e achei que foi bem 
proveitoso. Até por que, na maioria das vezes, já é possível antecipar qual será a tese 
da defesa. Então, salvo algumas inovações ou algumas teses que exijam um novo es-
clarecimento na réplica, eu entendo que devemos usá-la com bastante reserva, bas-
tante cuidado. Como temos essa prerrogativa, não utilizá-la me parece uma ótima 
estratégia.

Questionou-se, também, em relação ao número de júris já realizados, se o mem-
bro foi à réplica em mais de 50% (cinquenta por cento), menos de 50% (cinquenta 
por cento) ou em 50% (cinquenta por cento), e obteve-se o seguinte panorama: dos 
membros entrevistados, 68 (sessenta e oito) foram à réplica em mais de 50% (cin-
quenta por cento) e 17 (dezessete) foram à réplica em menos de 50% (cinquenta por 
cento) dos júris realizados.

GRÁFICO 1 - PERCENTUAL DE PROMOTORES QUE FORAM À RÉPLICA

Nota-se que, a partir da pesquisa realizada, a decisão entre ir e não ir à réplica 
divide opiniões, já que entre os Procuradores e Promotores ouvidos, cerca de 48 (qua-
renta e oito) afirmaram que a réplica é de suma importância, sendo sim necessária 
e eficiente para que o Ministério Público rebata as teses defensivas e, ainda, reforce a 
tese da acusação. Por outro lado, cerca de 15 (quinze) entendem que se deve evitar 
ao máximo a réplica por ser cansativa e desgastante para os jurados, não havendo 
necessidade ou eficiência, devendo ser utilizada com muita ponderação.

Percebe-se, ainda, que cerca de 23 (vinte e três) membros ouvidos menciona-
ram acerca da importância de se analisar o caso concreto, tratando-se de um feeling 
que o Promotor de Justiça adquire com a experiência em Júris, a fim de decidir se 
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naquele caso haverá ou não um real ganho/eficiência em se ir à réplica. 

GRÁFICO 2 – OPINIÃO ACERCA DE IR OU NÃO IR À RÉPLICA

5. CONCLUSÃO
 
A réplica, sem dúvidas, é uma importante prerrogativa garantida ao Ministério 

Público, prevista no Código de Processo Penal, que o coloca em certa vantagem, por 
se tratar de uma faculdade.

A partir da decisão do Promotor de Justiça em relação a ir ou não ir à réplica, 
definir-se-á se a defesa volta ou não a ter a palavra no plenário do Tribunal do Júri, por 
meio da tréplica, razão pela qual, referida decisão deve ser muito bem pensada, re-
fletida, mas, para além disso, o Promotor de Justiça deve ter o feeling necessário para 
garantir que a réplica será realmente eficiente, o que se adquire com as experiências 
de atuação no Tribunal do Júri.

Como toda prerrogativa, esta deve ser utilizada com ponderação, visando sem-
pre a eficiência, não podendo ser utilizada, em hipótese alguma, apenas para repetir 
o que já foi dito anteriormente, responder a ofensas pessoais ou para ter a satisfação 
de ter os olhares, mais uma vez, voltados para si, ou seja, na direção do membro do 
Ministério Público. 

A partir da pesquisa realizada, percebe-se, claramente, que a réplica é vista de 
forma muito particular por cada um dos membros que atuam no Tribunal do Júri, 
sendo desfrutada de formas diferentes, mas certo que todos eles demonstraram pre-
ocupação em utilizá-la da forma mais eficiente possível, o que é o foco e questão mais 
importante quando se trata do referido instituto.
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7. ANEXO – PESQUISA DE CAMPO

1. Jefferson Xavier de Souza Rocha – Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
estado de Goiás - Com experiência de 20 anos de atuação no Tribunal do Júri e mais 05 anos acompanhando 
júris em Curitiba, onde meu pai atuava (Antônio Luiz de Souza Rocha – Procurador de Justiça do Estado do 
Paraná), posso afirmar, sem resquício de dúvida, que a réplica é de suma importância e indispensável para o 
sucesso no julgamento dos processos. A meu ver, a réplica é o momento do confronto de ideias, quando se 
rebatem as teses e argumentos trazidos pela defesa, sem o que ficam sem respostas, pelo Ministério Público, 
as questões arguidas pelo advogado do réu. Ressalta-se que, depende, é claro, da percepção do Promotor de 
Justiça a conveniência e oportunidade de ir à réplica na sessão do júri. Todavia, constato que somente uma vez 
não utilizei tal faculdade, porque a defesa não teceu comentários sobre a única prova dos autos que poderia 
deixar em dúvida os jurados. Em outra oportunidade, fui à réplica, mesmo tendo pugnado pela absolvição, ante 
a defesa sofrível e confusa apresentada pelo advogado do réu, por receio de um julgamento injusto e eventual 
condenação. Assim, entendo que a réplica é condição sine qua non para a um trabalho responsável e eficaz do 
Ministério Público.

2. Alexandre Xavier de Souza Rocha – Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado de Goiás - entendo que a réplica no Tribunal do Júri, embora não seja necessária em todas as sessões 
(já que, em boa parte delas, é possível avaliar que a exposição inicial da acusação não foi rebatida a contento 
pela defesa), é muito importante, quiçá imprescindível, principalmente naquelas ocasiões em que a defesa traz 
inovações, apresentando teses nunca antes debatidas nos autos. Assim, a réplica surge como oportunidade de 
o Promotor rebater teses defensivas inéditas, exageradas e até descabidas, que, se não confrontadas, podem 
dar azo a absolvições absolutamente contrárias às provas dos autos, como simples consequência do direito da 
defesa de falar aos jurados depois da acusação.

3. Gabriela Sanchez Ribeiro – Promotora de Justiça Substituta do Ministério Público do Estado do Pa-
raná - penso que a decisão final sobre a necessidade ou não da réplica somente será realizada pelo Promotor 
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de Justiça no dia do júri. A princípio, não há regra. É que, para tal decisão, deverá ser verificado se a Defesa do 
acusado trouxe argumentos novos ou capazes de gerar dúvidas nos jurados, de modo que será necessário os 
esclarecimentos pelo Promotor de Justiça para solidificar a decisão na mente dos jurados. Entendo, pois, ser 
pertinente ponderar, de acordo com o caso, se a primeira fala será suficiente para esclarecer todos os pontos 
importantes, além de estar minimamente preparado para o inesperado. Cabe destacar que a réplica não deverá 
ser utilizada apenas para repetir o que já foi dito, sob pena de ser cansativa aos jurados, mas sim para rebater e 
esclarecer pontos específicos. Assim, acredito ser adequado refletirmos sobre o uso da réplica diante do caso e 
dos acontecimentos no dia do plenário. Lembro, por fim, da única regra sobre a réplica que me parece correta: 
na dúvida, vá a réplica.

4. Carlos Frederico dos Guaranys E. Azevedo - Promotor de Justiça de Entrância Inicial do Ministério 
Público do Estado do Paraná - em termos gerais, se não houver inovação na tese defensiva, a réplica não é útil. 
Utilizar a réplica só para repetir a manifestação inicial cansa e estressa os jurados, além de prorrogar desneces-
sariamente júri. 

5. Luís Fernando Feitosa – Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público do Es-
tado do Paraná – depende do caso concreto, mas, muitas vezes, dar a entender que você vai utilizar da réplica e 
não utilizar, me parece uma estratégia bem interessante. Muitas vezes, eu me utilizei disso e achei que foi bem 
proveitoso. Até por que, na maioria das vezes, já é possível antecipar qual será a tese da defesa. Então, salvo 
algumas inovações ou algumas teses que exijam um novo esclarecimento na réplica, eu entendo que devemos 
usá-la com bastante reserva, bastante cuidado. Como temos essa prerrogativa, não utilizá-la me parece uma 
ótima estratégia.

6. Vanessa Pinto Maia de Medeiros – Promotora de Justiça Substituta do Ministério Público do Estado 
do Paraná - em certos casos é efetiva, mas eu faço de uma forma mais sucinta, acho que os jurados têm um 
limite de atenção. Dependendo da dinâmica do Júri, do tempo de instrução em plenário e do desempenho da 
defesa. Quando a defesa utiliza muitos argumentos que possam confundir os jurados, tendo a falar em réplica, 
mas com uma curta duração, bem pontual e objetiva.

7. Elineide Elga Andrade – Promotora de Justiça Substituta do Ministério Público do Estado do Para-
ná - tento antecipar todas as teses defensivas e só ir pra réplica se a defesa trouxer algum argumento que não 
antecipei ou se deixou alguma dúvida bem gritante.

8. Pedro Pires Domingues Wanderley - Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério 
Público do Estado do Paraná - Não é imprescindível sempre, mas na maioria das vezes a réplica é importante 
para não só rebater a argumentação trazida pela defesa, mas também reforçar a argumentação inicial.

9. Mônica Louise de Azevedo - Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná - 
Importante para rebater as teses da defesa e confirmar a posição do MP na perspectiva também de defesa do 
direito coletivo à segurança pública.

10. Vinícius Fernando Zonatto - Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público 
do Estado do Paraná - A réplica pode ser necessária, a depender dos argumentos utilizados pela defesa em 
sua sustentação oral. Por diversas vezes nos deparamos com distorções intencionais de depoimentos, fatos e 
documentos (que não podem ser rebatidos em apartes) feitos defesa do acusado, que podem ser decisivos na 
formação da opinião do Conselho de Sentença. O tempo da réplica e tréplica, contudo, parece ser demasiado 
(ideal seria o retorno aos 30 min anteriores à reforma de 2008). 

11. Cristine Elisabeth Lanchammer Bonamigo - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério 
Público do Estado do Paraná - Sou da opinião de que a réplica é totalmente desnecessária, pois durante os 
debates há tempo mais do que suficiente para a exposição dos argumentos por parte da acusação e da defesa. 
O uso da réplica e tréplica enseja inovação jurídica e não acrescenta em nada ao julgamento da causa. Normal-
mente, os jurados se convencem durante as primeiras falas. Caso acusação e defesa extrapolem durante suas 
argumentações, sempre há a possibilidade de se invocar a "questão de ordem". 

12. José Júlio de Araújo Cleto Neto - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - a réplica do Tribunal do Júri é uma questão de estratégia do promotor(a) de Justiça, a partir 
do caso concreto. Há situações em que ela se mostra fundamental e indispensável. Noutras, por sua vez, a não 
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apresentação revela-se crucial ao êxito da acusação, na medida em que evita a tréplica por parte da defesa. 
Tudo dependerá da percepção, no momento, da estratégia defensiva, bem como do felling quanto ao estado de 
compreensão e afinidade dos jurados quanto à tese do Ministério Público. 

13. Ivan Barbosa Mendes -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Na minha opinião, a réplica deve ser utilizada de forma excepcional. Em regra, os jurados não gostam 
de júris demorados. Assim, o Promotor de Justiça deve expor todos os argumentos já na primeira oportunidade 
dos debates e só ir à réplica para argumentar algo que o advogado abordou e ele não tenha exposto na sua 
primeira fala. 

14. Guilherme Afonso Larsen Barros - Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério 
Público do Estado do Paraná - Na maioria das vezes funciona como instrumento eficaz para rebater argumen-
tos/afastar teses defensivas não exploradas pelo MP em sua primeira participação nos debates.

15. Tharik Diogo - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná - caso a 
caso, algumas vezes não fui para não dar oportunidade da Defesa se recuperar. 

16. Alexandre Ramalho de Farias - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Trata-se de uma questão muito particular e estratégica que deverá ser analisada em cada 
caso, dependendo de diversas variáveis como complexidade do caso e do processo, atuação do MP e da defesa, 
etc. Creio seja bastante difícil estabelecer uma regra.

17. Diego Rinaldi Córdova - Promotor de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Até pouco tempo atrás, não ia para a réplica. Ultimamente, contudo, tenho visto que é salutar ir para 
a réplica com a finalidade de "firmar" a tese do MP, após a fala da defesa, meio que com o objetivo de "marcar 
território", rebater alguns pontos levantados pela defesa e impactar os Jurados. O faço em poucos minutos, nas 
duas ou três vezes falei cerca de cinco minutos na réplica, mas de forma mais contundente. Por eu falar pouco, 
a defesa se viu "obrigada" a falar bem pouco também. Nesses casos citados, a tese do MP se sagrou vencedora. 
Nada obstante, vai mais do "feeling" do Promotor, enfim, não há uma resposta certa. 

18. Carlos Edoardo Novoa Borges de Barros Reis - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná - Eu acho muito importante a existência da réplica, pois nos é reservada a palavra 
novamente, caso exista algum ponto que ficou pendente de pronunciamento ou se a defesa trouxer um fato 
que precisa ser melhor esclarecido. Além disso, acredito ser uma estratégia da acusação muito importante não 
antecipar à defesa se fará réplica ou não, pois, como a defesa é a última a falar (e, na prática, pode falar quase 
tudo o que quiser, inclusive os maiores absurdos), essa salvaguarda permanece para corrigirmos eventual pon-
to enviesado da defesa na primeira fala dela. obs.: Fiz apenas 2 júris até o momento. 

19. Diogo de Assis Russo - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - A réplica é essencial para o convencimento dos jurados. A meu ver, deve ser entendida como regra e, 
somente em casos excepcionais e estratégicos, não deve ser utilizada. 

20. Vera de Freitas Mendonça - Promotora de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Acredito que a réplica as vezes torna o assunto repetitivo e também prolonga os traba-
lhos do julgamento que está sendo realizado. Antes usava fazer a réplica em quase todos os feitos. Mas ulti-
mamente nos julgamentos após a pandemia tenha usado como regra não fazer a réplica, especialmente para o 
julgamento não se alongar até muito tarde. Tenho observado que não há prejuízo em não realizar ,pois tenho 
tido êxito nas votações mesmo sem realizar a réplica nesses julgamento mais recentes.

21. Tales Alves Paranahiba - Promotor de Justiça de Entrância Inicia do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Muito relativo. Depende da conjuntura, da dinâmica, das circunstâncias, etc. Vou dar um exemplo para 
a colega: teve um Júri que o advogado não mencionou um álibi que seria difícil de rebater. Com certeza, se eu 
fosse para a réplica, ele falaria desse álibi, e eu teria no máximo um aparte para rebatê-lo. Então, não fui para a 
réplica. No final, o advogado me confidenciou que estava guardando esse álibi para a tréplica. Ganhei esse júri. 
Já perdi outros em que fui para a réplica. Creio que temos que "medir a temperatura" dos debates para verificar 
a conveniência e oportunidade de ir à réplica. 

22. Marcelo Balzere - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Paraná 



164 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

- A réplica é uma faculdade do Ministério Público da qual somente o Promotor que atua no caso saberá sobre 
utilizá-la ou não. Há casos em que ela é totalmente necessária e em outros totalmente ineficaz. O caso concreto 
e a habilidade de saber "ler" o plenário do júri é que será determinante para sua utilização ou não. 

23. Paulo Sérgio Markowicz de Lima -  Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Para-
ná - É um instrumento importante a ser utilizado pelo Promotor no júri, sendo a regra, utilizá-la. Certo que, de 
modo algum, deve ser usada apenas para repetir o que já foi falado na primeira fala. 

24. Cláudio Prestes Júnior -  Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná 
- Particularmente, eu me utilizo da réplica quando a defesa apresenta algum argumento que não abarquei nos 
debates ou quando verifico que algum ponto precisa ser reforçado para os jurados. Em que pese eu não enten-
da que seja necessária a réplica, na maioria dos casos eu acabo me utilizando dela. Eu acredito que, a depender 
do caso, a réplica é eficiente, pois permite reforçar os argumentos nos pontos que fomos omissos na primeira 
parte do debate ou nos pontos que haja maior controvérsia com a defesa. Sempre tento fazer uma análise, no 
caso concreto, dos prós e contras da réplica, pois, ao mesmo tempo em que posso reforçar e complementar 
meus argumentos, eu permito que a defesa tenha uma nova oportunidade, na tréplica, para corrigir eventuais 
deficiências na sua argumentação inicial, e até mesmo apresentar algum argumento novo. Em síntese, eu en-
tendo que a réplica não é necessária e a sua eficiência vai depender do caso concreto. 

25. Odoné Serrano Júnior - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Muitas vezes é necessário replicar para concluir o trabalho do MP na sessão do Júri. 

26. Marco Felipe Torres Castello - Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Públi-
co do Estado do Paraná - Na maioria das vezes é importante. Porém, há casos em que a estratégia orienta a não 
utilização da réplica. Depende da casuística e da sensibilidade do membro quanto a sua necessidade! 

27. Guilherme Giacomelli Chanan - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Perda de tempo, desgastante e origem de muitas injustiças. 

28. Danillo Pinho Nogueira - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Acredito que a réplica seja necessária principalmente para debater possível tese nova defensiva. É 
que a defesa nos procedimentos do júri normalmente fazem defesa genérica no curso da instrução e deixam as 
teses mais fortes somente para o plenário. Assim, a réplica seria importante para o exercício do contraditório 
pelo MP. 

29. Leonardo da Silva Vilhena - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Esta-
do do Paraná - Acredito ser a réplica de grande importância e relevância. Acredito que os debates poderiam 
ter menor duração, porém manter a réplica me parece muito relevante para a dialética. Como a réplica é uma 
faculdade, os argumentos da defesa em quase todos os casos já são expostos na primeira fala e, somente a 
partir daí é que o Promotor de Justiça tem condições de saber das teses. Acho muito importante a réplica neste 
aspecto. Ela potencializa o contraditório. 

30. Ronaldo de Paula Mion - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - A meu ver a réplica é, em regra, fundamental e necessária, pois é o momento em que o Promotor 
de Justiça pode refutar as teses e argumentos apresentados pela defesa. Considerando que defesa se manifesta 
com conhecimento do que é alegado pela acusação, bem como o fato de que o STF e STJ entendem que a defesa 
não pode inovar na tréplica, acho que é muito importante o Promotor de Justiça utilizar a réplica, o que de-
pende, claro, da estratégia da acusação no caso concreto. Portanto, considero a réplica eficiente e necessária. 

31. Ricardo Scartezini Marques - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Esta-
do do Paraná - A réplica é essencial e necessária, sendo oportuna na grande maioria dos casos. Primeiro porque 
é a oportunidade em contrapor de forma frontal e direta as teses apresentadas pela defesa, deixando claro aos 
jurados a firmeza da posição do Ministério Público. Caso contrário, corre-se o risco de ficar ao leigo a percepção 
equivocada de que a defesa rebateu as teses ministeriais de forma bem sucedida, a ponto de conseguir "calá-
-lo" por falta de argumentos. Além disso, obviamente é indispensável para rebater teses não inicialmente vis-
lumbradas na fala inicial. Em segundo lugar, após uma fala inicial mais técnica e focada no conjunto probatório, 
pode-se atacar com maior profundidade outros tipos de argumentos (realidade da pena no Brasil, ineficiência 
do sistema carcerário, etc.), bem como enfatizar o aspecto emocional que o caso eventualmente requeira. Em 
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suma, a minha percepção pessoal é que a réplica é (quase sempre) útil e necessária para afastar o risco de per-
cepções equivocadas dos jurados que coloquem em xeque a justiça do veredito. 

32. Leonardo Penna Guedes Amin – Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Nos primeiros júris que participei, fiz a minha réplica com o objetivo de contra-argumentar a expo-
sição defensiva como um todo, rebatendo ponto por ponto das teses defensivas. Ao longo do tempo, percebi 
que essa estratégia, além de prolongar o tempo de exposição, quase que esgotando o tempo de fala atribuído 
ao Ministério Público, causava diminuição no grau de atenção dos jurados. Deste modo, nos Tribunais de Júri 
mais recentes que participei, expus, na primeira exposição algumas possíveis teses defensivas, especialmente 
legítima defesa e desclassificação do crime doloso contra a vida, de modo que retornei à réplica apenas para 
contra-argumentar teses pontuais apresentadas pela defesa e não adiantadas na primeira etapa e, ao fim, re-
forçar a tese defendida pelo Ministério Público. Destarte, exclusivamente com fundamento nessas experiências 
pessoais, vislumbrei a necessidade da réplica apenas refutar teses suscitadas pela defesa e não adiantadas na 
primeira exposição ministerial e, desta forma, fortalecer a tese apresentada pelo Ministério Público, de maneira 
pontual e sem esgotar o tempo legal. 

33. Eduardo Garcia Branco - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Acho importante sempre que a defesa apresenta uma tese ou um argumento que não foi antecipado 
pelo MP na exposição inicial, ou quando a defesa apresenta visões distorcidas das provas. 

34. Oeas Vogler - Promotor de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público do Estado do Paraná - 
Na minha opinião, a réplica passa aos jurados a ideia de que o Promotor está dando relevância aos argumentos 
(mesmo esdrúxulos) da defesa. O Promotor deve expor todas as provas com eficiência e clareza em seu tempo 
inicial, já prevendo todas as prováveis teses de defesa. Réplica só gera cansaço. 

35. Eduardo Augusto Colombo Amado da Silva - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público 
do Estado do Paraná - A doutrina especializada recomenda a utilização da réplica, de modo que, pela experi-
ência alheia, a réplica, ainda que mais breve, deve ser utilizada para reforçar pontos centrais e para explicação 
dos quesitos (parte principal do julgamento), vez que os jurados podem se perder nesse momento. Todavia, 
deve-se ter em mente que a sociedade mudou e as novas formas de interação e utilização de novas tecnologias 
(stories, Instagram, tiktok, etc.) tem exigido formas de comunicação cada vez mais rápidas e dinâmicas, o que 
é incompatível com a solenidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, em alguma medida. Diante dessa nova 
realidade (nem sempre considerada pela doutrina clássica), tenho que a réplica não deve ser encarada como 
regra, mas sim como recurso à disposição do Ministério Público, em algumas situações específicas, como, por 
exemplo: Excesso de réus; necessidade de se alongar na fala para apresentar documentos e vídeos em plená-
rio; a defesa apresentar elementos novos ou não abordados pelo Ministério Público (sem embargo da ilicitude 
da inovação); os jurados apresentarem comunicação corporal tendendo a concordar com tese defensiva; se a 
defesa explorou (ou deixou de explorar) todas teses defensivas; se o magistrado entender por quesitar teses 
não rebatidas (como homicídio privilegiado); se a defesa fizer argumentações que possam induzir os jurados em 
erro (alegar que o réu pode ficar preso pelo máximo da pena em abstrato), etc. Mesmo assim, deve-se ponderar 
se um aparte pode resolver a situação.

36. Denilson Soares de Almeida - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Es-
tado do Paraná - Tenho preferência por um contraditório efetivo e o mais amplo possível durante os debates. 
Acho que a réplica é um momento importante para rebater as teses defensivas e reforçar os pontos principais 
da acusação a serem considerados pelos jurados. 

37. Heric Stilben - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Paraná 
- Há cerca de cinco anos não vou para réplica. Na minha fala já trago toda a exposição da tese do MP e já anteci-
po - e rebato - as teses juridicamente sustentáveis da defesa. Desde que passei a adotar essa estratégia, nunca 
houve necessidade da réplica. Estou à disposição para eventuais dúvidas. Abraços e boa sorte.

38. Clara de Campos Martins Rodrigues - Promotor de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Entendo que utilizar-se ou não do tempo da réplica vai depender muito da estratégia e 
do caso concreto. É muito difícil dizer, de maneira genérica, se a réplica é ou não necessária. Em alguns casos, 
a depender do que a Defesa trouxer como argumentos, a réplica vai ser muito eficaz. Tento sempre traçar uma 
estratégia para já antecipar possíveis teses de defesa e rebatê-las, sem necessidade de voltar em réplica, mas 
nem sempre é possível. 
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39. Rodrigo Régnier Chemim Guimarães - Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do 
Paraná - A réplica é importante para fixar a tese do MP e rebater argumentos que possam não ter sido atacados 
por ele previamente em sua fala inaugural. Sua importância também se revela na oportunidade de reforçar ar-
gumentos e relembrar os jurados da posição do Ministério Público. A defesa tem uma vantagem em termos de 
fixação de teses: ela fala por último. É a sua palavra que fica ecoando na cabeça do jurado. Assim, é preciso levar 
em conta que a distância temporal entre a fala do MP e da defesa - uma hora e meia - é significativa e pode pro-
vocar o apagamento dos argumentos lançados pelo Ministério Público na memória do jurado. Daí a importância 
da réplica, como reforço, como lembrança aos jurados. Vale como uma técnica de fixação. O fato de ir para a 
réplica acabar desencadeando a tréplica, por sua vez, é minimizado pelo tempo mais curto - uma hora - entre 
a réplica a hora da votação pelos jurados. Eventuais teses inéditas na tréplica não devem ser temidas. Primeiro 
porque muito raramente elas vão aparecer de forma inédita (é possível o MP antecipar as teses de defesa numa 
projeção mental do que seria abordado como tese de defesa caso ele fosse o advogado) e, segundo, se vier 
uma tese inédita, o contraditório mitigado pelos apartes pode diminuir o seu impacto. De resto, a plenitude de 
defesa deve ser uma garantia do acusado também assegurada pelo Ministério Público, como fiscal da lei. 

40. Simone Rodrigues Borba Paim - Promotora de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Embora cansativo, mas considero importante na maioria das vezes por ser a oportunidade 
do promotor rebater os argumentos trazidos pela defesa em sua fala, que não raras vezes se distanciam da 
realidade dos fatos, por se estar buscando a absolvição do réu. Some-se a isso que os fatos são novos para os 
jurados, que não tem conhecimento nem proximidade com o vocabulário jurídico e fases do processo. 

41. José Augusto Marcondes Bernardes Gil - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério 
Público do Estado do Paraná - Entendo que não é necessário, porém, quando bem usado, é extremamente efi-
ciente. Isso porque, muitas vezes, em sua palavra, a Defesa traz informações distorcidas ou sem cunho jurídico, 
apenas para confundir os juízes leigos e desqualificar a tese do Ministério Público. Então, entendo ser a réplica 
de suma importância para se desmistificar a tese Defensiva e reforçar a tese do Ministério Público. Mas, fora 
tais ocasiões, entendo desnecessário seu uso, pois, usá-la somente para reiterar o que já foi dito, pode cansar 
demais os jurados. 

42. Aliana Cirino Simon Fabrício de Melo - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Pú-
blico do Estado do Paraná - A réplica é o momento do debate em que são reforçadas as teses e repisados 
conceitos técnicos, aparando arestas deixadas pela fala da defesa, além de permitir a sensibilização dos jurados 
em um discurso mais acessível ao público leigo. Por fim, é um bom momento para finalizar com a peroração. 

43. Cristina Corso Ruaro - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Acho imprescindível a realização de RÉPLICA no TRIBUNAL DO JÚRI. É fundamental fazer o contrapon-
to aos argumentos da Defesa. Só deixei de ir à réplica quando a Defesa não teve eficiência na apresentação e 
percebia que a Defesa pretendia utilizar a tréplica para inovar, deixando a última versão. Isso não chegou a 10% 
de todos o Júris que fiz e que foram mais de 50 (cinquenta) em toda a carreira ministerial. 

44. Leonir Batisti - Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná - Entendo que a 
oportunidade de réplica é necessária, especialmente quando há uma restrição a apartes (para corrigir eventual 
afirmação não correspondente à verdade processual ou mesmo fática).

45. Josmaico Gesteira Pedroso - Promotor de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público do Esta-
do do Paraná - Entendo eficiente apenas em determinados casos. 

46. Vitor Hugo Nicastro Honesko - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - A réplica é absolutamente essencial no Tribunal do Júri, em razão de seu procedimento se 
fundamentar no discurso dialético. Nesse ponto, cumpre ressaltar que a réplica tem como função contrapor 
as principais teses defensivas que eventualmente tenham colocado em dúvida algumas das teses da acusação. 
Caso não houvesse a réplica, o jurado por si só teria de elaborar o raciocínio contraposto que logicamente 
advém em um debate, o que poderia ser prejudicial aos resultados do julgamento almejados pelo Ministério 
Público. 

47. Luciana Linero -  Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Paraná 
- Na minha experiência pessoal a utilização da réplica sempre foi muito importante e efetiva para esclarecimen-
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to de pontos levantados na fala da defesa e reafirmação de posicionamentos técnicos do Ministério Público, 
pautados nas provas existentes nos autos. 

48. Diogo de Araujo Lima - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Entendo como fundamental para não deixar qualquer dúvida ao jurado que, como leigo, as vezes não 
compreende exatamente o contexto da causa em julgamento. 

49. Flávia Simon Fagundes dos Santos - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Necessidade para repassar e refutar alguns argumentos.

50. Júlio César Moraes Comin - Promotor de justiça Substituto do Ministério Público do Estado do 
Paraná - A réplica é muito importante. Os jurados muitas vezes esperam que o Promotor explique as razões 
pelas quais os argumentos apresentados pela defesa não são verdadeiros. Além disso estrategicamente algu-
mas teses defensivas podem ser rebatidas posteriormente, não antecipadamente, o que gera melhor efeito 
na formação da opinião do Conselho de Sentença. Por fim muitas vezes o uso da réplica deixa a defesa sem 
argumentos e acaba por evidenciar a envergadura da tese acusatória. Evidentemente o não uso da réplica é 
possível, tratando-se de avaliação a ser realizada no caso concreto. 

51. Fernando de Souza Verano Pontes - Promotora de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Em regra, imprescindível.

52. Marcos José Porto Soares - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Penso ser relevante, é uma oportunidade para eliminar discursos conflitantes.

53. Solange Novaes da Silva Vicentin - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Acho importante para esclarecer/se contrapor aos argumentos apresentados pela defesa.

54. Hugo Napole Leone Cunha - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Entendo que a melhor estratégia é tentar esgotar as teses da acusação e antecipar as da defesa 
no primeiro momento dos debates e evitar a réplica, explicando aos jurados que o não retorno para a réplica 
não implica em concordância com aquilo que a defesa falou, mas sim evitar dar à defesa mais uma hora para 
discorrer sobre suas teses, ainda que a réplica dure um minuto. 

55. Francisco de Carvalho Neto - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Es-
tado do Paraná - Não vejo como cravar uma resposta definitiva sobre a eficiência (ou ineficiência) de ir para 
réplica no júri. Depende de caso a caso. Não é só questão de estratégia, mas de ter a sensibilidade sobre o can-
saço dos jurados, a tática a ser utilizada pelo advogado e o surgimento de argumentos e teses que não foram 
abordadas na primeira fala.

56. Eduardo Mariano Valezin de Toledo -  Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Depende do caso concreto, mas em geral acho eficaz o uso da réplica sim. Há casos que eu 
evito a réplica e há outros em que eu deixo pra mostrar algo na réplica, como, por exemplo, os antecedentes do 
réu. Nos casos em que sei que a defesa vai "bater" na vítima, opto por falar dos antecedentes do réu na réplica, 
falando algo do tipo: "estamos aqui para o julgamento de um fato, e não de uma pessoa; mas como a defesa 
quer expor o passado de Fulano, que neste fato é vítima, vou lhes mostrar um pouco da pessoa do réu". Só evito 
isso quando a vítima é mais complicada que o próprio réu. 

57. William Gil Pinheiro Pinto -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Acho que deve existir a possibilidade. Seu uso deve ser criterioso, orientado pelo exame concreto 
do caso, e do teor e forma como apresentada a sustentação da defesa. 

58. Carolina Dias Aidar de Oliveira -   Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado do Paraná - entendo ser necessária a réplica para que abordemos questões que podem ter gerado 
dúvida nos jurados. 

59. Lucilio de Held Junior -  Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público do 
Estado do Paraná - A réplica é necessária, pois permite um contraponto específico as teses invocadas pela defe-
sa em plenário. Via de regra é na réplica que a gente consegue convencer em definitivo o Conselho de Sentença. 
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60. André Del Grossi Assumpção -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - A réplica é essencial, porque permite o Contraditório em relação a argumentos defensivos 
que tenham sido desenvolvidos apenas em plenário, sem arguição prévia na fase preliminar do rito do júri. 

61. Fabrício Trevizan de Almeida -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Considero a réplica essencial. Atuei em mais de 100 júris. Considero que minha média de 
resultados sempre foi muito favorável. Uma única vez deixei de ir para a réplica e o resultado foi negativo. Por 
mais que possamos antecipar teses na primeira fala, acredito que os jurados querem que afastemos os argu-
mentos da defesa. Os jurados querem saber que podemos rebater cada argumento mesmo que fraco. Por fim, 
considero que os jurados consideram que ir para a réplica é uma demonstração da seriedade pela qual enca-
ramos o caso concreto e do esforço que nos dispomos. Tentar evitar eventual argumento que a defesa deixou 
para tréplica é algo que não compensa deixar a argumentação defensiva sem resposta. 

62. Luiz Carlos Hallváss Filho - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Em alguns casos é essencial. 

63. Nara Mirella Leal Palrinhas -  Promotora de Justiça de Entrância Inicial do Ministério Público do 
Estado do Paraná - É um procedimento ineficiente. O custo de realização é desproporcional ao suposto bene-
fício democrático. A tomada de decisões pelos jurados nem sempre tem a acurácia de uma decisão técnica e 
as manobras de que se valem as partes (tanto MP quanto defesa) extrapolam o raio jurídico a que deveria o 
julgamento ser circunscrito. 

64. Márcia F. Rocha de Pauli -  Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
do Paraná - Há muito tempo não atuo mais no plenário do júri, porém na época em que atuei entendia neces-
sário na maioria dos casos, para rebater eventuais teses que entendia que poderiam não ter sido esclarecidas 
de forma correta ou rebater seus argumentos.

65. Letícia Mendes de Oliveira Cuenca -  Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Entendo a réplica indispensável a uma boa persuasão em Plenário. A ausência de respos-
ta às colocações da defesa podem gerar a sensação de que a versão dela é a correta. Pontuar e explicar porque a 
tese defensiva apresentada em Plenário não deve ser acolhida é, em meu modo de ver, essencial a uma correta 
compreensão dos fatos pelos jurados. 

66. Mauricio Kalache -  Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná - A depender 
do caso, é necessária. Sempre levando em conta a necessidade ou não de rebater novos argumentos apresen-
tados pela defesa. 

67. Joelson Luís Pereira -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - A necessidade é fundamental, pois diz respeito à dialética do processo penal, em respeito a ao prin-
cípio do (amplo) contraditório que deve informar o devido processo penal (e, não, o devido processo legal). O 
processo dialético é o melhor caminho para a reconstrução da verdade (possível) e realização da Justiça. Apro-
veito para informar que o setor de Psicologia do NATE-CAEx está realizando um Projeto de Psicologia Aplicada 
ao Tribunal do Júri e pode contribuir sobre a importância da réplica para tomada de decisão os Jurados. 

68. Adilto Luiz Dall'Oglio Júnior -  Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público 
do Estado do Paraná - A réplica é importante para rebater os argumentos ventilados pela defesa na sua expo-
sição inicial, devendo-se atentar, entretanto, para situações em que se perceba a intenção de inovação pela 
defesa na tréplica, situação verificável somente no caso concreto. 

69. Murilo Alan Volpi - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do estado do Paraná - É 
certo que a eficiência e a necessidade da réplica no Tribunal do Juri deve ser analisada em cada caso concreto. 
Como regra, contudo, entendo que ela seja fundamental. A ideia de que “quem cala consente” é muito arraiga-
da em toda a sociedade. Nesse contexto, sempre que são levantados argumentos que possam suscitar algum 
tipo de dúvida nos jurados, penso que seja mais adequado retornar na réplica para sanar quaisquer dúvidas. 
Além disso, penso que falar em nome da sociedade nos traz essa imposição de empregar todos os recursos 
disponíveis (duas falas), ressalvados os casos nos quais isso não se mostre de qualquer modo necessário. 
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70. Wilson Dornelas Rodrigues Filho - P Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério 
Público do Estado do Paraná - Penso que a (des)necessidade da utilização da réplica pelo Ministério Público 
no Tribunal do Júri deve ser aferida em cada caso, quanto a sua necessidade ou não. A guisa de síntese, penso 
que duas são as principais situações a determinar a utilização da réplica: a) quando pela extensão do processo 
(fatos e acusados) a primeira manifestação não for suficientemente exauriente; b) quando as questões trazidas 
pela defesa em sua sustentação tenham se mostrado, de algum modo, possíveis de "enfraquecer" as teses do 
Ministério Público. Assim, as naturais divergências e/ou técnicas utilizadas pela defesa que podem confundir os 
jurados ou não guardarem correspondência com os autos, penso mais útil a utilização de apartes para esclare-
cimentos. De outro lado, avaliar a (in)eficiência da réplica seria estabelecer uma correlação com o resultado do 
julgamento, o que penso ser impossível, vez que as variáveis são muitas e não se mostra possível, smj, estabe-
lecer uma relação de causalidade direta. 

71. Willian Lira de Souza -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do 
Paraná - Acredito que a função da réplica foi severamente modificada com a Lei 11689/08, que alterou o tempo 
disponível para sustentação e réplica. A aproximação do tempo para essas duas falas tornou a réplica, a meu 
ver, um instituto de rediscussão da tese, dos fundamentos e das provas, ao invés de um espaço para finalização, 
como antes. Isso, a meu ver, atingiu mais negativamente a acusação. Só considero estratégico se utilizar da ré-
plica em casos nos quais a complexidade exija um aprofundamento da sustentação a compensar o tempo que 
será disponibilizado para a defesa na sequência. 

72. Robertson Fonseca de Azevedo -  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado do Paraná - A necessidade ou não da réplica no Tribunal do Júri se faz presente em razão dos argumen-
tos utilizados pela Defesa em sua manifestação inicial. Há momentos em que é importante ou conveniente 
reiterar ou rebater argumentos. Trata-se mais de faculdade do que obrigatoriedade, mas muitas vezes me sinto 
compelido a utilizar do tempo disponibilizado ao MP para convencimento dos jurados. A questão da ineficiência 
interessa ao sistema do Tribunal do Júri como um todo, diante da ausência de racionalidade a justificar suas 
decisões, o que me parece antissistêmico. 

73. Juiana Baron -  Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Paraná 
- Nunca pensei sobre a inexistência do direito a réplica; como se trata de uma faculdade a possibilidade de seu 
exercício, não vejo como "necessária ou desnecessária", apenas como um direito abstrato que pode ou não ser 
exercido.

74. Lúcia Inez Giacomitti Andrich - Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná 
- Entendo que a réplica deve ser feita levando em consideração a exposição da defesa, avaliando no caso con-
creto a necessidade.

75. Erinton Cristiano Dalmaso -  Promotor de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público 
do Estado do Paraná - Necessário apenas quando a defesa traz algum ponto ou tese cujo enfrentamento é ne-
cessário ao exercício do contraditório. Caso contrário será mera repetição da fala inicial, o que é desnecessário. 

76. Alexandre Galati Santos Pereira - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado 
do Paraná - A meu ver, a utilização da réplica deve ser decidida durante a exposição da defesa. Muitas vezes 
conseguimos perceber que a versão oferecida pela defesa não consegue trazer um convencimento razoável. 
Nesses casos, parece até vantajosa a dispensa da réplica. Da mesma forma, quando se observa o alto nível de 
argumentação da defesa, com enfraquecimento da tese inicialmente apresentada pelo Ministério Público, a 
réplica bem feita pode ser decisiva para a condenação. 

77. Cláudia Tonetti Biazus -   Promotora de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Público do 
Estado do Paraná - Necessária para esclarecimentos de questões trazidas pela defesa. 

78. Rodrigo Leite Ferreira Cabral –  Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Es-
tado do Paraná - Depende sempre do caso. Quando acho que a defesa falou de forma insuficiente na primeira 
exposição, é o caso de pensar-se em não ir para a réplica.

79. Janaína Costa Vecchia de Castro -  Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado do Goiás - Do exercício do meu ofício em Plenário do Júri, extraio conclusões no sentido de ser 
oportuno o recurso da réplica como forma de rebater argumentos lançados pela Defesa, visto que, da decisão 
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de não replicar, podem os jurados ter a sensação de que o Promotor de Justiça não tem argumentos sólidos 
para ilidir os argumentos defensivos. Compartilho, de minha experiência pessoal, que, via de regra, recorria 
à réplica por ocasião dos debates orais em Plenário no Júri, em reforço aos argumentos lançados na primeira 
parte dos debates, ressaltando ao corpo de jurados que à Defesa caberá sempre a última palavra, o argumento 
derradeiro, de forma que, ainda que descabidos, não caberia mais ao órgão legitimado à acusação fazer mais 
considerações, discordando deles veementemente desde logo. Ainda, em consonância com minha experiên-
cia pessoal no Júri, considerei prescindir da réplica em uma sessão que havia se iniciado às 08:30h da manhã 
com o término dos debates pelo Defensor às 04:00h da madrugada, compreendendo que, à luz da avaliação 
feita naquele instante, os argumentos lançados foram suficientes, sendo antecipados pelo órgão ministerial os 
argumentos supostamente levantados pela Defesa, sem inovação trazida pelo defensor, sendo imprescindível 
encerrar a sessão plenária, sob risco de eventual nulidade se os jurados não conseguissem permanecer acor-
dados após exaustiva sessão plenária. Avaliar a pertinência e ganhos argumentativos advindos do recurso da 
réplica (e, por conseguinte, suportar os argumentos trazidos pela tréplica), depende da avaliação do contexto 
circunstancial e, me permita o emprego de uma expressão coloquial, de “fôlego” também dos jurados para o 
prolongamento da sessão plenária por um prazo considerável. Desta forma, a análise quanto à conveniência/
oportunidade de fazer uso da réplica deverá ser avaliada casuisticamente; entendendo que, via de regra, deve 
a réplica ser manejada pelo órgão legitimado à acusação e, excepcionalmente, não, a depender da análise dos 
argumentos trazidos pela Defesa e demais circunstâncias da sessão de julgamento.

80. Jean Zamperlini - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Goiás 
- Defendo que, como regra, o Promotor de Justiça faça uso da réplica. Porém, não de forma absoluta. Assim, 
durante o julgamento, podem ocorrer questões que levem o órgão ministerial a abrir mão dessa prerrogativa. 
Por exemplo, o membro sinta a desnecessidade de rebater os argumentos defensivos, dentre outros. Ademais, 
sempre há a possibilidade de inovação da tese defensiva na tréplica, prática condenável porém sem sólida 
jurisprudência a respeito. Enfim, o caso concreto, as vicissitudes do plenário e o tirocínio do membro serão 
imprescindíveis para a melhor decisão.

81 – Ricardo Rangel - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado do Goiás 
- Considero muito importante a faculdade da réplica no Tribunal do Júri, tanto é que foram raras as vezes em 
que deixei de exercer esse direito. Digo mais, creio que os debates começam, de fato, com a réplica, pois so-
mente a partir daí os argumentos do promotor de Justiça são usados para refutar uma afirmação contrária e/ou 
prestam-se para contestar um mau juízo feito pela outra parte – isso fica mais evidente quando não há apartes. 
Antes, o que há, em geral, é uma exposição dos fatos pela acusação, de modo que, sem a réplica, os argumentos 
do promotor de Justiça podem ser respondidos, na sequência, pelo advogado de defesa, mas os argumentos 
do advogado de defesa ficam sem resposta. Enfim, sem réplica, não há paridade; e a busca da verdade num 
processo criminal pressupõe diálogo e discussão, ou seja, dialética, que, não raro, concretiza-se na réplica. 

82. Débora Regina Gobbe - Promotora de Justiça Substituta do Ministério Público do Estado do Para-
ná - Acredito que a réplica é necessária em casos excepcionais. Os júris demoram muito tempo e os jurados 
ficam muito cansados, de modo que tendem a não prestar atenção na réplica. Mas, em alguns casos, se faz 
necessário. 

83. Stella Maria Flores Floriani Burda - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado de Paraná - Acho a réplica essencial, pois é quando eu me sinto com mais convicção após a fala da 
defesa. às vezes, no início dos trabalhos, não me sinto tão entusiasmada, mas ao logo da minha exposição sinto 
que vou melhorando e, quando termino, gostaria de continuar. Após a fala da defesa, sinto necessidade de 
esclarecer o que foi exposto anteriormente, por mim, e principalmente pela defesa. Acho essencial a réplica.

84. José Roberto Moreira - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do Estado 
de Paraná - A réplica no Tribunal do Júri é essencial, pois representa uma das poucas oportunidades em que o 
membro do Ministério Público pode contrapor argumentos apresentados pela defesa, antes do julgamento de 
mérito. A dialética do júri é enriquecida com a réplica, pois proporciona aos jurados as considerações a respeito 
das teses defensivas. Obviamente, nem todo caso demanda a réplica, o que deve ser avaliado por cada um, à 
vista das peculiaridades do caso concreto.

85. Cibelle Maria Scopel - Promotora de Justiça de Entrância Intermediária do Ministério Pú-
blico do Estado de Paraná - A réplica é um instrumento importante para auxiliar na formação da con-
vicção dos jurados, devendo ser utilizado para rebater questões pontuais abordadas pela defesa, 
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não enfrentadas inicialmente, bem como para enfatizar pontos importantes dos fatos e das provas. 
Entendo que sua utilização reforça a tese da acusação e permite ao Promotor de Justiça ter o último contato 
com os jurados, devendo ser utilizado, sempre que possível, de modo inteligente e estratégico. Não obstante, 
considero não ser recomendável utilizar esse tempo para fazer uma mera repetição do que já foi dito, sob pena 
de ser feita uma fala cansativa aos jurados, o que pode prejudicar o resultado do julgamento.

86. Tiago Inforçatti Rodrigues - Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado de 
Paraná - A réplica será sempre necessária quando teses defensivas não adiantadas pelo Ministério Público 
são aventadas pela defesa ou quando são apresentados dados ou informações equivocadas ou imprecisas que 
demandem contraponto. É certo, por outro lado, que, na minha experiência, a maior parte das sessões não 
demanda réplica.

87. Gustavo Henrique Rocha de Macedo - Promotor de Justiça de Entrância Final do Ministério Público 
do Estado de Paraná  - Considero que o uso da réplica deve ser a regra, porque é a oportunidade para se escla-
recerem dúvidas que as teses de defesa podem ocasionar nos jurados.

88. Carla Cristina Castner Martins - Promotora de Justiça de Entrância Final do Ministério Público do 
Estado de Paraná - Na minha opinião, na maioria das vezes a réplica é eficaz e serve para se contrariar as teses 
de defesa trazidas em plenário. 
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NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL EM COMPROMISSOS DE AJUSTAMENTO 
DE CONDUTA E ACORDOS FIRMADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Julio Cesar Moraes Comin1

RESUMO

A efetiva e adequada tutela dos bens jurídicos confiados à defesa do Ministério 
Público é o paradigma ideal a ser buscado na atuação do Promotor de Justiça. Inobs-
tante a realidade demonstra que entre o mundo real e o ideal existe um abismo que 
se busca transpor diuturnamente. É nesse contexto que surge a justiça possível sendo 
que uma de suas várias portas é a resolução consensual das contendas. No âmbito 
da Promotoria de Justiça cada vez mais a formalização de acordos e compromissos se 
torna comum o que evidencia a importância de uma negociação eficaz e a formali-
zação de “contratos” igualmente profícuos. Nesse contexto destaca-se da infinidade 
de questões que a temática proporciona aquela relacionada à existência e justaposi-
ção de cláusulas de índole processual em compromissos de ajustamento de conduta 
firmados pelo Ministério Público, seja na esfera extrajudicial seja na judicial. Dessa 
forma esse trabalho tem por objetivo abordar cláusulas processuais que assegurem a 
efetividade da tutela do direito pela via consensual em situações de possível descum-
primento, fomentando o debate acerca do assunto.

1 – CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATUAÇÃO “RESOLUTIVA” – DELIMITAÇÃO, JUSTIFICATIVA 
E OBJETIVO DO TRABALHO.

O direito deve servir ao homem, não o contrário. Muito se debate acerca da efe-
tividade dos instrumentos postos à disposição do operador do direito principalmente 
daqueles agentes imbuídos da incomensurável responsabilidade de defender a or-
dem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.

A tarefa é árdua e o resultado deve corresponder ao esforço realizado sendo 
que o foco deve ser a resolução adequada das questões – muitas vezes complexas e 
conflituosas – visando conferir a maior eficácia possível ao objeto de tutela.

Nesse contexto surge a possibilidade de se obter o consenso para a solução da 
demanda, fato que depende da convergência de interesses de partes opostas. Todavia 
o consenso pode ser momentâneo (típico de uma sociedade líquida2) e – não raro – 
redundar na reinicialização do conflito em momento posterior.

Para tanto deve o negociador lançar mão de estratégias3 que assegurem o resul-
tado prático pretendido, dentre elas a ora sugerida, qual seja a inclusão de cláusulas 
de índole processual nos acordos entabulados, sempre com vistas ao futuro, cada vez 
mais incerto.

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Conceito cujo desenvolvimento se atribui a Zygmunt Bauman.

3 Inclusive tendo em mente o conceito de litígio/litigiosidade estratégica.
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Com efeito acordos devem ser vislumbrados como verdadeiros contratos e por 
essa razão contemplarem uma variedade de cenários futuros para além da fixação de 
multa cominatória pelo inadimplemento.

Dessa forma o objetivo deste trabalho é despertar a atenção para as incontáveis 
possibilidades que a negociação nos apresenta sob o enfoque processual, principal-
mente no que se refere à justaposição de elementos que tornem mais seguro o pro-
veito da negociação em cenários de possível descumprimento da avença.

Consigna-se desde já que a intenção não é realizar-se um apanhado de disposi-
ções normativas, jurisprudenciais ou doutrinárias, mas esmiuçar situações corriquei-
ras que justifiquem a análise do tema.

2 – NEGOCIAÇÃO PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA4.

A efetiva ocorrência de uma negociação exige uma decisão pautada primor-
dialmente na análise de custo/benefício das diversas opções postas à disposição do 
Promotor de Justiça, o que se convencionou denominar modernamente de análise 
econômica do direito5.

Com efeito deve-se considerar aspectos essencialmente práticos nos possíveis 
cenários de desfecho do caso, sempre pautado na observância da solução que melhor 
tutela a questão. Em outras palavras o que se busca é a resolução (resolutividade) 
haja vista que uma solução não tão adequada é sempre melhor que a inexistência de 
qualquer resposta.6

O que é possível obter concretamente frente a violação noticiada? Quais as co-
minações legais ao ilícito praticado e qual a posição jurisprudencial acerca do tema? 
Qual o contexto fático (circunstancial) que se encontram as partes no momento da 
possível negociação?

Além disso deve o agente dispor de uma porção de coragem no momento de 
tomar sua decisão e realizar eventual proposta, pautando-se no bom senso, tendo 
como norte propostas factíveis e maleáveis, ciente que a parte adversa somente en-
tabulará o acordo se isso lhe for minimamente vantajoso.

Imprescindível que se tenha um horizonte claro naquilo que se pretende obter. 
É plausível pretender a perda do cargo de agente público que cometeu ilícito de pe-
quena repercussão? Da mesma forma é interessante buscar a suspensão dos direitos 
políticos de indivíduo que não tem inclinação ao exercício de cargos públicos?

Além disso toda negociação pressupõe algum conhecimento (ainda que míni-
mo) de questões não jurídicas que podem ser obtidas (o que nem sempre é possível 
em situações específicas) em órgãos de apoio (em danos ambientais conceitos de 
hectare, alqueire, espaçamento no plantio de mudas, terraceamento, dentre outros). 

4 Destaca-se aqui os artigos 15 a 17 da Resolução nº 118 do Conselho Nacional do Ministério Público 
que tratam especificamente das convenções processuais no âmbito da política de incentivo a autocomposição. 
Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas-busca/norma/154

5 Dentre outros: POSNER, Richard A. (2007). Economic Analysis of Law (Aspen, 7th edition). ISBN 978-0-
7355-6354-4.

6 Este autor faz questão de consignar que resolutividade não se resume à realização de consenso, mas 
também contempla a propositura de demandas e até mesmo o arquivamento de procedimentos.
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O direito não pode afastar-se das demais ciências tampouco da realidade humana.
Muitas vezes alguns dilemas se apresentarão: qual a medida mais adequada 

para tutela do meio ambiente? A propositura de uma ação penal em prejuízo de um 
Acordo de Não Persecução Penal que contenha solução plausível para a questão é, de 
fato, a solução mais cativante? O plantio de mudas nativas, seu controle e adequado 
crescimento, atende melhor a solução ambiental que a aplicação de uma multa desti-
nada ao fundo reparatório?

Também não se olvida que em muitas hipóteses, tal como a degradação ambien-
tal, a solução ideal (com vistas à prevenção geral) é a persecução nas três esferas de 
responsabilização. Mas até que ponto essa solução viabilizaria a efetiva recuperação 
do meio ambiente degradado?

Da mesma forma suponha-se o abandono de cargo público por único servidor 
que compõe órgão de apoio extremamente sensível à adequada prestação jurisdi-
cional. Qual seria a efetividade de uma demanda que postulasse seu afastamento do 
cargo (sem prejuízo dos vencimentos!!) e que também buscasse eventual ressarci-
mento, em face de um possível acordo no qual o agente espontaneamente pleiteasse 
sua exoneração?

Lembrando mais uma vez que essa decisão está nas mãos dos contratantes, ao 
contrário da propositura de uma demanda na qual se entrega a solução da controvér-
sia a terceiro indivíduo, devendo ser mensurado responsavelmente.

Mesmo assim algumas situações evidenciam a inviabilidade da solução consen-
sual. Cogitemos a existência de um condomínio de alto padrão instalado em área de 
preservação permanente. Seria ilusão acreditar que todos os proprietários, de forma 
voluntária, consentissem com o desfazimento das obras somente para evitar os ônus 
de responder a uma demanda judicial.

Distante de ter a pretensão de exaurir o tema que encontra vasta bibliografia7 
quando da elaboração do “contrato” deve o seu redator dispensar copiosa atenção a 
suas cláusulas a fim de evitar ambiguidades ou interpretações equivocadas, vislum-
brando a possibilidade de seu inadimplemento.

Aqui surgem as cláusulas processuais que por muitas razões aferem a boa-fé dos 
compromissários e asseguram que o descumprimento do acordo manterá o compro-
mitente em situação confortável para execução do título obtido.

Com efeito compromissos de ajustamento de conduta nada mais são que con-
tratos (ressalvada a discussão doutrinária atinente a sua natureza jurídica) e nessa 
área o que se visa é assegurar que eventuais mudanças futuras nos alicerces daquele 
momento de convergência de vontades não desnature a obrigação jurídica outrora 
assumida, esvaziando-a.

Em outras palavras o contrato existe (dentre várias outras razões) justamente 
porque a obrigação assumida pode não ser adimplida por uma das partes, de maneira 
intencional ou não. Se assim não fosse o contrato e suas cominações seriam desne-
cessários.

7 Dentre várias: Manual de negociação e mediação para membros do Ministério Público / Conselho 
Nacional do Ministério Público. 2. ed. Brasília : CNMP, 2015, disponível em https://www.cnmp.mp.br/portal/
publicacoes/245-cartilhas-e-manuais/7560-contribuicoes-para-atuacao-do-ministerio-publico-na-copa-das-
-confederacoes-e-na-copa-do-mundo-2
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Desta feita o acréscimo de cláusulas negociais processuais diminui o ônus do 
tempo do processo em face de seu possível inadimplemento, haja vista que as ques-
tões tratadas pelo Ministério Público ensejam a observância de procedimentos cada 
vez mais complexos, vide, por exemplo, ações para o reconhecimento da prática de 
ato de improbidade administrativa e a reparação de danos ambientais.

Outra prática que incentiva a resolução consensual é a designação de audiência 
preliminar de conciliação, mesmo em demandas fundamentadas na Lei de Ação Civil 
Pública e na Lei de Improbidade (com base no artigo 334 do Código de Processo Ci-
vil). Embora inicialmente tal medida conflite com possíveis tratativas infrutíferas que 
foram realizadas no âmbito administrativo pelo Ministério Público pode render bons 
frutos quando realizadas em juízo.8

3 – CLÁUSULAS PROCESSUAIS, FUNDAMENTOS E IMPLICAÇÕES.

Feitas essas considerações passa-se à análise de algumas situações que implica-
ram a adoção de convenções de natureza processual específicas.

3.1 – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA.

Considerada a existência do microssistema de defesa dos direitos coletivos (em 
sentido amplo) é comum que exista a comunicação de diversos Diplomas Legais. Nes-
se ponto destaca-se que a possibilidade de distribuição adequada dos ônus proba-
tórios redunda em inegável situação de conforto para a verificação do cumprimento 
daquilo que foi acordado.

De fato parece inerente à assunção de uma obrigação que o interessado com-
prove o seu adimplemento, entretanto não é isso que se verifica na prática desde 
composições ambientais fundamentadas no artigo 89 da Lei 9.099/95 até a formula-
ção de compromissos de ajustamento de conduta mais complexos.

O que se observa é a reiteração de ofícios ao órgão ambiental responsável pela 
fiscalização, invertendo-se em prejuízo da sociedade o ônus da prova da recuperação 
ambiental.

Embora o exemplo utilizado seja extraído da esfera criminal não há como negar 
que o objeto é idêntico e a mesma situação se observa em compromissos de natureza 
cível e até administrativa.

Portanto, por cautela, sempre que possível deve ser consignado que “compete 
ao compromissário demonstrar o efetivo cumprimento da reparação ambiental no 
prazo ora definido, às suas expensas, devendo dirigir-se ao órgão oficial competente 
ou contratar profissional habilitado que subscreverá laudo de recuperação ambiental 
adequadamente instruído com fotos e georreferenciamento, sob pena de reconheci-
mento do descumprimento do acordo, sem prejuízo de eventual análise e verificação 
pelo Ministério Público”.

Consigne-se que o fundamento legal para a distribuição dinâmica do ônus da 

8 Acerca dos temas audiência preliminar de conciliação e modelo “multiportas” vide MARINONI, Luiz 
Guilherme, Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume II – 2. ed. 
rev., atual. E ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 201, p.179 a 182. 
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prova por convenção das partes está esculpido no artigo 373, §3º do Código de Pro-
cesso Civil e na hipótese do bem jurídico-ambiental a indisponibilidade do direito diz 
respeito ao seu titular (a coletividade) não ao compromissário violador, situação que 
se repetirá na maioria dos casos de intervenção ministerial.

Acerca da indisponibilidade do direito cabível um decote. Sempre deve ser ob-
servada a titularidade e a razão de sua existência. Inúmeras vezes (exemplificativa-
mente) nos deparamos com operadores do direito justificando a impossibilidade de 
reconhecimento da incidência dos efeitos da revelia em ações de reconhecimento de 
paternidade, alimentos, dentre outras, quando o verdadeiro titular e destinatário da 
proteção é que está sendo prejudicado com a inércia da outra parte, subvertendo a 
razão de existir da indisponibilidade.

Para além do exemplo do ilícito ambiental a distribuição dinâmica do ônus da 
prova por convenção processual também pode ser adotado em demandas de outra 
natureza, como por exemplo a comprovação do compromissário que efetuou a repa-
ração cível de uma vítima ou que lhe incumbirá a efetiva demonstração da adoção 
de medidas preventivas ou de caráter educativo para evitar a reiteração de condutas 
ilícitas semelhantes.

Nota-se da redação de referida cláusula que muito importante também é a alo-
cação da responsabilidade pelo pagamento de eventual perícia a ser realizada, o que 
importa na economia de severa discussão judicial bem como de alegações futuras de 
impossibilidade financeira.

No mais as consequências do descumprimento do ônus probatório são por to-
dos amplamente conhecidas, o que não impede a oposição de ponto específico no 
acordo visando aclarar as consequências pertinentes à hipótese concreta (para além 
do descumprimento do acordo).

3.2 – A OPOSIÇÃO DE CLÁUSULA QUE ASSEGURE A EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO 
EXTRAJUDICIAL AO ACORDO FIRMADO.

 
Questão terminológica sensivelmente suscitada diz respeito à natureza jurídica 

do acordo firmado no âmbito da improbidade administrativa e sua nomenclatura. 
Isso porque, para alguns, com o advento da Lei 13.964/19 todo acordo celebrado no 
âmbito da improbidade administrativa seria Acordo de Não Persecução Cível (com 
fundamento na Lei 8.429/92), não compromisso de ajustamento de conduta (previsto 
na Lei de Ação Civil Pública).

Embora o arcabouço normativo e o já conhecido microssistema indique a apli-
cação das disposições da Lei de Ação Civil Pública (Lei 7.347/85) existem vozes afir-
mando que o acordo celebrado nessa seara não consubstanciaria título executivo 
extrajudicial dada a especialidade do artigo 17, §1º da Lei 8.429/92 que não trouxe 
regulamentação própria.

Tal consideração aparenta uma armadilha normativa que pode servir de subs-
trato para tornar ineficazes acordos celebrados nesse âmbito sensível porque não se 
aplicaria a disposição do artigo 5º, §6º da Lei 7.347/85 (que confere natureza de título 
executivo extrajudicial ao compromisso de ajustamento de conduta).

A fim de evitar tal situação que novamente traria incomensurável discussão 
judicial por cautela é sempre salutar acrescentar ao acordo firmado no âmbito da 
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improbidade administrativa cláusula que estabeleça sua natureza de título executivo 
extrajudicial, sempre tendo em vista a mínima liquidez, certeza e exigibilidade que 
propicie sua adequada execução.

Não se mostra desarrazoado também a oposição da assinatura de duas teste-
munhas a fim de garantir a observância do disposto no artigo 784, III do Código de 
Processo Civil na medida em que, em tese, não se aplicaria à hipótese o contido no 
inciso IV do mesmo dispositivo legal9.

Consigne-se que não se olvida a posição doutrinária de grande relevo que de-
fende a tipicidade dos títulos executivos (nullus titulus sine lege)10 que não poderiam 
ser criados por ato volitivo das partes. Ocorre que as peculiaridades do acordo de não 
persecução cível (principalmente em relação ao bem jurídico tutelado e à sua natu-
reza jurídica) justificam a conferência de eficácia minimamente diferenciada dos seus 
termos, sob pena de insignificância da avença.

De fato a razão de existir do artigo 5º, §6º da Lei 7.347/85, é a mesma para o 
acordo de não persecução cível (ou compromisso de ajustamento de conduta na área 
de improbidade administrativa) e pode ser aplicada a partir de uma interpretação 
sistemática pautada na concepção do microssistema de defesa dos direitos coletivos.

O que se verifica é que em essência há plena equiparação entre o Compromisso 
de Ajustamento de Conduta e o Acordo de Não Persecução Cível, todavia as previsões 
legais específicas podem gerar nuances que coloquem em xeque a eficácia do insti-
tuto.

Sendo assim a oposição de referida cláusula poderia servir para afastar dúvidas 
interpretativas conferindo segurança à atuação compositiva de índole consensual, 
ressalvados os acordos firmados em ações em curso que após homologação judicial 
estarão sujeitos ao regime de cumprimento de sentença.

3.3 – AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO OU 
DIMINUIÇÃO DAS MATÉRIAS A SEREM ALEGADAS.

Muito frustrante a celebração de compromisso de ajustamento de conduta, seu 
posterior inadimplemento e quando da execução a instauração de verdadeiro proces-
so de conhecimento com ampla margem de debate em regime de cognição exaurien-
te por intermédio do manejo de embargos à execução.

Mas de fato isso ocorre e não cabe ao operador a mera lamentação mas sim 
adotar medidas preventivas para mitigar possíveis danos decorrentes dessa conduta.

Para tanto mostra-se viável do ponto de vista teórico-jurídico a redação de cláu-
sula que de antemão estabeleça a renúncia ao direito de opor embargos à execução 
nos termos do artigo 916, §6º do Código de Processo Civil.

Com efeito referido Código prevê no artigo 190 que admitida a autocomposição 
é lícito às partes estipular mudanças no procedimento “para ajustá-lo às especifici-
dades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres 
processuais, antes ou durante o processo”.

9 Tal situação também encontra respaldo no artigo 122, §2º do Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP.

10 DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de Direito Processual Civil, 1ª ed. 2004. Malheiros. São 
Paulo, p. 208/209.
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Na hipótese a propositura de embargos à execução é mera faculdade processual 
da parte e, assim, pode ou não ser manejado. Tanto é assim que o artigo 916, §6º do 
Código de Processo Civil estabelece “prêmio” para aquele que renuncia ao direito de 
opor os respectivos embargos.

Não se está a impor ônus desarrazoado ao compromissário porque não se esta-
belece qualquer dever acessório à parte (imposição de um fazer). Apenas se assegura 
que o compromisso assumido não será objeto de infinita discussão e que o subscritor 
agiu de boa-fé quando de sua celebração.

Nesses termos não se vislumbra qualquer nulidade porque não se trata de con-
trato de adesão. Da mesma maneira não se está diante de parte que se encontra em 
manifesta situação de vulnerabilidade (ou disparidade). Muito ao contrário o subs-
critor somente assina eventual compromisso porque também verifica que isso lhe é 
vantajoso. 

Acrescente-se ainda que a resolução 01/2017 do Conselho Superior do Ministé-
rio Público do Estado do Paraná, em hipóteses que envolvam sanções definidas pela 
Lei 8.429/92 exige a subscrição por advogado da outra parte, dando mostras que não 
se pode alegar qualquer tipo de nulidade de referida cláusula processual assumida de 
forma esclarecida e livre (art. 5º, §3º)11.

Outra sugestão de termo médio é a redação de referida cláusula para que cons-
te que o compromissário somente poderá alegar as questões versadas nos incisos I 
a V do artigo 917 do Código de Processo Civil, diminuindo o âmbito de discussão em 
possível litígio judicial.

Tal cautela se mostra de extrema importância impedindo a rediscussão de toda 
a questão de mérito que ensejou o ajuste, sugerindo-se a seguinte redação: “Nos ter-
mos do artigo 190 do Código de Processo Civil em eventual execução judicial do débito 
os compromissários renunciam ao direito de opor embargos à execução nos termos 
do artigo 916, §6º do Código de Processo Civil”.

3.4 – RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE E ORDEM DE PREFERÊNCIA.

Outra sugestão diz respeito principalmente à efetividade da cobrança. De nada 
adianta obter provimento favorável e mais uma vez o sistema processual privilegiar o 
devedor que age com manifesta má-fé.

Para tanto, dentre inúmeras possibilidades, indica-se a redação de cláusula 
processual que contemple medidas que afastem ou mitiguem eventual alegação de 
impenhorabilidade ou ordem de preferência, haja vista os percalços decorrentes da 
satisfação do débito.

Com efeito a impenhorabilidade existe para proteger o patrimônio do devedor 
mas não é (como nenhuma garantia) absoluta. Da mesma maneira que o devedor 
pode por ato voluntário declarar que determinados bens são inalienáveis pode fazê-lo 
para determinar que responderão por eventual débito inadimplido.

Reafirma essa premissa o fato de o devedor ter a faculdade de designar bens 

11 Situação diferente é a contida no artigo 125 do Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP que apenas fa-
culta a presença de advogado para se firmar compromisso de ajuste de conduta que não diga respeito à prática 
de atos de improbidade administrativa.
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(inclusive bem de família) para garantir o cumprimento do acordo. Ainda que assim 
não fosse nada obsta que aliene seus próprios bens tidos por impenhoráveis por dis-
posição legal para pagamento da dívida.

Por outro lado a ordem de preferência pode muito bem ser alterada o que in-
clusive atende muitas vezes o interesse do próprio devedor. Se assim o é no cotidiano 
não se vislumbra qualquer óbice para que por ato voluntário o próprio interessado o 
faça antecipadamente no âmbito de um acordo formal.

Fato é que a concretização/formalização desses termos pode causar espanto 
teórico mas, na prática, somente representa aquilo que realmente acontece. A dificul-
dade muitas vezes está em convencer o compromissário.

Destaca-se ainda que pelas mesmas razões trazidas no item acima não se vis-
lumbra qualquer nulidade ou elevada onerosidade porque não se está a atribuir ao 
compromissário dever acessório grave, apenas a renúncia consciente e voluntária a 
direitos manifestamente disponíveis de ordem patrimonial evidentemente menos re-
levantes que a maioria dos objetos tutelados (indisponíveis) pelo Ministério Público.

Dessa forma sugere-se a inclusão da seguinte cláusula: “nos termos do artigo 
190 do Código de Processo Civil em eventual execução judicial do débito os compro-
missários renunciam à impenhorabilidade descrita no artigo 833 bem como à ordem 
de preferência descrita no artigo 835, ambos do mesmo Código”.

Tal providência embora não garanta a satisfação do débito em razão de estrata-
gemas para ocultação patrimonial ao menos mitiga esforços inócuos envidados pelo 
Ministério Público para vencer a invencível benevolência legislativa com devedores 
inescrupulosos haja vista que as causas de impenhorabilidade muitas vezes são lidas 
de forma literal em ampliadíssimo benefício do devedor.

3.5 – O RECONHECIMENTO DA SOBERANIA DA DECISÃO PROFERIDA EM PRIMEIRO GRAU 
DE JURISDIÇÃO.

Ponto nevrálgico é a sistemática recursal em vigência que permite a discussão 
eterna da controvérsia em ao menos quatro graus de jurisdição.

Tal constatação além de privilegiar a impunidade acarreta exacerbado prejuízo 
ao bem jurídico tutelado em face da distribuição inadequada do ônus do tempo do 
processo.

Com efeito além de haver severo desprestígio ao primeiro grau de jurisdição há 
preferência pela submissão de inúmeras questões diversas em incomensurável espa-
ço de tempo o que pode ensejar diversas vantagens ao devedor que inclusive se bene-
ficia com mudanças legislativas ou jurisprudenciais que ressignificam os paradigmas 
do momento da celebração do acordo12.

Ainda que nada disso ocorra muitas das vezes o devedor se beneficia do provei-
to ilícito e, caso perca a demanda, somente paga o que já era devido inicialmente, o 

12 Existe um conto de origem e autor desconhecidos que revela a história acerca de um homem condena-
do à forca que promete ao seu rei fazer seu cavalo voar, solicitando o prazo de 10 anos para cumprir o acordo, 
o que é aceito pelo soberano. Seu companheiro de cela, inconformado com a evidente impossibilidade de cum-
prir com o combinado indaga o homem que responde: meu caro, nesses 10 anos tudo pode acontecer. O cavalo 
pode morrer, eu posso morrer, o soberano pode morrer ou ser destituído, a pena pode ser reconsiderada, e 
quem sabe, o cavalo não possa voar?  
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que é bastante vantajoso para quem atua ilicitamente.
Em linhas gerais a delonga processual somente beneficia – de forma gritante – 

uma das partes impingindo à outra (coletividade, sociedade, meio ambiente) todos os 
ônus decorrentes desse fato incontornável.

Sendo assim na hipótese em que ao descumprimento do acordo também é co-
minado o prosseguimento ou a propositura de eventual ação para o reconhecimento 
da prática ilícita e seus consectários, mostra-se interessante a redação de cláusula 
que limite o direito de recorrer.

Isso porque tratando-se o direito de recorrer de mera faculdade processual e 
havendo previsão expressa acerca da possibilidade de renúncia sugere-se a redação 
da seguinte cláusula negocial: “nos termos do artigo 190 do Código de Processo Civil 
em eventual propositura ou prosseguimento de demanda para o reconhecimento da 
prática do ato ilícito decorrente dos fatos narrados neste acordo (caso seja descumpri-
do) os compromissários reconhecem como soberana a decisão proferida em primeiro 
grau de jurisdição, desde já renunciando ao direito de recorrer conforme previsto no 
artigo 999 do Código de Processo Civil”.

Nota-se que a redação dessa cláusula não impede que o órgão ministerial, caso 
sinta-se prejudicado com a decisão de primeira instância, exerça tal faculdade pro-
cessual, fato que mais uma vez não acarreta ônus desproporcional porque não con-
substancia dever principal ou acessório bem como não afasta a jurisdição tampouco 
a possibilidade de defesa do compromissário.

O que se verifica é a mitigação de uma faculdade processual que pode ou não 
ser exercida pelo interessado que dessa mesma maneira pode de antemão manifes-
tar seu desinteresse reconhecendo como adequada a decisão proferida em primeiro 
grau.

4 – A REALIZAÇÃO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA CONCOMITANTE 
AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

Não foge à questão negocial de índole processual a realização simultânea de 
avença única que contemple reparações nas esferas cível e criminal. Aliás a solenida-
de de celebração de Acordo de Não Persecução Penal e suas balizas são elementos 
objetivos bastante claros a justificar a adoção dessa medida negocial também no âm-
bito cível.

Especificamente naquilo que se refere a casos envolvendo ilícitos ambientais, 
embora de extrema gravidade, muitas vezes a tutela específica de reparação comina-
da a outra sanção pode significar tutela mais efetiva do meio ambiente que o próprio 
prosseguimento de eventual ação penal.

Além da efetividade da tutela o aproveitamento do ato processual e do termo 
formal implica em economia de recursos e de tempo, acarretando atuação ainda mais 
proativa do agente ministerial.

Aprioristicamente não se vislumbra qualquer óbice legal vez que o artigo 5º, §6º 
da Lei 7.347/85 sequer exige a prévia instauração de Inquérito Civil ou qualquer outro 
procedimento formal para realização de eventual compromisso de ajustamento de 
conduta.

Da mesma maneira o artigo 28-A do Código de Processo Penal incentiva que 
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seja reparado o dano e também assegura que o Ministério Público especifique outra 
condição a que estará sujeita a realização do acordo, não impedindo a concentração 
dos atos no mesmo instrumento.

Destaca-se ainda que a principal razão para essa concentração é de ordem prá-
tica e atende a lógica da instrumentalidade do processo.

Embora os artigos 115 a 129 do Ato Conjunto nº 001/2019-PGJ/CGMP aparen-
temente impeçam a celebração de eventual compromisso em concomitância com o 
ANPP vislumbra-se que tal compromisso seria realizado no curso de ação judicial, o 
que já atenderia a disposto no §1º do artigo 115 de referido regulamento.

Remanesce então apenas a necessidade de viabilizar a homologação desse acor-
do perante o Conselho Superior do Ministério Público conforme estabelecido pelo 
artigo 120 do supracitado ato conjunto.

Para essa situação a solução seria a homologação judicial parcial apenas no que 
se refere ao aspecto processual penal, submetendo-se o acordo, no que se refere a 
suas disposições cíveis, ao crivo do Conselho Superior do Ministério Público conforme 
determina o ato conjunto.

Como sugestão poderia ser debatida a desnecessidade de dupla homologação 
em uma segunda hipótese, alterando-se a resolução prevendo exceções para situa-
ções excepcionais como a citada mormente porque a avença passaria por homologa-
ção judicial e estaria revestida de eficácia executiva ainda mais robusta, privilegiando-
-se a instrumentalidade.

Tal medida evitaria a reiteração de atos pelo Promotor de Justiça oficiante bem 
como a realização de outro negócio processual consistente na suspensão do feito, 
seja com fundamento no artigo 17, §10-A da Lei 8.429/92 (na hipótese de improbida-
de administrativa – acordo de não persecução cível) ou no artigo 313, II do Código de 
Processo Civil (demais compromissos).

5 – CONCLUSÃO.

A celebração de compromissos ou acordos de não persecução é tarefa comple-
xa, muitas vezes mais dispendiosa que a propositura de ação civil pública. Envolve 
uma série de fatores que transcendem a retórica jurídica usual e por isso é terreno 
movediço para muitos operadores do direito, abrindo espaço inclusive para a solução 
“estrutural” ou “estruturante” da controvérsia. 

Mesmo assim se mostra como uma opção razoável para a tutela de bens sen-
síveis, conferindo celeridade e efetividade a atuação ministerial. Nesse contexto a 
adoção de cláusulas de natureza processual asseguram maior credibilidade ao que foi 
avençado, trazendo maior segurança jurídica a futura execução em face de eventual 
inadimplemento do compromisso.

Nessa senda o objetivo desse trabalho – de viés eminentemente prático – foi 
lançar a questão ao debate e fomentar a criatividade dos agentes para que busquem 
a incorporação e o incremento de eventuais acordos com a formulação de cláusulas 
que mitiguem os riscos do inadimplemento e assegurem resultados concretos e po-
tencialmente mais efetivos.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: POLÍTICAS PÚBLICAS E OS EFEITOS DA PANDEMIA

Kamila Cristine Vanelli1

1. RESUMO

O estudo da violência doméstica, familiar e de gênero contra a mulher constitui, 
sem dúvidas, um dos temas de maior complexidade, porquanto sua abordagem não 
se restringe à seara normativa, ambiência à qual estamos mais adaptados, deman-
dando verticalização sob aspectos sociológicos, histórico-culturais, de saúde pública 
(insertas a psicologia e a psiquiatria), economia, educação (dentre outros).

Por razões metodológicas, traçou-se, de forma resumida, os fatores desencade-
antes da violência intrafamiliar e de gênero contra a mulher, e o histórico da legisla-
ção protetiva no Brasil e no mundo, com especial destaque à Lei n.º 11.340/2006 (Lei 
Maria da Penha), um dos mais avançados diplomas normativos, em termos mundiais, 
no combate, prevenção e erradicação da violência doméstica, e que, a despeito disso, 
e de seus quase 15 anos de vigência, ainda encontra desafios de múltiplas ordens ao 
seu integral cumprimento.

Para além das percepções pessoais a respeito da temática, o presente traba-
lho, modalidade protocolo de atuação, buscou apresentar, a partir da inauguração de 
Procedimento Administrativo junto à 2.ª Promotoria de Justiça da Comarca de São 
Miguel do Iguaçu/PR (utilizando, para tanto, como parâmetro, expediente instaurado 
pelo Promotor de Justiça, Dr. André Luiz Querino Coelho, junto à 2.ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Matelândia/PR), a fragilidade da estrutura da rede de proteção 
e das políticas públicas destinadas ao enfrentamento da violência no espaço domés-
tico; e o papel do Ministério Público, como agente transformador, na implementação 
de programas comprometidos a prestar adequada assistência às mulheres em situ-
ação de violência, e que sejam acessíveis à população, alcançando-se, assim, a tão 
almejada plena e absoluta efetividade da Lei Maria da Penha.

2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR: BREVES APONTAMENTOS. 

A violência, em qualquer de suas (múltiplas) facetas, encerra origens antropo-
lógicas, históricas, sociais e culturais, isto é, a definição da violência lato sensu, reali-
dade plural, compreende incontáveis fenômenos, sendo certo que as crenças e valo-
res, a baixa escolaridade, o desemprego, a desigualdade socioeconômica, e a pobreza 
(dentre outros), atuam como pontos determinantes de sua ocorrência. 

No que se refere, especificamente, à violência contra a mulher no âmbito da 
unidade doméstica e da família, e em qualquer relação íntima de afeto, cujos concei-
tos, por sintetismo, são emprestados da Lei n.º 11.340/2006, artigo 5º, incisos I a III2, 

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Diz o normativo: “Art. 5.º, Lei n.º 11.340/2006. Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica 
e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento 
físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida 
como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
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há, diz a doutrina, uma explicação suplementar, relacionada não “apenas à lógica da 
pobreza, desigualdade social e cultural. Estes são fenômenos marcados profunda-
mente pelo preconceito, discriminação e abuso de poder do agressor para com a 
vítima” (destacado)3, a qual, geralmente encontra-se em situação de vulnerabilidade/
hipossuficiência física e econômica. Vale dizer, a violência contra mulher decorre di-
retamente de uma relação de poder, reforçada por padrões e ideologias patriarcais, 
androcêntricos e conservadores, para as quais a mulher ocupa posição de submissão 
e obediência, e o homem, exercendo o papel dominador, e mediante o uso (conco-
mitante ou não) de violências física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral (Lei nº 
11.340/2006, art. 7º), reduz-lhe o gozo de direitos sociais básicos, privando-a de sua 
intimidade, liberdade, e livre desenvolvimento afetivo e familiar. 

De qualquer sorte, e a despeito de tais premissas, o estudo da violência domés-
tica e familiar revela tema complexo e, sendo, por igual, multifacetado, demanda ver-
ticalização sob diversas ópticas, as quais serão brevemente abordadas neste capítulo.

2.1. SISTEMA JURÍDICO DE PROTEÇÃO DAS MULHERES. 

O sistema jurídico de proteção das mulheres, sobretudo com vistas a combater 
a violência de gênero, merecendo, aqui, especial destaque àquela que ocorre no seio 
da família ou unidade doméstica, encerra, como é cediço, uma gama de diplomas 
internacionais e nacionais.

Dentre os instrumentos internacionais voltados a tal objetivo – sem aqui men-
cionar àqueles que asseguram, numa perspectiva generalizada, os direitos humanos 
fundamentais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, datada de 
1948 –, cita-se a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher, realizada no ano de 1975, e ratificada pelo Brasil, na sua integrali-
dade, no ano de 1994; a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência Contra a Mulher –  “Convenção de Belém do Pará”, realizada em 1993, 
constituindo, esta, “o primeiro tratado internacional de proteção dos direitos huma-
nos a reconhecer, de forma enfática, a violência contra a mulher como um fenômeno 
generalizado, que alcança, sem distinção de raça, classe, religião, idade ou qualquer 
outra condição, um elevado número de mulheres em todo mundo”4; a Declaração e 
Plataforma de Ação da IV Conferência Mundial sobre a Mulher “Bejing”, de 1995; e 
a Convenção do Conselho da Europa de Prevenção e Combate à Violência contra as 
Mulheres e à Violência Doméstica, de 2011. 

Já em âmbito nacional, além, é óbvio, da Constituição Federal, que erigiu a dig-
nidade humana a princípio fundamental (CF, art. 1º, inc. III), e assegurou a igualdade 

agregadas; II- no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III- em qualquer 
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de 
coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.” 
(destacado)

3 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica em tempo de pandemia: repercus-
sões do isolamento social nas relações familiares à luz da Lei Maria da Penha. Curitiba: Juruá Editora, 2020, p. 
38.

4 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Op. Cit., p. 91.
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entre homens e mulheres em todos os aspectos (CF, arts. 5.º, caput; e 226, §5.º); 
tem-se a Lei n.º 10.455, de 13 de maio de 2002, que acrescentou o parágrafo único ao 
artigo 69, da Lei n.º 9.099/1995, prevendo a medida cautelar de afastamento do lar, 
domicílio ou local de convivência, nos casos de violência doméstica; a Lei n.º 10.778, 
de 24 de novembro de 2003 (com alterações promovidas pela Lei nº 13.931/2019), 
que estabelece a notificação compulsória de casos de violência contra a mulher que 
vier a ser atendida em serviços de saúde públicos ou privados; a Lei n.º 10.886, de 
17 de junho de 2004, que acrescentou os §§9.º e 10 ao artigo 129, do Código Pe-
nal, estabelecendo hipóteses de lesão corporal de natureza leve “qualificada”, quan-
do praticada por “ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com 
quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade” (§9.º), e majorante de pena se, nestas 
mesmas circunstâncias, sobrevir lesões corporais de natureza grave, gravíssima e/ou 
seguida de morte (§10); as diversas legislações que procederam importantes e bem-
-vindas modificações aos preceitos primário e secundário dos crimes contra a liberda-
de sexual, tipificados nos artigos 213 a 216-A, do Código Penal; a Lei n.º 13.104, de 9 
de março de 2015, que inseriu a qualificadora “feminicídio” ao crime de homicídio; e 
mais recentemente, a Lei n.º 14.132, de 31 de março de 2021, que tipificou o stalking 
(CP, art. 147-A).

Deixando, não sem motivo, para referência em separado, o Brasil conta, ainda, 
com uma das mais avançadas legislações protetivas do mundo, a Lei n.º 11.340, de 7 
de agosto de 2006, ato normativo que consagrou verdadeiro microssistema jurídico 
de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse particu-
lar, a Lei Maria da Penha reafirma o rol de direitos e garantias fundamentais concla-
mados pelo constituinte (arts. 2.º e 3.º); define a violência doméstica e familiar sob 
diferentes enfoques (art. 5.º e 7.º); e estabelece mecanismos de prevenção (art. 8.º) e 
de assistência à mulher já vitimada (arts. 9.º e 27 a 32), bem como regras processuais 
e procedimentais (arts. 8.º, 13 a 17 e 21).

Ademais, a Lei Maria da Penha elenca vasto rol de medidas protetivas de urgên-
cia (arts. 18 e 19; 22 e 23); autoriza a decretação da prisão preventiva do agressor (art. 
20); e tipifica o crime de descumprimento das citadas medidas protetivas (art. 24-A).

Sem dúvidas, a despeito de pontuais e inegáveis imperfeições, a Lei n.º 
11.340/2006, exemplo de política de ação afirmativa5, constitui “um avanço para a 
sociedade brasileira, representando um marco indelével na história da proteção legal 

5 “Estas ações afirmativas podem ser conceituadas como o conjunto de ações, programas e políticas 
especiais e temporárias que buscam reduzir ou minimizar os efeitos intoleráveis da discriminação em razão de 
gênero, raça, sexo, religião, deficiência física, ou outro fator de desigualdade. Buscam incluir setores margina-
lizados num patamar satisfatório de oportunidades sociais, valendo-se de mecanismos compensatórios. Esses 
programas de ação afirmativa não se colocam em rota de colisão com o princípio da igualdade, potencializando, 
pelo contrário, expectativas compensatórias e de inserção social de parcelas historicamente marginalizada. 
Destinam-se, pois, a equacionar distorções arraigadas ou minorar-lhes as consequências antissociais. A justifi-
cativa racional, neste caso, parte do correto diagnóstico de tendências sociais refratárias à inclusão social (nos 
setores da educação, trabalho, acesso aos bens culturais etc), como também da viabilidade do mecanismo 
escolhido para substituir ou contrabalançar as referidas tendências, ainda que tomado como parte de políticas 
públicas mais amplas.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Especial Comentada. vol. único. Salvador: JusPO-
DIVM, 2020, pp. 1.255-1.256)
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conferida às mulheres.”6

Consigne-se, por fim, e ainda com os olhos voltados ao sistema normativo na-
cional, que em virtude do atual cenário mundial de crise sanitária, decorrência da 
pandemia da COVID-19, editou-se a Lei n.º 14.022, de 7 de julho de 2020, que dispõe 
sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher (e 
outras) durante a emergência de saúde pública. 

2.2. LEI MARIA DA PENHA: (IN)EFETIVIDADE. 

Como visto, a Lei n.º 11.340/2006, desceu a minúcias ao tratar do tema violên-
cia doméstica e familiar, buscando, com isso, alcançar, ainda que de forma genérica, 
todas as vertentes a ele (tema) relacionados. Com efeito, exsurge facilmente percep-
tível que não se está diante de diploma normativo de viés eminentemente penal e/
ou processual, porquanto, repita-se, confere ampla proteção à mulher em situação 
de violência doméstica e familiar, compreendendo, inclusive, medidas integradas de 
prevenção e de ordem assistencial (médica, psicológica, financeira, etc.). Daí, denomi-
ná-la, como visto, microssistema jurídico.

Mas, em que pese todos os esforços envidados, a Lei Maria da Penha ainda ca-
rece, em diversas questões, de efetividade jurídica e prática. 

A um, porque a concretização de seus efeitos está estritamente relacionada à 
celeridade do sistema de Justiça. De fato, conquanto não se olvide, mormente com a 
implantação do inquérito policial eletrônico, da especial rapidez que se tem emprega-
do, quer na conclusão das investigações, quer no desfecho das ações criminais (cito, 
neste tocante, ação penal em que atuei, na integralidade, na Comarca de Matelândia/
PR, em que entre o dia do fato e a prolação da sentença condenatória decorreram 
apenas 48 dias); muitos inquéritos policiais físicos e ações penais ainda tramitam de 
maneira lenta, não sendo incomum, na prática forense, depararmos com fatos ocorri-
dos há mais de dois ou três anos. 

Tal morosidade, que vulnera flagrantemente o direito de preferência assegurado 
pelo parágrafo único, artigo 33, da Lei, e a urgência reafirmada pelo parágrafo único, 
artigo 5.º-A, da Lei n.º 13.979/2020 (com redação atribuída pela Lei n.º 14.022/2020), 
é reflexo, também, da ausência de estruturação dos Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar contra a Mulher (Lei n.º 11.340/2006, arts. 29 a 32). A esse respeito, frise-
-se que no Estado do Paraná, apenas a Capital Curitiba conta com órgão especializado 
no assunto. Nas Comarcas de Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá, Ponta Gros-
sa e São José dos Pinhais (todas de entrância final), o Juizado cumula funções com 
áreas da criança/adolescente, idoso e execução de penas e medidas alternativas7. E a 
situação é ainda pior nas demais Comarcas paranaenses (entrâncias intermediária e 
inicial), nas quais sequer se cogita de tal especialização.

A dois, porque mesmo transcorridos quase 15 anos de Lei Maria da Penha, a 
rede de atendimento à mulher ainda não foi estruturada em todos os Municípios. 
Não se desconhece, no plano estadual, a Casa da Mulher Brasileira, local destinado 

6 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Op. Cit., p. 125.

7 Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/documents/>. Acesso em 22/05/2021.
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a prestar os principais serviços especializados e mutidisciplinares de atendimento às 
mulheres em situação de violência8. Contudo, essa não é, infelizmente, a realidade 
dos Municípios, notadamente daqueles localizados no interior do Estado. A rigor, não 
se verifica nos Municípios interioranos, principalmente naqueles de pequeno por-
te, sequer profissionais capacitados para desenvolver trabalhos interdisciplinares de  
prevenção, orientação e encaminhamento da vítima, do agressor e de eventuais fa-
miliares (mormente em se tratando de crianças e adolescentes), ausência que acaba 
tornando ainda mais árduo o rompimento do ciclo de violência, dificultando (ou me-
nos impedindo) à materialização dos objetivos colimados pela Lei.

A três, porque a precaridade no atendimento prestado pela autoridade policial 
é realidade que, por igual, não pode ser preterida, especialmente por ser a principal 
“porta de entrada” disponibilizada à vítima. No dia a dia das Delegacias de Polícia, e 
aqui uma vez mais voltando-se a atenção àquelas localizadas no interior do Estado, o 
que se descortina, infelizmente, é a dificuldade de acesso, em virtude da inexistência 
de Delegacias e/ou setores especializados em receber essas mulheres (em que pese a 
determinação legal – Lei n.º 11.340/2006, arts. 8.º, incs. IV e VII) e, por vezes, inclusi-
ve, do horário de atendimento. Junte-se a isso, a qualidade questionável dos serviços, 
sem dizer de eventuais abusos cometidos pelos servidores policiais (que não contam 
com cursos de capacitação voltados ao atendimento mais humanizado e não discrimi-
natório). Logo, torna-se exato afirmar, também sob essa perspectiva, a inefetividade 
da Lei Maria da Penha. 

A quatro, porque a ausência de assistência jurídica às vítimas (que é, também, 
exigência normativa – Lei n.º 11.340/2006, art. 9.º, §2.º, inc. III), resultado da defici-
ência da Defensoria Pública em todo Estado, inviabiliza o prosseguimento, por exem-
plo, de ações penais de iniciativa exclusivamente privada (injúria, calúnia e difama-
ção), como, por igual, a liquidação e execução das indenizações mínimas fixadas pelo 
Juízo Criminal quando da sentença condenatória (CPP, art. 387).

A cinco, porque a falta de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas 
de urgência as tornam, não raramente, inócuas, pois quando se chega ao conheci-
mento das autoridades, o agressor já as descumpriu e, comumente, reiterou a vio-
lência por meio de novas ameaças, ofensas e agressões físicas. Em outras palavras, 
essas medidas carecem, na prática, da natureza para a qual foram instituídas, que é 
justamente evitar a continuidade da violência e assegurar a integridade da mulher. 

A rigor, a tipificação do ato de descumpri-las, aliada à possibilidade de decretar 
a prisão preventiva do autor (Lei n.º 11.340/2006, art. 24-A) e, mais recentemente, a 
concessão de forma eletrônica, em razão da pandemia da COVID-19, e sua prorroga-
ção automática durante a vigência da Lei n.º 13.979/2020, ou durante a declaração de 
estado de emergência (inovação trazidas pela Lei n.º 14.022/2020), auxiliou, e muito, 
na efetividade desse importante mecanismo. Todavia, a punição, de per si (e confor-
me abordado no tópico abaixo), não reduz os números de mulheres vítimas de vio-
lência doméstica. Faz-se necessário ir além, a exemplo da ampliação da utilização do 
monitoramento eletrônico (hoje disponível apenas para situações muito específicas, 
ao menos no Estado do Paraná), e outros equipamentos que possam ser acionados 

8 Disponível em: <http://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Casa-da-Mulher-Brasileira>. Acesso em 
17/05/2021.
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pela vítima de qualquer lugar (aplicativos de celular, etc.).
Por último (mas não menos importante), porque ressoa manifesta a pouca (ou 

nenhuma) força coercitiva das penas cominadas às infrações de menor gravidade (i.e., 
vias de fato, ameaça e lesões corporais de natureza leve), as quais não ultrapassam, 
via de regra, meses de detenção e, mesmo nas hipóteses de recrudescimento de-
corrente de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59) e agravantes (CP, art. 
61), o quantum a ser aplicado dificilmente justifica a fixação do regime semiaberto, 
regime, sublinhe-se, que equivale ao aberto ao menos no Estado do Paraná. Ou seja, 
a despeito da autorização legislativa para a decretação da prisão preventiva (CPP, art. 
313, inc. III; e Lei n.º 11.340/2006, art. 20), a grande maioria dos casos se referem a 
infrações punidas, in abstrato, com sanções relativamente brandas, o que ao fim e ao 
cabo, deslegitima a segregação cautelar, mais ainda, a imposição de regime fechado 
em sobrevindo condenação. 

Resumindo, a punição afigura-se pouco exemplar, seja à luz da prevenção espe-
cial, conclusão que se extrai da não incomum reiteração delitiva, seja pelo ângulo da 
prevenção geral, decorrência do aumento do número de casos diários de violência 
doméstica e familiar (máxime, como se verá, com a pandemia da COVID-19). Sim, a 
tríplice projeção da pena, nos termos do que dispõe o artigo 59, caput, do Código Pe-
nal, leia-se, retribuição, prevenção geral e prevenção especial, cristaliza-se, frequen-
temente, no plano abstrato, defluindo efeitos concretos apenas pontualmente. A 
rigor, não se evita a reincidência, não se ressocializa o agressor, não contraestimula 
potenciais criminosos, nem mesmo reafirma a eficiência, vigência e validade do Direi-
to Penal (lei).

A soma de todos esses apontamentos defluem efeitos práticos bastante preo-
cupantes. Num contexto geral, nosso país ocupa o 5.º lugar no ranking mundial de 
feminicídio, perdendo apenas para países como El Salvador, Colômbia, Guatemala e 
Rússia9. Já numa realidade mais próxima, nas três Comarcas da 38.ª Seção Judiciária 
do Paraná, apurou-se percentuais significativos de processos envolvendo violência 
doméstica e familiar. Vejamos: na Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, dos 1.627 
processos criminais, 424 envolvem violência doméstica e familiar, ou seja, 25,9%, do 
total; na Comarca de Medianeira/PR, das 1.127 ações penais, 345 decorrem da Lei 
Maria da Penha, isto, 30,7%; e na Comarca de Matelândia/PR, tramitam, hoje, 192 
processos que apuram crimes praticados em contexto de violência doméstica, dos 
788 em trâmite, um percentual de 24,4%. Tais números são reflexos, também, das 
suscitadas inefetividades da Lei n.º 11.340/2006, decorrendo, daí, a necessidade de 
intensificação da intervenção do Ministério Público, como órgão de defesa dos inte-
resses e direitos indisponíveis e sociais (o que será abordado em capítulo próprio).

3. ASPECTOS PRÁTICOS: PERSPECTIVA FORENSE SOB A ÓPTICA DO MINISTÉRIO PÚBLI-
CO. 

Prefacialmente às percepções pessoais resultantes da experiência adquirida ao 
longo desse um ano e meio de carreira, a escolha do tema do presente trabalho e sua 

9 Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/feminicidio-brasil-
-e-o-5-pais-em-morte-violentas-de-mulheres-no-mundo.htm> Acesso em 17/05/2021.
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idealização, despontou a partir de três especiais convites, dois deles da i. Juíza Substi-
tuta designada na Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Iguaçu/PR, Dra. Lorany 
Serafim Morelato. O primeiro referia-se à participação do Ministério Público na 17.ª 
edição da “Semana da Justiça pela Paz em Casa”10, implementada entre os dias 8 a 
12 março de 2021, com o objetivo de instruir e finalizar o maior número de processos 
envolvendo violência doméstica e familiar, contando, daí, com a colaboração das par-
tes processuais (Ministério Público e defesa), para a apresentação de alegações finais 
orais. O segundo convite, por sua vez, referia-se à colaboração e apoio ministerial no 
lançamento e promoção da “Campanha Nacional do Sinal Vermelho” nos Municípios 
de São Miguel do Iguaçu e Itaipulândia11. O terceiro e último, foi a participação, no 
dia 10 de março de 2021, de evento (virtual) realizado pela UNIOESTE – Universidade 
Estadual do Oeste do Paraná, com o tema “O papel do Poder Judiciário na luta contra 
a violência doméstica”, ao lado da Dra. Lorany Serafim Morelato e de Defensores Pú-
blicos, num diálogo com jovens alunos do curso de Direito sobre o enfrentamento da 
violência de gênero.

A participação nos dois primeiros projetos proporcionou, a um só tempo, uma 
maior reflexão acerca da problemática, que assume vestes sabidamente sociocultu-
rais; bem como observar, na prática, ainda que numa cognição sumária/superficial, as 
questões que tangenciam a violência doméstica e familiar, a saber, os principais fato-
res desencadeantes e perfis e comportamentos de vítimas e agressores (lembrando-
-se que não existem padrões absolutos, máxime porque cada relação violenta tem 
um contexto próprio).

Imergindo, em princípio, na “Campanha Nacional do Sinal Vermelho”, sua im-
plementação (que não é automática) deu-se durante a dita “Semana da Justiça pela 
Paz em Casa”, mobilizando não apenas o idealizador, Poder Judiciário e sua equipe 
interdisciplinar (profissionais que atuam no SAIJ – Serviço Auxiliar da Infância e Juven-
tude), mas também o Ministério Público, Seccional da OAB – Ordem dos Advogados 
do Brasil, Polícias Civil e Militar, ACISMI – Associação Comercial de São Miguel do 
Iguaçu; ACIAI – Associação Comercial e Empresarial de Itaipulândia; e imprensa local, 
por meio de rádio e redes sociais. Buscou-se, nessa medida,  viabilizar mais um canal 
de denúncia (agora silenciosa) à mulher vítima de violência12, bastando que ela se 
dirija às farmácias e drogarias previamente cadastradas, apresentando ao farmacêu-
tico ou atendente um sinal vermelho desenhado na palma da mão ou em um pedaço 

10 Trata-se de iniciativa idealizada pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e no âmbito do Judiciário 
paranaense, organizada pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Fa-
miliar (CEVID). Disponível em: <https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/semana-
-da-justica-pela-paz-em-casa-tera-inicio-nesta-segunda-feira-9-3-/18319?inheritRedirect=false> Acesso em 
23/05/2021. 

11 A referida campanha também foi idealizada pelo CNJ, e toda a sua sistemática encontra-se disponível, 
para fins de consulta, no sítio eletrônico: <https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/violencia-contra-a-mu-
lher/campanha-sinal-vermelho/>. Acesso em 23/05/2021. 

12 Consigne-se, ad argumentandum, que o artigo 5.º-A, inciso II, da Lei n.º 13.979/2020 (com redação 
atribuída pela Lei n.º 14.022/2020), o registro de ocorrências relacionadas com essas infrações penais poderá 
ser feito por telefone ou meio eletrônico. Eis a redação do normativo: “Art. 5.º-A. Enquanto perdurar o estado 
de emergência de saúde internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019: […]; II- o 
registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes cometidos contra criança, 
adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio eletrônico ou por meio de 
número de telefone de emergência designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública; […].” (destacado)
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de papel. Deparando-se com tal situação, e seguindo o protocolo preestabelecido, a 
Polícia Militar deverá ser acionada para a adoção dos trâmites legais. Ressalte-se que 
o farmacêutico ou atendente não guardam nenhum vínculo com o caso, não podendo 
ser arrolados como testemunha/informante. 

Demais disso, a Campanha também objetivou, através de ampla divulgação em 
rádio, redes sociais, reunião conjunta e banners, convocar a sociedade civil a refletir 
sobre a gravidade da violação aos direitos humanos das mulheres, como problema 
social que é e que, portanto, não atinge apenas as vítimas e seus familiares; como 
também sensibilizar acerca da necessidade de prestar apoio/auxílio humanizado às 
essas mulheres, dissolvendo a discriminação e o preconceito resultantes de uma cul-
tura patriarcal ainda hegemônica.                                                                                                              

Prosseguindo, no que se refere à “Semana da Justiça pela Paz em Casa”, foram 
realizadas, nos períodos matutino e vespertino, a partir das 08h30min, pela Vara Cri-
minal de São Miguel do Iguaçu/PR, 33 audiências de instrução e 4 de retratação (Lei 
n.º 11.340/2006, art. 16), sem prejuízo de outras prioridades legais. Participei, no to-
tal, de 24 audiências instrução e 3 de retratação, oferecendo 16 alegações finais orais. 
E foi a partir dessa experiência (única) que observei algumas particularidades nos cri-
mes envolvendo violência doméstica no espaço privado, máxime quando comparados 
com delitos de natureza diversa.

Nesse particular, destaco, de início, que ao lado dos já mencionados fatores – 
gerais – desencadeantes da violência, repise-se, crenças e valores, baixa escolaridade, 
desemprego, desigualdade socioeconômica, pobreza, preconceito e discriminação; o 
consumo excessivo de bebidas alcoólicas (em determinadas hipóteses, também pela 
vítima) e de psicotrópicos (drogas ilícitas), por vezes em conjunto com medicamen-
tos de uso contínuo, contribuem consideravelmente para a inauguração e reiteração 
dos episódios agressivos (frise-se, dês logo, que o álcool figura como um dos agentes 
responsáveis pelo aumento do número de casos de violência doméstica na pandemia, 
em termos mundiais13).

 Na grande maioria dos casos, observou-se que a violência no espaço doméstico 
iniciou quando um dos personagens, especialmente o agressor, passou a consumir 
ou intensificar o consumo de substâncias lícitas (álcool) ou ilícitas (drogas em geral). 
Anote-se, todavia, que não se quer, com isso, camuflar as verdadeiras causas do pro-
blema, mas apenas pontuar a existência de concausas determinantes, e que não raras 
vezes agravam a situação, porquanto a própria mutação do estado de consciência 
pode estimular o agente a cometer atos que, em sua normalidade, não praticaria.

Acerca, incontinenti, do perfil das vítimas, exsurge inconteste que a maior parte 
das mulheres que quebraram o silêncio, buscando o auxílio da autoridade policial, 
posteriormente em Juízo, reafirmaram a situação vivenciada. Todavia, subsiste, ainda, 
uma pequena parcela de vítimas que, ouvidas na persecução judicial, tentam isentar 
o agressor da responsabilidade. Procede-se, quase sempre, dessa forma, nas hipóte-
ses de manutenção da relação afetivo conjugal ou posterior reconciliação. A vítima, 
sentindo-se moralmente pressionada, por receio de se auto prejudicar, prejudicar 
o companheiro e o núcleo familiar como um todo, opta por retratar-se das denún-

13 Disponível em: <https://cisa.org.br/index.php/sua-saude/informativos/artigo/item/222-abuso-de-al-
cool-e-violencia-domestica-pandemia>. Acesso em 23/05/2021.
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cias, mediante versão distorcida da realidade. Ressalte-se que esta vítima está, ainda, 
imersa num contexto cíclico de violência física, moral e psicológica, e presa às amarras 
culturais que preconizam a superioridade do homem e passividade da mulher, sendo 
certo que o rompimento do silêncio, mediante a confirmação das agressões em Juízo, 
envolve uma série de questões – que quase sempre se intercalam – de ordem emo-
cional (culpa, medo e vergonha), econômica (não raro o agressor é arrimo de família), 
familiar (existência de filhos menores) e até mesmo falta de informação, conhecimen-
to e acesso à rede de atendimento14. 

Observou-se, outrossim, que, exceção feita à raríssimas situações, quando se 
enfim denuncia a violência sofrida, os episódios de agressões já ocorreram reiterada-
mente, sendo eles, por vezes, negligenciados pela própria mulher, que se blinda por 
meio de estado mental de negação, somente retornando à realidade com a intensifi-
cação da violência a que é subjugada. 

Ademais, foi possível verificar que em quase todos os casos, a violência sofrida 
por essas mulheres desencadeiam consequência que vão (muito) além das lesões/
marcas físicas. A rigor, a violência física vem usualmente associada ao constrangimen-
to de ordem psicológica e moral (sem prejuízo das demais modalidades de violência), 
e as consequências que daí defluem, e que transparecem de forma bastante explícita 
nas audiências, são a baixa autoestima, traumas que resultam em crises de ansieda-
de e de pânico, depressão, dentre outros problemas de saúde, cujo tratamento nem 
sempre é dispensado – ao menos não adequadamente – pelos órgãos públicos de 
saúde.

Noutro giro, delineando, em traços sucintos, os perfil e comportamento de 
agressores, a prática tem demonstrado que a violência doméstica e familiar contra a 
mulher é normalmente praticada por homens, companheiros íntimos da vítima, leia-
-se, (ex)marido, (ex)convivente, (ex)namorado. Os agressores, nestas hipóteses, via 
de regra, possuem mais de 30 anos, constatação que reflete a força exercida por fa-
tores socioculturais na educação e desenvolvimento quando crianças/jovens. Embora 
em cidades do interior, de menor porte, a desigualdade entre homens e mulheres nas 
relações interpessoais sejam mais perceptíveis; projetos voltados ao processo de na-
turalização da diferença implantados nas escolas, e até iniciativas desse jaez na mídia, 
por meio de propagandas e novelas, têm apresentado resultados cada vez mais po-
sitivos, transformando e reinventando costumes e valores, de sorte que as gerações 
mais novas tendem a assumir visão mais igualitária em diversos aspectos, incluídas 
questões de gênero.

Aliada à dinâmica cultural e à baixa escolaridade, o consumo, repita-se, notada-
mente de álcool, reflete, por igual, o perfil de agressores. Isso porque, “a crença que 
o álcool é responsável pelas agressões diminui a culpa do agressor e aumenta a tole-
rância da vítima, podendo favorecer novos episódios. Além disso, o padrão crônico de 
beber pode ser importante fator na reincidência das agressões e agravado quando a 
dependência já esta instalada.”15

14 Estudos mostram que apenas 10% das mulheres vítimas de violência doméstica denunciam o agressor. 
A respeito, vide: CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Violência doméstica em tempo de pandemia. Curi-
tiba: Juruá Editora, 2020, p. 72.

15 CAVALCANTI, Stela Valéria Soares de Farias. Op. Cit.. Curitiba: Juruá Editora, 2020, p. 80.
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Há, ainda, outras características apontadas por estudos que contribuem na for-
mação psicológica dos agressores, características, contudo, que não são possíveis de 
identificar na prática, máxime porque a investigação pessoal de réus e vítimas, se 
existente, é muito superficial. Daí, a imprescindibilidade de fortalecimento (quiça, 
inauguração) de políticas públicas nessa área, pois a partir de tais informações torna-
-se possível traçar um paralelo entre perfil/comportamento de vítimas e agressores, 
facilitando a implantação de medidas ao combate à violência de gênero, segundo a 
realidade local.

Por derradeiro, a participação na live com alunos do curso de Direito foi igual-
mente proveitosa, na medida em que possibilitou repassar aos jovens a gravidade 
concreta de que se reveste a temática, sobretudo em tempos de pandemia, e a neces-
sidade premente de mudança do paradigma cultural que ainda reproduz a desigual-
dade histórica entre homens e mulheres.

4. POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS E OS EFEITOS DA PANDEMIA. 

Conquanto o enfoque repressivo a cargo do Direito Penal tenha assumido o prin-
cipal papel, é preciso voltar os olhos às questões que comumente são colocadas em 
segundo plano. Sem embargo, quando nos deparamos com a intervenção do Direito 
Penal é porque a violência, sob quaisquer de suas formas, já se consumou, trazendo 
consigo todos os efeitos negativos que lhes são inerentes (lembrando-se que a violên-
cia física constitui, regra geral, a última fase do ciclo de violência: Tensão – Agressão 
– Lua de Mel – Tensão – Agressão – Lua de Mel – Feminicídio). Daí, a necessidade de 
se focar naquilo que é, ainda, reputado coadjuvante, a saber, a implementação de 
políticas públicas que busquem materializar medidas preventivas adequadas, tanto 
sob a óptica da mulher, como, por igual, do homem; mas que também, num exame 
prospectivo, empreenda esforços no atendimento, em toda a sua extensão e comple-
xidade, às vítimas de violência e aos agressores.

Soma-se a todas essas preocupações, a pandemia da COVID-19, cuja necessida-
de de isolamento social intensificou, como é cediço, a violência nas relações familiares 
e conjugais, conclusão que facilmente se denota da multiplicação de crimes violentos 
contra a mulher a partir do mês de março de 2020. Vale dizer, o confinamento social 
colocou as mulheres que já sofriam violência, mormente psicológica, em situação de 
maior vulnerabilidade, estando, hoje, expostas a toda espécie de agressão e ofensas. 
Assim, se antes a inauguração/implantação de instrumentos preventivos e de am-
paro às vítimas já era imprescindível, atualmente, tais providências afiguram-se de 
caráter emergencial.

Afora o expressivo aumento do número de casos, a pandemia da COVID-19 tem 
acarretado dificuldades outras na concretização dos instrumentos voltados às vítimas 
de violência doméstica e familiar. Com efeito, para além da paralisação/suspensão 
dos atendimentos presenciais pela rede de proteção (os quais estão sendo retomados 
paulatinamente), e cujos danos daí decorrentes são imensuráveis; a crise econômico-
-financeira impactou sobremaneira a efetivação de projetos, porquanto, é cediço, não 
basta a estruturação de setores específicos nos órgãos socioassistenciais, mas, prin-
cipalmente, a contratação de pessoal capacitado para o atendimento desse público, 
ou, quando pouco, a disponibilização de cursos de capacitação aos profissionais da 
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rede de proteção. Há, ainda, dificuldades para o desenvolvimento de estratégias pro-
mocionais de inclusão dos grupos vulneráveis e medidas afirmativas que vão desde os 
bancos das escolas até palestras em empresas (a região Oeste do Paraná conta com 
empresas de grande porte, a exemplo da FRIMESA e da LAR), buscando verdadeira 
transformação da sociedade em matéria de igualdade de gênero.

Diante dessa realidade, foi instaurado Procedimento Administrativo junto à 2ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel do Iguaçu (MPPR)16, com vistas a 
acompanhar as políticas públicas sobre a proteção integral da mulher vítima de vio-
lência nos Municípios de São Miguel do Iguaçu/PR e Itaipulândia/PR, tomando como 
parâmetro, base e orientação, os critérios ponderados pelo Promotor de Justiça, Dr. 
André Luiz Querino Coelho, amigo e orientador, responsável pela instauração de idên-
tico procedimento perante a 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Matelândia, da 
qual é titular17.

Nos Municípios de São Miguel do Iguaçu/PR e Itaipulândia/PR verificou-se a ine-
xistência de fluxograma específico de atendimento às mulheres vítimas de violência 
doméstica e de gênero. Já em relação às políticas públicas, Itaipulândia/PR não conta 
com setor especializado, nem mesmo com equipe capacitada para prestar atendimen-
to a essas vítimas, as quais são atendidas através dos programas e projetos gerais já 
desenvolvidos pela rede de proteção, situação agravada pela ausência de CREAS, cujo 
órgão está em processo de implementação, com a realização de processo seletivo dos 
profissionais que irão compô-lo. São Miguel do Iguaçu/PR, por seu turno, possui junto 
ao CREAS uma equipe técnica capacitada para atendimento a essas mulheres, e segue 
em fase de organização de trabalho de prevenção e estimulação de denúncias.

Nos Municípios da Comarca de Matelândia/PR (Matelândia/PR, Céu Azul/PR, 
Ramilândia/PR e Vera Cruz do Oeste/PR), tomando-se, por empréstimo, o Procedi-
mento Administrativo lá inaugurado, a situação não é diferente, ou seja, não há um 
fluxograma específico de atendimento a esse público. No que se refere às políticas 
públicas, apenas o Município de Matelândia/PR conta com atendimento setorial às 
mulheres vítimas de violência doméstica e de gênero, por meio do CRAS, PSE, UBS, 
NASF e CAPS, sendo que nos demais a demanda é direcionada à rede de proteção 
para atendimento de forma conjunta com os outros serviços socioassistenciais.

As justificativas apresentadas são ora a mudança de gestão; ora as dificuldades 
financeiras, inclusive para a contratação de novos servidores, decorrência da baixa ar-
recadação municipal, fruto da crise econômica resultante da pandemia da COVID-19; 
ora a baixa demanda/procura espontânea ou via encaminhamento para esses aten-
dimentos. 

De qualquer sorte, vê-se que, exceção feita ao Município de Matelândia/PR, o 
qual conta com equipes setoriais em toda a rede de proteção; os demais municípios 
ou possuem esse atendimento especializado apenas no CREAS (que é o caso de São 
Miguel do Iguaçu/PR), ou não prestam nenhum tipo de assistência especializada, rea-
lizando os atendimentos de forma conjunta aos demais serviços.

Essas informações preliminares foram fundamentais para traçar os próximos 

16 Procedimento Administrativo n.º MPPR-0137.21.000067-5.

17 Procedimento Administrativo n.º MPPR-0089.21.000095-9.
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passos, sobretudo porque com o advento da Lei n.º 14.022, de 7 de julho de 2020, ato 
normativo que dispõe sobre medidas de enfrentamento à violência doméstica e fami-
liar contra a mulher (e outros) durante a emergência de saúde pública da COVID-19, 
os serviços e atividades voltados a essas vítimas são considerados essenciais (Lei 
n.º 13.979/2020, art. 3.º, §7.º-C, com redação atribuída pela Lei n.º 14.022/202018), 
e deverão ser prestados, mesmo durante a pandemia, preferencialmente de forma 
presencial, inclusive, se necessário, mediante adaptação dos procedimentos estabe-
lecidos na Lei Maria da Penha. A novel legislação ainda prevê a obrigatoriedade de 
atendimento presencial nas hipóteses em que a violência envolva, efetiva ou poten-
cialmente, os crimes, consumados ou tentados, de feminicídio (CP, art. 121, §2.º, inc. 
VI); lesão corporal de natureza grave, gravíssima ou seguida de morte (CP, art. 129, 
§§1.º, 2.º e 3.º); ameaça praticada com uso de arma de fogo (CP, art. 147, caput); 
estupro (CP, art. 213); descumprimento de medidas protetivas de urgência (Lei n.º 
11.340/2006, art. 24-A); crimes previstos no Estatuto do Idoso etc..

A realização de reuniões com a rede de proteção e com os Chefes do Executi-
vo, para planejamento e implantação de fluxograma e programas de atendimento e 
acolhimento voltados especificamente às mulheres vítimas de violência doméstica 
e familiar (obedecendo, sempre, as recomendações sanitárias para a prevenção ao 
coronavírus), mediante a setorização dos órgãos já existentes, e capacitação dos pro-
fissionais; de palestras nas empresas de grande porte localizadas nos municípios e 
também escolas, para fins de conscientizar não só potenciais vítimas, mas também 
os agressores, inclusive sob o aspecto jurídico-penal; de campanhas informativas vol-
tadas à sociedade como um todo, visando a prevenção à violência e acesso a meca-
nismos de denúncia; a criação de grupos de apoio; a atuação integrada entre Polícias 
Civil e Militar, rede de proteção e Ministério Público para o encaminhamento das 
vítimas e familiares (evitando-se a dita “baixa demanda/procura” por atendimento), 
são algumas das próximas etapas a serem encetadas no bojo do Procedimento Admi-
nistrativo, com vistas a conferir tão almejada efetividade à Lei Maria da Penha, com a 
consequente redução dos números de violência doméstica e familiar nos Municípios 
correspondentes.

4.1. ATUAÇÃO (MULTIFACETADA) DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 

A Lei Maria da Penha conferiu ao Ministério Público, à luz das funções institucio-
nais previstas na Constituição Federal, uma atuação multifacetada com vistas a com-
bater a violência doméstica e familiar. Para além das atribuições penais, decorrentes 
da titularidade da ação penal pública incondicionada (e àquelas que são consectários 
lógicos) e da intervenção obrigatória nas ações penais de iniciativa privada (há muito 
prevista no Código de Processo Penal, aliás), o Órgão Ministerial deverá, de forma 

18 Diz o preceito: “Art. 3.º. […]. § 7º-C. Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo funcionamento 
deverá ser resguardado quando adotadas as medidas previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendi-
mento a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 
2006, a crianças, a adolescentes, a pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes tipificados na 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Lei nº 10.741, de 1º de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso), na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e no 
Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal).” 
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articulada e integrada com os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Mu-
nicípios), Poder Judiciário, Defensoria Pública e órgãos de segurança pública, elaborar 
ações voltadas a prevenir e erradicar essa espécie de violência (Lei n.º 11.340/2006, 
art. 8.º, inc. I).

Além disso, caberá ao Ministério Público requisitar força policial e serviços pú-
blicos de saúde, de educação, de assistência social e de segurança, entre outros (Lei 
n.º 11.340/2006, art. 26, inc. I); fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares 
de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, e adotar, de 
imediato, as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irre-
gularidades constatadas (Lei n.º 11.340/2006, art. 26, inc. II); e cadastrar os casos de 
violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei n.º 11.340/2006, art. 26, inc. III).

Nas causas cíveis que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, 
a Lei Maria da Penha tornou, vez outra, obrigatória a intervenção ministerial (Lei n.º 
11.340/2006, art. 25), preceptivo reafirmado pelo parágrafo único, artigo 698, do Có-
digo de Processo Civil.

Como se vê, ao Ministério Público conferiu-se poder de ingerência qualificado 
por uma perspectiva de gênero. Se assim é, não basta apenas atuar para que  inqué-
ritos policiais e ações penais tramitem de forma célere, mas é igualmente necessário 
que os agentes ministeriais, na função de órgão acusador, o façam de forma correta, 
postulando e fiscalizando, por exemplo, a aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, 
letra “f”, do Código Penal, a condenação por danos causados pela infração penal (CPP, 
art. 387). Na condição de fiscal da ordem jurídica, nós, o Ministério Público, devemos 
atuar ativamente, garantindo-se o direito e os interesses da vítima, seja em âmbito 
criminal, seja na esfera cível. A mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
independentemente da classe social, escolaridade e outros fatores, encontra-se, sim, 
em situação de vulnerabilidade, despontando-se, daí, a imprescindibilidade de uma 
enérgica atuação ministerial, impedindo-se a revitimização, agora decorrente de uma 
violência institucional, isto é, por aqueles órgãos e entidades que deveriam protegê-
-la.

Aliás, é nessa qualidade de agente defensor de interesses indisponíveis, e na 
obrigação legal de fiscalizar e monitorar os serviços públicos voltados ao atendimento 
dessas mulheres (e também aos agressores), que se pautou a instauração dos Proce-
dimentos Administrativos referidos, e que se pautará as próximas etapas para a im-
plementação de medidas efetivas de combate, prevenção e erradicação da violência 
doméstica e familiar. 

Anote-se que, assim como os serviços prestados pela rede de proteção, o Par-
quet também precisa se reinventar nesse momento de grave crise sanitária, de forma 
que o atendimento alcance não só as mulheres vítimas que denunciaram os agresso-
res e buscaram ajuda, mas, sobretudo, àquelas submetidas, ainda, à clandestinidade 
da violência, e que vivem verdadeiro cárcere privado ao lado de seus algozes durante 
esse longo período de confinamento social. 

Por isso mencionou-se a realização de palestras e campanhas educativas, meca-
nismos que possibilitam adentrar silenciosamente aos lares (por intermédio de filhos, 
vizinhos, amigos e parentes ou da própria vítima), acessando essas mulheres que ou 
estão imersas na dinâmica de violência, e precisam de ajuda e apoio para compreen-
der a problemática e desvencilhar-se desse ciclo, ou encontram sob vigilância contí-
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nua de seus agressores, não tendo a chance de libertar-se deles.

5. CONCLUSÃO. 

Depreende-se, de todo o exposto, que a iniciativa, embora encerrando vestes 
embrionárias, demonstrou a precariedade e deficiência da rede de proteção, seja 
pela inexistência de fluxograma específico para o trato do assunto, seja pela ausência 
de atendimento especializado às mulheres vítimas de violência no espaço doméstico. 
De fato, a estruturação dos órgãos de atendimento primário às vítimas, e a imple-
mentação de programas e projetos voltados ao combate, prevenção e erradicação 
da violência doméstica, familiar e de gênero contra a mulher, demanda articulação 
integrada e conjunta de diversos órgãos; mas, sobretudo, reivindica ampla atuação 
fiscalizatória por parte do Ministério Público, instituição à qual foram acometidas inú-
meras atribuições de viés institucional (Lei n.º 11.340/2206, art. 8.º), administrativo 
(Lei n.º 11.340/2206, art. 26, inc. II) e funcional (esta última lida sob a perspectiva 
processual).                                                                                             

É preciso que o Ministério Público tenha sensibilidade para enxergar, com olhos 
de ver, vale dizer, sem discriminação e preconceito de nenhuma espécie, as mulheres 
que sofrem violência doméstica e de gênero, compreendendo-as não apenas como 
vítimas de um processo penal, mero meio de prova a ser valorado, mas como seres 
humanos, pessoas em especial situação de vulnerabilidade, dispensando a elas aten-
ção reflexiva e assistência prioritária, tal qual já é feito a outros grupos de vulneráveis 
como crianças, idosos e pessoas com deficiência.

Neste cenário de crise sanitária, em que o número de ocorrências envolven-
do violência doméstica aumentou exponencialmente, ao Ministério Público compete 
congregar esforços para que políticas públicas comprometidas com as questões de 
gênero sejam arquitetadas e implantadas, a fim de prestar atendimento adequado 
às vítimas, agressores e potenciais familiares, reconstruindo valores, e buscando, em 
igual proporção, projetos que transformem a sociedade e ressignifiquem culturas, tra-
vando verdadeiro pacto de não tolerância à discriminação, ao preconceito e à (falsa) 
crença de superioridade de homens sobre as mulheres.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA 

Murilo Alan Volpi1

RESUMO

O presente trabalho tem por tema a atuação do Ministério Público em relação 
às Políticas Públicas de Segurança. Após análise dos conceitos de segurança pública e 
de políticas públicas, aponta-se que a atuação Ministério Público em relação à segu-
rança pública vai além da mera persecução penal em juízo, extrapolando atos como o 
oferecimento de denúncias, participação em audiências, apresentação de alegações 
finais, etc. Aponta-se que cabe ao Ministério Público, ao lado das demais instituições 
e agentes políticos, zelar pelo efetivo desenvolvimento das políticas de segurança, 
atuando em todas as fases que compõe o ciclo das políticas públicas de segurança 
(identificação do problema, formação de agenda, formulação de alternativas, tomada 
de decisão, implementação, avaliação e extinção).

I. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO TRABALHO

O problema de pesquisa que se pretende responder neste trabalho pode ser 
sintetizado na seguinte pergunta: “qual o papel do Ministério Público nas Políticas 
Públicas de Segurança?”.

De acordo com pesquisa do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
78,6% da população brasileira possui muito medo de ser assassinada2. O Escritório 
das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime (UNODC), por sua vez, aponta que, das 30 
(trinta) cidades mais violentas do mundo, 11 (onze) são brasileiras3. Os registros sobre 
homicídios praticados no Brasil, por fim, indicam que, no ano de 2018, houve 57.956 
homicídios no Brasil, o que corresponde a uma taxa de 27,8 mortes por 100 mil habi-
tantes4.

As estatísticas acima evidenciam a grave realidade da segurança pública no país 
e a necessidade de se repensar as iniciativas desenvolvidas na área até o presente 
momento. Dentro desse contexto, o presente trabalho se propõe a analisar o papel 
do Ministério Público no âmbito das políticas públicas de segurança.

 

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná. Doutorando e Mestre em Direito 
Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Especialista em Direito Tributário pela 
USP (FDRP/USP). Já foi Advogado, Analista Jurídico do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) e De-
legado de Polícia no Estado de Minas Gerais (PC/MG). E-mail: vmvolpi@gmail.com Lattes: < http://lattes.cnpq.
br/1183964859259783>. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5593-8272.

2 IPEA. Sistema de indicadores de percepção social: segurança pública. Brasília, IPEA, 2010.

3 UNODC. Handbook on police accountability, oversight and integrity. 

4 Infográfico Atlas da Violência 2020. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/arquivos/
artigos/3519-atlasdaviolencia2020completo.pdf
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II. DESENVOLVIMENTO

II.1. O QUE É SEGURANÇA PÚBLICA?
  
Segurança pública, para além de um princípio, é direito fundamental, embo-

ra impassível de fruição individual (ANDRADE, 2010; CARRASCO, 2015; GLINA, 2019; 
COSTA, 2018; GERÔNIMO, 2011).

  
Há dois grandes modelos de segurança pública: o modelo da segurança orienta-

da à manutenção da ordem publica e o modelo da segurança orientada à proteção da 
cidadania e dos direitos fundamentais5. O modelo de segurança orientado à proteção 
da cidadania é apontado como o mais alinhado à Constituição Federal de 1988 e com 
o Estado Democrático de Direito por ela instituído. 

 As estatísticas acerca da criminalidade no Brasil indicam a existência de gran-
des desafios no campo da segurança pública (BRASIL, 2019). De acordo com o Atlas 
da Violência 2019, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, e o nível concre-
tização do direito à segurança é altamente variável em função da cor e da região do 
país habitada pela pessoa.

 O presente trabalho, dentro desse contexto, se propõe a estudar o papel da 
instituição Ministério Público na efetiva concretização do direito fundamental à segu-
rança, em sua perspectiva orientada à efetivação da cidadania.

 II.2. OS QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS?
 

 Políticas Públicas6 são programas de ação governamental que resultam de um 
conjunto de processos juridicamente regulados (processo eleitoral, processo de pla-
nejamento, processo de governo, processo orçamentário, processo legislativo, pro-
cesso administrativo, processo judicial) visando coordenar os meios à disposição do 
Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes 
e politicamente determinados (BUCCI, 2006; p.39).

5 Arias Valle e Castro Burgos (2018, p. 37) fazem a distinção entre segurança pública e segurança cidadã:  
“Por lo tanto es indispensable hacer diferencia entre seguridad ciudadana y pública, la primera se entiende, 
para efectos de la Ley, a la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, 
destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y 
espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. La diferencia 
con la seguridad pública es que el estado es quien debe garantizar que el orden social se mantenga y también 
se encarga del resguardo de los bienes ciudadanos para que estén protegidos”.

6 Fabio Konder Comparato define política pública “como uma atividade, isto é, um conjunto organizado 
de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado” (COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio 
sobre o juízdo de constitucionalidade de políticas públicas. In: MELLO, Celson Antônio Bandeira de (Org.). Es-
tudos em Homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: Malheiros, 1997). Eros Grau, por sua vez, define a política 
pública como norma jurídica. Para ele, a política seria uma categoria jurídica nova, uma espécie normativa nova, 
ao lado das normas-princípios e das normas-regra, já conhecidos há mais tempo como categorias normativas 
(GRAU, Eros Roberto. Direito, conceito e normas jurídicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988). Nesse con-
texto, a fim de evitar confusões terminológicas, optou-se, desde o início, por apontar a definição de Políticas 
Públicas tomada como ponto de partida na elaboração do presente artigo.
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 O tema Políticas Públicas ganhou importância no final do século passado. Hou-
ve no país um verdadeiro redimensionamento dos estudos acerca desta temática. 
Como explica Gianpaolo Poggio Smanio (SMANIO, 2013: p. 3/4):

“Isso se deu por vários motivos. Dentre eles, a percepção de 
que não bastava a Constituição Federal dispor enorme gama 
de direitos sociais e tratar dos instrumentos para sua realiza-
ção. A concretização desses direitos dependia de uma atua-
ção eficaz dos poderes e órgãos do Estado, bem como de um 
trabalho eficiente do governo.

A redemocratização do país fez crescer a percepção de que a 
efetivação dos direitos sociais depende de políticas eficazes 
que devem ser elaboradas e realizadas pelo Estado, em par-
ceria com a sociedade civil organizada, mas, sobretudo, deve 
haver um controle efetivo sobre essas políticas públicas e a 
forma de sua consecução. (...)”

 
 II.3. QUAIS SÃO OS CICLOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS?

 
De acordo com Guilherme Scodeler de Souza Barreiro e Renata Pedretti Morais 

Furtado, as políticas públicas em geral possuem 07 (sete) fases: identificação do pro-
blema, formação de agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, imple-
mentação, avaliação e extinção. Graficamente:
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II.4. O QUE LEGITIMA A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO ÀS POLÍTICAS 
PÚBLICAS DE SEGURANÇA?

Durante muitos anos a relação entre Ministério Público e a Política Pública de 
Segurança foi vista de uma forma um tanto quanto simplista. Ao membro do Ministé-
rio Público caberia apenas as providências atinentes à persecução penal em juízo, tais 
como oferecimento de denúncia, apresentação de alegações finais, etc.

Com o passar do tempo e fortalecimento da ideia de Ministério Público resolu-
tivo7, contudo, cada vez mais foi se enxergando uma relação mais ampla. Além das 
atividades processuais, caberia ao Ministério Público, ao lado das demais instituições 
e agentes políticos, zelar pelo efetivo desenvolvimento da política de segurança em 
todos os seus aspectos.

Vale mencionar que alguns autores enxergam essa mudança sobre a perspectiva 
de uma nova compreensão da amplitude do controle externo da atividade policial. In 
verbis:

“Conforme o referido art. 3o da LC no 75/1993, o controle 
externo da atividade policial não se reduz a uma única função 
ou área. Podemos sintetizar a atuação de controle externo 
nas seguintes modalidades de atuação:

(i) controle procedimental do inquérito policial para a efici-
ência da investigação criminal (direção mediata derivada da 
titularidade da ação penal);

(ii) controle procedimental do inquérito policial para a não 
arbitrariedade da investigação criminal (custos legis);

(iii) controle extraprocessual de eficiência da investigação cri-
minal;

(iv) controle extraprocessual de eficiência das políticas de se-
gurança pública;

(v) controle extraprocessual de não arbitrariedade da investi-
gação criminal e do policiamento de segurança pública (pre-
venção e responsabilização).

O controle externo da atividade policial está associado a um 

7 O Ministério Público resolutivo contrapõe-se ao demandista. Quer-se valorizar e estimular a atuação 
dos agentes ministeriais para além de seus gabinetes e das atividades formais, desenvolvendo esforços na solu-
ção extrajudicial dos conflitos e na promoção da cidadania, sobretudo mediante o contato mais próximo com a 
população. Disponível em: http://www.planejamento.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteu-
do=3173
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novo paradigma de atuação do Ministério Público, que não se 
limita à atuação demandista, processual e repressiva, antes 
atua de forma resolutiva, extrajudicial, proativa, preventiva, 
promovendo diretamente entendimentos e gestões tendentes 
à resolução de problemas, atuando como um relevante “cata-
lizador jurídico para que o Estado ou as outras instituições da 
sociedade venham aderir ao projeto constitucional de justiça 
social. Essa característica do Ministério Público fica explícita 
do indicado no art. 127, caput, da CRFB/1988, que estabele-
ce ser função institucional do Ministério Público a defesa da 
ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais 
e individuais indisponíveis (todos eles ligados a aspectos jus-
fundamentais), bem como consta no art. 129, inciso II, que 
indica ser atribuição do Ministério Público “zelar pelo efetivo 
respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pú-
blica aos direitos assegurados nesta Constituição, promoven-
do as medidas necessárias a sua garantia”8

 II.5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA E MINISTÉRIO PÚBLICO
 
 Conforme exposto acima, cabe ao Ministério Público, ao lado das demais insti-

tuições e agentes políticos, zelar pelo efetivo desenvolvimento das políticas de segu-
rança, atuando em todas as fases que compõe o ciclo das políticas públicas de segu-
rança (identificação do problema, formação de agenda, formulação de alternativas, 
tomada de decisão, implementação, avaliação e extinção).

 Na formação da agenda, é possível que o Ministério Público, a partir de dados  
da realidade local, fomente a inserção de determinada questão como objeto da polí-
tica pública. Verificando-se, por exemplo, que em determinada comarca grande parte 
das infrações tem sido praticadas por adolescentes, faz-se possível a atuação com vis-
tas a inserção na pauta das políticas públicas de um projeto específico de contraturno 
escolar a adolescentes.

 Na avaliação das políticas públicas, por outro lado, é possível fomentar o traba-
lho em rede com vistas a instituir mecanismos de verificação dos resultados concretos 
das ações, como seria o caso, por exemplo, de monitoração dos índices de reincidên-
cia das pessoas que passam por grupos de autores de violência doméstica da comar-
ca. 

 Para além da atuação específica em cada uma das fases do ciclo das políticas 
públicas de segurança pública, deve-se ainda velar para que as tomadas de decisão 
sejam baseadas nas melhores evidências científicas, conforme apontado por Welsh e 

8 Ávila, Thiago André Pierobom de. O Controle pelo Ministério Público das Políticas de Segurança Públi-
ca. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Livro_controle_externo_da_atividade_policial_in-
ternet.pdf
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Farrington (2012). O Atlas da Violência de 2020 aponta diversos estudos que trouxe-
ram evidências científicas aptas a embasar políticas de segurança:

“Seguindo esse paradigma, redes de pesquisas e institutos 
de políticas públicas têm elaborado revisões sistemáticas que 
avaliam a efetividade de diferentes intervenções voltadas 
para a prevenção ao crime. Neste item, mencionaremos al-
guns tipos de programas que foram considerados efetivos na 
redução dos crimes em geral e da reincidência criminal, de 
forma a ilustrar o vasto conhecimento disponível atualmente 
sobre prevenção da violência. Os estudos foram encontrados 
em portais vinculados ao movimento PPBE: Cambpell Colla-
boration, Cochrane, College Policing e Washington State Insti-
tute for Policy Public (WSIPP). O texto seguirá o fluxo preven-
ção primária, secundária e terciária, e terá como foco estudos 
para a redução de crimes, em geral.

Em termos de prevenção primária social, ações voltadas 
para crianças foram avaliadas como tendo bons resultados. 
Na área de educação de crianças e adolescentes, dois pro-
gramas (Good Behaviour Game e Positive Action), avaliados 
pelo WSIPP, foram considerados efetivos na prevenção ao cri-
me, com benefícios muitos superiores aos custos (quadro 1). 
Programas sociais atuando com as famílias também têm sido 
avaliados como efetivos.

Segundo Piquero et al. (2008), programas de capacitação de 
pais e mães de crianças até 5 anos, voltados para melhorar a 
qualidade desta relação, têm efeito na redução de comporta-
mentos antissociais e delinquência.

O programa Parent-Child Interaction Therapy (PCIT), focado 
em famílias atendidas pelo sistema de assistência social, com 
o objetivo de desenvolver habilidades sociais de pais e mães 
para interagirem com seus filhos, apresenta resultados esti-
mados monetariamente de US$ 15 de benefício para cada dó-
lar gasto (quadro 1).

Quanto à prevenção primária situacional, uma das ações ava-
liada como efetiva é a melhoria da iluminação pública (Welsh 
e Farrington, 2008a). Welsh e Farrington (2008b) apontam 
ainda que os circuitos fechados de TV também influem na re-
dução do crime, mas principalmente em estacionamentos e 
para crimes relacionados a veículos. Bennett, Holloway e Far-
rington (2008) indicam que a iniciativa Neighborhood Watch 
(organização de vizinhos, incluindo medidas de segurança) 
contribui para a prevenção do crime.



204 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

Em termos de policiamento, Braga, Welsh e Schnell (2019) 
indicam que as estratégias de policiamento focado em de-
sordem, policiamento comunitário e policiamento orienta-
do por problemas geram redução de crime, mas estratégias 
agressivas de manutenção da ordem (como detenções para 
disorderly social behaviours), não. Braga et al. (2019) indicam 
ainda que a estratégia de policiamento de hot spots também 
é efetiva.

Quanto à prevenção secundária, há ações de caráter social 
consideradas efetivas na prevenção ao crime.

O SafeCare, com objetivos semelhantes ao PCIT, voltado para 
famílias com crianças sob risco ou já vítimas, teve uma razão 
de benefícios sobre custo de 20,80. Em termos de policiamen-
to, Koper e Mayo-Wilson (2012) indicam que patrulhas dirigi-
das contra o porte ilegal de armas previnem o crime.

Por sua vez, na prevenção terciária, em relação a iniciativas 
para lidar com adolescentes em conflito com a lei, programas 
voltados para infratores com problemas de abuso de substân-
cias também foram considerados efetivos na redução da rein-
cidência (Mitchell, Wilson, MacKenzie, 2012; Mitchell et al., 
2012). Wilson, Brennan e Olaghere (2018) também indicam 
que programas policiais que aplicam advertências e repri-
mendas para jovens considerados de baixo risco ou sem en-
volvimento anterior com o sistema de justiça criminal funcio-
nam melhor que o processamento criminal para a prevenção 
de futuro comportamento delinquente. Woolfenden, Williams 
e Peat (2001) apontam que intervenções familiares e paren-
tais (treinamento de pais e terapia familiar) em relação a 
adolescentes infratores (10 a 17 anos) reduzem o tempo de 
institucionalização e podem reduzir prisões futuras.

Para jovens presos, a metanálise do WSIPP indica que um pro-
grama de terapia familiar funcional (FFT) para jovens egres-
sos é eficaz, trazendo um benefício de US$ 18,75 para cada 
dólar gasto. Para infratores homens, violentos ou crônicos, 
com 12 a 21 anos de internação, resultados encontrados por 
Garrido e Morales (2007) apontam que intervenções como 
aquelas com ênfase cognitiva ou comportamental-cognitiva 
contribuem para reduzir a reincidência em geral, e as graves, 
em particular.

Quanto a iniciativas para os adultos, Strang et al. (2013) indi-
cam que a justiça restaurativa, aplicada com a concordância 
de vítimas e agressores, tem pequeno efeito em prevenir a 
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reincidência, mas é altamente custo-efetiva: os crimes pre-
venidos custam oito vezes a oferta da justiça restaurativa. 
Lipsey, Landenberger e Wilson (2007) indicam que terapias 
comportamentais-cognitivas (incluindo desenvolvimento de 
habilidade de resolver conflitos interpessoais e controle da 
raiva) têm efeito na redução da reincidência. Segundo o WSI-
PP, um programa de supervisão mais intensiva para indivídu-
os em liberdade condicional, incluindo terapia e capacitação, 
tem uma razão benefício-custo de 16,25. Enquanto outra in-
tervenção (Case Management), aplicada a presos em proces-
so de reinserção ou pessoas em liberdade condicional com 
histórico de envolvimento com drogas, e que busca melhorar 
a participação do usuário nos serviços (terapia etc.), tem uma 
razão de 16,35. Por seu turno, um programa de educação vol-
tado para educação superior apresentou um retorno de US$ 
19,74 para cada dólar gasto.

Apontamos aqui um rol de iniciativas que poderiam integrar 
os programas de segurança orientados para a efetividade. No 
entanto, ainda que tais evidências apontem para uma luz no 
final do túnel, no sentido de contribuir para a diminuição de 
crimes, de forma custo-efetiva, alguns cuidados devem ser to-
mados. Um primeiro ponto diz respeito à validação externa 
das evidências. Intervenções com bons resultados em outros 
países não necessariamente terão sucesso no Brasil. Existem 
especificidades que precisam ser levadas em conta.

Em segundo lugar, a razão benefício-custo calculada para um 
lugar, como para o estado de Washington, não necessaria-
mente vale aqui.

Cabe ainda lembrar que, apesar de incipientes as avaliações 
de impacto e de custo-efetividade no Brasil, já temos aqui um 
conjunto de programas e ações cujos impactos foram avalia-
dos, não podendo essas evidências ser desconsideradas.

Além disso, mesmo as revisões sistemáticas sobre efetividade 
de intervenções têm seus limites, como bem lembra Ferreira 
(2020):

‘[os estudos] podem ser afetados por variáveis desconhecidas 
ou sem dados disponíveis para compor a análise; (...) não é 
sempre possível precisar qual aspecto da política é mais efe-
tivo que outro; uma falta de efetividade pode ser fruto (...) 
de falhas no desenho ou implementação da política pública. 
Cabe acrescentar que as evidências de efetividade não são 
apropriadas para avaliar o desenho ou implementação de po-
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líticas ou satisfação dos usuários ou se moralmente uma polí-
tica deve ser ou não aplicada, e muitas delas não consideram 
eventuais efeitos colaterais da política’.

Por último, tanto intervenções quanto avaliações recebem crí-
ticas, por reproduzirem estereótipos e revelarem etnocentris-
mo, preconceitos e visão de uma dada classe social (Marston 
e Watts, 2003), e podem estar reforçando modelos de com-
portamento e conduta que desconsideram costumes e práti-
cas culturais de grupos específicos. Isto pode estar ocorrendo 
na classificação de qualquer indivíduo como “normal”, “vio-
lento”, “com problema de comportamento”, “com histórico de 
envolvimento com drogas” ou “em risco de cometer crime”, 
na classificação de comportamento “bom” ou “problemáti-
co”, e na definição de modelos de parentalidade. 

Tendo em conta os cuidados e a atenção aos pontos elencados 
acima, o conhecimento acumulado disponível sobre evidên-
cias científicas no campo da segurança pública pode e deve 
ser utilizado e aperfeiçoado para nos guiar a uma trajetória 
com mais paz social”.

CONCLUSÃO

A atuação Ministério Público em relação à segurança pública vai além da mera 
persecução penal em juízo, extrapolando atos como o oferecimento de denúncias, 
participação em audiências, apresentação de alegações finais, etc. Aponta-se que 
cabe ao Ministério Público, ao lado das demais instituições e agentes políticos, zelar 
pelo efetivo desenvolvimento das políticas de segurança, atuando em todas as fases 
que compõe o ciclo das políticas públicas de segurança (identificação do problema, 
formação de agenda, formulação de alternativas, tomada de decisão, implementa-
ção, avaliação e extinção), velando ainda para que as tomadas de decisão sejam base-
adas nas melhores evidências científicas, conforme apontado por Welsh e Farrington 
(2012).
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL GENÉTICO EM 
SEDE DE EXECUÇÃO PENAL 

Pedro Henrique Teixeira Castelan1

RESUMO

A Constituição Federal estabelece diversos direitos e garantias dos cidadãos em 
face do Estado. Entre eles, o art. 5º, LVIII, estabelece que “o civilmente identificado 
não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei”. 

Visando concretizar a disposição constitucional, foi editada a Lei 12.037/09, que 
trata da identificação criminal datiloscópica, fotográfica e genética, bem como o art. 
9º, da Lei 7.210/84 (Lei de Execuções Penais), que trata especificamente da identifica-
ção genética obrigatória em face de condenados por prática de determinados crimes. 

O presente trabalho ter como objeto analisar a segunda modalidade de identi-
ficação genética, ou seja, aquela estabelecida pela Lei 7.210/84, fazendo uma análise 
das disposições introduzidas pela Lei 13.964/19 (Pacote Anticrime), bem como a der-
rubada dos vetos do Presidente da República pelo Congresso Nacional.

1) INTRODUÇÃO

Com a escalada do crime organizado, corrupção e crimes violentos no Brasil, 
foi apresentado o Projeto de Lei com o título de “Pacote Anticrime”, que estabelecia 
medidas para o combate aos referidos delitos.

Houve alteração em várias leis de penais, processuais penais, incluindo a Lei 
7.210/84, Lei de Execução Penal.

Nesse sentido, foi aprimorado o art. 9°-A, da Lei 7.210/84, que trata da identi-
ficação do perfil genético de condenados por prática de determinados crimes, tudo 
visando melhorar o Banco Nacional de Perfis Genéticos.

Entretanto, embora as alterações tenham sido aprovadas pelo Congresso Nacio-
nal, o Presidente da República vetou algumas disposições, as quais foram derrubadas 
posteriormente. 

2) OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é apresentar os motivos pelos quais algumas dispo-
sições do projeto de lei que alterou o art. 9º-A, da Lei 7.210/84 foram vetados pelo 
Presidente da República, bem como a posição da doutrina em relação às recentes 

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.
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alterações e os vetos, os quais, como mencionado anteriormente, foram derrubados 
pelo Congresso Nacional.

Além disso, o trabalho visa apresentar um tipo de identificação criminal pouco 
debatido no Brasil, embora amplamente utilizado em países da América do Norte e 
Europa, contribuindo para uma persecução penal eficaz, notadamente na fase inves-
tigativa.

3) METODOLOGIA

A pesquisa iniciou-se, basicamente, com a análise do projeto de lei que alterou 
o art. 9º-A, da Lei 7.210/84, os vetos apresentados pelo Presidente da República, bem 
como a posição doutrinária acerca das razões do veto – que foram derrubados pelo 
Congresso Nacional.

4) DESENVOLVIMENTO

O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado no ano de 2013, por meio da Lei 
12.654/12, que introduziu no art. 9º-A, da Lei 7.210/84, a seguinte redação:

Art. 9º-A. Os condenados por crime praticado, dolosamente, 
com violência de natureza grave contra pessoa, ou por qual-
quer dos crimes previstos no art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de 
julho de 1990, serão submetidos, obrigatoriamente, à identi-
ficação do perfil genético, mediante extração de DNA - ácido 
desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. (Incluído 
pela Lei nº 12.654, de 2012) 

O referido instrumento foi criado para auxiliar as investigações criminais na 
identificação de autores de crimes graves e que geralmente deixam vestígios, como 
homicídios, estupros, entre outros previstos no art. 1°, da Lei 8.072/90.

Entretanto, visando o aprimoramento do Banco Nacional de Perfis Genéticos,  
o Pacote Anticrime (Lei 13.964/19) apresentou a seguinte redação para o art. 9º-A, 
caput, da Lei 7.210/84:

Art. 9º-A. O condenado por crime doloso praticado com vio-
lência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a 
vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra 
vulnerável, será submetido, obrigatoriamente, à identifica-
ção do perfil genético, mediante extração de DNA (ácido de-
soxirribonucleico), por técnica adequada e indolor, por oca-
sião do ingresso no estabelecimento prisional. (grifo nosso).

Essa disposição foi vetada pelo Presidente da República por entender que viola-
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va o interesse público, na medida que excluiria da identificação genética autores de 
alguns crimes hediondos considerados de alto potencial ofensivo. Eis a transcrição do 
veto presidencial2:

“A proposta legislativa, ao alterar o caput do art. 9º-A, supri-
mindo a menção expressa aos crimes hediondos, previstos na 
Lei nº 8.072, de 1990, em substituição somente a tipos penais 
específicos, contraria o interesse público, tendo em vista que 
a redação acaba por excluir alguns crimes hediondos conside-
rados de alto potencial ofensivo, a exemplo do crime de ge-
nocídio e o de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso 
restrito, além daqueles que serão incluídos no rol de crimes 
hediondos com a sanção da presente proposta, tais como os 
crimes de comércio ilegal de armas, de tráfico internacional 
de arma e de organização criminosa.”

Não obstante, o veto presidencial foi derrubado pelo Congresso Nacional, de 
forma que a referida disposição está em vigor. Assim, a identificação do perfil genético 
é obrigatória para os autores dos seguintes crimes3:

1. Crimes dolosos praticado com violência grave contra a pessoa: Embora a 
redação empregue a expressão “violência grave”, Renato Brasileiro entende que o 
legislador quis se referir aos crimes que resultem lesões corporais graves, gravíssimas 
ou morte (lesão corporal seguida de morte, homicídio simples ou qualificado);

2. Crimes contra a vida: qualquer espécie de homicídio (CP, art. 121), induzi-
mento, instigação ou auxílio a suicídio, infanticídio (CP, art. 123) e os abortos (CP, arts. 
124, 125 e 126).

Sobre o crime do artigo 122, do CPB, Renato Brasileiro defende que a identifi-
cação do perfil genético não abrange os condenados por participação em automuti-
lação (redação dada ao art. 122, do CPB, pela Lei 13.968/19).

Isto porque embora o referido delito esteja incluído no capítulo que trata sobre 
os crimes contra a vida, ele claramente se trata de um crime contra a integridade 
corporal.

Além disso, o doutrinador entende que os condenados por homicídio culposo 
também devem ser identificados geneticamente, já que quando o legislador fala em 
“crimes contra a vida”, ele não especifica se é doloso ou culposo.

2 MENSAGEM N. 726, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm. Acesso em 10 de outubro de 2021.

3 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime. Comentários à Lei 13.964/19 – Artigo por Artigo / Renato 
Brasileiro de Lima – Salvador: Editora JusPodvium, 2020.



214 MP e compromisso com a sociedade - Vol. 3

3. Crimes contra a liberdade sexual: estupro (CP, art. 213), violação sexual me-
diante fraude (CP, art. 215), importunação sexual (CP, art. 215-A, incluído pela Lei n. 
13.718-18) e assédio sexual (CP, art. 216-A).

4. Crimes sexuais contra vulneráveis: estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), cor-
rupção de menores (CP, art. 218), satisfação de lascívia mediante presença de criança 
ou adolescente (CP, art. 218-A), favorecimento da prostituição ou de outra forma de 
exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (CP, art. 218-B), divul-
gação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de 
pornografia (CP, art. 218-C).

Assim, como se vê, não são todos os crimes hediondos que permitem a identifi-
cação do perfil genético.

Outra disposição cujo veto foi derrubado pelo Congresso Nacional, foi a redação 
dada pela Lei 13.964/19 ao § 5° do art. 9º-A da Lei 7.210/84:

§5º A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada 
para o único e exclusivo fim de permitir a identificação pelo 
perfil genético, não estando autorizadas as práticas de feno-
tipagem genética ou de busca familiar (grifo nosso).

Como justificativa para o veto4, o Presidente da República afirmou que a vedação 
para fenotipagem e busca familiar contraria o interesse público, podendo prejudicar a 
investigação de crimes graves:

“A propositura legislativa, ao vedar a utilização da amostra 
biológica coletada para fins de fenotipagem e busca familiar 
infralegal, contraria o interesse público por ser uma técnica 
que poderá auxiliar no desvendamento de crimes reputados 
graves, a exemplo de identificação de irmãos gêmeos, que 
compartilham o mesmo perfil genético, e da busca familiar 
simples para identificar um estuprador, quando o estupro re-
sulta em gravidez, valendo-se, no caso, do feto abortado ou, 
até mesmo, do bebê, caso a gestação seja levada a termo.”

A doutrina5 concordou com a derrubada do veto, ao argumento de a utilização 
de identificação genética para fins de fenotipagem e busca familiar consubstanciar em 

4 MENSAGEM N. 726, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm. Acesso em 10 de outubro de 2021.

5 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime. Comentários à Lei 13.964/19 – Artigo por Artigo / Renato 
Brasileiro de Lima – Salvador: Editora JusPodvium, 2020.
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invasão excessiva ao patrimônio genético das pessoas:

“Andou bem o legislador ao derrubar o veto presidencial, eis 
que o §5º do art. 9º-A da LEP, incluído pela Lei n. 13.964/19, 
simplesmente busca se alinhar ao art. 5º-A, §1º, da Lei n. 
12.037/09, incluído pela Lei n. 12.654/12, segundo o qual as 
informações genéticas contidas nos bancos de dados de per-
fis genéticos não poderão revelar traços somáticos ou com-
portamentais das pessoas, exceto determinação genética de 
gênero, consoante as normas constitucionais e internacionais 
sobre direitos humanos, genoma humano e dados genéticos. 
Dado o caráter invasivo inerente à identificação do perfil ge-
nético, não se pode admitir sua utilização para outros fins. 
Louvável, portanto, a vedação expressa às práticas de feno-
tipagem genética ou de busca familiar, pois assim se poderá 
evitar um possível excesso de invasão no patrimônio genético 
das pessoas”. 

A Lei 13.964/19 introduziu o § 6° no art. 9º-A, da Lei 7.210/84, com a seguinte 
redação:

§ 6º Uma vez identificado o perfil genético, a amostra bioló-
gica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser 
correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir 
a sua utilização para qualquer outro fim. (Incluído pela Lei nº 
13.964, de 2019) 

O referido dispositivo legal foi vetado6 pelo Presidente da República, ao argu-
mento de o descarte do material genético prejudicar a ampla defesa do sentenciado, 
o qual poderia solicitar um segundo teste:

“A proposta legislativa, ao prever o descarte imediato da 
amostra biológica, uma vez identificado o perfil genético, 
contraria o interesse público tendo em vista que a medida 
pode impactar diretamente no exercício do direito da defesa, 
que pode solicitar a refeitura do teste, para fins probatórios. 
Ademais, as melhores práticas e recomendações internacio-
nais dizem que após a obtenção de uma coincidência (mat-
ch) a amostra do indivíduo deve ser novamente testada para 
confirmação do resultado. Trata-se de procedimento de con-
trole de qualidade com o objetivo de evitar erros.”

6 MENSAGEM N. 726, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm. Acesso em 12 de outubro de 2021.
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A doutrina7 destaca que o este veto foi acertadamente derrubado pelo Congres-
so Nacional, visto que o descarte do material genético impede a sua utilização para 
finalidades diversas, violando a intimidade (patrimônio genético) do sentenciado:

“O Congresso Nacional houve por bem, todavia, rejeitar o 
veto presidencial. E o fez, a nosso juízo, acertadamente. Com 
efeito, atento à vedação constante do art. 9º-A, §5º, da LEP, 
acrescentado pelo Pacote Anticrime, e de modo a não permi-
tir que a amostra biológica coletada seja utilizada para finali-
dades estranhas à identificação do perfil genético, como, por 
exemplo, a fenotipagem genética e a busca familiar, evitan-
do-se, assim, indevida exposição do patrimônio genético e, 
por conseguinte, da própria intimidade do sentenciado, o dis-
positivo sob comento prevê expressamente que, tão logo con-
cluída a identificação do perfil genético, a respectiva amostra 
biológica deverá ser descartada”. 

O § 7° do art. 9º-A da Lei 7.210/04, que trata sobre a coleta do material biológi-
co, também foi vetada pelo Presidente da República:

§ 7º A coleta da amostra biológica e a elaboração do respec-
tivo laudo serão realizadas por perito oficial. 

De acordo com o veto8 presidencial, a exigência perito oficial para realizar a co-
leta do material inviabilizaria a medida, visto que em vários Estados o número de 
peritos é reduzido:

“A proposta legislativa, ao determinar que a coleta da amostra 
biológica ficará a cargo de perito oficial, contraria o interesse 
público, notadamente por se tratar de mero procedimento de 
retirada do material. Ademais, embora a análise da amostra 
biológica e a elaboração do respectivo laudo pericial sejam 
atribuições exclusivas de perito oficial, já existe um consenso 
que a coleta deve ser supervisionada pela perícia oficial, não 
necessariamente realizada por perito oficial. Além disso, tal 
restrição traria prejuízos à execução da medida e até mesmo 
a inviabilizaria em alguns estados em que o número de peri-
tos oficiais é insuficiente.”

7 LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime. Comentários à Lei 13.964/19 – Artigo por Artigo / Renato 
Brasileiro de Lima – Salvador: Editora JusPodvium, 2020.

8 MENSAGEM N. 726, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2019. Disponível em http://www.planalto.gov.br/cci-
vil_03/_ato2019-2022/2019/Msg/VEP/VEP-726.htm. Acesso em 12 de outubro de 2021.
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Não obstante a discordância do Presidente da República, o Congresso Nacional 
derrubou o veto, de forma que é necessário perito oficial para coleta e elaboração do 
laudo pericial.

5) CONCLUSÃO

Embora o “Pacote Anticrime” tenha sido apresentado como uma alternativa de 
combate à criminalidade organizada e prática de crimes graves, conclui-se que as al-
terações efetuadas nos dispositivos que tratam da identificação genética são mais 
garantistas que a redação anterior dada pela Lei 12.654/12.

A atual redação do art. 9º-A, da Lei 7.210/84, excluiu diversos crimes graves 
da identificação genética, como genocídio, tráfico de drogas, tráfico de armas (en-
tre outros) e, como se sabe, quanto mais abrangente9 for a identificação criminal, 
maiores chances o estado tem de desvendar crimes graves, evitando até mesmo erros 
judiciários em virtude de uma investigação deficiente, principalmente quando levado 
em consideração a intensidade dos debates atuais acerca do reconhecimento pessoal 
(em especial o fotográfico).

9 NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 3ª Edição, Ed. Forense, pg. 56/57.
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ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS E CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
E FAMILIAR CONTRA A MULHER (LEI 11.340/2006)

Ráisa Cruz Braga1

RESUMO

O presente estudo enfrenta a divergência em torno da incidência das escusas ab-
solutórias aos crimes patrimoniais cometidos no contexto da Lei 11.340/2006. Após 
breves linhas sobre o alcance das escusas absolutórias e das disposições dos arts. 181, 
182 e 183 do Código Penal, aborda-se o novo horizonte de enfrentamento à violência 
doméstica contra a mulher inaugurado a partir da edição da Lei Maria da Penha. Em 
seguida, procede-se a pesquisa bibliográfica com a exposição das correntes sobre o 
tema. Para a primeira, impõe-se a aplicação das escusas absolutórias em decorrência 
do princípio da isonomia, da legalidade, da proporcionalidade, da vedação da analo-
gia in malam partem e da ausência de revogação expressa pela Lei Maria da Penha. 
Corrente oposta invoca a especialidade da Lei 11.340/2006, o conceito legal de vio-
lência doméstica e patrimonial trazido pela referida lei, além da supralegalidade dos 
tratados que versam sobre o tema. Ao final, propõe-se tese institucional para atuação 
ministerial em casos correlatos.

1. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

O presente trabalho analisa a aplicação (ou não) das escusas absolutórias aos 
crimes patrimoniais perpetrados no contexto de violência doméstica e familiar contra 
a mulher, tendo em vista as vozes divergentes quanto à interpretação dos arts. 181, 
182 e 183 do Código Penal e dos arts. 5º, caput, e 7º, inciso IV, da Lei 11.340/2006.

2. JUSTIFICATIVA

 Os feitos com a incidência da Lei 11.340/2006 ocupam posição de destaque nas 
demandas do Ministério Público e fazem parte do dia a dia da atuação ministerial. A 
partir de caso prático analisado na Promotoria de Justiça da Comarca de Ibaiti/PR, 
observou-se que a resposta para o problema demandava estudo, uma vez que a juris-
prudência é escassa e a doutrina não apresenta posição dominante.

3. OBJETIVO DO TRABALHO

O presente Trabalho de Conclusão de Curso pretende, a partir de uma pesquisa 
bibliográfica, analisar os diversos argumentos da doutrina sobre a (in)aplicabilidade 
das escusas absolutórias aos crimes patrimoniais envolvendo violência doméstica e 
familiar contra a mulher, buscando obter tese institucional que se adote para os casos 
futuros, de modo a prestigiar a interpretação que se coadune com os princípios que 

1 Promotora Substituta do Ministério Público do Estado do Paraná. 
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regem o direito penal, sem se descuidar da necessária proteção à vítima de violência 
doméstica.

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE AS ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS

De acordo do com art. 181 do Código Penal, é isento de pena quem comete 
qualquer dos crimes previstos no título II, isto é, “dos crimes contra o patrimônio”, em 
prejuízo: (I) do cônjuge, na constância da sociedade conjugal; e (II) de ascendente ou 
descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural.

O art. 182 do diploma repressivo prescreve, por sua vez, que somente se proce-
de mediante representação se o crime previsto no mencionado título é cometido em 
prejuízo: (I) do cônjuge desquitado ou judicialmente separado; (II) de irmão, legítimo 
ou ilegítimo; e (III) de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita.

Para além disso, de acordo com o art. 183 do Código Penal, não se aplicam as 
disposições mencionadas nos parágrafos anteriores: (I) se o crime é de roubo ou de 
extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa; 
(II) ao estranho que participa do crime; e (III) se o crime é praticado contra pessoa 
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Assim, constitui exemplo das denominadas escusas absolutórias as hipóteses 
previstas no art. 181 do Código Penal, sendo também nominadas imunidades penais 
absolutas (ou materiais). Por sua vez, no art. 182 do Código Penal se encontram as 
chamadas imunidades relativas (ou processuais), as quais apenas criam obstáculo ao 
exercício da ação penal, trazendo a representação do ofendido como condição de 
procedibilidade.

Com relação à natureza jurídica das escusas absolutórias, ensina Nucci2 que se 
tratam de condição negativa de punibilidade ou causa pessoal de exclusão de pena, 
criadas por razões de ordem utilitária e por motivo de política criminal. Deste modo, 
eventuais terceiros que concorram para ato criminoso continuam puníveis.

Com efeito, o crime, entendido como fato típico, antijurídico e culpável, conti-
nua a existir, embora não seja punível quando praticado por determinado sujeito nas 
circunstâncias previstas no art. 181 do Código Penal.

Diz-se, ainda, que a imunidade pessoal prevista no art. 181 é absoluta, pois não 
comporta prova em sentido contrário ou possibilidade de renúncia de sua incidência. 
Lembrando a lição de Hungria, pontua Nucci que:

“[a] razão dessa imunidade nasceu, no direito romano, funda-
da na copropriedade familiar. Posteriormente, vieram outros 
argumentos: a) evitar a cizânia entre os membros da família; 
b) proteger a intimidade familiar; c) não dar cabo do prestí-
gio auferido pela família. Um furto, por exemplo, ocorrido no 
seio familiar deve ser absorvido pelos próprios cônjuges ou 
parentes, afastando-se escândalos lesivos à sua honorabili-
dade (Comentários ao Código Penal, v. 7, p. 324). Ressalte-se 

2 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 
1102/1103.
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que, havendo terceiro estranho à família, envolvido em qual-
quer dos delitos previstos neste título, figurando como sujeito 
passivo, deixa de haver a incidência da escusa absolutória”3.

Em relação às hipóteses previstas na lei, entende Masson que são taxativas4. A 
primeira delas se refere ao cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Para Bit-
tencourt, não incide a escusa absolutória para o concubino, o companheiro, àquele 
que contraiu matrimônio no religioso, sem efeitos civis, assim como para os cônjuges 
separados judicialmente ou divorciados.5 Assinala Masson que a separação de fato 
não afasta a incidência da imunidade absoluta, pois não é suficiente para a dissolução 
da sociedade conjugal, no que se diferencia da separação de corpos, concedida como 
medida cautelar, esta sim impeditiva a utilização do benefício6.

Em outro ponto, modificando a posição original e na trilha dos precedentes dos 
tribunais superiores, Nucci reconhece a aplicação da imunidade no contexto da união 
estável, tendo em vista o disposto no art. 226, § 3º, da Constituição Federal e os pre-
cedentes dos tribunais superiores7.

Ademais, aplicam-se as escusas absolutórias aos crimes patrimoniais praticados 
entre ascendente e descendente, vinculados uns aos outros em linha reta, sem limi-
tação de grau e independentemente da natureza do parentesco, observado em todo 
caso o disposto no art. 183 do Código Penal.

Nesse ponto, vale a observação da doutrina que a imunidade penal absoluta não 
alcança o parentesco por afinidade, mesmo que em linha reta (genro, sogra, padrasto, 
enteado, etc)8. 

No mesmo caminho, encontra-se julgado do Superior Tribunal de Justiça, que 
afastou a aplicação da imunidade em caso de furto envolvendo o padrasto, parente 
por afinidade em linha reta ascendente, diante de pedido amparado na mera exis-
tência de união estável com a mãe biológica e no longo convívio entre autor e vítima, 
consignando-se, no decisium, a ausência de comprovação de vínculo da filiação socio-
afetiva9. 

Destaca-se que, recentemente, o Conselho da Justiça Federal (CJF) aprovou o 
enunciado 26, para o fim de reconhecer que “a escusa absolutória do artigo 181, inci-

3 NUCCI, Guilherme de Souza. Ob. cit. p. 1103.

4 MASSON, Cleber. Direito Penal: parte especial (arts. 121 a 212). v.2. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2021. p. 629.

5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 10.ed. São Paulo: Saraiva, 2019. p. 1517

6 MASSON, Cleber. Ob cit. p. 630

7 Em pesquisas a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verificou-se que as decisões 
mais recentes convergem para a aplicação da imunidade penal absoluta aos crimes patrimoniais praticados 
na constância da união estável. Por todos: Apelação Criminal 0008180-65.2012.8.16.0130 - Alto Paraná -  Rel.: 
DESEMBARGADOR ROGÉRIO ETZEL -  J. 02.12.2019; Apelação Criminal 0002373-25.2016.8.16.0130 - Paranavaí 
-  Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CICHOCKI NETO -  J. 25.01.2019.

8 PRADO, Luis Regis. Comentários ao Código Penal. 5ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 
623

9 REsp 1709971/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
01/03/2018, DJe 12/03/2018
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so II, do Código Penal abrange também a paternidade e filiação socioafetivas”.
Considerando as disposições acima delineadas, discute-se a incidência das escu-

sas absolutórias aos crimes patrimoniais praticados no contexto e violência doméstica 
e familiar contra mulher, tendo em vista o aparente conflito e divergência de inter-
pretações entre as disposições normativas dos arts. 181, 182 e 183 do Código com o 
advento, notadamente, do artigo 7º, IV, da Lei Maria da Penha.

5. DA LEI MARIA DA PENHA: DO COMBATE A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER

No dia 7 de agosto de 2006 foi sancionada a Lei 11.340, conhecida popular-
mente como Lei Maria da Penha.10 Ao entrar em vigor em 22 de setembro do mesmo 
ano, tal lei inaugurou um novo contexto jurídico para o enfrentamento da violência 
doméstica e familiar contra as mulheres, passando o Brasil a ser o décimo oitavo país 
nas regiões da América e Caribe a ter uma legislação específica para combater este 
tipo de violência.11

A Lei 11.340/2006 criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher nos termos do §8º do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 
(CF/88), dando cumprimento ainda aos tratados internacionais dos quais o país é sig-
natário.

Nesse ponto, cite-se a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradi-
car a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), adotada pela Organi-
zação das Nações Unidas em 1994 e ratificada pelo Brasil em 1995. Este documento 
definiu violência contra a mulher como “qualquer ação ou conduta baseada no gêne-
ro, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 
no âmbito público como no privado”.

O fenômeno da violência é de difícil conceituação em razão do seu caráter polis-
sêmico, além disso, sua definição é fluida e varia no tempo e espaço. Assim, “qualquer 
conceito de violência que se proponha não será universal, pois há que se considerar 
sua historicidade e apreensão subjetiva de quem a julga, vê ou ignora.”12 Assevera 
Coimbra que

na ausência de verdades universais acerca da violência, o que 
existem são práticas tomadas como violentas em um dado 
contexto histórico e cultural. Como exemplo disso, temos a 

10 Maria da Penha Fernandes foi vítima de duas tentativas de homicídio praticadas pelo seu marido. 
Diante da morosidade de resposta pela justiça brasileira, seu caso foi levado a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos Estados Americanos (OEA). Ao final, o Estado Brasileiro foi conde-
nado ao pagamento de indenização de vinte mil dólares à Maria da Penha, além de responsabilizado pela CIDH 
por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres, recomendando a 
Comissão, entre outras medidas, a adoção de políticas públicas voltadas a prevenção, punição e erradicação da 
violência contra a mulher. O caso Maria da Penha foi o primeiro em que se aplicou a Convenção de Belém do 
Pará, daí a referência contida em sua ementa.

11 IZUMINO, Wânia Pasinato. Contribuições para o debate sobre violência, gênero e impunidade no Bra-
sil. São Paulo em Perspectiva. São Paulo: Fundação Seade, v.21, n.2, p.5-14, jul./dez. 2007. Disponível em: 
https://www.seade.gov.br/wp-content/uploads/2014/07/v21n2.pdf

12 MORATO, Alessandra Campos et al. Análise da relação sistema de justiça criminal e violência domésti-
ca contra a mulher: a perspectiva das mulheres em situação de violências e dos profissionais responsáveis por 
seu acompanhamento. Brasília: Escola Superior do Ministério Público da União, 2009. p.14.
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compreensão da violência doméstica. Atualmente, essa con-
cepção traz para o campo da violência práticas que anterior-
mente eram tomadas como modelo de regulamentação das 
relações sociais. Como exemplos destes modos de regulamen-
tação podemos citar a violência contra a mulher, crianças e 
adolescentes, principalmente no espaço da família.13

Diante de diferentes acepções do vocábulo violência, será dado enfoque à vio-
lência reconhecida pelo Estado como crime, em especial a classificação prevista na Lei 
11.340/06, enfatizando-se, também, a violência de gênero.

Isso porque, consoante prescreve o artigo 5º da Lei Maria da Penha, configura 
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 
moral ou patrimonial. Ainda, é estabelecida sua abrangência: (a) no âmbito da unida-
de doméstica; (b) no âmbito da família; ou (c) em qualquer relação íntima de afeto, 
independentemente de coabitação.

Ressalte-se que gênero é um conceito normativo extrajurídico, que não possui 
uma conotação estritamente biológica, não se limitando, pois, aos aspectos fisioló-
gicos e anatômicos do sexo feminino ou masculino, uma vez que segundo Heilborn 
“essa distinção baseia-se na idéia de que há machos e fêmeas na espécie humana, 
mas a qualidade de ser homem e mulher é realizada pela cultura” 14. Assim,

o comportamento esperado de uma pessoa de um determi-
nado sexo é produto das convenções sociais acerca do gênero 
em um contexto social específico. E mais, essas idéias acerca 
do que se espera de homens e mulheres são produzidas re-
lacionalmente; isto é: quando se fala em identidades social-
mente construídas, o discurso sociológico/antropológico está 
enfatizando que a atribuição de papéis e identidades para 
ambos os sexos forma um sistema simbolicamente concate-
nado.15

Por sua vez, a Lei 11.340/2006, em seu art. 7º, disciplina que são formas de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher, dentre outras:

I - a violência física, entendida como qualquer conduta que 
ofenda sua integridade ou saúde corporal;

II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta 
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 

13 COIMBRA, Cecília. Por uma Psicologia Cidadã. Entre Linhas. Porto Alegre, n. 15, p 6-7, jul./ago, 2002. 
apud GUARESCHI, Neuza Maria de Fátima et al. Práticas Psicológicas nas Políticas Públicas. Revista Psicologia 
Política. São Paulo, v.5, n.9, jan/jun. 2005. Disponível em: <http://www.fafich.ufmg.br/~psicopol.pdf>.

14 HEILBORN, Maria Luiza. Gênero: uma breve introdução. COEP – Rede Nacional de Mobilização Social. 
Disponível em: http://www.coepbrasil.org.br/opiniao_genero.asp

15 Idem.
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ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento 
ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamen-
tos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, 
perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito 
de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à 
saúde psicológica e à autodeterminação;

III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que 
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação 
sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação 
ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, 
de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimô-
nio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule 
o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer con-
duta que configure retenção, subtração, destruição parcial 
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, docu-
mentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos eco-
nômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessi-
dades;

V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que 
configure calúnia, difamação ou injúria (grifou-se).

Assim, diante do conceito legal de “violência doméstica e familiar contra a mu-
lher” e de “violência patrimonial” trazidos pela Lei Maria da Penha, percebe-se a exis-
tência de duas correntes sobre a aplicação das escusas absolutórias aos crimes patri-
monias, como se verá a seguir.

6. DA DIVERGÊNCIA SOBRE APLICAÇÃO DAS ESCUSAS ABSOLUTÓRIAS AOS CRIMES PA-
TRIMONIAIS ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

A violência doméstica como fato social se espraia para o direito. É de fácil cons-
tatação para aqueles que atuam na área criminal a multiplicidade de feitos envolven-
do crimes abarcadas pela Lei 11.340/2006. Percebe-se, ainda, uma correlação entre 
violência contra a mulher e violência doméstica.

Nessa esteira, em estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (IPEA), pontuou-se, dentre outros aspectos, que, em 70% dos casos, o agressor da 
vítima mulher é pessoa conhecida, como cônjuges, ex-cônjuges ou parentes:

(…) Ao observarmos a distribuição percentual pelo tipo de 
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agressor (tabela 7),notamos que a maior parte das agressões 
contra mulheres é perpetrada por pessoas conhecidas, cônju-
ges e ex-cônjuges, e parentes; somadas, representam quase 
70% dos casos. Entre as mulheres brancas agredidas, porcen-
tagem de agressores desconhecidos é mais elevada que entre 
as negras, ao passo que a situação se inverte no caso de pes-
soas conhecidas serem as agressoras. (…)

A PNS de 2013 apresenta convergência com dados de 2009, o 
que reforça a manutenção do fenômeno. Entre as agressões 
perpetradas por conhecidos, que são as de maior incidência 
entre mulheres, a maior parte ocorreu na própria residência 
(64,4%) e uma parte significativa em via pública (17,9%).

(…) Especificando-se o tipo de agressor conhecido, é possível 
notar uma variação considerável entre as fases da vida adul-
ta das mulheres e o tipo de algoz principal. Mulheres entre 18 
e 29 anos foram agredidas com mais frequência por parcei-
ros ou ex-parceiros (43,1%); 15,2% delas foram agredidas por 
outros parentes; e 13,9 por amigos e colegas. As mulheres 
entre 30 e 59 anos foram também agredidas por parceiros e 
ex-parceiros com maior frequência, mas em importância per-
centual inferior às mais jovens (34,1%); elas foram também 
agredidas em 11,1% dos casos por irmão (ou irmã) e por ami-
gos e colegas. As mulheres com mais de 60 anos foram mais 
agredidas por filho(a) (24,2%), seguindo-se outros parentes 
(15,1%) e irmão (ou irmã). Vale destacar que a categoria “ou-
tros” foi percentualmente importante, especialmente para as 
mulheres mais velhas, o que indica a presença de outros per-
sonagens na especificação dessa violência. Em termos gerais, 
assim, a família é um espaço perigoso para mulheres, o que 
não ocorre no caso dos homens, que são mais frequentemen-
te agredidos por amigos ou colegas (27,1%) (…) Grifou-se16

Outrossim, em pesquisa realizada junto ao balanço anual da Central de Aten-
dimento à Mulher – Ligue 180, constatou-se que das 85.412 denúncias realizadas 
no ano de 2019, 78,96% versavam sobre violência doméstica. Entretanto, sobre esse 
percentual de denúncias, apenas 2,2% referem-se às denúncias de violência patrimo-
nial.17

A despeito disso, cogita-se que tal proporção decorra justamente pela difícil apli-

16 ENGEL Cíntia Liara. A violência contra a mulher. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/retrato/
pdf/190215_tema_d_a_violenca_contra_mulher.pdf

17 BRASIL. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Balanço 2019 – Ligue 180. 
Distrito Federal, 2020. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/maio/balan-
co-anual-ligue180-registra-1-3-milhao-de-ligacoes-em-2019/BalanoLigue180.pdf.
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cação do direito penal nesses casos, somada a baixa expectativa das vítimas de res-
posta do Estado ao noticiarem tal tipo de violência patrimonial.

O fato é que, além dos casos mais comuns (e numerosos) de violência física 
(lesões corporais e vias de fato) e psicológica (ameaça), as mulheres são igualmente 
vítimas de violência patrimonial, perpetradas por seus esposos, companheiros, pais, 
filhos, irmãos, etc.

Como já mencionado, o art. 183 afasta a aplicação das escusas absolutórias se o 
crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ame-
aça ou violência à pessoa. Entretanto, discute-se a aplicação das escusas absolutórias 
em crimes como furto, estelionato, apropriação, dano, etc.

Em obra sobre o tema, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto defen-
dem a incidência das imunidades penais absolutas. Discorrem os autores:

(…) Como já salientado, razões de política criminal, que atu-
am na preservação da família enquanto instituição, recomen-
dam a adoção das imunidades. Além disso, o menor alarma 
social acarretado pelo fato delituoso (por exemplo, em furto 
perpetrado pelo marido contra o patrimônio da esposa pro-
voca reação menor do que se fosse um estranho ofendido) 
também justifica sua manutenção (…)

Ante o silêncio do legislador no que concerne à mulher víti-
ma de crime patrimonial, a conclusão é mesmo no sentido 
de que as imunidades previstas no Código Penal não supor-
tam qualquer espécie de alteração. Nem vale argumentar 
com eventual aplicação de analogia entre situação do idoso 
e da mulher. Primeiro, porque é um tanto discutível se pre-
tender igualar ambas as condições, de forma a propiciar a 
incidência da analogia. Segundo, como já destacado, porque 
não foi essa a opção do legislador. E, terceiro, em virtude de 
que o emprego desse processo de autointegração, no caso, 
seria francamente desfavorável, pois importaria na adoção 
da chamada analogia in malam partem. Ora, é sabido que a 
analogia jamais pode incidir sobre normas penais incrimina-
doras, criando figuras típicas não previstas em lei, ao arrepio 
do art. 1º do CP. Por conta disso é que, a despeito da Lei Maria 
da Penha, nenhuma alteração experimentou o Código Penal 
no que tange às imunidades (...)18

Na mesma esteira é o entendimento de Renato Brasileiro de Lima, no sentido 
de que as imunidades absolutas e relativas continuam sendo aplicáveis às infrações 
penais praticadas no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sob 
pena de analogia in malam partem, diante do silêncio da Lei Maria da Penha, que não 

18 CUNHA. Rogério Sanches e PINTO, Ronaldo Batista. Violência Doméstica: Lei Maria da Penha. Lei 
11.340/2006, comentada artigo por artigo.  10 ed. Salvador: Juspodivm. 2021. p. 101/102
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prevê nenhuma vedação a aplicação aos arts. 181 e 182 do Código Penal, ao contrário 
da alteração promovida pelo Estatuto do Idoso ao introduzir o inciso III ao art. 183 do 
Código Penal.19

Alice Bianchini igualmente discorda da derrogação dos arts. 181 e 182 do Código 
Penal em relação aos crimes com a incidência da Lei 11.340/2006. Entende a doutri-
nadora que “a ampliação do sentido da palavra violência trazida pela Lei Maria da 
Penha tem seu campo de aplicabilidade restrito às medidas protetivas e outras ações 
de caráter não estritamente penal.” E acrescenta:

Para uma melhor proteção da mulher nos casos de violência 
patrimonial, os demais mecanismos da Lei Maria da Penha 
previstos para coibir a violência e resguardar o patrimônio da 
ofendida, a exemplo do disposto no art. 24, I, da Lei, poderão 
ser levados a efeito. Assim, “para a proteção patrimonial dos 
bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade par-
ticular da mulher, o juiz poderá determinar, liminarmente, a 
seguinte medida, entre outras: I – restituição de bens indevi-
damente subtraídos pelo agressor à ofendida”.

Andou bem a Lei Maria da Penha ao dispor, taxativamente, 
no art. 7º, IV, que a violência patrimonial é uma das formas 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, todavia 
afirmar que tal definição legal é apta a afastar expressa dis-
posição do Código Penal não é medida que se coaduna com 
a correta interpretação das leis penais e, sobretudo, com o 
princípio da estrita legalidade que norteia a aplicação da lei 
penal.20

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça colhe-se o seguinte julgado em 
alinho com a tese da aplicação das escusas absolutórias:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE 
ESTELIONATO (ARTIGO 171, COMBINADO COM O ARTIGO 14, 
INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CRIME PRATICADO 
POR UM DOS CÔNJUGES CONTRA O OUTRO. SEPARAÇÃO DE 
CORPOS. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. INOCOR-
RÊNCIA. INCIDÊNCIA DA ESCUSA ABSOLUTÓRIA PREVISTA NO 
ARTIGO 181, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. IMUNIDADE NÃO 
REVOGADA PELA LEI MARIA DA PENHA. DERROGAÇÃO QUE 
IMPLICARIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. PREVI-
SÃO EXPRESSA DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A PROTEÇÃO 

19 LIMA. Renato Brasileiro. Legislação Especial Criminal Comentada. Volume Único. 8 ed. Salvador: Juspo-
divm: 2021.p.1268.

20 BIANCHINI. Alice. Aplicam-se as imunidades penais para a violência doméstica e familiar contra a mu-
lher? Conflito aparente entre os arts. 181 e 182 do CP e o art. 7º, IV da Lei Maria da Penha. Disponível em 
https://professoraalice.jusbrasil.com.br/artigos/136291477/aplicam-se-as-imunidades-penais-para-a-violen-
cia-domestica-e-familiar-contra-a-mulher
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DO PATRIMÔNIO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR. INVIABILIDADE DE SE ADOTAR ANA-
LOGIA EM PREJUÍZO DO RÉU. PROVIMENTO DO RECLAMO. 
1. O artigo 181, inciso I, do Código Penal estabelece imuni-
dade penal absoluta ao cônjuge que pratica crime patrimo-
nial na constância do casamento. (...) 3. O advento da Lei 
11.340/2006 não é capaz de alterar tal entendimento, pois 
embora tenha previsto a violência patrimonial como uma das 
que pode ser cometida no âmbito doméstico e familiar con-
tra a mulher, não revogou quer expressa, quer tacitamente, 
o artigo 181 do Código Penal. 4. A se admitir que a Lei Maria 
da Penha derrogou a referida imunidade, se estaria diante 
de flagrante hipótese de violação ao princípio da isonomia, 
já que os crimes patrimoniais praticados pelo marido contra 
a mulher no âmbito doméstico e familiar poderiam ser pro-
cessados e julgados, ao passo que a mulher que venha co-
meter o mesmo tipo de delito contra o marido estaria isen-
ta de pena. 5. Não há falar em ineficácia ou inutilidade da 
Lei 11.340/2006 ante a persistência da imunidade prevista 
no artigo 181, inciso I, do Código Penal quando se tratar de 
violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e 
familiar, uma vez que na própria legislação vigente existe a 
previsão de medidas cautelares específicas para a proteção 
do patrimônio da ofendida. 6. No direito penal não se admite 
a analogia em prejuízo do réu, razão pela qual a separação de 
corpos ou mesmo a separação de fato, que não extinguem a 
sociedade conjugal, não podem ser equiparadas à separação 
judicial ou o divórcio, que põem fim ao vínculo matrimonial, 
para fins de afastamento da imunidade disposta no inciso I 
do artigo 181 do Estatuto Repressivo. 7. Recurso provido para 
determinar o trancamento da ação penal apenas com relação 
ao recorrente. (STJ - RHC: 42918 RS 2013/0391757-1, Relator: 
Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/08/2014, T5 
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2014)

Em contrapartida, Maria Berenice Dias, advoga pela não aplicabilidade das es-
cusas absolutórias nos casos de aplicação da Lei 11.340/2006, ressaltando o conceito 
de violência patrimonial trazido na nova legislação:

“(…) A partir da nova definição de violência doméstica, as-
sim reconhecida também a violência patrimonial, não se apli-
cam as imunidades absolutas e relativas dos arts. 181 e 182 
do Código Penal quando a vítima é mulher e mantém com o 
autor da infração vínculo de natureza familiar. Não há mais 
como admitir o injustificável afastamento da pena ao infrator 
que pratica um crime contra sua cônjuge ou companheira, 
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ou, ainda, alguma parente do sexo feminino. Aliás, o Estatuto 
do Idoso, além de dispensar a representação, expressamen-
te prevê a não aplicação desta excludente da criminalidade 
quando a vítima tiver mais de 60 anos.

A Lei Maria da Penha reconhece como violência patrimonial 
o ato de ‘subtrair’ objetos da mulher, o que nada mais é do 
que furtar. Assim, se subtrair para si coisa alheia móvel confi-
gura o delito de furto, quando a vítima é mulher com quem o 
agente mantém relação de ordem afetiva, não se pode mais 
reconhecer a possibilidade de isenção de pena. O mesmo se 
diga com relação à apropriação indébita e ao delito de dano. 
É violência patrimonial “apropriar” e ‘destruir’, os mesmos 
verbos utilizados pela lei penal para configurar tais crimes. 
Perpetrados contra a mulher, dentro de um contexto de or-
dem familiar, o crime não desaparece e nem fica sujeito à re-
presentação (...)”21

Compartilhando do mesmo posicionamento, leciona Cleber Masson, rechaçan-
do argumentos em sentido diverso:

“(…) Com o merecido respeito, preferimos manter o nosso 
pensamento, por três motivos:

(1) a Lei Maria da Penha foi expressa ao classificar a violên-
cia patrimonial como violência doméstica (art. 7º, inc. IV), e, 
consequentemente, incide a regra contida no art. 183, inciso 
I, do Código Penal;

(2) a questão acerca da constitucionalidade ou não da espe-
cial proteção à mulher vítima de violência doméstica é da es-
sência da Lei 11.340/2006 – e já foi superada pelos Tribunais 
Superiores – e não somente as imunidades penais nos crimes 
patrimoniais contra ela praticados. Destarte, se este raciocí-
nio é inconstitucional, toda a Lei Maria da Penha também está 
acometida deste vício, e, como sabemos, a Lei 11.340/2006 
reveste-se de constitucionalidade; e

(3) excluem-se as imunidades penais unicamente quando a 
mulher é vítima de violência patrimonial, pois nessa hipótese 
o legislador conferiu a ela uma especial proteção, e não ape-
nas pelo fato de ser mulher.22

21 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Tir. Editora Revista dos Tribunais, 2008. p.52/53.

22 MASSON, Cleber. Ob. cit. p. 637/68.
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Vale, ainda, o registro da posição intermediária apresentada pelo Promotor de 
Justiça Claudio da Silva Leiria, para quem os crimes patrimoniais praticados pelos in-
divíduos descritos no artigo 181 do Código Penal deveriam ser processados mediante 
representação. Em artigo sobre o tema, forte nos princípios da proporcionalidade, 
igualdade e na proteção da vítima, apresenta as seguintes conclusões:

1. A imunidade prevista no artigo 181 do Código Penal, tal 
como posta, é inconstitucional, pois: a) fere o princípio da 
igualdade, já que o patrimônio da vítima naquelas hipóteses 
é tão digno de proteção quanto o de qualquer cidadão; b) a 
proteção à intimidade familiar, buscada pelo instituto, pode 
ser alcançada por outros meios, tal como a decretação de si-
gilo no procedimento investigatório; c) muitas vezes não há 
vínculos afetivos a proteger entre autor e vítima; d) a vítima 
pode ter interesse na condenação do culpado para exercer 
a ação ex delicto; e) há uma quebra de coerência interna do 
sistema penal, já que a imunidade não é aplicada para outros 
delitos cometidos pelos agentes relacionados no art. 181 do 
CP, inclusive para os com menor quantitativo de pena.

2. Ainda, a imunidade positivada no artigo 181 do Código 
Penal estimula a impunidade, pois sabendo de antemão que 
não poderá ser perseguido penalmente, o simples temor de 
sofrer uma ação indenizatória, de difícil execução posterior, 
não intimidará o agente.

3. Contra as pessoas elencadas no artigo 181 do CP pode ha-
ver a deflagração de ação penal, mas condicionada à repre-
sentação da vítima.

4. A Lei 11.340/06 (“Maria da Penha”) derrogou tacitamente 
o artigo 181 do Código Penal, fazendo com que as imunidades 
penais entre cônjuges e parentes não tenham mais aplicabili-
dade quando se tratar de violência patrimonial contra a mu-
lher (artigo 5º, incisos I a III, c/c o artigo 7º, inciso IV).

5. O Direito Penal não pode ser visto somente sob a ótica dos 
direitos do acusado (visão monocular), devendo sua interpre-
tação levar em consideração os interesses da vítima, pois o 
princípio da proporcionalidade é uma via dupla: de um lado, 
contém o arbítrio do Estado, de outro proíbe proteção defi-
ciente ao lesado em seus direitos fundamentais. 23

23 LEIRIA, Cláudio da Silva. Observações sobre a im(p)unidade penal nos crimes contra o patrimônio. Revis-
ta Jurídica UNIJUS. v. 11. n. 14. maio 2008. Disponível em: file:///C:/Users/raisacb/Downloads/1038-3734-1-PB.
pdf
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Em outra perspectiva, mas com a mesma conclusão, VERAS e ARAÚJO apontam 
que a aplicação das escusas absolutórias previstas nos artigos 181 e 182 do Código 
Penal, afastando a punição ao autor de violência patrimonial no âmbito doméstico e 
familiar, constitui ato contaminado pela inconvencionalidade, diante da sua incompa-
tibilidade com a Convenção de Belém do Pará24.

Rememoram as autoras que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 
87.585/TO, decidiu que os tratados internacionais de direitos humanos ratificados 
pelo Brasil possuem caráter vinculante e supralegal, isto é, têm hierarquia superior 
às leis infraconstitucionais. Deste modo, embora não possuam o efeito de revogar as 
normas de direito interno, cujas disposições lhe forem contrárias, ostentam eficácia 
paralisante, o que equivaleria à derrogação das escusas absolutórias aos crimes patri-
moniais perpetrados no contexto da Lei 11.340/2006.

Diante da inegável cizânia sobre o tema, é importante consignar a existência 
de três projetos de lei que buscam pôr termo à controvérsia. O Projeto de Lei nº 
3.764/2004, em trâmite na Câmara dos Deputados, busca revogar expressamente 
todo o art. 181 e alterar a redação do artigo 182 do Código Penal. O Projeto de Lei do 
Senado nº 71/2018 propõe a revogação expressa do art. 181 do Código Penal. Tem-se, 
ainda, o Projeto de Lei 3.059/2019, que tramita na Câmara dos Deputados, o qual pre-
vê a criação do art. 41-A na Lei 11.340/2006, com o escopo de expressamente afastar 
as escusas absolutórias aos crimes nos quais incida a referida lei.

Analisando-se as respeitáveis vozes sobre o tema, entende-se mais acertada a 
posição que afasta a incidência das escusas absolutórias aos crimes patrimoniais pra-
ticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com efeito, embora o Superior Tribunal de Justiça, em julgado isolado, tenha 
entendido que a não aplicação das escusas absolutórias importaria em violação a iso-
nomia, com a devida vênia, aparentemente o Supremo Tribunal Federal já rechaçou a 
utilização de tal argumento ao enfrentar a Ação Declaratória de Constitucionalidade 
nº 19, ratificando a necessária proteção à vítima mulher, ante as peculiaridades física 
e moral do gênero feminino na cultura brasileira, bem como a constitucionalidade do 
tratamento diferenciado trazido pela Lei Maria da Penha.

Ainda, não se trata de aplicação de analogia in malam partem ou equiparação da 
figura do idoso com a mulher vítima de violência doméstica.

Isso porque, a despeito da Lei 11.340/2006 não ter promovido modificações ex-
pressas no Código Penal, revogado tipos ou afastado a aplicação dos arts. 181 e 182, 
como fez a Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), os conceitos de violência doméstica 
e violência patrimonial trazidos pelos arts. 5º, caput, e art. 7º, IV, da Lei 11340/2006, 
atraem a incidência do art. 183 do Código Penal, segundo o qual não se aplicam as 
imunidades penais, absolutas ou relativas, “se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, 
em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa”.

24 VERAS Érica Verícia Canuto de Oliveira; ARAÚJO, Gabriela Nivoliers Soares de Sousa. Controle da con-
vencionalidade dos artigos 181 e 182 do Código Penal (escusas absolutórias) nos crimes patrimoniais de vio-
lência doméstica e familiar contra a mulher. Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade. v. 9. n. 
2. jul/dez 2018. Disponível em: http://revistafides.ufrn.br/index.php/br/issue/view/17/Revista%20FIDES%20
18%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o
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Nessa ordem de ideias, é escorreito o argumento de derrogação dos arts. 181 
e 182 do Código Penal aos crimes com incidência da Lei 11.340/2006 à luz também 
do artigo 2ª, §1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que prescreve 
que: “A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja 
com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei 
anterior”. É o caso do aparente conflito entre a Lei 11.340/2006 e o Código Penal.

A toda evidência, revela-se incoerente a incidência de causa de exclusão de 
pena concebida em tempos remotos para supostamente proteger a cizânia da família 
e a intimidade de seus membros, porquanto é da essência da Lei 11.340/2006 criar 
mecanismos para coibir a violência contra a mulher, forte no art. 226, § 8º, do da 
Constituição Federal, na Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Dis-
criminação contra as Mulheres e na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher, especialmente no locus doméstico e familiar.

Ora, responder à mulher vítima de violência patrimonial que, a pretexto de res-
guardar a paz familiar, o autor do crime não pode ser penalizado, sequer instaurado 
inquérito policial ou proposta ação penal, é caminhar para trás, é revitimizá-la quando 
encontra forças para pedir a resposta do Estado.

É preciso incorporar as mudanças promovidas pela Lei 11.340/2006 na interpre-
tação do direito. Como observado por Feix:

Utilizar argumentos de proteção à família como fundamento 
da política criminal em caso de violência patrimonial contra 
a mulher é desconhecer os fundamentos históricos, filosó-
ficos e políticos que justificam e enquadram a Lei Maria da 
Penha como uma ação afirmativa do Estado brasileiro, que 
tem como objetivo promover a diminuição da estrutural de-
sigualdade entre os gêneros, na família e no “sagrado” lar, 
que tem na violência poderoso instrumento de perpetração e 
reprodução25.

7. CONCLUSÃO

Em conclusão ao problema exposto, propõe-se a fixação da tese institucional 
de não incidência das escusas absolutórias aos crimes patrimoniais perpetrados no 
contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei 11.340/2006).

Em que pese as respeitáveis vozes em sentido contrário, entende-se ser essa a 
melhor interpretação das disposições dos arts. 181, 182 e 183 do Código Penal com o 
advento do conceito de violência doméstica e violência patrimonial descritos nos arts. 
5º, caput, e 7º, IV, da Lei 11.340/2006.

Tal interpretação também está em consonância com o filtro constitucional tra-
zido pelo art. 226, § 8º, da Constituição Federal de 1988 ao Código Penal, além de 
encontrar arrimo na ADC n.19/DF e na obrigação assumida pelo Estado Brasileiro com 

25 FEIX, Virgínia. Das formas de violência contra a mulher – Artigo 7º. In: CAMPOS, Carmen Hein de (Org.). 
Lei Maria da Penha comentada em uma perspectiva jurídico-feminista. Rio de Janeiro: Lumen Yuris, p. 201- 213, 
2011 Apud VERAS. Érica Verícia Canuto de Oliveira e ARAÚJO, Gabriela Nivoliers Soares de Sousa. Ob cit.
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a Convenção de Belém do Pará.
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IMPORTUNAÇÃO SEXUAL: NOÇÕES BÁSICAS, DISTINÇÕES E TRATAMENTO  
JURISPRUDENCIAL  

Saulo Costa Fernandes de Negreiros1

RESUMO

Palavras-chave: importunação sexual; Lei nº 13.718; noções básicas; subsidiarie-
dade; caso concreto; distinções; estupro, tentado e consumado; estupro de vulnerá-
vel; entendimento jurisprudencial; conclusão.

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E  OBJETIVO DO TRABALHO
 
A presente exposição traz noções básicas relativas ao tipo de ilícito de impor-

tunação sexual, introduzido no Código Penal pela Lei nº 13.718, de 24 de setembro 
de 2018, com incursão nas razões fundantes para a instituição do citado crime, a de-
monstração de caso prático e a apresentação de distinções em relação a outros deli-
tos contra a dignidade sexual, sob o prisma da jurisprudência contemporânea.

DESENVOLVIMENTO

Em 2017 foram noticiados pelos órgãos de imprensa diversos casos de prática 
de atos libidinosos sem consentimento, grande parte deles ocorridos em desfavor de 
mulheres, que tinham a dignidade sexual violada, notadamente quando se encontra-
vam em transportes públicos, ocasião em que indivíduos voluntariamente tocavam os 
corpos das vítimas, friccionavam-se contra eles e, até, chegavam a ejacular.

Diante desse cenário, inciou-se intensas discussões no mundo jurídico para se 
saber ao certo a exata adequação típica dos fatos, justamente para que se sopesasse 
as consequências do ilícito.

À época, a conduta delitiva foi enquadrada na contravenção penal de impor-
tunação ofensiva ao pudor, prevista no art. 61 do Decreto-Lei nº 3.688/19412, ilícito 
esse considerado de pequeno potencial ofensivo, que tinha como preceito secundá-
rio exclusivamente a aplicação de pena de multa, o que inclusive afastava, a priori, a 
possibilidade de prisão do agente, causando intensa repercussão midiática e clamor 
social por mudanças3.

Constatada a proteção deficiente, em especial em relação à mulher, haja vista 
que o tratamento de atos de tamanha gravidade estava a ser realizado por legislação 
deveras benevolente, diversos crimes foram ventilados como possíveis de serem uti-

1 Promotor Substituto do Ministério Público do Estado do Paraná.

2 Art. 61. Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor:                
Pena – multa, de duzentos mil réis a dois contos de réis. 

3 (Cabette, 2018, p. 2). 
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lizados em casos semelhantes, como o delito de estupro (art. 213 do Código Penal), 
estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), ato obsceno (art. 233 do Código 
Penal), injúria real (art. 140, §2º, do Código Penal) e  violação sexual mediante fraude 
(art. 215 do Código Penal), sendo que nenhum deles foi entendido como adequado 
por parcela significativa dos estudiosos do Direito.

Assim, viu-se o legislador obrigado a implementar tipo penal específico para 
abarcar tais condutas, revogando a antiga contravenção penal e implementando as-
sim a norma que passou a ser prevista no art. 215-A do Código Penal, com pena de 
reclusão de 1 a 5 anos, considerada de médio potencial ofensivo:

Art. 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato 
libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a 
de terceiro:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o ato não cons-
titui crime mais grave.

Trata-se de verdadeira hipótese de “continuidade normativo-típica”, sem que se 
possa falar em  abolitio criminis em relação aos fatos anteriores que até então se ade-
quavam à contravenção revogada, tampouco em retroatividade das suas disposições 
para alcançar aqueles acontecimentos pretéritos que deram ensejo a sua criação, por 
se tratar de novatio legis in pejus, sob a qual vigora o princípio da irretroatividade da 
lei penal mais severa, previsto no art. 5º, XL, da Magna Carta de 1988. 

Em síntese, pune-se a conduta do indivíduo que motivado na satisfação da pró-
pria lascívia ou de terceiro, pratica ato libidinoso contra a vítima, sem a anuência 
dessa.

Nesse contexto, ao tratar dos atos libidinosos aptos a caracterizarem o crime de 
importunação sexual, elucidativas são as lições de Cézar Roberto Bitencourt:

“(…) qualquer ato libidinagem, como é o caso do exemplo clás-
sico, ejacular na presença, ou na própria vítima, como ocor-
reu no interior de coletivos urbanos deste país. Assemelha-se 
a essa conduta — e, por isso mesmo, está abrangida por este 
tipo penal — quando alguém, sem que a vítima perceba ou 
contra o seu assentimento, apalpe as suas regiões pudendas 
(nádegas, seios, pernas, genitália etc.), beijo forçado etc., 
cuja forma de execução traz consigo a presença inequívoca 
da vontade consciente de satisfazer a própria lascívia ou a de 
outrem. Nesses casos, o agente aproveita-se da desatenção 
da vítima, do local em que se encontra, das circunstâncias 
de tempo e lugar ou da sua eventual dificuldade de perceber 
a intenção lasciva daquele. Em outros termos, o agente des-
respeita a presença de alguém e pratica, sem sua anuência, 
ato libidinoso buscando satisfazer sua própria lascívia ou a 
de terceiro). Na verdade, o agente aproveita-se da presença 
de alguém (a vítima) e, de inopino, o surpreende, e sem sua 
anuência, pratica ato libidinoso, ofendendo-lhe a liberdade e 
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a dignidade sexuais4. 

O referido autor acrescenta que ato libidinoso “é todo ato lascivo, voluptuoso, 
que objetiva prazer sexual, aliás, libidinoso é espécie do gênero atos de libidinagem 
que envolve, inclusive, a conjunção carnal (que, por sua natureza e gravidade, não 
integra este tipo penal)”5.

O embate acerca do assunto ganhou novamente destaque após a recente vei-
culação da prática do crime na Comarca de Palmas/PR, em que a ação criminosa foi 
registrada por câmeras de segurança. 

Nas imagens, é possível visualizar uma jovem andando de bicicleta em via públi-
ca, quando um veículo branco se aproxima e o indivíduo que se encontrava no pas-
sageiro, voluntariamente e de forma inesperada, passa a mão nas nádegas da vítima, 
fazendo com que ela se desequilibrasse e viesse ao chão, do que resultou inúmeras 
lesões pelo seu corpo6.

Em relação aos fatos, foi oferecida denúncia contra os envolvidos pelo Ministé-
rio Público do Estado do Paraná, através da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca de 
Palmas/PR,  pela prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código 
Penal) e lesão corporal qualificada por ter sido praticada contra a mulher, por razões 
da condição do sexo feminino (art. 129, §13, do Código Penal), que corre sob segredo 
de Justiça (art. 234-B do Código Penal).

Diante disso, algumas reflexões e premissas devem ser delineadas, em especial 
diante da reiteração de teses defensivas que pretendem desclassificar outros crimes 
contra a dignidade sexual para a conduta de importunação sexual, em contrariedade 
à teleologia da norma.

Nesse contexto, tratando-se de delito que tem preceito secundário com trata-
mento bem menos severo do que tantos outros crimes contra a dignidade sexual, 
necessária a incursão aprofundado sofre o tema.

Inicialmente, deve-se ter em mente que o crime de importunação sexual é re-
vestido de cláusula de subsidiariedade expressa, apenas sendo aplicável se “o ato não 
constitui crime mais grave”. 

Assim, se a prática de ato libidinoso vier acompanhada das elementares da vio-
lência ou da grave ameaça, estará configurado o constrangimento apto a caracterizar 
o crime de estupro (art. 213 do Código Penal), na modalidade tentada ou consumada, 
a depender do caso concreto – e não a figura da importunação, conforme esclarece o 
professor Rogério Sanches Cunha:

“O preceito secundário do art. 215-A contém subsidiariedade 
expressa: aplicam-se as penas da importunação sexual se a 
conduta não caracteriza crime mais grave. Por isso, a falta de 
anuência da vítima não pode consistir em nenhuma forma de 
constrangimento, que aqui deve ser compreendido no sentido 
próprio que lhe confere o tipo do estupro – obrigar alguém à 

4 (Bitencourt, 2018, p. 2)

5 (Bitencourt, 2018, p. 3)

6 https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/10/03/importunacao-sexual-fantastico-revela-novas-
-imagens-de-ataque-sofrido-por-ciclista-no-parana.ghtml
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prática de ato de libidinagem –, não no sentido usual, de mal-
-estar, de situação embaraçosa, ínsita ao próprio tipo do art. 
215-A e um de seus fundamentos7”. 

Em idêntico sentido trilham o STJ8 e do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná9, 
que em seus julgados exigem para a configuração do crime de importunação sexual 
que a ação atentatória contra o pudor de vítima maior de 14 anos ocorra sem vio-
lência ou grave ameaça, sob pena de configuração do delito mais grave de estupro, 
previsto no art. 213 do Código Penal, de forma que, verificadas tais elementares, têm 
reiteradamente rejeitado qualquer pretensão de desclassificação.

Dito isso, há de se fazer um aparte em relação ao crime de importunação ocor-
rido na cidade de Palmas/PR no final de setembro de 2021: em que pese a sua exe-
cução tenha resultado em ofensa à integridade corporal da vítima, inclusive com a 
imputação concomitante do delito do art. 129, §13, do Código Penal, não restou ca-
racterizado o núcleo do tipo de estupro de “constranger”, “utilizado no sentido de 
forçar, obrigar, subjugar a vítima ao ato sexual”, considerado como “vis corporalis, 
vis absoluta, ou seja, a utilização de força física, no sentido de subjugar a vítima, para 
que com ela possa praticar a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ela 
se pratique outro ato libidinoso” 10.

Igualmente, em se tratando de vítima menor de 14 anos, a jusrisprudência dos 
Tribunais tem sido no sentido da observância do princípio da especialidade, afastan-
do-se a possibilidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável do art. 
217-A do Código Penal para o ilícito de importunação sexual do art. 215-A do Código 
Penal11, sob o argumento de que nesses casos a vulnerabilidade é presumida e inde-
pende da efetiva prática de violência ou grave ameaça ou de eventual consentimento 
da vítima12.

Nada mais consentâneo com o objetivo da norma insculpida no art. 217-A do 
Código Penal, que é a proteção física, moral e sexual de pessoas em desenvolvimento 
e presumidamente incapazes de validamente consentir em matéria sexual, forte no 
princípio da proteção integral(art. 227, caput c/c o § 4º, da Constituição da República 
e art. 1º do ECA), com a consequente punição do agente que pratica qualquer espécie 
de ato sexual com pessoa menor de 14 anos. 

Não é demais esclarecer que a legislação brasileira traz norma cristalina, que 
impede a prática de quaisquer atos de cunho sexual com  pessoa menor de 14 anos 
de idade, sem a existência de nenhuma exceção para avaliação circunstancial da con-

7 CUNHA, Rogério Sanches. Atualização Legislativa: Lei 13.718/2018. Salvador: Meu Site Jurídico, 2018, 
p. 2.

8 AgRg no REsp 1767968/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 
15/05/2020.

9 TJPR - 3ª C.Criminal - 0000686-04.2019.8.16.0196 - Curitiba -  Rel.: DESEMBARGADOR GAMALIEL SEME 
SCAFF -  J. 12.04.2021.

10 GRECO, Rogério. Código Penal Comentado- 11ª. ed. Niterói: Impetus, 2017. p. 1124.

11 AgRg no AREsp 1625636/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 
22/09/2020, DJe 28/09/2020.

12 TJPR - 5ª C.Criminal - 4002093-82.2021.8.16.0009 - * Não definida -  Rel.: DESEMBARGADOR RENATO 
NAVES BARCELLOS -  J. 09.10.2021.
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duta do agente que incorre no tipo incriminador (salvo hipótese de erro do tipo es-
cusável13), diferentemente do que ocorre por exemplo na França, em que apesar de 
ter sido estabelecida uma idade mínima de 15 anos, houve a ressalva de que eventual 
alegação de consentimento válido do menor seria aferido em cada casa concreto14.

Em que pese o exposto, tamanha era a discussão acerca do tema que o STJ15, 
em análise de recurso especial representativo de controvérsia delineou que "para 
a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do 
Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato 
libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual 
experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente 
e a vítima não afastam a ocorrência do crime", entendimento este cristalizado no ver-
bete sumular 593 do Tribunal da Cidadania e incluído no §5º do art. 217-A do Código 
Penal16.

Assim, verificada a prática de atos libidinosos em face de pessoas com idade 
inferior a 14 anos, não há que se falar no crime subsidiário de importunação sexual, 
mas no crime de estupro de vulnerável, aplicando-se o paradigma da especialidade.  

De se acrescentar, ainda, que o STJ já se manifestou no sentido de que a con-
templação lasciva17 e toques em partes íntimas, configuram o atos libidinosos consti-
tutivos dos tipos do art. 213 (estupro) e do art. 217-A do CP (estupro de vulnerável), 
sendo irrelevante, para a consumação dos delitos, que haja efetivo contato físico en-
tre ofensor e vítima, o que os referidos toques tenham sido por baixo da roupa18. No 
mesmo, sentido,o beijo lascivo19.  

Portanto, por qualquer prisma que se análise a matéria, deve-se reconhecer que 
a conduta configuradora do crime de importunação sexual é uma realidade presente 
na sociedade, em que pese todos os avanços já percorridos, em especial na proteção 
da mulher.

Por outro lado, deve-se afastar qualquer tentativa de se utilizar da inovação tra-
zida pelo art. 215-A do Código Penal como forma de abrandamento de delitos contra 
a dignidade sexual como o de estupro e de estupro de vulnerável, sob pena de mal-
ferimento das razões que justificaram a medida legislativa e de inequívoca proteção 
deficiente na tutela da dignidade sexual e das mulheres, na contramão de todo o 
espectro protetivo traçado pela Lei nº 11.340/2006.

13 (Nucci, 2017, p. 144)

14 Nesse sentido, CABETTE, Eduardo Luiz Santos. A França legalizou a pedofilia na prática: isso não é 
“Fake News”. Acesso em 20 de out de 2021, Disponível em https://eduardocabette.jusbrasil.com.br/arti-
gos/618063725/a-francalegalizou-a-pedofilia-na-pratica-isso-nao-e-fake-news.

15 STJ: REsp 1.480.881-PI, 3ª Seção, rel. min. Rogério Schietti Cruz, v.u., j. 26.08.2015.

16 § 5º  As penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do 
consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime.

17 AgRg nos EDcl no REsp 1922807/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
23/03/2021, DJe 30/03/2021.

18 AgRg no REsp 1824358/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, 
DJe 12/11/2020

19 AgRg no AREsp 1739451/SE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 
08/02/2021
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CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conclui-se que o crime de importunação sexual repre-
senta inovação legislativa que teve por escopo abarcar diversas condutas que eram 
até então tratadas com repressão insuficiente pelo Direito Penal, conforme entendi-
mento predominante à época, entretanto é essencial que seja observado e respeitado 
o seu caráter subsidiário, sob pena de subversão da iniciativa legislativa de inclusão 
do referido tipo penal no corpo da legislação penal vigente. 

Nesse contexto, deve-se afastar eventuais pretensões de se trajar condutas já ti-
pificadas como estupro e estupro de vulnerável sob as vestes do crime de importuna-
ção, sob pena de se desconsiderar os inúmeros avanços já conquistados na proteção 
da mulher e das crianças e adolescentes, inclusive na esfera penal, o que configuraria 
indevido retrocesso na proteção dessas vítimas.
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O PAPEL DO MINISTÉRIO PUBLICO COMO ARTICULADOR DA REDE DE 
PROTEÇÃO À MULHER E A CRIAÇÃO DE RESPOSTAS AMPLIATIVAS PARA O 

COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Vanessa Pinto Maia de Medeiros1

1. RESUMO

O presente trabalho pretende debater o sistema de garantia de direitos insti-
tuídos pela Lei nº 11.340/2006 e de que forma o Ministério Público afigura-se como 
agente legitimador na articulação da Rede de Proteção e atendimento à mulher víti-
ma de violência doméstica. 

Além disso, a partir das experiências práticas, objetiva demonstrar não apenas a 
importância de implementação de círculos restaurativos para enfrentamento da pro-
blemática, sob as bases da Justiça Restaurativa, como a importância de mapeamento, 
registro e controle de falas e expressões masculinas durante esses encontros, que 
revelem os fatores locais de maior incidência e contribuição para o fenômeno da vio-
lência doméstica. Por conseguinte, a formação desse instrumental e a forma de uti-
lizar esses resultados, com a colaboração de outros agentes sociais, gerará um olhar 
prospectivo para prevenção e repressão do cenário de violência.

Além disso, como segundo ponto de debate, discute-se sobre a necessidade, por 
vezes, de “desjudicializar” o encaminhamento e atendimento integral dos agressores 
e das vítimas, através de uma análise própria de risco (com um painel/formulário es-
pecífico), que permita a atuação intersetorial dos órgãos de saúde, assistência social e 
jurídica, inclusive com a inclusão nos círculos restaurativos, para as mulheres que não 
desejam prosseguir com o pedido de medidas protetivas de urgência e que, a despei-
to disso, vivenciam ciclos de violência que ainda não foram rompidos.

Tais percepções foram colhidas através da experiência prática observada a partir 
da atuação desta Promotora Substituta na Comarca de Dois Vizinhos/PR e diante da 
possibilidade de implementação das ideias e sugestões ora debatidas nos fluxos de 
atendimento e acompanhamento que estão sendo atualmente revisitados.

2. INTRODUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

Para os integrantes da carreira do Ministério Público é notório que um dos gra-
ves problemas enfrentados na sua atuação funcional diz respeito aos desafiantes ín-
dices de procedimentos criminais e cíveis de medidas protetivas tratando da questão 
da violência doméstica e familiar contra a mulher.

O cenário alarmante inquieta, principalmente quando, na prática, o represen-
tante do Ministério Público depara-se com resultados insatisfatórios da responsabi-
lização criminal dos agressores, na medida em que, além de penas inócuas, vislum-
bra-se que, em alguns casos, com o retorno do convívio entre agressor e vítima, esta 

1 Graduada em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, foi assessora jurídica 
do Ministério Público Federal nos anos de 2014-2020. Desde março de 2020, é Promotora Substituta do Minis-
tério Público do Estado do Paraná.
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última encontra-se desassistida pela Rede de Proteção porque não há mais o enca-
minhamento judicial das medidas protetivas e, portanto, de respostas alternativas e 
ampliativas à resolução do problema.

A necessidade de pensar, elaborar ou implementar novos mecanismos de re-
pressão e prevenção da violência ou viabilizar o melhor aproveitamento das boas prá-
ticas existentes, através da revisitação dos fluxos de atendimento, aplicação da justiça 
restaurativa e aperfeiçoamento da Rede de Proteção, pode ser um canal resolutivo 
para o enfrentamento desse fenômeno multifacetado. 

Além disso, é possível identificar fatores locais com características próprias ou 
de maior incidência que se afiguram como graves fatores de risco para a ocorrência 
da violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa definição é essencial para que 
os órgãos e instituições, em especial o Ministério Público, possam desenvolver um 
projeto de ação estratégico para intervir efetivamente na comunidade local, atacan-
do as raízes do problema. Para tanto, é essencial a colaboração das entidades civis, a 
exemplo do sistema de ensino.

3. O SISTEMA DE DEFESA E PROTEÇÃO À MULHER INSTITUÍDO PELA LEI MARIA DA PE-
NHA

O advento da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) constituiu-se como o 
grande marco legal de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar. 
Alinhada à normativa internacional que, desde meados da Segunda Guerra Mundial, 
objetivava discutir e conferir proteção às mulheres, garantindo seus direitos humanos 
e ampliando a sua participação política e social, a lei brasileira foi consagrada como 
uma das melhores legislações do mundo na temática.

Apesar de lançar o olhar detido para o fenômeno da violência em suas mais di-
versas formas, fator de extrema preocupação para as autoridades públicas nacionais 
e internacionais, é perceptível que a resposta estatal e privada para superação da 
violência e dos atos de exclusão e opressão à mulher deve ser ampliativa, configu-
rando-se como norte para solução prospectiva da problemática, que atinge todas as 
camadas sociais.

A Lei Maria da Penha e o sistema protetivo por ela idealizado é um das referên-
cias normativas que possui nítido caráter pedagógico, preventivo e assistencial, afigu-
rando-se como mola propulsora para criação, estruturação, ampliação, fortalecimen-
to e controle de políticas públicas especializadas para o enfrentamento da violência 
doméstica, contando com a articulação cooperativa dos entes estatais e sensibilizan-
do as instituições públicas e privadas para a necessidade de remodelar o tratamento 
da questão. 

A minimização do cenário de violência contra a mulher, não limitado ao âmbito 
doméstico, reverbera para diversas esferas sociais, garantindo um olhar efetivo de 
respeito aos direitos e garantias assegurados a mulher no âmbito da família, do traba-
lho, da representação política, da ocupação de espaços de protagonismo social e na 
comunidade que a circunda. 

A alteração fática dessa atual realidade social importará na mudança substancial 
da perspectiva que recairá sobre os direitos de homens e mulheres nas gerações vin-
douras, resgatando a dignidade da mulher e abrindo espaço para que os indivíduos 
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desenvolvam consciência coletiva a respeito dos deveres éticos atrelados à observân-
cia dos direitos de todos os atores sociais.

Sem embargo do destaque referente aos mecanismos preventivos, pedagógicos 
e assistenciais, a legislação nacional não descuidou do seu caráter corretivo/punitivo 
e repressivo, na medida em que a impunidade propicia sentimentos de inocência e 
absolvição, cujas consequências reproduzem a naturalização e a banalização da vio-
lência. 

Dessa forma, diante da complexidade das questões relativas ao desejado com-
bate da violência contra a mulher, tornou-se obrigatória e necessária a estipulação de 
mecanismos de maior rigor que proporcionam uma resposta mais adequada a esse 
cenário, a exemplo da previsão da integração operacional do Sistema de Justiça com 
as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habita-
ção, assim como a promoção de estudos e pesquisas com a perspectiva de gênero, 
de raça ou etnia, atendimento policial especializado com a criação de Delegacias de 
Atendimento à Mulher (e atendimento por autoridade policial preferencialmente do 
sexo feminino), incentivo pelos entes federados de campanhas educativas de preven-
ção à violência, inserção de conteúdos relativos aos direitos humanos e equidade de 
gênero nos currículos escolares, concessão de medidas protetivas à vítima e de me-
didas que obrigam o agressor, assistência judiciária gratuita e equipe de atendimento 
multidisciplinar com o devido encaminhamento, inaplicabilidade da Lei nº 9.099/95 
e exigência para que a renúncia à representação seja colhida em audiência especial 
com presença do juiz e do membro do Ministério Público (cf. artigo 8º e seguintes da 
Lei nº 11.340/2006).

Essas nuances conquistadas ao longo dos anos de trabalho e de aplicação da 
Lei nº 11.340/2006, somado ao amadurecimento dos resultados alcançados ou ainda 
em curso, despontaram na criação e modificação de tipos legais incriminadores para 
penalização do autor da violência doméstica, podendo ser citada a criação do crime 
do art. 24-A da Lei nº 11.340/20062; a qualificadora do feminicídio prevista no art. 
121, §2º-A, do Código Penal3; mais recentemente, a previsão da figura delitiva do 
art. 147-A do Código Penal - stalking, que, apesar de não se restringir ao âmbito de 
proteção feminino, representa importante supressão de lacuna legal para os atos de 
violência psicológica relacionados à perseguição e controle à liberdade e autonomia 
de mulheres após o fim de relações afetivas; crime de dano emocional – art. 147-B 
do Código Penal; e, ainda, o acréscimo do §13 ao art. 129 do Código Penal pela Lei nº 
14.188/2021, que estipulou uma qualificadora para os casos de lesão contra mulher 
por razões do sexo feminino. 

Além disso, a experiência prática também incentivou a seleção de novas formas 
de tratar a problemática, inaugurando respostas ampliativas além da judicial-penal, 
utilizando, mais comumente, as práticas restaurativas e os círculos para vítimas e 
agressores.

Como forma de favorecer a implementação dessa iniciativa, a Lei nº 13.984/2020 

2 Em 3 de abril de 2018 foi publicada a Lei nº 13.641/2018, que instituiu o único crime específico da Lei 
Maria da Penha. 

3 A Lei nº 13.104/2015, promulgada em 9 de março de 2015, previu crime específico e qualificado pra-
ticado contra as mulheres, incluindo-o também no rol de crimes hediondos.
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previu novas medidas que obrigam o agressor (art. 22, incisos VI e VII, da Lei nº 
11.340/2006), estabelecendo a possibilidade de ser fixado o comparecimento do au-
tor de violência a programas de recuperação e reeducação e o acompanhamento psi-
cossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, 
trazendo à discussão a imperativa necessidade de especialização da justiça e da Rede 
de Proteção de atendimento à mulher. 

Essa compreensão diferenciada permite a adoção de mecanismos que possibi-
litam o tratamento multidimensional do complexo fenômeno da violência contra a 
mulher.

4. RESPOSTAS AMPLIATIVAS E O CONTROLE DE RESULTADOS DAS PRÁTICAS RESTAU-
RATIVAS: MAPEAMENTO PARA POSSIBILITAR A MUDANÇA PROSPECTIVA DA VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.

O sistema criminal é um dos mecanismos que exige maior cautela na sua con-
cretização, visto que trabalha continuamente com o direito à liberdade do cidadão e 
os seus respectivos desdobramentos. A aplicação da lei penal está gravemente rela-
cionada a situações de alto teor conflituoso, submergida, portanto, a uma estrutura 
degradante e estigmatizante, de difícil gestão.

Torna-se imperioso, portanto, diante das circunstâncias fáticas acima descritas, 
que o sistema penal seja administrado de forma a ampliar as instituições e os espaços 
democráticos assegurados pelos direitos fundamentais, uma vez que o caráter aflitivo 
das penas, a institucionalização da violência e o desrespeito às necessidades básicas 
e vitais dos acusados e condenados em geral resultam na maior opressão e margina-
lização dos indivíduos.

Nota-se, então, que a linha existente entre a real concretização dos direitos fun-
damentais destinados aos agentes protagonistas do cenário penal, seja o ofensor, a 
vítima ou a sociedade, e o próprio sistema criminal tem raízes nas regras e procedi-
mentos da persecução penal. Nesse sentido, a justiça penal deve ser reavaliada para 
comportar medidas que favoreçam o convívio comunitário e o diálogo em busca da 
paz social.

Esses propósitos se aproximam dos objetivos perseguidos pelo modelo da jus-
tiça restaurativa que, vislumbrando as consequências do crime e as relações sociais 
afetadas pelo fato criminoso, pretende concebê-lo de forma diversa, dessa vez mais 
atenta às necessidades pessoais dos envolvidos no conflito. Essa preocupação tam-
bém tem como norte a concretização dos direitos fundamentais declarados em nosso 
sistema, oportunizando a construção de uma justiça mais democrática e participativa.

A dimensão constitucional de efetivação dos direitos dos agressores e das víti-
mas ganha maior destaque na esfera da justiça restaurativa, pois abandona a concep-
ção tradicional do crime visto unicamente como transgressão à norma e desrespeito 
ao império da ordem estabelecida pelo Estado, modificando o paradigma presente, 
permitindo às partes a cogestão e administração do problema encontrado, especial-
mente em áreas de maior sensibilidade, como a violência intrafamiliar e a juventude 
infracional, por exemplo. 

Nessa perspectiva, sugere-se que o modelo da justiça restaurativa coexista com 
as bases e limitações já existentes da persecução penal, inserindo ou adotando pro-
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cedimentos que favoreçam a reflexão, reconciliação e o diálogo entre ofensor, vítima 
e comunidade. 

Nesse cenário, encontram-se diversos exemplos de aplicação dos círculos res-
taurativos nos casos de violência doméstica, cujo formato estimula a orientação, o 
encaminhamento e a proteção da vítima, buscando-se também a reconstrução das 
relações com a análise do conflito existente, ocasionado pelos atos e comportamen-
tos de violência reproduzidos pelos homens. Um dos exemplos comuns, conforme 
citado anteriormente, são os grupos de reflexão para autores de violência doméstica 
e familiar.

A adoção de projeto estruturado para formação desses grupos reflexivos mas-
culinos pode trazer importantes resultados, especialmente para o Ministério Público 
na intervenção social local.

Alguns resultados comumente conhecidos são a minimização com o decrésci-
mo dos casos de violência contra a mulher, a não reiteração delitiva por parte dos 
agressores e a criação de espaços democráticos para o diálogo e a compreensão de 
sentimentos e reações por parte de vítimas e agressores.

Alguns estudos publicados na área, os quais demonstram os aspectos positivos 
da adoção dos círculos restaurativos, revelam que algumas falas e percepções mascu-
linas, se devidamente registradas e acompanhadas, podem ajudar os representantes 
do Sistema de Justiça e da Rede de Proteção repensar outras soluções ampliativas. 

A ideia consiste, portanto, em fazer o mapeamento periódico dessas falas (su-
gere-se um lapso temporal fixo: semestralmente ou anualmente, por exemplo), de 
forma que seja preservado o sigilo e a voluntariedade dos participantes, sendo pos-
sível, a partir desses elementos coletados, trabalhar preventivamente a comunidade, 
inclusive com a articulação do sistema de ensino.

Em alguns trabalhos consultados, percebe-se que os agressores expressam 
emoções que se revelam como verdadeiros fatores causadores de perpetuação da 
violência contra a mulher e que, a partir da sua identificação, compreende-se melhor 
o fenômeno da violência localmente.

Em geral, registram-se percepções de que o agressor sente-se injustiçado com a 
aplicação da Lei Maria da Penha; tende a transferir a autoresponsabilidade dos seus 
atos e comportamentos violentos para a vítima, culpando-a; reprova comportamen-
tos femininos; não se reconhece como autor de violência, banalizando-a; usa a força 
para defender a honra, desejando manter a atual modelagem social de desprestígio à 
mulher; desqualifica a própria justiça, na medida em que entende que não há grada-
ção de gravidade entre homens que “somente” ameaçaram e aqueles que porventura 
assassinaram suas companheiras; repudiam o estigma social de que seriam “bandi-
dos”; não deixam transparecer arrependimento; reputa insignificante o comporta-
mento violento.

Logo, além de instituir um lócus seguro e qualificado para o diálogo, o efetivo 
acompanhamento desses grupos (com mapeamento e registro das ideias expressadas 
pelos agressores), para além dos resultados práticos alcançados com o decréscimo 
dos índices de criminalidade, proporcionaria um instrumental direcionado para en-
tender a formação da consciência coletiva local, legitimando novas formas de aborda-
gem e de intervenção.

Compreender a construção do pensamento humano e quais são os valores par-
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tilháveis por determinada comunidade possibilita a adoção de novos mecanismos de 
interrupção dos ciclos de violência, não apenas limitados a esfera privado familiar, 
mas aqueles que são reproduzidos em outras instituições públicas e privadas.

Por conseguinte, essa interlocução, a partir do mapeamento das falas/expres-
sões masculinas daqueles que sejam atendidos nos grupos reflexivos, evidenciará que 
fatores pessoais/individuais (doenças mentais transitórias, níveis elevados de uso de 
substâncias que afetam às capacidades mentais), situacionais (alcoolismo, desempre-
go, experiência prévia de violência, uso de drogas, práticas de jogos de azar, entre ou-
tros) ou socioestruturais (valores morais, crenças, representações culturais e sociais) 
são determinantes para o desencadeamento da violência de gênero na comunidade 
local.

5. O PAPEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO ARTICULADOR DA REDE DE PROTEÇÃO DE 
ATENDIMENTO À MULHER E AGENTE DE INTERVENÇÃO NA REALIDADE LOCAL NA REVISÃO 
DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO

A integração da Rede de Proteção de atendimento à mulher compõe-se dos ór-
gãos de saúde, socioassistenciais, Polícia Militar, Polícia Civil, Poder Judiciário, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Conselho da Comunidade e Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher, pressupondo a intersetorialidade a partir de uma gestão de polí-
ticas sociais que vise atuar de forma integral, tratando os aspectos de vulnerabilidade 
da mulher vítima de violência.

Desse modo, o Ministério Público, calcado em suas funções constitucionais, des-
ponta como articulador da Rede de Proteção, identificando inoperâncias ou falhas que 
precisam ser superadas para que a proteção jurídico-social seja efetivamente garan-
tida, impactando positivamente na solução preventiva da problemática apresentada. 

A estruturação da Rede de Proteção, especialmente nas Comarcas de menor 
porte ou nas quais se percebe a insuficiência de recursos materiais e humanos, é 
primordial para que se estabeleçam espaços de comunicação, de diálogo e de elabo-
ração de estratégias para uma intervenção propositiva e resolutiva.

Nesse cenário, a experiência prática desta Promotora Substituta na Comarca de 
Dois Vizinhos/PR apontou, através de diálogo com a Rede de Proteção dos quatro 
municípios integrantes, para a imprescindibilidade de aperfeiçoamento dos fluxos de 
atendimento e encaminhamento da mulher após os episódios de violência e enquan-
to ela ainda convive com seu agressor, seja porque decidiu retomar a relação, seja 
porque não sente o encorajamento necessário para romper com os ciclos de violência.

É certo que, mesmo que a vítima não deseje representar criminalmente contra 
seu ofensor (nos casos de crimes condicionados à representação, por exemplo de 
ameaça), o acionamento da Rede de Proteção somente ocorre, em regra, quando há 
provocação do Poder Judiciário, isto é, quando há pedido de medida protetiva de ur-
gência formulado pela vítima que procura a autoridade policial.

Ocorre que, não raras vezes, verifica-se uma espécie de judicialização do enca-
minhamento proposto que, por sua vez, diante do menor sinal da vítima de que vol-
tou a conviver com seu companheiro e não deseja mais a medida protetiva (situação 
que acontece muitas vezes alguns dias depois da decisão concessiva), é interrompido 
e, assim, as alternativas preventivas e pedagógica de maior eficácia que poderiam ser 
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adotadas (para além da responsabilização criminal) são descontinuadas e, portanto, 
não geram os resultados almejados, porquanto, sabe-se que é comum a reiteração de 
condutas e comportamentos violentos pelos agressores.

De fato, é extremamente difícil para as mulheres, em situação de opressão, dano 
psicológico e moral, agressão e violência em geral, romperem o ciclo degradante com 
seu agressor e, com a decisão de manter o vínculo afetivo, acabam sendo marginaliza-
das pela falta de serviços à disposição, pois, aparentemente, não poderão mais contar 
com a coercitividade advinda das decisões judiciais.

Frequentemente, as mulheres procuram a autoridade policial, solicitando me-
didas protetivas com o propósito de intimidar o companheiro e resolver a situação 
de violência, sem expressar essencialmente um desejo de criminalização e punição. 
Deseja dar um “susto”, pensando que, assim, dissuadirá o companheiro dos compor-
tamentos e ações violentas sem precisar romper a relação afetiva.

Todavia, observa-se que estas mulheres, ao indicarem que não desejam mais o 
benefício das medidas de proteção, automaticamente isentam os agressores da inser-
ção em grupos e círculos restaurativos, por exemplo, e também tendem a ser excluí-
das do atendimento especializado (nas áreas de saúde, assistência social e orientação 
jurídica). 

É claro que a imposição de ordem judicial destinada a obrigar o agressor ao 
comparecimento de grupos reflexivos surte os efeitos esperados em decorrência das 
próprias consequências da sua desobediência, podendo, inclusive, responder crimi-
nalmente, mas esse aspecto, na ótica desta agente ministerial, não pode desencorajar 
a articulação da Rede de Proteção, incentivando-a a realizar verdadeiro resgate da 
vítima e do ofensor, sensibilizando-os para o engajamento nos círculos restaurativos.

Para operacionalizar essa proposição, é possível utilizar, na formulação do fluxo 
de atendimento, de uma espécie de formulário de estratificação de risco, à seme-
lhança da metodologia usada pelas entidades de saúde, indicando, a partir da adoção 
de alguns parâmetros, quem são as pessoas que devem ser encaminhadas para aten-
dimento especializado, a despeito da não judicialização das medidas protetivas.

Ilustrativamente, pode-se eleger como critérios de risco: avaliação da recorrên-
cia das agressões (existência de outros Boletins de Ocorrência envolvendo as mesmas 
partes ou uma delas, seja vítima ou agressor), gravidade do episódio de violência 
(agressões verbais, ameaças, lesões físicas, violência sexual, opressão psicológica e 
sua gradação de gravidade), antecedentes criminais do agressor, especialmente o re-
lacionado a crimes no âmbito da violência intra-familiar; interseccionalidade de ou-
tros aspectos de vulnerabilidade (raça, etnia, classe social, deficiência, idade); tempo 
de duração do relacionamento afetivo; existência de filhos em comum (considerando 
que a violência reverbera negativamente para todos integrantes do núcleo familiar).

O aperfeiçoamento desse painel de estratificação de risco, através da avaliação 
técnica e competente dos órgãos de ponta, isto é, aqueles que fazem o primeiro aten-
dimento à mulher (na rede de saúde, na Polícia Militar ou na Delegacia de Polícia), 
municiarão a Rede de Proteção para atuar energicamente, aproveitando-se da estru-
tura existente, incluindo os círculos restaurativos, para que seja possível a inserção 
desses integrantes do grupo familiar no acompanhamento pedagógico que lhes deve 
ser conferido com o escopo de fomentar o combate e correção aos episódios de vio-
lência.
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Ressalte-se que essas providências estão sendo, atualmente, estudadas estra-
tegicamente pela Rede de Proteção à mulher da Comarca de Dois Vizinhos/PR, com 
a provocação e a articulação do Ministério Público e colaboração do NUMAPE, para 
que seja possível a implementação dos grupos reflexivos para agressores e o encami-
nhamento e atendimento adequado e integral de vítimas e autores de violência que 
não estejam mais formalmente inseridos em demanda em trâmite no Poder Judiciário 
(através da coerção das medidas protetivas).

6. CONCLUSÃO

O sistema legal de proteção instituído pela Lei Maria da Penha não se limita ao 
âmbito de responsabilização criminal dos agentes agressores, a sua leitura é amplia-
tiva, exigindo dos operadores do Direito, mormente dos Promotores e Promotoras de 
Justiça a expansão de respostas ampliativas e alternativas ao tratamento da proble-
mática da violência contra a mulher, especialmente a que ocorre na esfera doméstica 
e familiar.

Tais respostas ampliativas incluem, em primeiro lugar, o fomento de políticas 
públicas e mecanismos de solução propositiva e resolutiva do complexo fenômeno 
da violência doméstica, constituindo-se como uma boa prática a implementação de 
grupos reflexivos para agressores. 

Com a adoção dessa medida, à luz das diretrizes da Justiça Restaurativa, pro-
põe-se que seja realizado um mapeamento técnico das falas e expressões partilhadas 
pelos ofensores, possibilitando aos integrantes da Rede de Proteção e do Sistema de 
Justiça a compreensão da formação coletiva e a identificação dos fatores de maior 
contribuição local para os episódios de violência doméstica e, assim, o desenvolvi-
mento estratégico de novas respostas para o combate à violência

Esse registro e mapeamento pode ser feito com a articulação das entidades ci-
vis, principalmente com a colaboração dos centros de ensino (Universidades), com 
vistas a propiciar uma reflexão técnica sobre os fatores de riscos pessoais, situacionais 
e socioestruturais e trabalhá-los prospectivamente com a comunidade.

Ademais, é necessário desenvolver uma linha de atuação que possibilite o aces-
so à justiça às vítimas e agressores a despeito da descontinuidade do encaminhamen-
to judicial realizado, isto é, quando não há desejo da mulher de se prosseguir com as 
medidas protetivas. Para tanto, a seleção de tais casos pode ocorrer através da ado-
ção de um painel/formulário de estratificação de risco, possibilitando a identificação 
desses indivíduos e sensibilizando a sua inclusão nos procedimentos de atendimento 
e acompanhamento integral, assim como nos círculos restaurativos. 

Esse dever de provocação e articulação da Rede Protetiva, assim como de revi-
sitação dos fluxos de atendimento incumbe primordialmente ao Ministério Público, 
cuja atuação extrajudicial representa um dos elementos balizadores da sua interven-
ção social de maior ganho para a comunidade.
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